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ABSTRACT
Increasing demand for water resources due to population growth and economic development on
one hand, and water loss and rainfall reduction, on the other hand, have required attention to the
demand for water at macro level and policy making. With regard to the new approach of countries
in virtual water trade and according to the Heckcher-Oholian theory (H-O), the study of virtual
water trade will provide valuable points for planners and policymakers in the water and agriculture
sector. In this study, the factors affecting virtual water trade (VWT) using the gravity model (GM)
based on the H-O theory was studied. to this end, using the World Bank and FAO international
databases, wheat crop statistics were collected in selected countries over a period of 4 years’ period
of 5 years from 1994 to 2013. During the study period, the total volume of imported and exported
wheat was 44.1 and 235.7 billion cubic meters, respectively. The highest effect on GM is on wheat
cultivar with a coefficient of -2.54. Considering the ineffectiveness of water prices on virtual water
trade, it is possible to pay a special attention to the rationale of water pricing in order to
differentiate water tariffs.
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Objectives
Virtual Water Business Approach (VWT) as an innovative approach to water input, it is
important to produce and consume various commodities . This approach basically it pays for goods
that are produced or consumed amount of water used to be . There are two general views on virtual
water trade. Firstly, virtual water trade can be a viable alternative to cross-border water transfer in
countries . So instead of investing in physical water transfer, it can be imported or exported
virtually, which is cheaper than investing in a large-scale water basin project . Secendly, relative
self-sufficiency and investment in food security are prioritized over the virtual water trade.
Method
In order to achieve the research objectives, the factors affecting VWT were studied using gravity
model and hybrid data. The selected countries are to study the research objectives through the
exchange of rice products including. Argentina, Azerbaijan, Australia, Austria , Germany , United
Arab Emirates, Turkey, France , Russia, Canada, Kazakhstan and India. The research period has
been selected over five 4-year periods (due to the lack of data for some variables) in a particular
year from 1994 to 2013. In order to determine the factors affecting (VWT) and the definition of a
new trade dimension, before the regression model, the gravity model Manhattan tests, Chow,
Housman, as well as classical assumptions, the method of estimating the model was selected
according to the Housman test, EGLS. Using the method of determining the factors affecting the
trade process between countries, optimal water resources management can be achieved. In this
study, a generalized gravity model has been used to study the determinants of (VWT). The results
of the co-integration test indicate a long-run relationship between unbiased variables. In order to
study the general framework of the pooled data, after the Chaves test, regression was determined
using the least squares method. Housman test was used to determine the type of effect of the
model. The results indicate a random effect. At the end, the estimation of the virtual gravity model
of the wheat product was carried out. Based on estimated results and according to statistics R 2
And F Virtual water trading can be justified in the form of gravity. According to the results of
regression, factors affecting wheat virtual water trade with positive and significant effect include
Iranian population (POP i) and neighbors countries ( Com) and with a significant negative effect on
per capita ratio GDPIran to trading countries and Iranian crop productivity to exchange countries
ratio (L) Is. The Gravity factor of Iranian virtual water trade can also include the Iranian population
(POP i) And the difference in per capita water than water harvesting renewable (WWA). The
economic size of countries (GDP) and the variable water price index (WP) and virtual water trade
repulsion of Iranian population of trading partners (POP j). The difference between the crop area of
Iranian crop and the countries of exchange (L) Knew .
discussion
Virtual Water Trade Model (VWTM) as a scientific model of practical action to deal with the water
