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 چکیده

مهم از  یکی  ویژهخرما  جایگاه  که  است  ایران  باغی  محصوالت  در  ترین  غذاییای  اقتصادامنیت  تجارت   و  ، 

محدودیت منابع آب  اما    کنندگان خرما در دنیا استتولید  در حال حاضر ایران یکی از برترینمحصوالت کشاورزی دارد.  

خرما در   تولید بنابراین هدف این تحقیق بررسی ردپای آب    . است  ایرانهای تولید این محصول در  ترین چالشاز اصلی

نام   ایران به  آب خاص  از سه  استفاده  میبا  خاکستری  آب  و  آب سبز  آبی،  آب  مفهوم سپس    باشد.های  از  استفاده  با 

  های طی سالمحصول خرما  تجارت آب برای  ردپای  ،  معرفی شده استتوسط هوکسترا و هانگ  که  آب مجازی  ردپای  

  3/ 486ساالنه از منابع آب جهت تولید خرما در ایران  متوسط برداشت    دهدنتایج نشان می   محاسبه شد. 2001  –  2018

برای تولید خرما در ایران    2001  -  2018  های  بین سالمیلیارد مترمکعب    752/69  که در مجموع  میلیارد مترمکعب است

نیاز    کلاز    میلیارد مترمکعب(  466/42و در مجموع    میلیارد مترمکعب در سال  352/2)  درصد  68  .آب مصرف شده است

طریق   از  ایران  در  خرما  آبآبیاری  از  زمینی  برداشت  زیر  اصطالح  های  به  آبییا  )  28  ،آب  میلیارد    976/0درصد 

، میلیارد مترمکعب در سال  139/0)درصد    4از طریق آب سبز و    (میلیارد مترمکعب526/17، در مجموع  مترمکعب در سال

تولید خرما نشان داد    آب  بررسی ردپای  .شده استمین  از طریق آب خاکستری تأ  (میلیارد مترمکعب  764/2مجموع  در  

مترمکعب آب   15/0مترمکعب آب سبز و  951/0مکعب آب آبی،  متر  304/2گرم خرما در ایران مقدار  کیلو  یکبرای تولید  

همچنین با   مترمکعب بر کیلوگرم است.   405/3ران  توای آب مجازی محصول خرما در ایحشود و مخاکستری مصرف می

ایران    میلیارد مترمکعب  119/9  ،2001-2018از سال    آب مجازی دریافتیممفهوم  استفاده از   به  آب در تجارت خرما از 

کشورهای    .استدرصد    08/25تجارت جهانی آب مجازی خرما  کل    سهم ایران ازو    کشورهای جهان صادر شده است

  گترین واردکنندگان آب مجازی خرما از ایران هستند ربز  امارات متحده عربی، پاکستان، روسیه، ترکیه، هند و افغانستان

 ی مکانی و داشتن مرز مشترک تاثیر مثبتی بر تجارت آب مجازی محصول خرما داشت.فاصله و در آخر مشخص شد

 . خرما ، تجارت جهانیآب مجازی،  آب آبی، آب سبز،    :های کلیدیواژه
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Abstract 

 

Dates is one of the most important horticultural products in Iran which has a special place in 

food security, economy, and trade in agricultural products.  Now, Iran is one of the biggest 

producers of dates in the world, but the lack of water resources is one of the main challenges in 

producing this crop in Iran. Therefore, the purpose of this study was to investigate the water 

footprint of date production in Iran using three specific waters, namely blue water, green water, and 

greywater. Then, using the concept of virtual water footprint introduced by Hoekstra and Hang 

(2003), the water trade footprint for the date crop was calculated for the years 2018-2001.  The 

results show that the average annual harvest of water resources for date production in Iran is 3.486 

billion m3,  a total of 69.752 billion m3 of water was consumed between 2001 and 2018 to produce 

dates in Iran. Roughly, 68% (2.352 billion m3 per year and a total of 426.466 billion m3) of the total 

need for date irrigation in Iran through abstraction from groundwater or so-called blue water, 28% 

(0.976 billion m3 per year, a total of 17.526 billion m3 has been supplied through green water and 4 

% (0.139 billion m3 per year, a total of 2.764 billion m3) has been supplied through grey water. 

Examination of water footprint of date production showed that to produce 1 kg of dates in Iran, the 

amount of 2.304 m3 of blue water, 0.951 m3 of green water and 0.15 m3 of gray water is used. The 

virtual water content of date products in Iran is 3.405 m3 per kilogram. Also, using the concept of 

virtual water, we found that 9.119 billion m3 of water in the date trade has been exported from Iran 

to countries around the world, and Iran's share of the total global trade in date virtual water is 

25.8%. The United Arab Emirates, Pakistan, Russia, Turkey, India and Afghanistan are the largest 

importers of virtual date water from Iran. Finally, it was found that the spatial distance and having a 

common border had a positive effect on the virtual water trade of date products. 

Keywords: Blue water, Date, Green water, Virtual water, World trade . 

