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چکیده
محدودیت آب در ایران ،واقعیت انکارناپذیر است ،برای این منظور ،تجارت بر مبنای آب مجازی میتواند راهکاری
برای کاهش اثرات محدودیت آب باشد .از طرف دیگر ،گندم یک کاالی اساسی است که نقش اساسی در امنیت
غذایی دارد .از اینرو بررسی آثار تجارت آب مجازی گندم دارای اهمیت ویژهای میباشد .برای این منظور ،در
این مطالعه سعی شده است تا با استفاده از یک مدل تعادل فضایی ،اثرات سیاست ممانعت از ورود گندم ،بر
روی جریان تجارت آب مجازی مورد بررسی قرار گیرد .در نتیجه ابتدا با توجه به استانهای کشور و استفاده از
روش دادههای ترکیبی ،عرضه و تقاضای گندم تخمین زده شد و با استفاده از کششهای قیمتی ،الگوسازی
بازار گندم انجام گردید .نتایج نشان داد که عدم واردات گندم ،باعث افزایش در تولید داخلی به میزان 22
درصد ،کاهش بیش از  8درصدی تقاضا و افزایش قیمت در این بازار خواهد شد .از اینرو ،میزان رفاه جامعه را
کاهش میدهد .از طرف دیگر ،عدم واردات گندم به میزان  2332لیتر آب مجازی به ازای هر کیلوگرم گندم
تولیدشده در کل کشور نسبت به حالت تجارت آزاد از منابع آب مصرفی برداشت میشود.
کلیدواژهها :تعادل فضایی ،بازار گندم ،آب مجازی ،عدم واردات.
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 .1مقدمه
گندم با تولید  927میلیون تن در سال  ،2112بیش از  11درصد تولیدات زراعی جهان را به خود
اختصاص داده ( )FAO, 2015و غذای بیش از سهچهارم جمعیت جهان را تشکیل میدهد .رسیدن به
خودکفایی و بینیازی از واردات آن برای کشورهای درحالتوسعه مهم به نظر میرسد(شمشادی)1631 ،؛
اما ایران کشوری است با اقلیم خشک و نیمهخشک ،همواره با محـدودیت منابع آبی روبـرو است
(روحانی و همکاران )1633 ،و تأمین نیازهای آبی و غذایـی این کشـور و خودکفایی در تولید گندم،
سرمایهگذاریهای عظیمی در احداث طرحهای زیربنایی آبی طلب میکند(اردکانیان و سهرابی:1631 ،
 .)3یانگ 1و همکاران ( ،)2116ایران را کشوری بهشمار آوردهاند که بعد از سال  2111میالدی وارد
فهرست کشورهای دارای کسری آب شده است و تا سال  2161منابع آب تجدید پذیر ،کمتر از 1111
مترمکعب برای هر نفر در سال خواهد داشت .اسماکتین 2و همکاران ( )2112که تنش آبی را بهصورت
استفاده انسان از منابع آب تجدیدپذیر (بعد کسر نیازهای زیستمحیطی از کل منابع آب) تعریف میکنند،
ایران را بهعنوان یک کشور دارای تنش آبی زیاد معرفی مینمایند.
با توجه به آنچه بیان شد ،ورای محدودیت آب ،محدودیتهای مالی و زمانی ،عوامل مهم دیگری
میباشند که امکان بهرهبرداری کاراتر از منابع موجود را با مشکل مواجه میسازد به همین دلیل در
سالهای اخیر در کنار مدیریت عرضه (تأمین منابع آب) ،مدیریت تقاضا هم باید در نظر گرفته شود ،از
اینرو مفهوم آب مجازی ارائه شده است .آب مجازی برای اولین بار توسط آلن و به مفهوم آب محاط
شده در کاالها ارائه و تعریفشده است .بهعبارتدیگر کل آبی که مصرف میشود تا یک واحد از کاالها
تولید شود .واژه آب مجازی ،آب ،غذا و مبادله را به یکدیگر پیوند میدهد .آلن تجارت آب مجازی را
بهعنوان راهکاری جهت مدیریت کمآبی در کشورهای خشک و نیمهخشک خاورمیانه پیشنهاد کرده
است (آلن .)2116 ،از اینرو ،آب مجازی و تجارت آن برای کشورهای واقعشده در مناطق خشک و
نیمهخشک میتواند یک سیاست حساب شدهی واقعبینانه باشد .این مقوله میتواند بهعنوان یک بخش
مورد نیاز راهبرد مدیریتی برای تکمیل منابع آبی در مکانهایی که آب کمیاب است ،دیده شود .آب
مجازی مفاهیم کشاورزی و اقتصادی را با تأکید بر آب بهعنوان یک عامل کلیدی در تولید ،با یکدیگر
تلفیق میکند (ویچلنز .)162 :2111 ،6بنابراین ،یک منطقه ،استان و یا کشوری که دارای نوسانهای
شدید در بارندگی و تغییرات جوی است ،میتواند با وارد کردن بخشی از مواد غذایی بهجای تولید کردن
همه مواد غذایی مورد نیاز در داخل ،بهطور قابلتوجهی مصرف آب خود را کاهش دهد .این واقعیت،
زیربنای اصلی راهکار آب مجازی را شکل میدهد که ترویجدهنده مبادله مواد غذایی بهعنوان راهی
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برای مدیریت کارای مصرف آب و متوازن کردن ذخایر آب در مناطق و کشورهای کم آب ،برای
صرفهجویی آب در سطح ملی و بینالمللی است (چاپاگین و همکاران.)11 :2116 ،