crisis of countries, especially Iran, can benefit from trade. According to the findings of the study,
the expressive variables the status of water resources such as agricultural water harvesting,
agricultural water harvesting ratio to total water harvesting are ineffective on the virtual water trade
of wheat crop. One of the controversial results in the field of virtual water trading is the result,
which points to a lack of consideration for the opportunity cost of water resources in agriculture.
The main reason this is in addition to the ineffectiveness of countries' water price index variable
(VWTM) the wheat trade is justified. When water prices are not properly valued, they lead to
wastage and neglect of the volume of water consumed, especially in the opposite countries. The
Iranian population variable has a positive effect on the significant model. That is, as the population
grows, the need to supply high value wheat in the household basket increases. The economic size
ratio of the two countries had a negative relationship in the model. Reducing Iranian economic size
to trade ratio means increasing the volume of virtual water trade, while reducing the per capita ratio
means reducing Iran's GDP or increasing GDP of the opposite countries. One of the factors
contributing to the increase in GDP is the agricultural sector, and the decline in GDP in this case
also reflects a decline in the size of the agricultural sector and is considered as importation of wheat
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from other countries . The ratio of Iranian wheat crop productivity to other countries has a
significant negative effect on the model. the ratio of the variable yield of wheat cultivation in Iran
to the wheat cultivation area in Iran has a negative relationship with the virtual water trade. If the
ratio is high, it will have a negative impact on the virtual water trade, meaning that production in
Iran has been more than commercial, and given the country's high population, domestic
consumption has decreased and exports or trade have declined.
Conclusion
The total volume of virtual water imported through wheat imports is 43599205318.1 m3 and the
total volume of virtual water exported from the country through wheat export during the study
period is 234634505.7 m3. This indicates the need to examine the factors affecting the virtual water
trade. The Iranian population variable has a positive effect on the significant model. Population
growth the need to supply high value wheat in the household basket increases. This is with regard
to the productivity of the cultivated crop and the status of water resources need to import goods
increases .
The population of the opposite country has no effect on the model. Iran has the highest wheat
imports from Argentina and Australia. Economic size ratio of two countries per capita (GDP( also
had a significant negative relationship. Reducing Iranian economic size to business ratio means
increasing the volume of virtual water trade, on the other hand, reducing the per capita ratio GDP
means reduction GDP of Iran or increase GDP of Countries opposit .One of the factors affecting
growth GDP The agricultural sector is declining GDP. It represents a reduction in the agricultural
sector and is considered as import of wheat from other countries
The distance variable was not significant so it was ineffective on the model. This is defensible
given the existence of a country like Argentina as a wheat exporter to Iran common border. The
above mentioned animal variable is to investigate the effect of geographical conditions on virtual
water trade. This variable has a positive impact on (VWT). The variable contains some interesting
points. Countries that are struggling with resource availability or lack access to arable land may be
able to import agricultural products from neighboring countries with high agricultural production as
a solution.
Ratio of Water Harvesting for Iranian Agriculture to other countries also falls into the group of
variables selected for the effect of scarcity or pressure on water resources on (VWT). This variable
is the effect of water on virtual water trade alone is considered. A country with a high production of
agricultural produce exports ,and a country with low productivity, along with high food demand,
imports that product, so the amount of water needed to produce the product is ignored .One of the

