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 دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران. 1

 بوریحان دانشگاه تهراناستاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ا. 2 

 دانشیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران. 3

 ترکیه -استاد دانشگاه دجله. 4

 (22/20/1331 یبتصو یخ؛ تار31/22/1331 یافتدر یخ)تار

 چکیده

تجاارت   ،و عراق باشد. بنابراینآب در ایران  ۀذخیرهای کارآمد برای  تواند یکی از استراتژی واردات محصوالت کشاورزی می

دو استان االزیگ و دیاربکر کاه   حاضر پژوهش خواهد شد. درمنجر به کاهش فشار بر منابع آب در این دو کشور  آب مجازی

تجارت آب مجاازی از ترکیاه باه ایاران و عاراق       أمبدند، به عنوان هستمهم دجله و فرات در کشور ترکیه  هایرود  ۀسرچشم

تجاارت کااال باه کشاورهای       به روش جریان یادشده استان میزان تجارت آب مجازی از ۀ حاضر،مطالع . درانتخاب شده است

واردات داد   آب نشاان ذخیارۀ  اخص راندمان شارائۀ با  حاضر پژوهش بررسی شده است. 2211-2212طی دورۀ ایران و عراق 

 ساوی  از. دکنا  یم یرهمنابع آب در عراق ذخ 2/2و  1/3و  یرانمنابع آب در ا 1/2و  2/3 ترتیب به طور متوسط بهگندم و عدس 

دسات حوضاه    محیطای در پاایین   زیسات  مشکالت به کشاورزی محصوالت تولید برای حوضه باالدست در آب مصرف ،دیگر

 مناابع ذخیارۀ  ترکیه به ایران و عراق موجاب   گرچه واردات محصوالت از دهد نشان میحاضر پژوهش  نتایجشده است. منجر 

ساازی آب   تجاری باید براساس ذخیرههای  سیاست ،مشترک دجله و فرات ۀحوضبا توجه به  ،ر این دو کشور خواهد شدآب د

های تجاری در منطقه و توجاه باه    سیاستتواند سبب بهبود  می ۀ حاضرمطالع شده در ارائهدر کل حوضه شکل گیرند. رویکرد 

سازی مناابع   تجاری براساس ذخیرههای  سیاستگیری  و همچنین به شکلزیست شود   ها بر منابع آب و محیط این تجارتآثار 

 آب از طریق تبادل آب مجازی در جهان منجر شود.

 ذخیرۀ آب.تجارت آب مجازی، دجله و فرات، شاخص راندمان : واژگانکلید 

                                                           
 نویسندۀ مسئول      banihabib@ut.ac.ir Email: 

mailto:banihabib@ut.ac.ir
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 مقدمه

 یشافازا  یرینفشار بر منااب  ب   ا   ،جهان یتجمع یشبا افزا

مقابلاه باا    یبرا یاجتماع یگارساز یتکمبود ظرف .یافته است

را در  ینااامن مناقشاه     یجاد  یاربس های یتموقع ،کمبود ب 

 یب  عاما  مهما  ی دیگار،  از ساو [. 1] ناد کن جهان ایجاد می

   یطای عوام  مح یگردر کنار د یداست   با یدارپا ۀتوسع یبرا

در  یمحلا  یهاا  یرساخت  ز ینبه زم یمانند دسترس یاجتماع

 یارد ماورد توجاه قارار گ    ی  ملا  یا طقهمن یها یگذار یاستس

باه   هاکشاور هاای   اساتراتیی از  های اخیار، ییای   در دهه[. 2]

محصااو    یاادد ااوار، کاااهش تو   ییب    هااوا یت ضااع

 یمشاتر   اردا  کاا    یاستراتیت، که به بوده اس یکشا رز

 منجر  اده اسات   ب ، یکاهش فشار بر مناب  داخل یبرا بر ب 

منااب  ب    یتقاضا بارا  ینتر بزرگ یکه کشا رز یدر حا [. 3]

 ا یاادتو  یشافاازاباادیهی اساات کااه  یبنااابراین اماارد، داررا 

 [.4] د و یم یسبب کمبود ب  جهان یکشا رز

اثرگذاری غیار مساتقیب بار منااب  ب  در جهاان، امار زه       

 اود. ایان    بسیار قاب  مشاهده است که کمتر به بن توجه مای 

 دهاد  جهاانی ر  مای  اثرگذاری غیر مستقیب از طریق تجاار   

هاای گذ اته    در دهاه  یا ملل ینبتجار  با توجه به اینیه [. 5]

بارای حااظات از    ،در حال ر اد اسات   درخور توجهیبه طور 

های تجاری بایاد باه    مناب  ب ، ساختارهای صنعتی   سیاست

 ناد بینجامبرداری از ب   ای تنظیب  وند که به بهبود بهره گونه

 یتاوجه  درخاور به طور  1یمجازو بختانه، تجار  ب  خ[. 6]