در سال زراعی  ،1672-76سطح برداشت گندم در کل کشور حدود  3/13میلیون هکتار برآورد شده
که معادل  11/2درصد از کل سطح محصوالت زراعی و  91/7درصد از کل سطح غالت کشور میباشد
که سهم اراضی آبی  69/2درصد و اراضی دیم  32/3درصد است .میزان تولید گندم کشور حدود 11/1
میلیون تن برآورد شده است (آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی.)1676 ،
تجارت آب مجازی در طی  21سال اخیر بهطور دائم در حال افزایش بوده است .در حدود  %11آب
مورد مصرف آب مجازی جهان برای صادرات بوده است (هوکسترا 1و هانگ .)21 :2112 ،2بر اساس
مطالعه افیونی و همکاران ( ،)1633اگر محصولی دارای میزان آب مجازی بیش از هزار مترمکعب بر تن
باشد بهعنوان محصول پرمصرف فرض میشود .که با توجه به آن ،در این مطالعه ،گندم در ایران در
گروه محصوالت پرمصرف با بهرهوری آب کم به شمار میآید .در بیشتر استانها ،گندم دارای میزان
آب مجازی بیش از این مقدار بوده که نشاندهنده این است که در این استانها آب مجازی بیشتری
صرف تولید گندم شده است .در بین استانها ،خوزستان بزرگترین صادرکننده آب مجازی و گیالن
بزرگترین واردکننده آب مجازی میباشد .ابابایی و رمضانی اعتدالی ( )2113بیان میکنند که ردپای
کلی آب برای محصول گندم در حدود  69میلیارد مترمکعب در سال در بین سالهای  2113تا 2112
بوده است .ایران در سالهای گذشته همواره جزء واردکنندگان بزرگ آب مجازی بوده است و پیشبینی
میشود ا ین روند ادامه یابد .اما بر اساس اسناد باالدستی ،ایران واردات گندم در سال  1671را ممنوع
اعالم کرده است .این سیاست میتواند تغییرات عمدهای را در تجارت آب مجازی این محصول به وجود
آورد .بنابراین هدف این تحقیق ،بررسی آثار اعمال این سیاست بر روی شاخصهای تجارت آب مجازی
در ایران است .از اینرو در این تحقیق سعی شده است که با تفکیک توابع عرضه و تقاضا در استانهای
کشور ،جریان تجارت گندم و به تبع آن آب مجازی ،با استفاده از یک مدل تعادل فضایی مورد بررسی
قرار گیرد.
 .2ادبیات تحقیق
مطالعات محدودی در رابطه به الگوسازی تجارت آب مجازی در کشور صورت گرفته است .برای نمونه،
صبوحی و سلطانی ( ،)1631در مقالهای تحت عنوان «بهینهسازی الگوهای کشت در سطح حوضه آبریز
با تأکید بر منافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی منطقه خراسان» بررسی کردند .روحانی و
همکاران ( ،)1633در تحقیقی مبادله آب مجازی را در ارتباط با منبع آب موجود بهعنوان راهی برای
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کاهش تنش آبی در ایران ارزیابی کردهاند .باغستانی و مهرابی ( ،)1633روشی برای کمی کردن و
ارزیابی آب نهفته در صادرات و واردات محصوالت کشاورزی ایران ارائه نمودهاند .باغستانی و همکاران
( ،)1637روشی برای کمی کردن و ارزیابی آب نهفته در صادرات و واردات محصوالت کشاورزی ایران
ارائه نمودهاند .افسریبادی و همکاران ( ،)1633در مطالعه خود به تعیین الگوهای بهینه کشت در
راستای حداکثرسازی خالص واردات آب مجازی تأکید شده بود ،پرداخته است.
در مطالعات بینالمللی نیز هوکسترا و هانگ ( )2116 ،2112بیان کردند ،قیمتگذاری و فناوری
میتواند وسیلهای برای افزایش کارایی مصرف آب باشد و تخصیص دادن آب در بخشهای پایهای
برای مصرفهای با ارزشتر میتواند وسیلهای برای افزایش کارایی تخصیص آب باشد .بنابراین ،تجارت
آب مجازی بین ملتها در این مورد میتواند ابزاری دیگر برای افزایش کارایی مصرف آب باشد .کوایدر
( )2116به این نتیجه رسید که واردات آب مجازی با وارد کردن محصوالت غذایی که آب زیادی مصرف
میکنند و صادر کردن کاالهایی که آب کمی مصرف میکنند ،نگرانی کشورهایی را که درصدد یافتن
راهی برای حداکثر کردن ارزش منابع آبیشان هستند ،از بین خواهد برد.
ابابایی و رمضانی اعتدالی ( )2113به بررسی و ارزیابی ردپای آب در بخش غالت ایران (گندم ،جو
و ذرت) در بین سالهای  2113تا  2112پرداختهاند .در این مطالعه میزان آب مجازی به تفکیک آب
آبی ،آب سبز ،آب خاکستری و آب سفید به تفکیک استانهای کشور محاسبهشده است .فراکاسو ()2111
تجارت آب مجازی محصوالت کشاورزی را در بین کشورهای دنیا (ازجمله ایران) با استفاده از یک مدل
جاذبه بررسی کرده و عوامل مؤثر بر آن را تخمین زده است .در این میان موجودی منابع آب و تحت
فشار بودن این منابع بهعنوان دو فاکتور مهم در تجارت آب مجازی نقش داشتهاند.