controversial results in the field of virtual water trading is the result, which points to a lack
of consideration for the opportunity cost of water resources in agriculture.
The main reason related to this, along with the ineffectiveness of the differences in the
water price index of countries on the model of virtual water trade, is justified by wheat
trade . When water prices are not properly priced, it results in wastage and negligible
amount of water consumed, especially in the agricultural sector. The productivity of the
cultivated area in Iran to other countries (Li / Lj) has a significant and negative effect on
the model. This result can be well justified because it is the quantity of kilograms per
hectare that takes into account both the arable land and the wheat production of the
countries on both sides of the trade. The production rate of the country is able to trade and
thus virtual water trade immobilized.

504

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،50-2شماره 1398 ،3

بررسی عوامل مؤثر بر تجارت آب مجازی محصول گندم با استفاده از مدل جاذبه
3

الهام شیرزادی ،1علی سایهمیری ،*2حشمتاله عسگری
 ،1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران.
 ،2استادیار گروه اقتصاد  ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
 ،3دانشیار گروه اقتصاد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ایران
(تاریخ دریافت -97/4/9 :تاریخ تصویب)97/11/10 :

چکیده
افزایش تقاضای منابع آب ناشی از رشد جمعیت و توسعه اقتصادی از یک سو و هدر
رفت آب و کاهش بارندگی از سوی دیگر ،توجه به سمت تقاضای آب در سطح کالن و
سیاستگذاری را ضروری ساخته است .با توجه به رویکرد جدید کشورها در موضوع تجارت
آب مجازی و بنابر جایگاه نظریه هکشر  -اوهلین ) ،(H-Oبررسی تجارت آب مجازی نکات
ارزندهای برای برنامهریزان بخش آب و کشاورزی به همراه خواهد داشت .این پژوهش به
بررسی عوامل مؤثر بر تجارت آب مجازی ( )VWTبا استفاده از مدل جاذبه ( )GMبر اساس
تئوری  H-Oپرداخته شده است .بدین منظور با استفاده از پایگاه دادههای بینالمللی بانک
جهانی و فائو ،آمار محصول گندم در کشورهای منتخب در بازه زمانی 4دوره  5ساله طی سال
های  2013-1994گردآوری گردید .در طی بازه زمانی مورد مطالعه ،کل حجم آب مجازی
وارد شده و صادر شده گندم به ترتیب معادل  44.1و  235/7میلیارد متر مکعب بوده است.
بیشترین اثرگذاری بر  GMمربوط به سطح زیر کشت محصول گندم با ضریب تعیین -2.54
است .با توجه به بی اثر بودن قیمت آب بر تجارت آب مجازی میتوان بر ارزشگذاری
منطقی قیمت آب به منظور تفکیک تعرفه نرخ آب بها توجه ویژه نشان داد.
واژههای کلیدی :تجارت آب مجازی ،عوامل موثر ،مدل جاذبه ،گندم ،هکشر -اوهلین.
مقدمه
ساکنان اقلیم خشک و نیمه خشک ايران ،از ديرباز
در دسترسی به آب چالش داشتهاند .طرحهای انتقال آب
عالوه بر هزينههای گزاف ،همواره پیامدهای زيست
محیطی زيانباری بر اقلیم حوضهای مبدأ ،مقصد ،و
بعضاً در طول مسیر انتقال آب بر جای میگذارند
( .)Dehghan menshadi et al., 2013طی دهه گذشته
در سراسر جهان منابع آب شیرين ،بهدلیل افزايش
جمعیت و فعالیتهای اقتصادی و به دنبال آن افزايش
در تخصیص آب ،کمیابتر شدهاند ( Baghestani et al.,
 .)2010طبق گزارشهای موجود ارتفاع کل ريزشهای
جوی سال آبی  ،1395معادل  241میلیمتر در سال

 1396به  225,5میلیمتر و تا خرداد سال  1397به
 161,6میلیمتر رسیده است .اين میزان نسبت به مقدار
بلند مدت آن ( 48سال) 30,6درصد کاهش نشان می-
دهد ( .)IWRMC,2018فدراسیون جهانی اقتصاد1 ،
در

گزارش ساالنه خود ،بحرانهای آب را يکی از تهديدهای
بازارهای مالی جهان به حساب میآورد ( (Hoekstra,
 .2018بحران آب میتواند نتیجه سازوکارهای اجتماعی
و يا تغییرات اقلیمی باشد .اما مهمتر از آن ،چگونگی
مقابله با اين مساله است ( .)Masoumi et al,. 2018در
1. http://wrs.wrm.ir/m3/StationValues/stationsvalue
_list.asp , Iran Water Resources Management Company
)(IWRMC
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اين شرايط ،راهحلهايی راهگشا خواهند بود که نه تنها
کارايی را دراستفاده از منابع آب را افزايش دهند ،بلکه
به نوعی نابرابری توزيع نیز مرتفع سازند .مفهوم آب
مجازی از مفاهیم نظری است که در پاسخ به اين
نگرانیها ارايه گرديده است (.)Ghodusi et al., 2016
 Allanبرای اولین بار در سال  1998واژه آب مجازی
)(VW