 

 مقدمه 

یک اساسی  یآب  برای  امن  تریناز  طبیعی  بع 

توسعهکشورهاتوسعه   زیست   ،  محیط    ثروتو    بخش 

بشری  همه  برایمشترک   با    که  است  جوامع  باید 

انتقال    بعدی   هاینسل  به  بهینه و صحیح  پایدار،  مصرف

   (.2019و همکاران    هانگ) یابد

  1600  آب   سرانه  از   برخورداری   با   نیز   ایران

  خشکنیمه  و  خشک  کشورهای  جزء  مترمکعب
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 عامل   یک   آب  کمبود  مناطق  این  و در   شود بندی میدسته

توسعه    اقتصادی  توسعه  برای   کننده   محدود و 

  در  ایران  (.2019شهواری و همکاران  )  است  محیطیزیست

  زیرزمینی  آب  بردارانترین بهرهبزرگ  جزء  حاضر  حال

توجهی  .است  جهان  در قابل  این   بخش  برداری  بهره  از 

می مصرف  کشاورزی  محصوالت  تولید  شود.  جهت 

بهکشاورزی   به  شدت  ایران  و    آبیاری  وابسته 

آب  زیرزمینیاستحصال  و    است  های  )شیرمحمدی 

  کل   از درصد    92  مسئول  بخش  این  (.2020همکاران  

  از  یکی   آب  کمبود   بنابراین  .است  ایران  در  آب  مصرف

مناطق    غذایی  مواد  تولید   هایمحدودیت  ترینمهم  در 

 .(2010فرامرزی و همکاران  )است  خشکخشک و نیمه

از   بیش  که  است  محصولی  از    91خرما  درصد 

زیر آب  منابع  از  برداشت  توسط  آن  و  آبیاری  زمینی 

امکان   تقریباً  آبیاری  انجام  بدون.  شودمی   سطحی انجام

و    اولین  آب  ،بنابراینندارد.    وجود  کشور  در  خرما  تولید

  کشور  در   خرما  تولید   در   محدودیت  عامل  ترینمهم 

در نتیجه مدیریت منابع آب در تولید    .شودمحسوب می 

به ضروری  خرما  میمحصول  و    رسدنظر  نیا  )حکمت 

راه  .(2020همکاران   از  عملی  یکی    منظوربهکارهای 

آب منابع  کشاورزی،    در   مدیریت  محصوالت  تولید 

شده  محاسبه مصرف  آب  رشد    طول   در   حجم  فرایند 

)  باشد.میکشاورزی    محصوالت آبی    (1993آلن  مقدار 

کشاورزی   محصوالت  تولید  و  رشد  مراحل  کل  در  که 

می قرار  استفاده  مجازی مورد  آب  را    بانامید.    1گیرد 

می مجازی  آب  مفهوم  از  کرد  استفاده  تعیین  برای  توان 

یا محصول کشاورزی چقدر آب استفاده   تولید یک کاال 

تواند باعث مدیریت  شده است و آگاهی از این مطلب، می

شود   آب  اهداف    (.2003)هوکسترا  مصرف  از  یکی  لذا 

ایران   در  خرما  تولید  مجازی  آب  محاسبه  تحقیق 

 باشد.می

برترین   از  یکی  ایران  حاضر  حال  در 

با    2018ایران در سال  کنندگان خرما در دنیا است.  تولید

 
1 Virtual water 

بیشترین  هزار هکتار    171/ 647داشتن سطح زیر کشت  

  خود اختصاص دادهخرما را در دنیا بهسطح زیر کشت  

ایران با متوس میلیون تن    023/1ط تولید  است. همچنین 

از کشورهای مصر و عربستان صعودی    در سال، بعد 

گرفته   قرار  دنیا  در  خرما  تولید  سوم  رتبه    14و  در 

تولید جهانی خرما را   از کل  اختیار  درصد  لذا  .  دارد در 

در   ایران  جایگاه  تحقیق  این  بیندر  خرما تجارت  المللی 

 گیرد. مورد بررسی قرار می

بین نقش  تجارت  کشاورزی  محصوالت  المللی 

در  بحران  مهمی  جهانی کاهش  توزیع  باز  و  آب  های 

می  جهانی  توزیع  این  دارد.  آب  طریق  منابع  از  تواند 

انجام شود که دارای حجم زیادی   کاالهای معامله شده 

تعبیه آب  زنجیر  2شده از  سراسر  میدر  تأمین    باشد. ه 

را    بنابراین کشاورزی  محصوالت  واردات  یا  صادرات 

یاآب تعبیه  عنوان صادرات و یا وارداتنیز به آب    شده 

کرد تعریف  نیز  همکاران  حکمت)  مجازی  و   (.2020نیا 

بین تجارت  کشاورزی  بنابراین،  محصوالت  المللی 

بهمی بهتواند  کشور  یک  آب  منابع  تجارت  شکل  عنوان 

مجازی آب  تجارت  آن  به  که  شود  تلقی  گفته    3مجازی 

همکاران  هوکسترا)شود  می به    (.2013  و  توجه  با  لذا 

المللی محصول خرما، جایگاه ویژه ایران در تجارت بین

خرما   بررسی محصول  مجازی  آب  تجارت   میزان 

مورد بررسی و ارزیابی  ضروری است و در این تحقیق  

   گیرد. قرار می

از   مجازی،یکی  آب  در  مهم  شاخص   مفاهیم 

آب  آب    .است  4ردپای  حجم  نشان ردپای  میزان  دهنده 

به آب  )آبمصرف  آب  منابع  و  تفکیک  سطحی  های 

باران(  زیر آب  چاپاگین  )باشد.  میزمینی،  و  هوکسترا 

ردواقع  در  .(2011 عنوان  کل  با  محصول،  یک  آب  پای 

شناخته   محصول  آن  مجازی  آب  در    شود. میمحتوای 

ردپای   شامل  آب،  ردپای  کشاورزی،  محصوالت  تولید 

 
2 Water embedded 
3 Virtual water trade 
4 Water footprint 
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سبز آبی  ،1آب  آب  خاکستری 2ردپای  آب  ردپای    3و 

ردپای آب سبز میزان آب باران مصرف شده    باشد.می

اندازه را  محصول  رشد  دوره  میدر  ردپای  کندگیری   .