 [.7] هدرا کاهش ددر مناب  ب   یثبات یب تواند می

با در نظار  بر مناب  ب   ییتجار  مواد غذا یرثأت یابیارز

. اسات  یرپاذ  امیانپای ب   گرفتن مااهیب ب  مجازی   رد

Allan (1996 ) را  «یب  مجااز »ماهاو   بار  یننخستبرای

 ده در محصاول   یهتعب کرد، که به عنوان مناب  ب  یمعرف

 یهاا  یاان کشف جر یماهو  برا ینا[. 8]  ده است یفتعر

مربااوب بااه تجااار  محصااو     یب  مجاااز یا مللاا ینباا

، در منظااورایاان  [. بااه9] ه اساات ااداسااتااده  یکشااا رز

بیان  اد کاه باا    ( 2006  همیاران ) Chapagainپی هش 

تو ید محصو   در مناطق با مناب  ب  غنای   تجاار  بن   

 درصاد ب   6حد د  توان می ،مناطق با مناب  ب  ضعیف به

در [. 10] دکار در بخش کشاا رزی را خخیاره     ده استااده

کا هاا مصار     یاد تو  یناد افرچون منااب  ب  در   یقت،حق

تباادل   یاق منااب  ب  از طر  یمجااز  یهاا  یان وند، جر یم
                                                           
1. Virtual Water 

در نتیجاه، توجاه باه    [. 11] یابناد  یما  یاان جر ،محصو  

هاای   فناا ری در سیساتب   یارتقاا سبب ماهو  ب  مجازی 

تجاار  ب   از بنجاا کاه    ین،بنابرا[. 12]  ود مناب  ب  می

را گساتر    یا استااده از منااب  ب  منطقاه   ۀدامن یمجاز

 یبارا  یکانتخاا  مهاب اساتراتی   ناوعی   تواناد  ، میدهد یم

 [.7] با داز مناب  ب   یدارپا ۀاستااد

محصو    تجار  زمینۀب  در  یاثربخش یابیارز یبرا

در   ییجاو  صارفه »ماهو   ی،ب  مجاز یانجر ی ر بهره یا  

کاربماد اسات    یب  مجاز یانجر[. 13]  د یشنهادپ «ب 

ب  به منااطق باا    زیاد ی ر اگر محصو   از مناطق با بهره

 ییجاو  صور  صرفه ینکب ب  فر خته  وند، در ا ی ر بهره

 ،صاور   یان ا یار در غ    اود  مای   کاربماد  در ب  مثبات  

 اهش منااب  کا به ناکاربمد خواهد بود    یب  مجاز یانجر

 اقاا ، بااا اسااتخراع مناااب   در[. 13]  ااود ماایب ، منجاار 

طبیعی   تجار  محصاو   تو ید اده از یاک کشاور باه      

محیطای باه جاای کشاور      کشور دیگار، فشاارهای زیسات   

باا  [. 14]  اود  کننده بر کشور تو یدکننده  ارد مای  مصر 

از  یبه طور کلا تجار  محصو    یهینا ی حال، به د  ینا

بن  ۀیجا نت، گیارد    غنای صاور  مای   ب با منااب   یمناطق

 [.15] است یدر سطح جهانب   ییجو صرفه

 یجبااه منظااور تاار  بهتاار اساات  یب  مجاااز  تجااار

مورد توجه خشک  یکشورها دردر مصر  ب   ییجو صرفه

در خا رمیاناه    امال    ب  یات منااب   منا[. 16] قرار گیرد

 یتاوجه  درخور یزاندر حال حاضر به ممنا(  ۀمنطق)بفریقا 

ی باه    دسترسا  ییمواد غذا به  اردا  ب  از طریق  اردا 

   یفعلا  یها چا ش[. 17] دارد یتجار  بستگ یقاز طر بن

مربااوب بااه  بیشااتر، خا رمیانااه ه ازمنطقاا ایاانینااده در ب

 زیااد  یااز ن ی به د  ییمواد غذا یدتو  یبه ب  برا یدسترس

تاارین  اساات. بخااش کشااا رزی باازرگ  یزکشااا ربخااش 

رغااب  [. بااه17اساات ]ب  در ایاان منطقااه  ۀکننااد مصاار 

مصار  ب  در بخاش کشاا رزی، مصار         کاب  ری  بهره

یاد اده   ۀمنطقتخصیص ب  به بخش خانگی   صنعت در 

 در ضامن، [. 18] نسبت به کشاا رزی بسایار کمتار اسات    

ۀ منطقا    هاای کشاا رزی   پتانسای  ببیااری زماین    ینتریشب

 ۀ یاد دهمنطق در[. 17است ]   عراق یرانا یه،ترک اد ده،ی

 یاقتصاد یها یاستس یریگ هنگا   ی  کمبود ب  ۀمسئل

 ب  جریاان  تعیاین [. 19] یردگ یندر  مورد توجه قرار م به

 ۀمنطقا ح  کمباود ب  در   یبرا ای ینهگز تواند می مجازی
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ب   یتجاار  مجااز   ین،بناابرا [. 20کند ] یجادا یانهخا رم

مناطق در ن حوضه کمک  یتواند به حاظ ر د اقتصاد یم

 دهد. فشار کمبود ب  را کاهش کند  

محصاول باه عناوان مجماو  کا        یک یحجب ب  مجاز

ب   منااب  [. 21است ]  سبز  یبب ی ب اجزا  ام  ب  مصر 

 کاه  یحاا   در  ود، می سدها   ها اچهیدر ها، ببخوان ام   یبب

 قیا طر از کاه  اسات   خاا  در موجاود  رطوبت سبز ب  مناب 

با توجه به حجب باار   [. 22] بید به  جود می یجو یها بار 

جله   فارا ، کشاا رزی در ترکیاه    های مهب د    جود ر دخانه

 درخاور یاادب ری  اساس ب  ببی   ب  سبز بناا  اده اسات.    بر

 یاان ر دخانه، توسط جر ۀحوض یکدر  یمقدار ب  بباست که 

 یاین تع ت ر دخاناه هاای جاوی( در با دسا    )ریاز   ب  سبز

 یعملیردهاا  یقمقدار استااده از ب  سبز از طر[. 23]  ود یم

 یاین تع دیاب  یدر کشا رز ی  استااده از ب  مصرف یستباکوس

، در  اق  تغییر در کاربری اراضی در با دسات ایان د     ود یم

ر دخانه بر میزان جریان ب  سبز   همچنین بر موجودیت ب  

منطقۀ در [. 24] ثیر گذا ته استدست حوضه تأ ببی در پایین

ب  سابز   اردکننادۀ  تارین   ایران پس از مصر بازرگ  انهیخا رم

حجاب زیاادی ب     ین منطقه ترکیاه همکه در  در حا ی است،

 درخاور یاادب ری  . کناد  صادر مای مجازی )ب  سبز   ب  ببی( 

 ،دارد رامنطقاه   کشات  یار ز ساطح  ینتر بزرگ یهترک که است

 اسات  یمحصاو   کشاا رز   ۀکنناد دیتو  ینتر بزرگ بنابراین

 جنااو  بخاش  در ب  انتقاال    مهاار  ظرفیات  افازایش [. 17]

GAPپر ژۀ با عنوان  1بناتو یا  رقی
ه با توسط کشور ترکیاه   ،2

ی اجارا  انرژ ید  تو  یکشا رز یبرا یازب  مورد ن ینتأم منظور

 با دسات در  ب منااب    به طاور کلای، مهاار   [. 25]  ده است

   فارا  باا گساتر  کشاا رزی در     جلهد های ر دخانه حوضۀ

 یجااد سابب ا دیااربیر   ا زیا ،    های استان خصوص بهترکیه 

 کشاااورهای در ب  کااااهش   محیطااای یساااتمشااایز  ز

 منااب   صاحیح  مادیریت  در  اق ، عاد   است.  ده دست پایین

   ترکیااه   عااراق ایااران، هایکشااور بااین مشااتر  هااای ب 

 هاای  توساعه  در محیطی زیست مسائ  گرفتن نادیده همچنین

 هاایی  پدیاده  گیاری   ای  مهاب   د یا   از ،ترکیه در زیربنایی

 کشاا رزی ببای،  بخش [. 26] هستند گرد غبار وفانت همچون

 [.27] را باه عهاده دارد   یهک  مصر  ب  در ترکاز درصد  75

 یزراعاا یمحصااول اصاالد  پنبااه   گنااد   ،GAP ۀمنطقاادر 
                                                           
1. Anatolia 
2. The Southeastern Anatolia Project (Turkish: Güneydoğu 

Anadolu Projesi, GAP)  

 یا رزدر کشاا پنبااه معمااو ً ،ۀ یاد اادهمنطقاا در هسااتند.