لیو 1و همکاران ( ،)2111به ارزیابی جریان آب مجازی مربوط به تجارت غالت و عوامل مؤثر بر آنها
را بررسی کردهاند .دانگ و همکاران ( )2112دریافتند که حجم جریان آب مجازی در ایالت متحده برابر
با  11درصد جریان بینالمللی آب مجازی میباشد که کمی باالتر از سهم حجم مواد غذایی در
ایاالتمتحده است .شی 2و همکاران ( ،)2112در مطالعه خود به محاسبه و تجزیهوتحلیل جریان آب
مجازی برای  29محصول در چین پرداختند که نتایج نشان داد ،کشور چین واردکننده آب مجازی از
مناطق پر آب شمال آمریکا و جنوب آمریکا ،و صادرکننده آب مجازی به مناطق کم آب آسیا ،آفریقا و
اروپا است .که واردات آب مجازی بسیار بزرگتر از صادرات آن است و غالت بیشترین سهم را در
تجارت آب مجازی دارد .مراد و همکاران ،)2111( 6نشان دادند که اردن ساالنه  99میلیون مترمکعب
آب مجازی وارد میکند و  27میلیون مترمکعب صادر میکند .تحلیل نتایج از دیدگاه مدیریت جامع
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منابع آب نشان میدهد که یک راه برای افزایش مقدار محصول تولیدی به ازای آب مصرفی ،مصرف
کود بیشتر تا  %11میباشد و بهطورکلی باید از روشهایی برای بهینهسازی تولید بهره جست تا مقدار
آب مجازی به ازای محصول تولیدی کاهش یابد .چاپاگین و همکاران ( ،)2111عواقب جریانهای آب
مجازی را بر ذخایر آب جهانی و ملی در دوره  1779-2111با در نظر گرفتن اقلیم ،کارایی مصرف آب
و مدل کشت هر محصول در هر کشور بررسی کردند این ارزیابی نشان داد که کل مقدار آب مورد نیاز
در کشورهای واردکننده ،در صورتیکه همه محصوالت کشاورزی وارداتی در داخل آن کشور تولید
میشد  1311گیگا مترمکعب در سال بود اما این محصوالت کشاورزی در کشورهای صادرکننده تنها با
مصرف آب به میزان  1216گیگا مترمکعب تولید میگردد که باعث صرفهجویی  612گیگا مترمکعب
آب میشود .هانگ و همکاران ( ،)2111به بررسی روش داده-ستاده برای محاسبه تجارت آب مجازی
در نینگشیا پرداختهاند در این مطالعه ،آب مجازی بهعنوان آب مصرفی در فرایند تولید کاالها یا خدمات
معرفیشده است .هوکسترا و هانگ ،)2116( 1هدف مقاله خود تحت عنوان «اندازهگیری جریانهای
تجارت آب مجازی در مورد تجارت محصوالت کشاورزی بینالمللی» را اندازهگیری حجم جریانهای
آب مجازی بین ملتها در طی مدت  1771-1777بیان نمودند .محاسبات در این تحقیق نشان میدهد
که حجم جریانهای جهانی آب مجازی در طی این سالها به مقدار  371میلیارد مترمکعب در هکتار
بوده است .با توجه به گزارش راگستروم و گوردون 2در سال  ،2111کل آب مصرفی بهوسیله محصوالت
در جهان به میزان  1211میلیارد مترمکعب در هکتار بوده است .بهطور مقایسهای با گزارش هوکسترا و
هانگ ( 16 ،)2116درصد از کل آب مصرفشده برای محصوالت تولیدی در سطح جهان بهصورت
صادرات آب مجازی مورد استفاده قرار میگیرد .هوکسترا و هانگ بزرگترین کشورهای صادرکننده آب
مجازی را در سطح جهان ،ایاالتمتحده ،کانادا ،تایلند ،آرژانتین ،کانادا و هند و بزرگترین واردکنندههای
آب مجازی را در جهان سریالنکا ،ژاپن ،هلند ،کره و چین معرفی کردهاند.
با توجه به ادبیات تحقیق در داخل کشور ،مطالعهای در مورد ارزیابی سیاستهای تجاری بر روی
الگوی تجارت آب مجازی در بین استانهای کشور انجامنشده است .از طرف دیگر در اغلب مطالعات
خارجی ،با استفاده از مدلهای داده-ستاده تجارت آب مجازی مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به
ادبیات تحقیقی که در این زمینه در داخل و خارج از کشور وجود داشته است ،مطالعات کمتری به ارزیابی
سیاستهای اقتصادی بر روی جریان تجارت آب مجازی پرداختهاند .از اینرو در مقاله حاضر به آثار
سیاستهای اقتصادی بر روی جریان تجارت گندم و آب مجازی در بین استانهای ایران بررسیشده
است.
1. Hoekstra and Hung
2. Rockstrom & Gordon
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 .3روش تحقیق
بر اساس مقادیر نیاز آبی ،تولید ،واردات و تقاضای گندم ،نسبت عرضه و تقاضای آب مجازی هر استان
در نمودار  1نشان داده شده است .برای محاسبه آب مجازی از رابطه 𝑇𝐶 × 𝐷𝑊𝑆 = 𝑇𝑊𝑉
استفادهشده است ،که در این رابطه 𝑇𝑊𝑉 میزان تجارت آب مجازی 𝐶𝑇 ،میزان تجارت محصول و
𝐷𝑊𝑆 تقاضای آبی محصول را نشان میدهد .تقاضای آبی محصول از تقسیم نیاز آبی به عملکرد
محصول به دست آورده میشود(هوکسترا و چاپاگین.)11 :2116 ،