دهنده نشان  آبی  آب آب  منابع  از  برداشت  مقدار  های  ی 

زیر و  و  سطحی  است  از  بهزمینی  استفاده  سنتی،  طور 

بهسیستم آبیاری  استهای  آبی  آب  آب  .  مفهوم  ردپای 

خاکستری حجم آب شیرین مورد نیاز برای رقیق سازی  

کود مغذی  مواد  جذب  آالیندهو  و  شیمیایی  با  های  ها 

از   آباستفاده  یا  و  آب  عمقی  استنفوذ  سطحی   های 

 .(2012هوکسترا و مکنونن  )

المللی   بین  و  داخلی  سطح  در  متعددی  مطالعات 

پای آب خرما خصوص، نیاز آبیاری، آب مجازی و رددر

در  و سایر محصوالت زراعی و باغی انجام شده است.  

منظور تولید خرما گزارشی میزان مصرف ساالنه آب به

کشور رادر  محصول  این  کننده  تولید  اصلی   های 

نام )بی اند  کر کردهذ مترمکعب بر هکتار 35000  –13000

  ردپای آبدر تحقیقی    (2011)  مکنن و هوکسترا   .(2007

آبی  سبز خرما  و  ترتیب  کشت  به    1250  و  930  را 

تن  متر بر  کردندمکعب  همکاران  حکمت  .محاسبه  و  نیا 

  سیستان و بلوچستان   ( نیاز آبی خرما در استان2020)

هکتار    21977  را بر  کردندمترمکعب    همچنین  . محاسبه 

  399متوسط برداشت ساالنه از منابع آب در این استان  

نیا و همکاران  حکمت  میلیون متر مکعب نیز محاسبه شد.

تحقیق2020) داد  ی( در  آب    ندنشان  میزان صادرات  کل 

ایران   آ   232/6مجازی  واردات  و  مکعب  متر  ب  مییلیارد 

ایران   می  838/18نیز  مجازی  مکعب  متر  باشد.  میلیارد 

اکثر تحقیقات صورت گرفته در    بررسی منابع نشان داد

خصوص خرما به بررسی نیاز آبیاری این محصول در  

مناطق مختلف پرداخته اند و مواردی نظیر محتوای آب  

و   مجازی  آب  تجارت  آب،  مصرف  ردپای  مجازی، 

  توجه قرار گرفته کمتر مورد    جایگاه ایران در این تجارت

 
1 Green water footprint 
2 Blue water footprint 
3 Grey water footprint 

لذا موارد  است.  این  بیشتر  تحقیق  بررسی  این  جنبه    در 

 باشد. نوآوری تحقیق حاضر می
 

 مواد و روشها 

 محاسبه ردپای آب 

خاکستری   و  آبی  سبز،  ردپای  تحقیق  این  در 

چهارچوب  توسط  کشور  صادراتی  محصوالت  تولید 

توسط شده  اعتدالی  )  پیشنهاد  و  هوکسترا  2014آبائی  ؛ 

محاسبه شد. در این  (  2020؛ حکمت نیا و همکاران  2003

چوب، ردپای آب سبز و آبی محصوالت کشاورزی  چهار 

مکعب بر تن از تقسیم مصرف آب  بر حسب میلیون متر

می  بدست  محصول  عملکرد  بر  آبی  و  برای  سبز  آید. 

باید  ابتدا  سبز  آب  و  آبی  آب  مصرف  حجم    برآورد 

مرجع    تبخیر گیاه  تعرق  از    (0ET)و  استفاده  با 

هوایی محاسبه   آب و  مطالعه   .شود پارامترهای  این  در 

به معادله برای  از  مرجع  تعرق  و  تبخیر  آوردن  دست 

 .(1994آلن و همکاران )شد استفاده  3مونتیث-پنمن-فائو

، 4مجازی سبز برای محاسبه مقدار صادرات آب  

آب آب    5آبیمجازی    صادرات  صادرات  مجازی و 

متربر  6خاکستری محصول  حسب  برای  سال  در  مکعب 

سبز، آبی و خاکستری  پای آب  ترتیب مقدار ردخرما، به

صادرات   میزان  در  تن(،  بر  )مترمکعب  خرما  محصول 

و همکاران   نیاحکمت ) دشومحصول خرما )تن( ضرب می

و    (.2020 آبی  سبز،  مجازی  آب  صادرات  میزان 

بدست آمد. در    3و    2،  1خاکستری نیز از طریق روابط  

روابط،   آب    Green VWEاین  صادرات  مجازی  میزان 

آب  VWE Blue،  7سبز آبی  صادرات  Grey و    8مجازی 

VWE  آب خاکستری  صادرات  در    9مجازی  )مترمکعب 

  iWF Greyو    iGreen WF  ،iWF Blueباشد.  می سال(  

 
3 FAO Penman-Monteith 
4 Green virtual water import 
5 Blue virtual water import 
6 Grey virtual water import 
7 Green virtual water export 
8  Blue virtual water export 
9 Grey virtual water export 
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آب    ترتیببه محصول  ردپای  خاکستری  و  آبی   iسبز، 

ایران   در  شده  ،  تولید  تن(  بر  مکعب  وزن    ikW)متر 

  k  ،1،2،3=I, k،  lکشور  صادر شده از ایران به  iمحصول  

آن به  کشاورزی  محصوالت  که  صادر  کشورهایی  ها 

و  می باشد  دهنده محصوالت صادراتی مینشان  nشود 

 (.2020نیا و همکاران )حکمت 

]1[                                                                                                         

𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑊𝐸 =  ∑ ∑  𝐺𝑟𝑒𝑒𝑛 𝑊𝐹𝑠𝑖
𝑙
𝑗=1  × 𝑊𝑖𝑘

𝑛
𝑖=1 

]2[                                                                                                          

𝐵𝑙𝑢𝑒 𝑉𝑊𝐸 =  ∑ ∑  𝐵𝑙𝑢𝑒 𝑊𝐹𝑠𝑖
𝑙
𝑗=1  × 𝑊𝑖𝑘

𝑛
𝑖=1 

]3[                                                                                                          

𝐺𝑟𝑒𝑦 𝑉𝑊𝐸 =  ∑ ∑  𝐺𝑟𝑒𝑦 𝑊𝐹𝑠𝑖
𝑙
𝑗=1  × 𝑊𝑖𝑘

𝑛
𝑖=1 

 