ایان  [. باه  28] کناد  یبا گند  ر د ما  تنا  در  یاکشت    تک

 GAPپر ژۀ ای بیان  ده است که با تیمی   ، در مطا عهمنظور

درصاد   338  تو یاد پنباه   درصد  104در ترکیه، تو ید گند  

ای میازان ب    در مطا عههمچنین، [. 29] افزایش خواهد یافت

عب بار تان بارب رد    مترمی 1531مجازی گند  در ترکیه برابر 

در یوناان   ای دیگار، نتاایج مطا عاه    از ساوی [. 30]  ده است

  ود، صادرا  ب  غا اب اسات   پنبه تو ید می جا هر نشان داد

باه طاور    ینسااج  یاد تو  یکاهش تقاضا بارا در نتیجه، [. 10]

 ،ب  در جهاان   در نتیجاه   یکااهش تقاضاا   یتاوجه  درخور

[. 31] ا ااتدخواهااد  ی ب  را در پاایجهااان پااای ش ردکاااه

هاای پنباه    تبدی  داناه فرایند میزان ب  مصرفی در  ،همچنین

حجاب  [. 32] به پارچه    باس، بسیار بیشتر از تو ید پنبه است

 پو اا  از ترکیاه باه کشاورهای دیگار ییای از      زیاد تباد   

است. ییای    کردهارز  در این کشور را ایجاد  مهب های زنجیره

جازی از ترکیاه باه ایاران،    در صادرا  ب  م مهب محصو   از

 .  استمحصو   تو ید ده از پنبه 

از بنجا که اقتصاد ترکیه بر مبنای کشا رزی   صادرا  بن 

به کشورهای منطقه از جمله ایاران   عاراق بناا  اده اسات،      

پااای ب  در ایاان منطقااه   بررساای جریااان ب  مجااازی   رد 

ز امتاأثر  گیاری ر اباط تجااری     تواند عام  مؤثری بر  ی  می

 منطقااۀ در فاارا    دجلااه هااای هر دخاناامناااب  ب  با ااد. 

 ند کااه ازهساات دنیااا هااای ر دخانااه تاارین مهااب از خا رمیانااه،

. گیرناد  ترکیاه سرچشامه مای    در اربیری  د  یا ز های استان

فارا  قاارار دارد    ر دخانااۀ اساتان ا زیا  در بخااش پاایین    

   دجله نیز از جنو  استان ا زی  سرچشمه گرفتاه ر دخانۀ 

طای   هاای یاد اده   اساتان  . در ده اسات  ارد استان دیاربیر 

مناطق کشا رزی تحت  GAP ۀهای اخیر با گستر  پر ژ سال

مطا عاۀ حاضار    در[. 27]  د  توساعه یافتاه اسات    بهببیاری 

در ترکیاه    یا ا ز   اربیریا د های استان جریان ب  مجازی از

رناد،  گی فرا    دجلاه از بنهاا سرچشامه مای     های که ر دخانه

ایااران   عااراق    هایکشااور باارای محصااو   کشااا رزی بااه

همچنین صادرا  تو یدا  نسااجی باه ایاران محاسابه  اده      

ماهاو  ب  مجاازی    ، در نظار گارفتن  منظاور ایان  باه  اسات.  

ماید در این منطقه با د، زیارا باه تحلیلگاران     یابزار تواند می

سیاسی  مؤثردهد با توجه به مناب  موجود   ابزارهای  اجازه می

برب رد میزان  حاضر، تحقیقاز هد  [. 19] دکننگیری  تصمیب

  هاوای    ایاران   عاراق باا ب     هایکشاور   اده در  خخیرهب  
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پای هش حاضار    مزیت. استخشک در تجار  با کشور ترکیه 

ب  بارای  خخیارۀ   ااخص رانادمان   ارائاۀ   یشین،بر مطا عا  پ

  اثار تجاار  محصاو     ساازی ب  بار   تعیین میازان خخیاره  

. ایاان مطا عااه اسااتکشااا رزی عمااده    اردا  ب  مجااازی 

ارائاۀ  تواند به بهبود ا گوی تجاار  در منطقاه   همچناین     می

هاای تجااری    گیاری پیراماون سیاسات    ر ییردی برای تصمیب

 .  کندبراساس ب  مجازی کمک 

 روش و مواد

 تحقیق نظری چارچوب

   هاا کا  یاد برخای  در تو  یبب  نه تنهاا باه طاور مساتق    

در  یبمساتق  یار  اود، بلیاه باه طاور غ     یما  مصر  مخد

به  یکا ها   خدما  به عنوان ب  مجاز یرسا جریان تو ید

 ام  ک  مقدار ب  موجود در ب  مجازی [. 2] ر د کار می

 ۀیار زنج طای   اده  استااده محصول به همراه تما  ب  یک

ب     ۀرابطاا یماهااو  ب  مجاااز[. 33] بن اساات یاادتو 

در نظار  د   موجاب  کنا  یرا بازتاا  ما    تجار   یکشا رز

  اود  یب  ما  در  احد یکشا رز یها تجار  گرفتن جریان

باه د  بخاش تقسایب    حاضار  پی هش  ر   تحقیق[. 34]

ایران   عاراق    ود که تحلی  می نخست ود. در بخش  می

با  اردا  محصو   کشا رزی به طور مستقیب چه میازان  

در بخاش د     اند. دهکرخخیره  2018-2015 ۀد ر طیب  

میزان تجار  ب  مجاازی از طریاق  اردا     ۀمحاسبنیز به 

 پو ا  از ترکیه به ایران پرداخته خواهد  د.