نمودار  :1نسبت عرضه و تقاضای آب مجازی بکار رفته در تولید گندم در بین استانهای کشور

در ادامه ،روش تحقیق در این مطالعه به دو قسمت تقسیمشده است .در قسمت اول روش تخمین
دادههای تابلویی بیانشده که از آن برای تخمین توابع عرضه و تقاضای گندم بهصورت دادههای تابلویی
استفادهشده است .در ادامه نیز نوع مدل تعادل فضایی بیان گردیده است.
دادههای ترکیبی :شکل کلی مدل دادههای ترکیبی ،بهصورت زیر است:
𝑠

()1

𝑘

𝑡𝑖𝜀 𝑌𝑖𝑡 = 𝐵1 + ∑ 𝐵𝑗 𝑋𝑗𝑖𝑡 + ∑ 𝛾𝑝 𝑍𝑝𝑖 + 𝛿𝑡 +
𝑝=1

𝑗=2

در رابطه  Y ،1نشاندهنده متغیر وابسته X ،متغیرهای توضیحی مشاهدهشده و  Zنشاندهنده
متغیرهای توضیحی غیرقابل مشاهده اثرگذار بر متغیر وابسته برای هر مقطع میباشد(بالتاجی:2111 ،
.)12
برای برآورد توابع تقاضا و عرضه گندم استانهای کشور به دو گروه تقسیمبندی شدند .گروه اول
استانهایی بودند که در آنها میزان تولید گندم بیش از مقدار تقاضای آن است ،از اینرو در این استانها
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مازاد عرضه وجود داشت .گروه دوم استانهایی بودند که در آن میزان تولید گندم کمتر از میزان تقاضای
آن است ،از اینرو این استانها مازاد تقاضا وجود داشت .در نتیجه استانهای گروه اول بهعنوان
تأمینکننده گندم برای سایر استانهای کشور در نظر گرفته شدند .با توجه به این تقسیمبندی استانهای
اردبیل ،ایالم ،خراسان شمالی ،خوزستان ،فارس ،قزوین ،کرمان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد،
گلستان ،لرستان ،مرکزی و همدان در گروه اول قرار گرفتند و بهعنوان خالص صادرکننده در نظر گرفته
شدند .از طرف دیگر ،استانهای آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی ،اصفهان ،بوشهر ،تهران ،چهارمحال
و بختیاری ،خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،قم ،کردستان ،گیالن،
مازندران ،هرمزگان و یزد در گروه دوم قرار گرفتند و بهعنوان واردکننده خالص گندم شناخته شدند.
الگوسازی فضایی بازار گندم :مدلسازی اقتصادی جهت تحلیل سیاستهای بخش کشاورزی از
سابقه دیرینهای برخوردار است .بسیاری از مدلهایی که امروزه مورداستفاده قرار میگیرند از مدلهای
اولیه لئونتیف ( ،)1721مید و استون ( )1721و نیز تینبرگن ( )1712نشأت گرفتهاند .در مطالعه حاضر
نیز از مدل تعادل فضایی جهت مدلسازی بازار گندم استفاده گردیده است ،چراکه هدف از این پژوهش
ارزیابی اثرات سیاست ممنوعیت واردات استانهای کشور است لذا ،کسب اطالعات از این طریق قابل
دسترستر و نیز نتایج آنها قابلاعتمادتر میباشند.
هرچند بعضی از محققین ،کورنات و پیگو را از بنیانگذاران تحقیق در زمینه مدلهای تعادل فضایی
دانستهاند (ناگارنی )1776 ،ولی تقریباً و بهاتفاق آراء اولین مطالعه در مورد این مدلها به آنکه ()1711
نسبت دادهشده است .پس از ساموئلسون ( )1712تاکایاما و جاج ( )1732اولین کسانی بودند که توانستند
 SPEMرا در چـارچـوب مدل برنامهریزی درجـهدو حل نمایند .در این مدل تابع تقاضا بهصورت
) 𝑖𝑑𝑄( 𝑖𝐹 = 𝑖𝑑𝑝 و تابع عرضه نیز بهصورت) 𝑖𝑠𝑄( 𝑖𝑠 = 𝑖𝑠𝑝 تعریف میشود .یک تابع شبه رفاه برای
هر ناحیه میتواند با ناحیه محصور بین منحنیهای عرضه و تقاضا معرفی شود .از اینرو مسأله
بهینهسازی نهایی عبارت است از:
) 𝑗𝑖𝑇 𝑗𝑖𝐶 ∑ ∑( 𝑝𝑠𝑖 𝑑𝑄𝑠𝑖 ) −
𝑗

𝑖

∗ 𝑖𝑠𝑄

∫ 𝑝𝑑𝑖 𝑑𝑄𝑑𝑖 −

0

∗ 𝑖𝑑𝑄

∫( ∑ = 𝑊𝑁 𝑥𝑎𝑀

0

𝑖

s.t.