 نتایج و بحث

 صادرات خرما 

برترین    ایران  حاضر  حال  در  از  یکی 

است. در جدول  تولید دنیا  اطالعات   1کنندگان خرما در 

و   حجم  عملکرد،  کشت،  زیر  سطح  تولید،  به  مربوط 

زمانی   دوره  برای  خرما  صادرات    2001-2018ارزش 

ایران   در  خرما  ساالنه  تولید  متوسط  است.  شده  ارائه 

میلیون تن    431/18تن است و در مجموع  میلیون    023/1

تولید ارزش صادرات خرما   حجم  ایران است.  خرما در 

به   تحقیق  بررسی  مورد  زمانی  دوره    46/2537در 

می دالر  ارزآوری ساالنه  میلیون  باعث  و    97/140رسد 

شود. متوسط سطح زیر  میلیون دالر به داخل کشور می

 هزار هکتار است. 152/192کشت خرما در ایران 

جدول   کننده    2در  صادر  برتر  کشور  ده  لیست 

سال  خ از  دنیا  در  است.    2001-2018رما  شده  ارائه 

صادرات   با  )  678/2ایران  سال  در  تن    03/19میلیون 

در   است.  دنیا  در  خرما  صادرکننده  بزرگترین  درصد( 

زمانی، مجموعا   تن محصول    002/16این دوره  میلیون 

این محصول   تولید کننده  خرما توسط کشورهای عمده 

 به دنیا صادر شده است. 

 

 ی آب مجازی و ردپای آب خرما در ایران محتوا

خرما به تولید  مجازی  آب  محتوای  متوسط  طور 

ایران   تن    3405در  یک  تولید  ازای  به  آب  مترمکعب 

)جدول   شد  برآورد  مقدار  3محصول  این  از   .)66/67  

آب از  برداشت  طریق  از  آن  و  درصد  زیرزمینی  های 

آبی(،   )آب  باران    92/27سطحی  بارش  از طریق  درصد 

و  ) سبز(  خاکستری    40/4آب  آب  طریق  از  آن  درصد 

جهانی  می  تامین  میانگین  مترمکعب    VWC  2278شود. 

بر تن محاسبه شده است که علت این اختالف بین ایران  

می  جهانی  میانگین  بهو  میزان  توان  در  اختالف  دلیل 

باشد. ردپای  عملکرد تولید خرما و شرایط آب و هوایی  

محصو تن  هر  ازای  به  و  آب  مختلف  مناطق  بین  ل 

اساس  بر  زیرا  است  متفاوت  بسیار  مختلف  محصوالت 

می محاسبه  منطقه  هر  هوایی  و  آب  نتایج  شود.  شرایط 

ایران   در  تولید خرما  آب جهت  ردپای مصرف  بررسی 

های زیر زمینی  نشان داد، این محصول با استفاده از آب

آب آبی( که هزینه فرصت نسبتا باالیی برای  و سطحی )

شود.  یران نسبت به آب باران )آب سبز( دارد تولید میا

است   مفهوم  این  به  باران  آب  از  استفاده  هزینه فرصت 

وارد   آبی  منابع  بر  فشاری  باران  آب  از  استفاده  که 

آبنمی تأثیرات  هزینه  کلی   طوربه  سبز  کند.    زیست  و 

به  .دارد  کمتری  محیطی باید  کشورها  دنبال  بنابرین 

آب  راه محتوای  در  سبز  آب  نسبت  افزایش  جهت  هایی 

مجازی محصول و کاهش مصرف آب آبی باشند. نتایج  

متوسط   داد  نشان  ایران  در  خرما  تولید  آب  ردپای 

ایران   در  خرما  تن  یک  تولید  برای  آبی  آب  از  استفاده 

است  2304 مکعب  نتایج    متر  با  همکارانکه  و    مکنن 

ندارد.    (2011) همکاران  همخوانی  و    (2011)مکنن 

را   خرما  تولید  آبی  آب  ردپای  جهانی    1250میانگین 

نشان   مقایسه  این  کردند.  محاسبه  تن  بر  مترمکعب 

دهد کشور ایران در مقایسه با میانگین جهانی عمدتاً  می

دلیل تنوع در شرایط آب و هوایی، عملکرد محصول و  به

آب حدوبهره میانگین    2د  وری مصرف  از  بیشتر  برابر 

کند.  جهانی برای تولید یک تن خرما آب آبی مصرف می
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آب سبز آب حاصل از بارندگی است و نتایج نشان داد  

در   خرما  تولید  جهت  سبز  آب  مصرف  ردپای  متوسط 

 مترمکعب بر تن است. 951ایران 

 

 .(2007نام )بی 2001-2018حجم و ارزش صادرات، تولید، عملکرد و سطح زیر کشت خرما   -1جدول 

 عملکرد 
)1-ah (kg 

 تولید
(Ton) 

 سطح زیر کشت 

(Hectare) 

حجم 

 صادرات
(Ton) 

 ارزش صادرات
(Million Dollar) 

 سال 

67/4272  783048 183269 119371 48/28  2001 

22/4778  878610 183878 113533 59/27  2002 

86/5046  964683 191145 120054 68/34  2003 

96/5110  989625 193628 94584 43/36  2004 

24/5041  996770 197723 117052 49/68  2005 

13/5354  1042337 194679 143351 59/91  2006 

45/5034  1053866 209331 125299 79/100  2007 

41/4882  961532 196938 105140 62/89  2008 

34/4946  983807 198896 93717 15/92  2009 

39/4694  1006665 214440 119085 17/148  2010 

96/4630  1029940 222403 134300 93/188  2011 

92/5288  1069655 202242 138537 59/181  2012 

59/5092  1014006 199114 146614 41/192  2013 

05/5658  1032804 182537 167323 17/226  2014 

50/6301  1032804 163898 170991 98/232  2015 

05/6470  1185165 183177 209461 55/208  2016 

39/7080  1202200 169793 253516 49/250  2017 

32/7015  1204158 171647 306291 35/338  2018 

20/5372  1023982 1/192152  9/148789  97/140  میانگین  

67/4272  783048 163898 93717 59/27  حداقل 

39/7080  1204158 222403 306291 35/338  حداکثر  

- 18431675 - 2678219 46/2537  مجموع  

 