 شده مطالعه ۀمنطق

فارا      ۀر دخانا  حوضاۀ  یکشورها یهعراق   سور ترکیه،  

 حوضاۀ  یکشاورها  ،یهعراق   ساور  یران،ا یه،ترک ینهمچن

  فارا  پاس از   دجله  های هر دخان .ندهستدجله  ۀر دخان

 ارد  اادن بااه عااراق، در جنااو   اارقی ایاان کشااور بااه  

ا عاار   ارد   ااطا نهاارین   در انتهااا بااه  هااای بااین تااا  

ا نهارین از جملاه    باین هاای   تا   به  ر دی ب  وند.  می

بین ایران   عاراق،  ( یب)هورا عظ یزههورا هو تا   مشتر 

[. 35] اساات یافتااه  کاااهش  ااد  بااه اخیاار هااای سااال در

  عوام  انسانی همچاون انحارا     درپی پی های شیسا یخ

ر ی  بعث عاراق، احاداس سادهای عظایب     یبب  توسط رژ

 هاای   ابیه    ا نهرین ینبیز خبب  ۀحوضر دهای منتهی به 

از  ایااران،عااراق    ترکیااه، هایکشااور در زهیشاای ببیاااری

 هساتند  منطقه های تا   سطح کاهشعوام  تأثیرگذار بر 

از افازایش بردا ات ب    متأثر ها  ا  کاهش سطح ت[. 36]

در با دست ر دخانه   گستر  منااطق کشاا رزی تحات    

د  استان دیاربیر   ا زی  در کشاور ترکیاه   ببیاری است. 

 ۀانااد. منطقاا  اقاا   اادهبناتو یااا جنااو   اارق در بخااش 

نشاان داده  اده    1در  ی   حاضر تحقیق در  ده مطا عه

ک )زمستان مرطو  خش مهین یب    هوا منطقهاست. این 

از    یاک ساال  در  یبارنادگ   ی؛ توزدارد  تابستان خشک( 

متوساط باار  ساا نه     اسات.  ریا متغ سا ی به سال دیگار 

متر است کاه حاد د    یلیم 491بلندمد   نیانگیبراساس م

[. درخاور  28] افتاد  یاتااق متا می درصد از ماه نوامبر  80

  دیااربیر  های ا زی   ستانا یب    هوااست که  یادب ری

منطقاه باه    ایان [. 37] برای کشا رزی دیب مناساب اسات  

عمده در بخش  ییرا تغ. است GAP ۀپر ژاز  یعنوان بخش

پنباه     یاد  اام  گساتر  تو    ،منطقاه این در  یکشا رز

 [.29]  ود می یمحصو   کشا رز یدبه تو  ی ابستگ

 ها داده آوری جمع

ر   همچناین   ده از دانشگاه دیااربی  های تهیه براساس داده

ارائاه   1جد ل  [،39] (ITCهای تجار  جهانی ) مرکز داده

 ده از کشور ترکیه   ده است. محاسبا  ب  مجازی خارع

هاای   ساال  طای ایاران   عاراق    هایکشاور   ده با   مباد ه

 1 جااد ل  ااده در هااای ارائااه براساااس داده 2015-2018

ترتیاب   باه  دهاد  نشاان مای   1صور  گرفته اسات. جاد ل   

 .استوفه   پنبه کشت غا ب این د  استان عدس، عل

 اربکریدو  گیاالز های ستانا میانگین درصد تولید. 8جدول 

 [42] گین کشور در ترکیهننسبت به میا

 محصوالت
درصد تولید در دو استان نسبت به 

 میانگین کشوری

 90/46 عدس

 31/14 پنبه

 1/10 گند 

 03/18 علوفه

 42/5 خر 

 32/3 نخود

 94/0 ها میوه

 58/0 سبزیجا 

 32/0 چغندر قند

 0 برنج

 100  مجمو 
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 [91] هیترک یایآناتول ۀمنطقدر  اربکریدو  گیاالز های ستانا تیموقع. 8 شکل 

 (کشاورزی محصوالت مجازی آب ۀمحاسب) مجازی آب

از کشوری به کشور دیگر  یا ملل ینب یب  مجاز یها یانجر

محاسابه  ا مللی  به صور  بین تجار  کا   یانجر ۀیل سه ب

جریان ب  مجازی محصو   کشا رزی باین  [. 5]  ود یم

کشااور  اردکننااده   صااادرکننده بااا ماهااو  رد پااای ب    

در ارزیاابی  اصاطز  ب  مجاازی   [. 41]  اود  محاسبه می

ماهاو  ب   [. 2]   مصر  ب  به جاای مطا عاا  تجااری   

 :  ود می محاسبه 2   1 ابط مجازی با استااده از ر

(1)       e i e i eVVW n ,n ,c CT n ,n ,c CWU n ,c     

(2)  
c c cCWU  CGWU CBWU   

 ینبا  1مجازی ب  جریان حجب:  VVM 2   1 ر ابط در

m)د  منطقاااه 
3
)، 

enکشاااور صاااادرکننده :، 
in کشاااور :

 ی: محصول کشا رزc ، اردکننده ton / year، CTیزان: م 

 ،ر صادرکننده به کشور  اردکنندهاز کشو cتجار  محصول 

CWU: محصول یحجب ب  مصرف c 3(m / ton)، CGWU :

محصاول   دیا تو  یسابز بارا   ۀ اد  مصر ب   3c  m / ton، 

CBWU : محصااول  دیااتو  یباارا یبباا ۀ ااد مصاار  ب

 3c  m / ton هستند. 

ب     یببا  مجماو  مصار  ب    ،2محصول یب  مصرف

نشاان   رامحصاول   یتعارق  اقعا   یار کا  تبخ  سبز است  

m)3مصر  ب  ک  [. 42دهد ] می / ton) هار  یاد تو  یبرا 

در هاار کشاور بااا ضار  کااردن ساطح بردا اات     محصاول 

haمحصول ) / yr  )بن تو ید برای  ده مصر عمق ب   در 

                                                           
1. Volume of Virtual Water 
2. Consumptive Water Use 

 ب  ،تیاانها در . ااود ی( محاساابه ماا ) محصااول

 ب  مجمااو  بااا براباار محصااو   از کیاا هاار یزمجااا

 در[. 43است ] یبب ب    سبز ب  یاجزا  ام   ده مصر 

  اده  مطا عه ۀمنطقمساحت تحت ببیاری در  ۀ حاضرمطا ع

 ،. بناابراین اسات زراعات ببای   دیاب     ۀناحیا  ام  مجمو  

کا   تو ید محصاول از مجماو     یبرا  ده مصر حجب ب  

ماورد   4یببا  اده   مصر  ب    3سبز ۀ د مصر مقدار ب  

 اده   مصار  مقدار ب  سابز   ببای     ود. محاسبه می یازن

هاای   برای تو ید هر یاک از محصاو   باا اساتااده از داده    

 ده از دانشگاه دیاربیر براساس مساحت تحت ببیاری،  تهیه

مساحت تحت کشت، میازان نیااز گیاهاان   عماق باار       

 درخاور  باه طاور   دهاد  یما نشان  یجنتامحاسبه  ده است. 