را ارايه داد تا نشان دهد 1،توسعه تجارت

موادغذايی بر مبنای مزيت نسبی و استفاده بهینه از
فرصتهای ايجاد شده ،میتواند عالوه بر کاهش مصرف
منابع آب جهان ،سبب ارتقا رشد اقتصادی و رفاه
اجتماعی شود .مفهوم آب مجازی میان آب ،غذا و
تجارت ارتباط برقرار نموده و يک ابزار موثر برای کاهش
کمبود آب است ) .(Yuzhung et al., 2018رويکرد
تجارت آب مجازی) 2(VWTبهعنوان رويکردی بديع به
نهاده آب در تولید و مصرف کاالهای مختلف اهمیت
دارد .اين رويکرد اصوالً به اين موضوع میپردازد که به
ازای کاالهايی که تولید يا مصرف میشود چه میزان
منابع آب استفاده میگردد .آب مجازی میتواند نقشی
مهم در رفع شکاف بین عرضه وتقاضای آن در تولید
کاالها داشته باشد ) .(chouchane et al., 2018شرايط
اقلیمی و فرهنگی ،مکان تولید ،مديريت و برنامهريزی در
حجم آب مجازی هر کاال مؤثر است و قطع ٌا مقدار آن در
مورد يک کاال در مناطق مختلف ،متفاوت است ( Abedi
 .)et al., 2016يکی از نظريات مطرح در حوزه تجارت
بینالملل ،نظريه  H-Oمیباشد .اين نظريه بیان میدارد؛
هر کشوری کااليی را صادر میکند که در تولید آن نیاز
به عامل به نسبت فراوان و ارزان دارد و در مقابل کااليی
را وارد میکند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل
نسبتاً کمیاب و گران دارد (.)Shakeri et al., 2008
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شاخصها و مدلهای متعددی برای سنجش میزان
کمیابی آب کشورها بهکار گرفته شده است .در اين
پژوهش دو شاخص فالکن مارک و شاخص سازمان ملل
مورد استناد قرار گرفته شدهاند .شاخص فالکن مارک
براساس نظريه دانشمند سوئدی که در مطالعات خود
بحران آب را براساس مقدار سرانه منابع آب تجديدپذير
سالیانه هر کشور تعريف میکند .فالکن مارک میزان
سرانه آب 1700متر مکعب در سال را بهعنوان شاخص
کمبود معرفی کرده است .براين اساس ،کشورهايی که
دارای سرانه منابع آب ساالنه تجديدپذير بیش از 1700
متر مکعب هستند ،مشکل بحران آب ندارند و
کشورهايی که دارای سرانه منابع آب ساالنه تجديدپذير
بین  1000تا  1700متر مکعب هستند جزو کشورهای
با تنش آبی محسوب میگردند و کشورهايی که دارای
سرانه منابع آب ساالنه تجديدپذير کمتر از  1000متر
مکعب در سال هستد ،جزو کشورهای با کمبود آب
شديد (تنش آبی باال) میباشند (Falkenmark et al.,
) .1989شاخص سازمان ملل از سوی کمیسیون توسعه
پايدار سازمان ملل بهعنوان معیاری ديگر جهت تعیین
شاخص بحران آب معرفی گرديده است .اين کمیسیون،
میزان درصد برداشت از منابع آب تجديدپذير هر کشور
را بهعنوان شاخص اندازهگیری بحران آب معرفی کرده
است .براساس اين شاخص ،هرگاه میزان برداشت آب
يک کشور بیش از  40درصد کل منابع آب تجديدپذير
آن باشد ،اين کشور با بحران شديد آب مواجه بوده و
اگر اين مقدار در حد فاصل  20تا  40درصد باشد،
بحران در وضعیت متوسط و چنانچه شاخص مذکور بین
 10تا  20درصد باشد ،بحران در حد معتدل و برای
مقادير کمتر از  10درصد ،اين کشور بدون بحران آب يا
دارای بحران کم است ).(Mehrara.et al., 2011

1. Virtual water
2. Virtual water trade

1. Falkenmark

جدول  :1نتايج ارزيابی شاخصهای بینالمللی بحران آب
سرانه آب تجديدپذير داخلی
کشور)(2014

درصد برداشت از منابع آبی
تجديدپذير کشور

شاخص فالکن مارک

شاخص سازمان ملل

966,4

94

تنش آبی باال

تنش

(فائو)2014،

3
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در خصوص موضوع تجارت آب مجازی مطالعات
زيادی انجام گرفته است که به برخی از آنها اشاره می-
شود:
) Mousavi et al. (2009به برآورد مقدار آب
مجازی برای تولید مقدار مشخصی از برخی محصوالت
در ايران میپردازد .درنهايت ،اين مطالعه متذکر میشود
که با توجه به محدوديت منابع آب توجه انسان به گزينه
آبهای نامتعارف از جمله پسابهای تصفیه شده ،زه
آبها ،نمکزدايی آب دريا و غیره جلب شده است.
) Razavi and Davari (2013در مطالعه خود اشاره
دارند که ،توجه به شیوههای نوين تأمین آب ضروری
است .يکی از اين شیوههای متداول در جهان ،توجه به
آب مجازی و ردپای آبی محصوالت و تجارت آب مجازی
است Dehghan menshadi et al.(2013) .در مطالعه
خود ،ساختاری بهمنظور بررسی توانايی استفاده از آب
مجازی در حوضه مقصد در طرحهای انتقال آب پیشنهاد
دادند Abolhasani et al. )2014( .در مطالعه خود تحت
عنوان مبادله آب مجازی بهمنظور بهبود بهرهوری در
مصرف آب (مطالعه موردی استان کرمان) ،حجم
مبادالت آب مجازی در اين استان را محاسبه نمودند.
) Safi et al. (2015به مطالعه ارزيابی وضعیت نیشکر در
استان خوزستان از ديدگاه آب مجازی پرداخته است.
) Ghodusi et al. (2016در مطالعه خود به بررسی اثر
تجارت آب مجازی بر چگونگی توزيع آب در جهان در
قالب مدل تجارت بینالمللی هکشر -اوهلین