 

 

 .(2007نام )بی 2018-2001ده کشور برتر صادرکننده خرما در جهان  -2جدول 

 سال  ایران  امارات پاکستان تونس  عربستان عراق الجزایر  فرانسه مصر  عمان 

35/3 % 31/0 % 15/2 % 02/2 % 0% 05/7 % 12/12 % 0% 0% 76/30 % 2001 

56/1 % 41/1 % 35/2 % 43/3 % 0% 15/9 % 03/13 % 0% 0% 31/35 % 2002 

0% 46/0 % 04/2 % 56/2 % 0% 73/7 % 32/9 % 10/18 % 0% 18/30 % 2003 

27/1 % 64/0 % 15/2 % 18/2 % 0% 13/11 % 82/10 % 49/17 % 0% 30/25 % 2004 

51/0 % 50/0 % 09/1 % 39/1 % 0% 30/5 % 21/6 % 57/10 % 96/33 % 50/14 % 2005 

85/0 % 05/1 % 63/1 % 54/2 % 0% 02/8 % 76/7 % 21/21 % 0% 29/57 % 2006 

08/1 % 54/0 % 18/1 % 54/1 % 0% 78/4 % 94/7 % 32/11 % 27% 45/14 % 2007 

75/0 % 90/0 % 93/0 % 08/1 % 0% 34/6 % 49/7 % 31/10 % 64/25 % 33/11 % 2008 
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02/1 % 03/2 % 53/1 % 24/1 % 0% 77/7 % 70/10 % 29/17 % 0% 98/12 % 2009 

89/0 % 70/2 % 48/1 % 11/2 % 0% 97/8 % 09/11 % 12/15 % 0% 67/15 % 2010 

90/0 % 99/2 % 45/1 % 53/3 % 0% 9% 91/10 % 23/14 % 0% 86/16 % 2011 

45/0 % 88/0 % 91/0 % 59/1 % 0% 01/5 % 87/7 % 77/12 % 67/23 % 78/10 % 2012 

71/0 % 93/1 % 86/0 % 63/1 % 0% 53/7 % 32/8 % 30/13 % 17/21 % 53/11 % 2013 

36/1 % 61/3 % 16/1 % 39/2 % 94/1 % 14/12 % 01/8 % 86/10 % 25/29 % 39/15 % 2014 

70/0 % 82/0 % 96/0 % 20/2 % 85/22 % 26/9 % 93/7 % 09/10 % 83/23 % 16/13 % 2015 

11/1 % 37/1 % 92/0 % 19/2 % 67/22 % 25/8 % 02/8 % 50/11 % 44/19 % 76/14 % 2016 

39/0 % 71/0 % 99/0 % 47/3 % 84/18 % 36/10 % 76/7 % 02/13 % 21/16 % 85/18 % 2017 

60/0 % 89/0 % 87/0 % 86/5 % 17/18 % 19/11 % 93/8 % 42/9 % 87/13 % 15/21 % 2018 

97/0 % 32/1 % 37/1 % 39/2 % 69/4 % 28/8 % 12/9 % 03/12 % 13% 03/19  میانگین  %

            

 . (Ton 3m-1)محتوای آب مجازی و ردپای آب تولید محصول خرما در ایران و میانگین جهانی  -3جدول 

  آب مجازی  آب سبز آب آبی  آب خاکستری 

 ایران  3405 951 2304 150

 جهان 2278 930 1250 98

 

 
. 2018-2001میانگین ردپای مصرف آب خرما در ایران و جهان  -1شکل 

 

 

 

 

 مصرف آب خرما در ایران  

تولید   جهت   آب  مصرف  میزان  محاسبه  نتایج 

،  4ارائه شده است. بر اساس جدول    4خرما در جدول  

از   ایران  در  خرما  تولید  آب  مصرف  میزان    666/2کل 

سال   در  مترمکعب  میزان  2001میلیارد  به   ،100/4  

افزایش یافته است. این    2018میلیارد متر مکعب در سال  

به نیز  آب  تولید  افزایش در مصرف  میزان  افزایش  دلیل 

طوری  د. بهباشمی  2001محصول خرما نسبت به سال  

هکتار    183269سطح زیر کشت خرما    2001که در سال  

تولید   میزان  سال    783048و  در  ولی  بود    2018تن 

تن رسیده    1204158و تولید    169793سطح زیر کشت  

درصد کاهش   34/6رقم اینکه سطح زیر کشت  است. علی

درصد افزایش یافته است.    78/53یافته ولی میزان تولید  

نشان  تولید محصول    بهبوددهنده  این  عملکرد  و  کارایی 

طوری که عملکرد تولید خرما از  خرما در ایران است. به

آب سبز

41%

آب آبی

55%

آب 

خاکستری

4%

ردپای جهانی مصرف آب خرما

آب سبز آب آبی آب خاکستری

آب سبز

28%

آب آبی

68%

آب 

خاکستری

4%

ردپای ملی مصرف آب خرما

آب سبز آب آبی آب خاکستری

2جدول  ادامه  
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سال    4272 در  هکتار  بر    7015به    2001کیلوگرم 