 ( اسات یاری)استااده از بب یاز مصر  ب  بب یشترب یتوجه

تو ید اده   ۀعمدمحصول  10برای  حاضر تحقیق در[. 21]

 ترکیاه کاه در مجاا ر     ا زیا    دیااربیر   های استان در

بزرگ فرا    دجله قرار دارند، میزان تجاار    های هر دخان

  ترکیه   عراق   ایران براسااس میازان ب   ب  مجازی بین

ببی   ب  سبز که در تو ید ایان محصاو   مصار   اده     

 محاسبه  د.   1است، با توجه به فرمول 

 پنبه فرآوری از حاصل محصوالت پای رد میزان ۀمحاسب

 یپو اا  بارا   ینمأت ۀیرزنج یطیمح یستبهبود عملیرد ز

 .اسات  یااتی حدر درازمد  ها   جوام   یستباکوس یداریپا

بخاش پو اا     یبارا  ییاد کل یعیطب ب ب  من ،همچنین

 از ییاای 5پارچااهپاارداز  مرطااو   ۀمرحلاا[. 44] اساات

                                                           
3. Consumptive Green Water Use 
4. Consumptive Blue Water Use 
5. Textile wet-processing 
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 یندهایفرا[. 45] است یدب  در تو  بزرگ کنندگان مصر 

 اام    کنناد عمومااً   یما کار  ینساج ی که در صنا یدیتو 

خشاک کاردن نا،،     ی،نا،، بافنادگ   یاه، مواد ا   یب ر جم 

 یان ا[. 46]  اود  مای  بااس  تو ید یند افر   یپارچه بافندگ

/ رنا  را  یمیاییمواد    ب ،  ی،انرژ یادیمقدار ز یندهافرا

پااای ب   متوسااط رد 2جااد ل [. 47] کننااد یمصاار  ماا

 دهد.  ده از پنبه را نشان می فرب ریمحصو   

 

 [41] ای های پنبه پای آب جهانی فرآوری پنبه و پارچه متوسط رد. 0جدول 

 (m3 / ton)آب  یپا رد متوسط محصوالت

 مجمو    خاکستریب ب  ببی ب  سبز 

 9114 996 2955 5163 نشده پنبۀ حزجی

 9460 1034 3067 3535  ده پنبۀ حزجی

 9982 1344 3253 5383 تو ید پارچه از پنبه

 عراق و ایران در شده ذخیره آب ۀمحاسب

محصاول   10میازان ب  مجاازی بارای     ۀ حاضار مطا عدر  

است. در گا   بررسی  ده   عراق ارداتی از ترکیه به ایران 

نا ای از ایان  اردا  محاسابه     ۀ اد  خخیرهمیزان ب   ،بعد

 اده   خخیاره ن ب  ما  سپس  اخصی با عناوان راناد   ده 

 که باا  اردا  ند ک  تعریف  ده است. این  اخص تعیین می

چاه میازان ب  خخیاره     ایران   عراق به یاد ده محصو  

ایاران   عاراق    ب  در خخیرۀ ده است. برای تعیین میزان 

بازرگ   هایر دۀ در تجار  با د  استان ترکیه که سرچشم

خا رمیانااه هسااتند، از منطقااۀ   مهااب دجلااه   فاارا  در 

1ب  )خخیرۀ ان ندم اخص را
WSE )اده اسات.     استااده 

یعنای د  کشاور ب     با د، تر هر چه این عدد از یک بزرگ

مان ناد اناد. بارای تعیاین  ااخص را     کارده بیشتری خخیره 

ب ، از نساابت ب  مجااازی  ارد ااده بااه میااانگین خخیاارۀ 

جهانی ب  مجازی محصو   استااده  ده است. در جد ل 

اتای از ترکیاه   محصول اصلی  ارد 5پای ب   میانگین رد 3

 .اسات   اده  ارائاه [ 42] اسااس تحقیاق  به ایران   عراق بر

به دسات   3رابطۀ ب  از خخیرۀ ان دم اخص ران ،همچنین

 بید: می

(3)  
imp

c

global

c

VVW
WSE  

VVW
  

global

cVVW    میزان متوسط جهاانی حجاب ب  مجاازی :

محصو   کشا رزی،  3Mm imp

cVVW  میزان متوساط :

حجااب ب  مجااازی  ارد ااده از د  اسااتان ترکیااه باارای   

c محصول  3Mm .است 

                                                           
1. water-saving efficiency 

 [40] محصوالت یبرا جهانمیانگین آب مجازی در . 9جدول 

 محصوالت
 ر جهان برای تولیدمیانگین آب مجازی د

 (m3 / ton) 

 1334 گند 

 1575 عدس

 3644 پنبه

 2853 علوفه

 909 عدس

 

 اده    میزان ب  خخیاره محاسبۀ به منظور  ۀ حاضرمطا ع 

 ایران   عراق به موجب تجار  محصاو   تو ید اده در   در

بزرگ ر دخانۀ د   ۀا زی    دیاربیر که سرچشم های استان

ند، صور  گرفته است. مراح  زیار  هست   مهب دجله   فرا 

 اند.  ده  های بعد توضیح داده تاییک در بخش به

I.    محصااول از د  اسااتان  10ابتاادا میاازان  اردا 

با توجه باه نسابت تو یادی د  اساتان باه      یاد ده 

 2018 تاا  2015 ۀد ر طای تو ید ک  کشور ترکیه 

   ده است. محاسبه

II.    ب  بمار میزان ب  مصرفی محصو   باه تاییاک

 ده، یادمحصول  10سبز   ببی در د  استان برای 

 ب ری  ده است. جم 

III.  یاد اده  پس از تعیین میزان تجار  از د  اساتان ،

 هایکشاور  ترکیه باا  میزان تجار  ب  مجازی بین

 2015 ۀد رتاییاک بارای    بهایران   عراق  ۀهمسای

 محاسبه  ده است. 1 ۀرابط از 2018 تا

IV. زان ب  مجاازی  ، میا 2با توجاه باه جاد ل     ،سپس

 هاای  استان  ارداتی به ایران از ترکیه   همچنین از
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تجاار  محصاو      ۀ اساط ا زی    دیااربیر باه   

 تو ید ده از پنبه محاسبه  ده است.