( (H-O

پرداختهاند .نتايج اين تحقیق حاکی از اين بود که
تجارت آب مجازی نه تنها موجب بهبود منابع آب در
برخی کشورهای کم آب نشده است ،بلکه در مواردی
فشار بیشتری بر منابع آن وارد کرده است .داليل اين امر
ناشی از نامتوازن بودن عوامل تولید در بخش کشاورزی،
قیمتگذاری نادرست آب ،سیاستهای دولت و موانع
تجارت است Fracasso(2014) .در بررسی عوامل مؤثر بر
تجارت آب مجازی ،به اين نتیجه رسید که جريان
تجارت آب مجازی بهصورت دوجانبه ،تحت تأثیر تعیین-
کنندههای تجارت ،نظیر بهرهمندی ملی از منابع آبی و
میزان فشار وارده بر منابع آبی میباشند(2002) .
1. Hekcher-Ohlin

 Hoekstra and Hungدر مطالعه خود ضمن بررسی
جريان بینالمللی تجارت آب مجازی اشاره میکنند که
اگر آب بهعنوان يک کاالی اقتصادی درنظر گرفته شود،
مشکالت کمبود و مازاد آب و همچنین ،کاهش کیفیت
آب در نقاط مختلف جهان حل خواهد شدDelbourg .
) and Dinner (2014تأثیر تقاضای آب و بهرهوری آن را
در میزان تجارت آب مجازی در مقیاس جهانی مهم بر
میشمارد Liu et al. (2015).در مطالعه خود با عنوان
جريانهای آب مجازی غالت و عوامل مؤثر بر آنها در
ناحیه هشیائو چین آب مجازی را بهعنوان بعد جديدی
از تجارت کشاورزی دانسته و راهحلی برای مساله کمبود
آب معرفی کرده است  Ahadiat et al. (2017).در
مطالعه خود نشان داد که متغیرهای مؤلفههای سیاستی،
مؤلفههای اقتصادی ،مؤلفههای زيست محیطی ،مؤلفه-
های اجتماعی و فرهنگی و مؤلفههای آموزشی و ترويجی
بر مديريت تجارت آب مجازی در ايران اثر گذار می-
باشند Hoekstra )2018( .در مطالعه خود به اين مساله
میپردازد که استفاده از فناوریهای جديد بهمنظور
کاهش ردپای آب محصوالت کافی نیست؛ بلکه بايد
الگوی مصرف آب شهروندان (کاهش مصرف گوشت)
تغییر يابد .وی اشتراک جهانی منابع محدود آب شیرين
را در کاهش تهديد ناشی از کمبود آب در تنوع زيستی و
رفاه انسان مؤثر میداند .در حوزه مديريت منابع آبی
کشور و آب مجازی پیشتر به بررسی الگوی بهبنه کشت
1
محصوالت کشاورزی و يا میزان آب مصرفی در
انواع
حوزههای گوناگون به ويژه بخش کشاورزی پرداخته
شده است .تا جايیکه محقق بررسی نموده ،عوامل مؤثر
بر صادرات و واردات آب مجازی ،در ايران مورد بررسی
قرار نگرفته است .در اين مقاله عالوه بر در نظر گرفتن
تجارت آب مجازی به عنوان روشی برای مديريت منابع
آب ،بايستی تجارت آب مجازی را بهعنوان بعدی جديد
از تجارت کاال در نظر گرفت ،يعنی نه تنها تجارت کاال را
در نظر میگیرد بلکه ويژگی کاالی مورد مبادله از نظر
آببر بودن يا آب اندوز بودن نیز در نظر گرفته شود.
رويکرد تجارت آب مجازی بهعنوان رويکردی که به
نهاده آب در تولید و مصرف کاالهای مختلف اهمیت می
دهد ،به اين موضوع میپردازد که به ازای کاالهايی که
تولید يا مصرف میشود چه میزان منابع آب استفاده يا
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صرفهجويی می شود .در واقع ،با نو آوری اين مقاله در
بهکارگیری روشها و عوامل اثرگذار بر فرآيند تجارت
بین کشورها ،با مالحظه ردپای آب در بخشهای
کشاورزی ،صنعت خدمات برای عملی نمودن مديريت
منابع آب دانست .لذا ،هدف مقاله بررسی توجیه علمی