رسیده است. از سال    2018کیلوگرم بر هکتار در سال  

مجموع    2018تا    2001 متر  759/62در  مکعب میلیارد 

شده مصرف  آب  ایران  در  خرما  تولید  است.    جهت 

ایران،  به طور متوسط مصرف آب جهت تولید خرما در 

نتایج    486/3 بی  میلیارد متر مکعب در سال است که با 

دارد.    (2007)نام   متوسط   (2007)  نامبیهمخوانی 

حدود   را  ایران  در  خرما  تولید  آب  ساالنه    3مصرف 

متر همچنین  میلیارد  است.  کرده  محاسبه    نامبیمکعب 

منظور  در گزارشی میزان مصرف ساالنه آب به  (2007)

کشور در  خرما  این  تولید  کننده  تولید  اصلی  های 

بر است.  کرده  ذکر  را  گزارش  محصول  این  اساس 

ت خرما در کشور مصر  منظورکشمصرف ساالنه آب به 

میلیارد متر مکعب، در کشور عربستان صعودی    118/2

الجزایر    896/3 کشور  در  مکعب،  متر    225/4میلیارد 

میلیارد متر    524/0میلیارد متر مکعب، در کشور تونس  

میلیارد متر مکعب و در    003/1مکعب، در کشور عمان  

م نا)بی  باشدمیلیارد متر مکعب می  383/0کشور امارات  

های آب و  . میزان مصرف آب با توجه به پارامتر(2007

و سیستم عملکرد  کشت،  زیر  آبیاری  هوایی، سطح  های 

می  می متفاوت  نشان  آب  ردپای  بررسی  در  باشد.  دهد 

سال بهره2018تا    2001های  بین  میزان  از  ،  برداری 

)آب  آبی  آب  زیرمنابع  سطحی(  های  و    466/42زمینی 

متر می میلیارد  میزان  مکعب  این  کل    68باشد.  از  درصد 

می ایران  در  تولید خرما  آب جهت  مقدار  مصرف  باشد. 

میلیارد متر مکعب و آب   528/17استفاده از آب سبز نیز 

مکعب محاسبه شد که  میلیارد متر  764/2خاکستری نیز  

 ( مطابقت دارد.  2020نیا و همکاران ) با نتایج حکمت
 

 . ( میلیون مترمکعب)تفکیک آب سبز، آبی و خاکستری میزان مصرف آب جهت تولید خرما در ایران به  -4جدول 

کل مصرف  

 آب

مصرف آب  

 سبز

مصرف آب  

 آبی

مصرف آب  

 خاکستری

 سال 

28/2666  68/744  14/1804  46/117  2001 

67/2991  56/835  32/2024  79/131  2002 

75/3284  41/917  63/2222  70/144  2003 

67/3369  13/941  10/2280  44/148  2004 

3394 93/947  56/2296  52/149  2005 

16/3549  26/991  54/2401  35/156  2006 

41/3588  23/1002  11/2428  08/158  2007 

02/3274  42/914  37/2215  23/144  2008 

86/3349  60/935  69/2266  57/147  2009 

69/3427  34/957  36/2319  151 2010 

95/3506  47/979  98/2372  49/154  2011 

18/3642  24/1017  49/2464  45/160  2012 

69/3452  32/964  27/2336  10/152  2013 

70/3516  20/982  58/2379  92/154  2014 

70/3516  20/982  58/2379  92/154  2015 

49/4035  09/1172  62/2730  77/177  2016 

49/4093  29/1143  87/2769  33/180  2017 

16/4100  15/1145  38/2774  62/180  2018 

85/62759  52/17528  58/42466  75/2764  مجموع  
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 ردپای صادرات آب مجازی خرما 

جدول    خرما   5در  مجازی  آب  صادرات  ردپای 

مطالعه  بر    )مترمکعب این  است.  شده  داده  نشان  سال( 

ردپای   از  جهانی  ارزیابی  خرمای    صادرات   آباولین 

اطالعات است.  حجم  مربوط   ایران    المللی بین  تجارت  به 

از تجارت جهانی  محصول خرما  مرکز    استخراج   سایت 

)  شده آلن  المل1997است.  بین  تجارت  داد  نشان  لی  ( 

کشاورزی آب    باعث  تواندمی  محصوالت  منابع  تجارت 

به کشور  شودیک  مجازی  سال  شکل  بین  در  بنابراین   .

میزان  2018  -2001های   از    119/9،  متر مکعب  میلیارد 

منابع آب کشور که در محصول خرما تعبیه شده بود به  

در سال    صورت آب مجازی به جهان صادر شده است.

مج  2001 آب  صادرات  ایران  میزان  از  خرما  ازی 

  2018میلیون متر مکعب بوده است که در سال    46/406

میزان   افزایش  و  داخلی  تولید  حجم  افزایش  دلیل  به 

میزان   به  متر  92/1042صادرات  رسیده  میلیون  مکعب 

محصول  مجازی  آب  صادرات  میزان  کمترین  است. 

به سال   مربوط  )  2009خرما  باشد  میلیون    11/319می 

که   مکعب(  تحریممتر  اعمال  آن  بینعلت  بر  های  المللی 

از  روی بخش ایران  اقتصاد  جمله صادرات  های مختلف 

می کشاورزی  باشد.بخش 

 

. (میلیون مترمکعب) 2018 -2001رات آب سبز، آبی و خاکستری محصول خرما ردپای صاد -5جدول 

 سال  صادرات آب خاکستری  صادرات آب آبی  صادرات آب سبز کل صادرات آب مجازی 

46/406  52/113  03/275  91/17  2001 

58/386  97/107  58/261  03/17  2002 

78/408  17/114  60/276  01/18  2003 

06/322  95/89  92/217  19/14  2004 

56/398  32/111  69/269  56/17  2005 

11/488  33/136  28/330  50/21  2006 

64/426  16/119  69/288  79/18  2007 

358 99/99  24/242  77/15  2008 

11/319  12/89  92/215  06/14  2009 

48/405  25/113  37/274  86/17  2010 

29/457  72/127  43/309  15/20  2011 

72/471  75/131  19/319  78/20  2012 

22/499  43/139  80/337  99/21  2013 

73/569  12/159  51/385  10/25  2014 

22/582  61/162  96/393  65/25  2015 

21/713  20/199  60/482  42/31  2016 

22/863  09/241  10/584  03/38  2017 

92/1042  28/291  69/705  94/45  2018 

34/9119  99/2546  62/6170  73/401  مجموع  

 

جدول   مجازی    6در  آب  جهانی  تجارت  میزان 

خرما و جایگاه ایران در این تجارت مشخص شده است.  