()2

𝑖∀
𝑖∀
𝑗∀𝑖,

𝑄𝑑𝑖 − ∑ 𝑇𝑖𝑗 ≤ 0.
𝑖

−𝑄𝑠𝑖 − ∑ 𝑇𝑖𝑗 ≤ 0
𝑖

𝑄𝑑 ,Q s , 𝑇𝑖𝑗 ≥ 0
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در رابطه  ،2تابع هدف یک تابع شبه رفاه برای هر منطقه است که با ناحیه محصور بین منحنیهای
عرضه و تقاضا معرفی میشود که در ادامه میزان هزینههای حملونقل بین منطقهای از آن کم شده
است .از اینرو 𝑗𝑖𝑇 مقدار کاالی حمل شده از  iبه  jبا هزینه 𝑗𝑖𝐶 است .از اینرو مدل فوق یک مدل
بهینهسازی است که محدودیتهای آن از مدل حملونقل گرفته شدهاند .از مجموعه محدودیتها ،یکی
شامل این میشود که میزان کاالی واردشده به یک ناحیه بزرگتر یا برابر با تقاضای آن ناحیه باشد؛
که این یک محدودیت شرطی برای تعادل تقاضا است .محدودیت دوم هم شامل این است که میزان
کاالی صادر شده از یک ناحیه نباید بیش از عرضه آن ناحیه باشد؛ که این محدودیت نیز شرطی برای
تعادل عرضه است .این مسأله هنگامیکه منحنیهای تقاضا دارای شیب منفی و منحنیهای عرضه
شیب مثبت دارند ،راهحلی تعادلی را نتیجه میدهد .تعادل و راهحل این مسأله با در نظر گرفتن شرایط
کان -تاکر بهتر مشخص میشود.
()6

𝑄𝑑𝑖 ≥ 0

()2

𝑄𝑠𝑖 ≥ 0

()1

𝑇𝑖𝑗 ≥ 0

𝐿𝜕
(
)𝑄 =0
𝑖𝑑 𝑖𝑑𝑄𝜕
𝐿𝜕
(
)𝑄 = 0
𝑖𝑠 𝑖𝑠𝑄𝜕
𝐿𝜕
(
)𝑇 =0
𝑗𝑖 𝑗𝑖𝑇𝜕

𝐿𝜕
= 𝑃𝑑𝑖 − 𝜆𝑑𝑖 ≤ 0
𝑖𝑑𝑄𝜕
𝐿𝜕
= 𝑃𝑠𝑖 + 𝜑𝑠𝑖 ≤ 0
𝑖𝑠𝑄𝜕
𝐿𝜕
= −𝑐𝑖𝑗 + 𝜆𝑑𝑖 − 𝜑𝑠𝑖 ≤ 0
𝑗𝑖𝑇𝜕

این شرایط نشان میدهند که در محدودیت اول (رابطه  )6قیمت سایهای در ناحیه  𝜆𝑑𝑖 ،iاست که
با فرض مثبت بودن 𝑖𝑑𝑄 نشاندهنده قیمت تقاضا است .همچنین در محدودیت دوم (رابطه  )2قیمت
سایهای 𝑖𝑠𝜑 است و چنانچه 𝑖𝑠𝑄 مثبت باشد؛ بیانگر قیمت عرضه است .حملونقل بین مناطق تضمین
میکند که قیمت تقاضا در یک ناحیه باید کمتر از قیمت عرضه در نواحی دیگر بهعالوه هزینههای
حملونقل باشد (رابطه  .)1در این پژوهش مناطق همان استانهای کشور میباشند.
 .4نتایج و بحث
در این فصل ،به اثرگذاری سیاستهای اقتصادی بر تجارت گندم و تجارت آب مجازی آن ،بهصورت
شاخصهای مقداری و رفاهی پرداخته شده است .در این راستا ،ابتدا اطالعات مورد نیاز جمعآوری و
توابع عرضه و تقاضای گندم با استفاده از دادههای ترکیبی برای سری زمانی  1631-76تخمین زده
شد .سپس جهت رسیدن به هدف تحقیق مدل تعادل فضائی برای مدلسازی بازار گندم مورد استفاده
قرار گرفت .در ادامه ،آب مجازی گندم در سطح استانی مورد بررسی قرار گرفت.
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 .1-4برآورد تابع عرضه و تقاضای گندم

در این مطالعه استانهای کشور به دو گروه تقسیمبندی شدند .گروه اول استانهایی بودند که در آنها
میزان تولید گندم بیش از مقدار تقاضای آنها بود ،از اینرو در این استانها مازاد عرضه وجود داشت.
گروه دوم استانهایی بودند که در آن میزان تولید گندم کمتر از میزان تقاضای آن بود ،از اینرو ،در این
استانها مازاد تقاضا وجود داشت .در نتیجه استانهای گروه اول بهعنوان تأمینکننده گندم برای سایر
استانهای کشور در نظر گرفته شدند .با توجه به این تقسیمبندی استانهای اردبیل ،ایالم ،خراسان
شمالی ،خوزستان ،فارس ،قزوین ،کرمان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویراحمد ،گلستان ،لرستان ،مرکزی و
همدان در گروه اول قرار گرفتند و بهعنوان خالص صادرکننده در نظر گرفته شدند .از طرف دیگر،
استانهای آذربایجانشرقی ،آذربایجانغربی ،اصفهان ،بوشهر ،تهران ،چهارمحال و بختیاری ،خراسان
جنوبی ،خراسان رضوی ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،قم ،کردستان ،گیالن ،مازندران ،هرمزگان و یزد
در گروه دوم قرار گرفتند و بهعنوان واردکننده خالص گندم شناخته شدند .با توجه به این نوع تقسیمبندی،
برای هر گروه از استانهای مورد نظر با استفاده از دادههای ترکیبی ،برای سری زمانی  1631-76توابع
عرضه و تقاضا تخمین زده شد.
جدول  :1نتایج تخمین توابع عرضه و تقاضا به تفکیک مناطق
نام متغیر