V.  اده در ایاران      بعد، میزان ب  خخیاره  ۀمرحلدر 

 محاسبه  ده است.  2 ۀرابطعراق با استااده از 

 نتایج و بحث
 و دیااربکر  هاای  استان از صلیا محصوالت واردات میزان

 عراق و ایران به االزیگ

ا زی    دیاربیر با اساتااده از   های استان میزان  اردا  از

به تو ید ک  در ترکیه    های یاد ده استان نسبت تو یدا 

همچنین نسبت  اردا  از ترکیه به ایران   عاراق محاسابه   

 یطا  3   2 هاای   ای   درمحاسبا   نیا جینتا ده است. 

 . با توجه بهاست  ده دادهنشان  2018تا  2015 های سال

عدس، گناد    پنباه بیشاترین ساهب      محصو   ،2  ی 

 ااایان ا زیاا    دیاااربیر بااه ایااران را دارنااد.    اردا  از

اسات کاه محصاو   گناد ، میاوه   سابزیجا         یادب ری

بیشااترین  اردا  از کشااور ترکیااه بااه عااراق را بااه خااود  

  ای   این در حا ی است کاه براسااس  دهند؛  اختصاص می

ی کشاور عاراق، محصاو   گناد ، عادس   علوفاه       برا ،3

باه عااراق را   یاد اده  بیشاترین ساهب  اردا  از د  اسااتان  

است که حجب تجار  پنبه   ایان یادب ریدارند. همچنین 

 کمترین میزان  اردا  باه  عراق بسیار کب است    برنج به  

هاای   رنج، سابزیجا    میاوه  ب ،دیگر عراق را دارد. از سوی

محصو   صادر اده   ءجز های یاد ده استان تو ید ده در

 ند.یستبه ایران ن

  
 ایران به دیاربکر و االزیگ های استان از واردات میزان( ب ایران، به ترکیه از واردات میزان( الف :ایران به واردات میزان. 0 شکل

  
 عراق به دیاربکر و االزیگ های استان از واردات میزان( ب عراق، به ترکیه از واردات میزان (الف :عراق به واردات میزان. 9 شکل

   ا ف
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 پای آب  میزان رد ۀمحاسب

پای ب  مجازی برای تو یاد محصاول در کشاور     جریان رد

 صاادرکننده براسااس میاازان ب  ببای، سابز   خاکسااتری    

میزان ب  سبز   ببای  [. 48]  ود ، محاسبه می ده استااده

ب    ده در محصو   کشاا رزی متااا   اسات.    نجاندهگ

  در منااطق خشاک       اود  مای  ینمأتسبز از بار  باران 

  در حقیقات بارای    کب اسات  یاربسمیزان بن خشک  یمهن

 متوساط  زانیم 4 جد ل[. 15] کشا رزی ارز  کمی دارد

  ااده در کشااتمحصااول  10 یمصاارف یمجاااز ب حجااب 

 یب  سابز   ببا   کیا تای  بهرا  اربیرید    یا ز های استان

متوساط   زانیم نمودار 4 ی   در ،نیهمچن. دهد ینشان م

  اده  داده نشاان  یب  سبز   ب  ببا  کیتای بهب   یپا رد

 دهاد  یما  نشاان  4  ای   نیهمچن   4 جد ل جینتا. است

 گنااد ، پنبااه   عاادس بیشااترین میاازان مصاار  ب  را در

 دارند.   های یاد ده استان

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

 محصوالت
 زیر مساحت

 کشت

 از خالص مصرف

 آب پای رد) باران

 (سبز

 از خالص مصرف

 پای رد) باران

 (سبز آب

 آب خالص مصرف

 آب پای رد) آبیاری

 (آبی

 آب خالص مصرف

 پای رد) آبیاری

 (یآب آب

 مصرف

 آب

 مصرف

 آب

 ha mm MCM mm MCM mm MCM 

 2683 725 5/1341 5/362 5/1341 5/362 370066 گند 

 4/492 650 5/151 200 341 450 75752 عدس

 509 1190 428 1000 3/81 190 42776 پنبه

 167 1725 5/152 1575 5/14 150 9684 علوفه

 250 938 233 873 3/17 65 26662 خر 

 3/50 730 22 315 29 415 6898 نخود

 7/11 1100 5/8 800 2/3 300 1070 چغندرقند

 7/27 2050 25 1850 7/2 200 1353 برنج

 126 600 63 300 63 300 21000 ها میوه

 77 700 5/60 550 5/16 150 11000 سبزیجا 

5/1909 2583 566263 مجمو   7826 8/2484  10408 4/4934  

 

 
 آبی آب و سبز آب تفکیک به دیاربکر و االزیگ های استان در کشاورزی محصوالت مصرفی آب پای رد متوسط میزان. 4شکل 
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 ب  حجااب ،4 جااد لمصاار  ب  در  ۀمحاساابپااس از 