شد   مشخص  نتایج  تجارت   25/ 08طبق  کل  درصداز 

جهانی آب مجازی خرما مربوط به ایران است. به طور  

ساالنه   بین   643/2039متوسط  آب  مترمکعب  میلیون 

می  جابجا  خرما  المللی  بین  تجارت  با  که  کشورها  شود 



 1401/ سال   4شماره  32نشریه دانش آب و خاک / جلد                                        . . .                         و   حسینی، صفدری                  142

ساالنه  به تجارت  این  از  ایران  سهم  متوسط  طور 

نتایج    628/506 با  که  است  سال  در  مترمکعب  میلیون 

  و  هوکسترا   ( مطابقت دارد. 2012چاپاگین )  و  هوکسترا

بین تجارت  دادند  نشان  محصوالت  چاپاگین  المللی 

انتقال   باعث  متر  987کشاورزی  بین میلیارد  آب  مکعب 

 شود. کشورها می

ج بررسی ردپای آب نشان داد آب آبی سهم  نتای

در  عمده خرما  محصول  مجازی  آب  صادرات  در  ای 

طریق   از  خرما  محصول  تولید  آن  علت  دارد.  ایران 

برداشت از منابع آب آبی )آب زیر زمینی و سطحی( در  

تحقیق   بررسی  مورد  زمانی  دوره  بین  در  است.  ایران 

استخراج و  میلیون متر مکعب از منابع آب آبی  62/6170

به صورت مجازی به خارج از کشور صادر شده است.  

میزان   مجازی   66/67این  آب  صادرات  کل  از  درصد 

از صادرات آب  ایران را شامل می شود. سهم آب سبز 

خرما   محصول  می  92/27مجازی  این  درصد  که  باشد 

مجازی    99/2546میزان   آب  صادرات  کل  از  درصد 

اند سهم  خاکستری  آب  است.  آب ایران  تجارت  در  کی 

( داشت  ایران  خرما  محصول  میلیون    73/401مجازی 

درصد(. در یک مقایسه جهانی مشخص   4/4متر مکعب،

سال بین  در  قطر  کشور  نیز    2015تا    1998های  شد 

از طریق    470/24میزان   مجازی  آب  مکعب  متر  میلیارد 

کرده   وارد  کشاورزی  محصوالت  المللی  بین  تجارت 

آب مجازی وارداتی مربوط به    درصد از کل   69است که  

و   در    31آب سبز  است.  آبی  آب  به  مربوط  کل  درصد 

  واردات  از   بیشتر   برابر   دو  سبز   آب  کشور قطر واردات

  از  شده  وارد  غذایی   مواد  بیشتر  زیرا  ،است   آبی  آب

صعودی    .است  بارانی  آبیاری  مناطق عربستان  کشور 

سال   مجموع    2012در  متر  970در  آب میلیون  مکعب 

که   است  کرده  صادر  )  3/30مجازی    91/293درصد 

میلیون متر مکعب( مربوط به محصول خرما بوده است. 

( همکاران  و  در  2020لی  سبز  آب  سهم  دادند  نشان   )

درصد است    41/55تولید محصول برنج در کشور چین  

درصد نیز    64/21درصد است و    65/22و سهم آب آبی  

شود. تیان و همکاران  از طریق آب خاکستری انجام می

( نشان دادند آب سبز سهم عمده ای در واردات و  2018)

صادرات آب مجازی این کشور دارد. این بررسی نشان 

عمدهمی سهم  سبز  آب  آب  دهد  تجارت  و  تولید  در  ای 

ورها  مجازی محصوالت کشاورزی دارد و سیاست کش

سمت این  به  مجازی  آب  تجارت  می   در  که  حرکت  کند 

کنند که  محصوالت کشاورزی را از کشورهایی وارد می

دارای مزیت نسبی در استفاده از آب باران دارد و تولید  

آب   طریق  از  کشورها  این  در  کشاورزی  محصوالت 

انجام می  از  باران  ایران عمدتاً  اما تولید خرما در  شود. 

 گیرد.ورت میطریق آب آبی ص

 

 . مکعب( تجارت جهانی آب مجازی خرما در ایران و جهان )میلیون متر -6جدول 

 سال  دنیا ایران  سهم ایران

58/33 % 46/406  59/1210  2001 

17/32 % 58/386  81/1201  2002 

57/30 % 78/408  08/1337  2003 

33/23 % 06/322  68/1380  2004 

50/19 % 56/398  78/2043  2005 

39/31 % 11/488  07/1555  2006 

64/20 % 64/426  85/2066  2007 
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40/17 % 358 67/2057  2008 

25/19 % 11/319  69/1657  2009 

29/23 % 48/405  67/1740  2010 

58/25 % 29/457  03/1788  2011 

06/21 % 72/471  64/2239  2012 

86/20 % 22/499  2393 2013 

99/20 % 73/569  73/2713  2014 

76/22 % 22/582  30/2558  2015 

43/26 % 21/713  50/2698  2016 

53/30 % 22/83  21/2827  2017 

16/32 % 92/1042  27/3243  2018 

 