تقاضا

عرضه
واردکننده

صادرکننده

واردکننده

صادرکننده

عرض از مبدأ

1/23
()182139

9/3
***()181117

3/6
***()18111

3/22
***()18111

لگاریتم عرضه داخلی گندم با یک وقفه

1/71
***()18111

1/67
***()181111

لگاریتم قیمت خردهفروشی گندم

1/661
**()181667

1/212
***()181129

لگاریتم قیمت خردهفروشی جو

-1/627
**()181236

-1/133
*()181122

-1/113
***()18111

-1/112
***()181161

1/129
**()181121

1/119
**()181121

آماره R2

1/72

1/76

1/77

1/77

آماره F

1296
***()18111

112/6
***()18111

13326
***()18111

21332
***()18111

لگاریتم درآمد سرانه استانی

منبع :یافتههای تحقیق
* ** ،و *** بهترتیب نشاندهنده معنیداری در سطح  1 ،11و یک درصد.
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با توجه به نتایج جدول  ،1کشش قیمتی عرضه گندم در استانهای واردکننده خالص برابر با 1/661
و در استانهای صادرکننده خالص گندم برابر با  1/212محاسبه شد .همچنین مقدار کشش قیمتی
تقاضای گندم در استانهای واردکننده خالص برابر با  -1/113و در استانهای صادرکننده خالص گندم
برابر با  -1/112به دست آمد .در سال  1676به میزان  9/69میلیون تن گندم وارد کشور شد که به
میزان  6/21میلیون تن ،صرف جبران کمبود تقاضای داخلی شد .که گندم از مبادی گمرکی استانهای
تهران ،خراسان رضوی ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،گیالن ،مازندران و هرمزگان وارد شده است.
با توجه به اینکه قسمت قابلتوجهی از تأمین تقاضای گندم داخلی مربوط به واردات است ،از اینرو
این استانها بهعنوان یک منبع عرضه برای گندم در نظر گرفته شدهاند .از طرف دیگر با توجه به
مطالعات خلیلیان و همکاران ( )1676و منجزی و همکاران ( ،)1637کشش قیمتی واردات گندم 1/12
در نظر گرفته شده است .با توجه به کششهای بهدستآمده ،میتوان مقادیر عرض از مبدأ و شیب توابع
عرضه ،تقاضا و واردات را برای محصول گندم در هر استان به دست آورد.
در ادامه اثر اتخاذ سیاست عدم واردات در بازار گندم بر روی مقادیر عرضه و تقاضای آب مجازی
بررسیشده است .از اینرو در اینجا دو حالت وجود دارد .یکی وضعیت بازار گندم در نتیجه حداکثرسازی
تابع هدف و دیگری اعمال سناریوی عدم واردات بر شاخصهای رفاهی .در سیاست عدم واردات میزان
واردات گندم صفر در نظر گرفته میشود ،در نتیجه هیچ گندمی از گمرکات استانهای کشور وارد
نخواهد شد.
همانطور که قبالً اشاره شد ،این تحقیق برای سال پایه  1676با استفاده از مدل تعادل فضایی برای
بازار گندم شبیهسازیشده است .در شرایط تجارت آزاد بیشترین و کمترین میزان گندم تقاضا شده مربوط
به استانهای تهران و ایالم میباشد .که در استان تهران تقاضای گندم با  1/17درصد تغییر نسبت به
وضعیت پایه ،افزایش جزئی داشته است .و استان ایالم با  1/2درصد تغییر کمترین میزان تقاضا را در
وضعیت تجارت آزاد داشته است .در مقایسه وضعیت پایه سایر استانها با شرایط تجارت آزاد ،نتایج
نشان داده است که بهجز استانهای آذربایجان غربی ،خراسان جنوبی ،خراسان رضوی ،خراسان شمالی،
سمنان ،سیستان و بلوچستان ،قم ،مازندران و هرمزگان در بقیه استانها میزان تقاضای داخلی گندم در
شرایط تجارت آزاد افزایشیافته است .که بیشترین تغییر مثبت تقاضای گندم در بین استانها مربوط به
استان گیالن و بیشترین تغییر منفی مربوط به استان هرمزگان میباشد .نتایج مربوط به عرضه گندم در
سطح استانها در شرایط تجارت آزاد نشان میدهد که در اکثر استانها در شرایط تجارت آزاد میزان
عرضه داخلی کاهشیافته است .بهجز استانهای آذربایجانغربی ،خراسان جنوبی ،خراسانرضوی،
خراسان شمالی ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،قم ،مازندران و هرمزگان در بقیه استانها مقدار عرضه
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در مقایسه با حالت پایه افزایشیافته است .و همچنین ،بیشترین تغییر مثبت عرضهی گندم مربوط به
استان هرمزگان و بیشترین تغییر منفی مربوط به استان گیالن میباشد.
لذا ،در این حالت با در نظر گرفتن بحث تجارت آزاد ،اثرات آن با تأکید بر تجارت آب مجازی بر
روی شاخصهای مقداری مورد بررسی قرار میگیرد .با توجه به تغییرات در مقادیر عرضه و تقاضا ،در
نهایت نحوه تجارت آب مجازی در بین استانهای کشور بهصورت شکل  1میشود .در شکل  2نیز
میزان عرضه و تقاضای آب مجازی گندم در هر استان نشان داده شده است.

