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Figure 1. Different components of  water footprint and water partitioning in the hydrological cycle
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ده که در تئوری تجارت آب مجازی، به منظور کاهش فشار بر منابع آب ، به کشورهای کم آب توصیه ش•
منابع آب داخلی، به واردات موادغذایی مبادرت ورزیده و منابع داخلی را ز بجای تولیدمواد غذایی ا

.برای فعالیت های تجاری پرسود اختصاص دهند

« غیر فعال»و از لحاظ سیاسی « نامریی»در حال حاضر، تجارت آب مجازی از لحاظ اقتصادی •
جارت بنابر این پیشنهاد می شود سیاست مداران و مدیران ارشد منابع آب کشورها،  از حد روی ت.است

ف بهبود آب مجازی تمرکز نکنند، بلکه بیشتر تالش شود بهره وری آب ارتقاء یافته و مدیریت مصر
.یابد

نابع راهبرد تجارت آب مجازی، بیشتر بعنوان یک اقدام مکمل همراه با سایر اقدامات الزم در مدیریت م•
.آب پایدارمعقول است
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، بحث تجارت آب مجازی اهمیت پیدا کرده و کشورها به این موضوع عالقمند شده اند که بدانند در تجارت کاالهای آب مجازیمفهوماساس بر •
ی اهکشاورزی و صنعتی که انجام می دهند چه میزان آب صادر و یا چه میزان آب وارد می کنند؟ همچنین چقدر در تامین امنیت غذایی و تولید کاال

؟مورد نیاز داخلی خود به آب های داخل کشورشان متکی هستند 

د، ولی داد که حجم تجارت شده آب مجازی سهم بسیار زیادی از کل منابع آب تجدیدپذیر ندارنشان نتایج بررسی مطالعات انجام شده داخلی و خارجی •
.دبرخی کشورها بر اساس آینده نگری که دارند، درصد خودکفایی از آب های داخلی را کاهش و به واردات محصوالت آب بر کشاورزی رو آورده ان

درصد کل منابع تجدیدپذیر سالیانه بوده 25تا 10می توان نتیجه گرفت که میزان صرفه جویی در منابع آب از طریق تجارت آب مجازی در ایران بین •
2001تا 1997انجام شده است، متوسط جریان بین المللی آب مجازی در طول دوره ( 2004)همچنین طبق پژوهشی که توسط چاپگین و هاکسترا . است

22درصد و سهم محصوالت صنعتی 78میلیارد مترمکعب در سال بوده است که از این میزان، سهم محصوالت کشاورزی و دامی حدود 1625حدود 
.استدرصد کل آب مصرف شده در جهان بوده 16عالوه بر این، میزان آب مجازی تجارت شده، تقریبا معادل . درصد است

الزم است یک بهینه سازی اقتصادی در مورد تجارت آب مجازی یا تراز بین صادرات و واردات آب مجازی با عنایت به حفظ سطح درآمد تولید•
افزایش نابع آب کنندگان کاالها و خدمات ، مسائل محیط زیستی و مسائل اجتماعی آن صورت گیرد تا بتوان تاثیرگذاری این ابزار را در کنترل بحران م

داد
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