واردات    2شکل   میزان  بیشترین  که  کشورهایی 

نشان  قاره  هر  تفکیک  به  اند  داشته  را  ایران  از  خرما 

گان آب کشورهای آسیایی بزرگترین وارد کننددهد.  می

،  2018تا    2001باشند. از سال  مجازی خرما از ایران می

آب مجازی که ایران به کشورهای آسیایی صادر کرده،   

مجازی  56/73 آب  کل  از  محصول    درصد  صادراتی 

دهد. این الگوی سیاست تجاری ایران  خرما را تشکیل می

می  نشان  را  خود  همسایگان  مقابل  از  در  حاکی  و  دهد 

تاثیر   مشترک  مرز  داشتن  و  مکانی  بعد  که  است  این 

آب   دارد.  کشور  دو  بین  مجازی  آب  تجارت  بر  مثبتی 

  2018تا   2001مجازی که توسط محصول خرما از سال  

می آسیا  شصادر  که  است  شرح  این  به    56/73ود 

اروپا   امریکا    33/23درصد،  و    58/2درصد،  درصد 

می  53/0افریقا   بزرگترین  درصد  اروپا  در  باشد. 

 واردکنندگان آب مجازی خرما از ایران کشورهای  

 

( متر  969/775روسیه  ترکیه  میلیون  مکعب(، 

انگلستان    679/714) و  مترمکعب(    909/238)میلیون 

کانادا  کشورهای  امریکا  در  هستند.  مترمکعب(  میلیون 

متر  385/216) امریکا  میلیون  متحده  ایاالت  و  مکعب( 

متر  323/15) کشورهای  میلیون  آفریقا،  در  و  مکعب( 

( مکعب(، جمهوری    836/31آفریقای جنوبی  متر  میلیون 

( تانزانیا  )    470/7متحد  و سریالنکا  مکعب(  متر  میلیون 

می م  296/7 مکعب(  متر  نشان  یلیون  بررسی  این  باشند. 

مرز  می دارای  مکانی  بعد  نظر  از  که  کشورهایی  دهد 

فاصله   یا  و  هستند  ایران  با  دریایی  و  زمینی  مشترک 

مهمترین مقصد صادراتی   ایران دارند  با  نزدیکی  مکانی 

می ایران  خرمای  تحقیق  محصول  نتایج  با  که  باشند 

)حکمت همکاران  و  همکاران  و  (  2020نیا  و  آنتونلی 

 همخوانی دارد. ( 2019)

 

6ادامه جدول   
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. 2001-2018تفکیک ردپای آب ها انجام شده بهکشورهایی که بیشترین صادرات آب مجازی خرما توسط ایران با آن  -2شکل

 

 کلی  گیرینتیجه 

مجازی   آب  تجارت  میزان  مطالعه  این  در 

جهان  کشورهای  سایر  و  ایران  بین  خرما  محصول 

مجازی  آب  واردات  و  صادرات  میزان  و  محاسبه 

برای  به خاکستری  آب  و  آبی  آب  سبز،  آب  تفکیک 

شد. در این راستا ابتدا محتوای آب  محصول خرما ارائه

خرما  تولید  آب  مصرف  مقدار  و  آب  ردپای  مجازی، 

ایران  به در  خاکستری  آب  و  آبی  آب  سبز،  آب  تفکیک 

تجارت   در  ایران  نقش  محاسبه  به  سپس  شد،  محاسبه 

شد.  بین پرداخته  خرما  محصول  مجازی  آب  المللی 

رما های تحقیق حاکی از این است که جهت تولید خیافته

سال بین  در  ایران    759/62  2018  –  2001های  در 

مقدار   این  از  است.  شده  مصرف  آب  مترمکعب  میلیارد 

متر  466/42 )میلیارد  طریق    66/67مکعب  از  درصد( 

آب از  آب استحصال  )منابع  سطحی  و  زیرزمینی  های 

در   اندکی  نقش  سبز  آب  و  است  گرفته  صورت  آبی( 

مربوط به ردپای  آبیاری محصول خرما دارد. محاسبات  

کیلو یک  تولید  جهت  داد  نشان  ایران  آب  در  خرما  گرم 

آبی،  متر  304/2مقدار   آب  آب 951/0مکعب  مترمکعب 

و   شود  مترمکعب آب خاکستری مصرف می  15/0سبز 

ایران   مجازی محصول خرما در  آب  محتوای    405/3و 

 مترمکعب بر کیلوگرم است.

آب   جهانی  تجارت  در  ایران  جایگاه  بررسی 

ساالنه   داد  نشان  خرما  کل    08/25مجازی  درصداز 

تجارت جهانی آب مجازی خرما مربوط به ایران است و  

سال بین  میلیارد    119/9نیز    2018  –  2001های  در 

بینمتر تجارت  طریق  از  مجازی  آب  خرما مکعب  المللی 

صادرات آب  ها صادر شده است. ردپای  به سایر کشور

می نشان  نیز  خرما  تجارت  مجازی  در  ایران  دهد 

المللی محصول خرما نیز آب آبی به کشورهای دنیا  بین

طوری که در دوره زمانی تحقیق میزان کند. بهصادر می

و    170/6 زیرزمینی  آب  منابع  از  مترمکعب  میلیارد 

میزان   همچنین  است.  شده  صادر  و  برداشت  سطحی 

مترمک  546/2 و  میلیارد  سبز  آب  میلیارد    401/0عب 

نهایت  در  است.  شده  صادر  خاکستری  آب  مترمکعب 

ترین واردکنندگان مشخص شد کشورهای آسیایی عمده

می ایران  از  خرما  مجازی  داد  آب  نشان  نتایج  و  باشند 

بعد فاصله مکانی و داشتن مرز مشترک تاثیر مثبتی بر  

 تجارت آب مجازی ایران داشت.
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