 ا زیا   های استان  ده در کشتمحصول  10 یبرا یمجاز

 ۀرابطا با اساتااده از   ،  عراق رانیا   صادر ده به دیاربیر  

 اده اسات.    ارائاه  6   5 هاای   ای    در  ده محاسبه  1

 ب   اردا  حجاب  نیشاتر یب دهاد  یما  نشان 5  ی  جینتا

 اساتان  د  نیا ا در د دهیتو  محصو   از رانیا به یمجاز

 علوفاه    پنباه  گند ، عدس، محصو   به مربوب بیترت به

 محصو   بیترت به دهد ینشان م 6  ی  ،نیهمچن. است

 اساتان  د  از  اردا  ساهب  نیشاتر یب علوفه   عدس گند ،

 جد ل جینتا به توجه با ،جهینت در. دارند را عراق به یاد ده

محصو تی که بیشاترین مصار  ب     6 تا 4 یها  ی    4

عراق  در این د  استان را دارند، بیشترین سهب در تجار  با

 ۀ اساط ایاران   عاراق باه       ایران را نیز دارند. در نتیجاه، 

ر، حجاب زیاادی ب    ا زیا    دیااربی   های استان تجار  با

. این حجب تباادل بارای صاادرا  باه     ندکن  مجازی  ارد می

، 1/51برابار   2018 ا 2015هاای   ساال  طیترتیب  بهایران 

میلیاااون مترمیعاااب باااوده اسااات.   5/53   4/65، 1/48

ترتیاب   بهاین حجب تبادل برای صادرا  به عراق  ،همچنین

، 7/991، 7/964برابااار  2018 ا 2015هاااای  ساااال طااای

، میلیون مترمیعب بوده است. بنابراین 5/1289   4/1317

ر صاادرا  باه ایاران      تاأثیر زیاادی با    یاد اده  د  استان

 خصوص عراق دارند. به

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

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

 ترکیه از وارداتی ۀپنب از حاصل مجازی آب حجم متوسط

 ایران به

تارین محصاو    ارداتای از     با توجه به اینیه پنبه از مهاب 

ترکیه به ایران است. از بنجا که پنباه ییای از محصاو تی    

  دارد، در ایان بخاش   به بی زیاداست که در فرب ری نیاز 

محصاو    ارداتای تو ید اده از     میزان حجب ب  مجازی

از گمر    باا   بمده دست بهپنبه به ایران براساس اطزعا  

ده  ا  ارائاه  5 جاد ل   در  محاسبه  ده 2توجه به جد ل 

 2018 -2015 ۀد ر طای  2 جاد ل  است. براسااس نتاایج  

باه   میلیاون مترمیعاب   186   335، 134، 8/85ترتیب  به

صور  مجازی با تجار  پنبه از ترکیه به ایاران  ارد  اده   

نساابت  اردا  کا هااایی کااه از پنبااه     ،اساات. در ادامااه

ا زیا      هاای  اساتان  اناد   در  فرب ری بن به دست بماده 

 6 لرد پای بنها در جاد   ،اند   همچنین  دیاربیر تو ید  ده

 ان باا   براساس تجاار  ایار   منظوراین  بهئه  ده است. ارا

د  ر د مهاب     ۀسرچشام ا زی    دیاربیر کاه   های استان



 8931، زمستان 4، شمارۀ 6ۀ دور اکوهیدرولوژی، 8204

 ۀد رند، در هسااتباازرگ فاارا    دجلااه در خا رمیانااه    

   9/51، 22، 7/14ترتیااب  بااه 2018 -2015مطا عاااتی 

میلیون مترمیعب براساس تجار  پنباه   مشاتقا     9/39

 اردا  پنبه   مشتقا   ،بن  ارد ایران  ده است. در نتیجه

زیادی بر منااب  ب  در منطقاه   ثیر أتکیه به ایران، بن از تر

 دا ته است.

 پای آب از واردات پنبه از ترکیه به ایران میزان رد. 1 جدول

 0281 0286 0281 0281 

 CT 
(ton) 

VVW 
(MCM) 

CT 
(ton) 

VVW 
(MCM) 

CT 
(ton) 

VVW 
(MCM) 

CT 
(ton) 

VVW 
(MCM) 

 0/186 4/20407 0/335 8/36742 0/134 3/14701 8/85 8/5149 نشده پنبۀ حزجی

 9/1 1/205 2/7 8/756 2/6 7/659 5/10 4/4415  ده پنبۀ حزجی

 2/16 3/1618 8/40 2/4078 0/28 5/2800 4/18 7/4811 تو ید پارچه از پنبه

 1/204 8/22230 8/382 8/41586 2/168 4/18161 7/441 5/12367 مجمو 

 ترکیه به ایران دیاربکر و االزیگ های استان از رد پای آب واردات پنبه زانیم. 6 جدول

 0281 0286 0281 0281 

 CT 
(ton) 

VVW 
(MCM) 

CT 
(ton) 

VVW 
(MCM) 

CT 
(ton) 

VVW 
(MCM) 

CT 
(ton) 

VVW 
(MCM) 

 4/38 2/4208 9/47 9/5257 2/19 7/2103 3/12 0/1347 نشده پنبۀ حزجی

 2/0 2/17 6/0 4/63 5/0 3/55 9/0 0/93  ده پنبۀ حزجی

 4/1 7/135 4/3 6/342 3/2 7/234 5/1 7/154 تو ید پارچه از پنبه

 9/39 0/4361 9/51 9/5663 0/22 8/2393 7/14 6/1594 مجمو 

 

 براسااس  عراق و ایران در شده ذخیرهآب  میزان ۀمحاسب

 ترکیه از کشاورزی محصوالت واردات

 یبارا  یاسای اقادا  س  یاک باه عناوان    یتجار  ب  مجااز 

به  یدنرس یبرا یتوجه درخور یزانمناب  ب  به م یریتمد

مورد توجه قرار  یستز یطمح یداریدر ب    پا ییجو صرفه

 اااخص راناادمان ، 2 ۀرابطاابراساااس [. 49] گرفتااه اساات

 7ب  در کشور ایران   عراق محاسابه   در جاد ل   خخیرۀ 

ایاران     هایکشاور  ارائه  ده اسات. محصاول پنباه بارای    

ب ، را در خخیارۀ   ااخص رانادمان   عراق، کمترین میازان  

دهنادۀ   محصول  ارداتای دارد؛ کاه ایان امار نشاان      5بین 

. در اسات نسبت به سایر محصو    پنبهناکاربمدی  اردا  

 ود ایاران   عاراق محصاول پنباه را باا       پیشنهاد می ، اق 

مشتر  دجله   فارا ،  حوضۀ ب  در زیاد توجه به مصر  

به  حاظ مناب  ببی به بنها ها   کشورهای دیگر که  از حوضه

باه  حااظ  ااخص     ،. با این حالکنند ابسته نیستند،  ارد 

محصول گند    عدس است که  ب   اردا خخیرۀ راندمان 

ب  در این د  کشور منجر  اده اسات،    ۀخخیربه بیشترین 

ب  در  ۀخخیااربنااابراین  اردا  گنااد    عاادس ساابب    

حصول کاربمد کشورهای ایران   عراق  ده    اردا  این م

طاور  باه  ترتیاب   باه  اردا  گناد    عادس    ،. در  اق است

منااب    1/2    2/3  متوسط

 هاای  استان ب  در ایران را با توجه به تجار  ب  مجازی با

دیاربیر   ا زی  برای هار میلیاون مترمیعاب ب  خخیاره     

ترتیاب   باه بارای ایاران    حاضار  تحقیق . براساس نتایجدکن

   اسات  اردا  گند ، عدس، خر ، علوفاه   پنباه کاربماد    

ترتیاب  اردا  گناد ،    باه این در حا ی است که برای عراق 

باا   منظاور، ایان   بهعدس، پنبه، علوفه   خر  کارایی دارد. 