شکل  :1نحوه تجارت آب مجازی در نتیجه

شکل  :2میزان عرضه و تقاضای آب مجازی

تجارت آزاد

در هر استان

سناریوی عدم واردات :به دلیل اهمیت زیاد سیاست عدم واردات گندم ،در این مطالعه ،این سیاست
بهعنوان سناریو وارد شده است .و در رابطه با نتایج اثرات این سناریو بر شاخصهای مقداری بحث شده
است .نتایج مربوطه در جدول  2نشان داده شده است.
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جدول  :2اثرات سناریوی عدم واردات گندم بر شاخصهای مقداری
استان

آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
ایالم
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد

تقاضا
مقدار
321819
11781
227827
319832
111832
132832
2632892
111831
112831
732811
112826
313867
13286
11286
212837
311833
21283
13281
291891
616877
233873
113813
613817
222811
621839
111822
212827
227831
62183
19683

درصد تغییرات































عرضه
مقدار
122829
139837
113829
231813
231811
163893
171839
112897
37812
399873
222831
1232812
222833
119819
221891
1622823
666819
21876
991829
1166893
62681
173822
332811
7811
262816
219813
221813
91812
911822
13813

درصد تغییرات































قیمت تعادلی
مقدار
17226
17133
17233
17613
13392
17119
17236
17237
21161
17321
17361
13961
17173
17111
21112
17173
17663
17616
17123
17121
17392
17119
17193
17233
17123
17333
17217
17912
17136
17111

درصد تغییرات































منبع :یافتههای تحقیق

بر این اساس مشاهده میگردد که در اثر اعمال سناریوی عدم واردات گندم ،میزان تقاضای گندم
در تمام استانها نسبت به سناریوی تجارت آزاد کاهشیافته است .همچنین نتایج مربوط به عرضه گندم
نشان میدهد ،که تمام استانها واکنش مثبتی جهت رسیدن به عدم واردات داشتند .به گونهای که تولید
گندم در استان هرمزگان در شرایط اعمال سیاست عدم واردات به اندازه  69/21درصد نسبت به شرایط
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تجارت آزاد بیشترین تغییر و استان مرکزی با  19829درصد کمترین تغییر را داشته است .بیشترین
تغییرات قیمت گندم در این سناریو نسبت به وضعیت تجارت آزاد مربوط به استان هرمزگان و کمترین
تغییرات قیمت مربوط به استان خراسان جنوبی میباشد .البته افزایش قیمت گندم در بین استانها تقریباً
نزدیک به هم میباشد.
در مجموع میتوان چنین بیان کرد که سیاست عدم واردات باعث افزایش تولید داخلی و افزایش
قیمت تعادلی میگردد .از طرف دیگر ،میزان تقاضای گندم در برخی استانها از میزان عرضه گندم در
همان استانها بیشتر میباشد .بهعبارتی ،عرضه گندم در این استانها میزان تقاضای داخلی را پوشش
نداده است .بنابراین با انتقال گندم در بین استانها میتوان مازاد تقاضا را تأمین کرد .در شکل  6نحوه
تجارت آب مجازی در بین استانهای کشور نشان داده شده است .در این شکل ،جهت فلش نشاندهنده
جهت صادرات آب مجازی از یک منطقه به منطقه دیگر میباشد .واضح است که سیاست عدم واردات
و عدم واردات گندم ،میزان آب مجازی بیشتری را جهت تولید این محصول در کشور کمآبی مثل ایران
طلب میکند .بنابراین جهت برنامهریزی صحیح برای رسیدن به این هدف میتوان طبق یافتههای
تحقیق ،به جای فشار بر مناطق کم آب ،محصول گندم را از مناطقی که عرضه از تقاضا بیشتر است به
مناطقی که عرضه از تقاضا کمتر است انتقال داد .بهعبارتی میزان آب مجازی گندم از مناطقی به مناطق
دیگر انتقال مییابد (شکل  .)6و تغییرات در آب مجازی برای هر استان در نتیجه اعمال سناریوی عدم
واردات در شکل  2نشان داده شده است .با در نظر گرفتن این سناریو به میزان  2/61لیتر آب مجازی
به ازای هر کیلوگرم گندم تولید شده در کل کشور نسبت به حالت تجارت آزاد از منابع آب مصرفی
برداشت میشود .درحالیکه در سناریوی قبلی گفته شد به میزان  1/11لیتر به ازای هر کیلوگرم تولید
گندم با واردات گندم از کشورهای دیگر ذخیره میشود.

شکل  :3نحوه تجارت آب مجازی در نتیجه تجارت

شکل  :4میزان عرضه و تقاضای آب مجازی در

عدم واردات

هر استان در نتیجه عدم واردات
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در حالت اعمال سناریوی عدم واردات ،بیشترین آب مجازی بهکار رفته در تولید گندم مربوط به
استان خوزستان است که به میزان  186لیتر به ازای هر کیلوگرم گندم ،آب برداشت میشود .و کمترین
میزان آب مجازی به کار رفته در تولید گندم نیز مربوط به استان گیالن به میزان  18111لیتر به ازای
هر کیلوگرم گندم در شرایط اعمال سناریوی عدم واردات میباشد .سناریوی عدم واردات در مقایسه با
تجارت آزاد هرچند میزان تولید افزایشیافته و استانها در تولید گندم داخلی به عدم واردات رسیدهاند.
ولی از طرف دیگر بر میزان مصرف آب مجازی افزودهشده است .درحالیکه میتوان با سرمایهگذاری
در سیستمهای آبیاری راندمان آبیاری را با احداث سیستمهای تحت فشار از  61درصد به  31-11درصد
رساند.
با اعمال سیاست عدم واردات در تولید گندم ،مسلماً شاخصهای رفاهی دچار تغییر میشوند .از اینرو
در جدول  6میزان تغییرات رفاه مصرفکنندگان ،عرضهکنندگان (داخلی و واردکنندگان) و رفاه کل
جامعه در نتیجه اعمال این سیاست نشان داده شده است.
جدول  :3درصد تغییرات رفاهی عرضهکنندگان (داخلی و واردات) و تقاضاکنندگان در سناریوی عدم واردات
شاخصهای رفاهی

مازاد رفاه کل

مازاد رفاه تقاضاکننده

مازاد رفاه عرضهکننده داخلی و واردکننده

عدم واردات

-6/96

-1/33

-12/23

منبع :یافتههای تحقیق

مطابق یافتههای تحقیق ،با اعمال سیاست عدم واردات گندم شاهد این هستیم که رفاه
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و همچنین رفاه کل جامعه کاهشیافته است .منفی بودن رفاه کل در
بازار گندم که بیش از  31درصد سطح زیر کشت کل غالت ایران را شامل میگردد ،باعث ایجاد
هزینههای اجتماعی وسیعی خواهد گردید .و علت این امر صرفاً باال بودن سهم دولت در خریدوفروش
این محصول است .در این سناریو ،میزان عرضه گندم در تمام استانها افزایشیافته است و به تبعیت
از آن قیمت عرضه گندم نیز افزایشیافته است .ولی همانطور که مشخص است افزایش تولید گندم
هزینههای زیادی از قبیل افزایش سطح زیرکشت داشته است که منجر به متضرر شدن طرف عرضهشده
است .از طرف دیگر ،اعمال سناریوی عدم واردات میزان تقاضای گندم را کاهش داده است و باعث
باالرفتن قیمت تقاضای گندم در بازار شده است .که این هم منجر به کاهش رفاه تقاضاکنندگان شده
است .ولی نتایج نشان میدهد ،تقاضاکنندگان کمتر از عرضهکنندگان متضرر شدهاند .شاید علت این
باشد که ،افزایش قیمت تقاضا نسبت به تغییرات هزینههای تولید کمتر بوده است.
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 .5نتیجهگیری
هدف از این تحقیق بررسی جریان تجارت آب مجازی محصول گندم در کشور ایران بوده است .برای
این منظور سیاست عدم واردات بهعنوان یک عامل مؤثر در افزایش مصرف آب کشور ،مورد آزمون قرار
گرفته است .برای این منظور ابتدا مناطق تقاضا و عرضه گندم در کشور مشخصشده است و در ادامه
با توجه به کششهای عرضه و تقاضای گندم در هر منطقه ،آثار اقتصادی ناشی از اعمال سیاست عدم
واردات بر روی شاخصهای قیمتی و مقداری مورد آزمون قرار گرفت .برای این منظور از یک مدل
تعادل فضایی برای سال آماری  1676استفادهشده است .نتایج نشان میدهد که حرکت به سمت
خودکفایی در محصول گندم ،باعث افزایش زیاد در قیمت داخلی این محصول خواهد شد ،چرا که
تقاضای داخلی فقط از محل عرضه داخلی تأمین خواهد شد ،این امر میزان تجارت آب مجازی را تحت
تأثیر قرار داده و فشار بیشتری را به منابع آب کشور وارد خواهد کرد .چرا که با در نظر گرفتن این سناریو
به میزان  2/6لیتر آب مجازی به ازای هر کیلوگرم گندم تولیدشده در کل کشور نسبت به حالت تجارت
آزاد از منابع آب مصرفی برداشت میشود .درحالیکه در حالت تجارت آزاد به میزان  1811لیتر به ازای
هر کیلوگرم تولید گندم با واردات گندم از کشورهای دیگر ذخیره میشود .از طرف دیگر تأمین موجودی
انبار گندم و ذخیره احتیاطی ،مسأله دیگری است که باید آن را مورد توجه قرار داد .همچنین عدم واردات
گندم ،اگرچه رفاه تولیدکنندگان داخلی را افزایش میدهد ،اما با توجه به کاهش رفاه ناشی از واردات،
باعث کاهش در رفاه کل عرضه (واردات به عالوه تولید داخل) میشود ،از طرف دیگر ،به علت افزایش
در قیمت ،رفاه تقاضا را نیز کاهش خواهد داد که در مجموع باعث کاهش  6/96درصدی در رفاه کل
جامعه خواهد شد که این امر میتواند رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد .از طرف دیگر ،اگرچه کاهش
تقاضای گندم ،باعث کاهش  7درصدی در میزان مصرف آب مجازی میشود ،اما با افزایش عرضه
گندم ،میزان مصرف آب مجازی را به میزان  21درصد افزایش خواهد یافت.
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