 اد  در   باه ایاران   عاراق    حاضار  پی هش توجه به نتایج

ترکیاه     از اردا  محصو   اساسی مانند گند    عادس  

هاای   دیاربیر   ا زی  کاه ر دخاناه   های استان خصوص به

گیرند،  ابسته است. باا   می نشئتمهب دجله   فرا  از بنها 

  یاتوجنو   رقی بنا ۀمنطقکشا رزی در  ۀتوسع ،این حال

محیطای   کااهش ب   ر دی باه     به ایجاد مساائ  زیسات  

  ده اسات.  از   توجاه باه مسائله کاربمادی       منجر عراق

 ۀزنجیار ایران   عراق از کشور ترکیه   ایجاد این  اردا  به 

محیطی ایجاد ده در منطقه در  تبادل کا    مسائ  زیست

 دیپلماسی این کشورها ضر ری است.
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 االزیگ و دیاربکر های استان تجارت با ۀواسطآب در ایران و عراق به  ذخیرۀشاخص راندمان . 1 جدول

 عراق ایران 

 VWFc
global VWFc

imp WSE %WSE VWFc
global VWFc

imp WSE %WSE 
 MCM / Year MCM / Year   MCM / Year MCM / Year   

 9/313 1/3 3/761 5/242 7/315 2/3 5/19 2/6 گند 

 9/197 0/2 3/243 9/122 6/210 1/2 5/24 6/11 عدس

 5/71 7/0 1/0 1/0 3/64 6/0 6/7 8/11 پنبه

 7/70 7/0 3/91 1/129 1/82 8/0 5/2 0/3 علوفه

 0/47 5/0 9/2 1/6 6/91 9/0 4/0 5/0 خر 

 

 گیری نتیجه

 از اساتااده  ،در سطح جهاان  ب  کمبود به توجه با ،امر زه

 یکشاورها  یها تیاز ا  و یییعنوان مناب  ب  مشتر  به 

تجاار    ،دیگر از سویمطر   ده است.  ساحلی این مناب 

را  منااب  ب   بار تواناد فشاار    یهاا ما   ملات  ینب یب  مجاز

 یهاا  ب  از درصاد  90 حد د نیهیا به توجه با ،دهدکاهش 

اسات   کشور نیچند ای د  نیب مشتر  یها ب  انه،یخا رم

هاای   توجه به تو یدا  غذایی با اساتااده از ایان ب   [. 50]

مشتر    همچنین تجار  این محصو   در ایان منطقاه   

محاسبه   تعیین میزان حجب منظور، این به . استضر ری 

تواند مورد توجه قرار گیارد   سابب بهباود     جازی میب  م

 ده در  خخیرها گوی تجاری با توجه به میزان ب  مباد ه   

این ناحیه،  ود. ییی از منااب  مشاتر  در غار  بسایا       

ا نهارین از جملاه تاا       های باین  خا رمیانه، تا  منطقۀ 

. ایان  اسات هورا هویزه )هورا عظیب( در مرز ایاران   عاراق   

.  وند می هیتغذ فرا    دجله های هر دخان ها از طریق   تا

 ۀر دخان ب  ریچشمگ کاهش به توجه با ،ریاخ یها دهه در

  اد   باه  هاا  تاا    نیا به ی ر د ب  زانیمفرا    دجله 

تز ی برای بررسی حجاب   ۀ حاضرمطا ع .است  ده کاسته

برقاراری   ه منظورتبادل ب  مجازی محصو   کشا رزی ب

 محیطای در  استااده از ب    بهباود  ارایط زیسات    تعادل

میازان تجاار  ب     ۀ حاضار مطا ع در. است ۀ یاد دهمنطق

ا زیا      هاای  استان محصول عمده بین 10مجازی برای 

ه  اد بررسای   ایران   عاراق   هایکشور ترکیه   دیاربیر در

در کشاور ترکیاه    های یاد ده استان دجله   فرا  از است.

میازان تجاار     ۀ حاضرمطا ع ، بنابراینگیرند سرچشمه می

دجله   فرا  در کشور ترکیاه را   ۀر دخانب  مجازی از د  

ده کربا د  کشور مقصد تجار  یعنی ایران   عراق محاسبه 

 اخصی با عناوان رانادمان    حاضر پی هش ،است. همچنین

ب  بر اثر تجاار  یاک محصاول مشاخص را ارائاه       ۀخخیر

ت میزان رد پای ب   ارد اده  نسب ۀدهند دهد؛ که نشان می

به کشور مقصد   میزان ب  مجازی مورد نیاز بارای تو یاد   

بن محصول در کشور مقصد براساس متوسط جهانی اسات.  

 اخص رانادمان خخیاره بارای    انتخا     ۀعمدمحصول  5

باارای  دهااد بنهااا محاساابه  ااده اساات، نتااایج نشااان ماای

ب  خخیاارۀ محصاو   گناد    عادس،  ااخص رانادمان      

یشتر از عدد یک بوده   در  اق  تجاار  ایان محصاو      ب

. این در حا ی است که برای ساایر محصاو     استکاربمد 

 ۀدنا ده نشاان . ایان امار   د ا  یک بارب رد  کمتر ازاین عدد 

ناکاربمدی  اردا  سایر محصو   از کشاور ترکیاه اسات.    

 اردا    ز ماااً کنااد تصاادیق ماای حاضاار پاای هش نتااایج

 ۀخخیار رکیه به ایران   عراق موجاب  محصو   از کشور ت

محصو تی مانناد پنباه ناه     ،ب  نخواهد  د   عز ه بر این

بلیه با افزایش  یستمحصو   با  اردا  کاربمد ن ءتنها جز

سابب   ۀ یاد اده منطقا  سطح زیر کشت ایان محصاول در  

ا نهرین    های بین کاهش  ر دی ب  دجله   فرا  به تا  

گرد غباار  اده اسات.     ۀپدیاد زیست مانند   تخریب محیط

 اردا  کا  با توجه به حجب ب  مجازی باه   صرفاً ،بنابراین

هااای    بایااد در سیاسااتب  نخواهااد بااود  ۀخخیاارمعنااای 

اقدا  کرد  تجاری محصو   کشا رزی به تبادل محصو تی

یاک   یش ازبب  مجازی  ۀخخیرکه در کشور مقصد ضریب 

 ۀ حاضار مطا عا  دنتاایج   ر ییار   ،در نتیجاه دا ته با اد.  

کند تجار  در منطقه کمک های  سیاستبه بهبود تواند  می

در منطقاه   ستیز طیتعادل مح یبه سو یگام ،  همچنین

 د.  واستااده  برای سایر مناطق در جهان با د  
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