لگاريتم جمعیت ايران log popj ،لگاريتم جمعیت
کشورهای منتخب log Dij ،لگاريتم فاصله جغرافیايی
 logلگاريتم تولید ناخالص داخلی
بین کشورها) ،
کشور ايران بر کشور منتخب،
برداشت
1

مدل تجارت آب مجازی ( )VWTMاز طريق مدل

)

جاذبه و نیز ،تشريح وضعیت و تعیین عوامل مؤثر بر
تجارت آب مجازی بین کشورهای مورد مطالعه برای
مديريت نوين منابع آب دانست.

پذير) ،

در اين مقاله از مدل جاذبه تعمیميافته استفاده شده
است ،که در آن به بررسی عوامل تعیین کننده جريان
تجارت آب مجازی ) (VWTمی پردازد .مدل جاذبه
) (GMاز مدلهای بسیار مناسبی 2
است که در توضیح

جريانات تجارت دوجانبه کاربرد زيادی دارد و بیان
مناسبی از پتانسیل تجاری را به نمايش میگذارد .شکل
کلی اين مدل بهصورت زير است:
)Xij = F(GDPi ,GDPj ,Dij ) )1
مدل اولیه و ساده توسط )2014( Head and Mayer
که مدل جاذبه عمومی را يک مدل تجارت دوجانبه
وابسته به اندازه کشورها و فاصله بین کشورها میداند،
بهصورت زير است:
(Xij =G Yi α Yj β Φij γ )2
بهمنظور ايجاد امکان استفاده از روش تخمین OLS
با لگاريتمگیری مدل فوق به مدل خطی تبديل میشود:
(Xij =g + αSi + βSj + γ Φij )3
با در نظر گرفتن کلیه متغیرهای توضیحی مؤثر بر
جريان تجارت ،مدل کلی به صورت زير ارايه میگردد.
)

Log(VWT) =C+ log popi+log popj+ log Dij+
log
() +log
() +log
()+log

)+ RTa +

()+ log

() +log( )+ log

ساير

(+log

Com+ εi

()4
تشريح متغیرهای مدل Log(VWT) :لگاريتم تجارت
آب مجازی  C ،عرض از مبدا رگرسیونlog popi ،
1. Virtual water trade model
2.Gravity Model

)

( logلگاريتم

آب کشاورزی ايران به ساير کشورها،

( logلگاريتم سرانه برداشت آب به سرانه تجديد
( logلگاريتم شاخص قیمت آب ايران به

کشورها) ،

( logلگاريتم سرانه آب شیرين

ايران به ساير کشورها log( ) ،لگاريتم تغیرات بهره
وری کشت ايران به ساير

مواد و روشها
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کشورها) ،

( logلگاريتم

تغیرات تعرفه واردات محصوالت کشاورزی ايران به ساير
کشورها log( ) ،لگاريتم برداشت آب کشاورزی به
کل آب ايران به ساير کشورها RTa ،متغیر مجازی
موافقتنامههای بین المللی Com ،متغیر مجازی همسايه
بودن و  εiجزء اخالل میباشد.
بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر تجارت آب مجازی از
مدل جاذبه و دادههای ترکیبی ) (pooledاستفاده شده
است .محصول گندم به علت ارزش باال در سبد غذايی
کشور ،بهعنوان محصول منتخب مورد بررسی قرار
گرفت .با بررسی آمار نامههای سايت بانک جهانی و فائو
و نیز در نظر گرفتن متغیرهای مورد بررسی ،گروهی از
کشورها به همراه ايران انتخاب گرديد .کشورهای
آرژانتین ،آذربايجان ،استرالیا ،اتريش ،آلمان ،امارات
متحده عربی ،ترکیه ،روسیه ،فرانسه ،قزاقستان ،کانادا و
هند بهمنظور بررسی عوامل مؤثر بر تجارت آب مجازی
محصول گندم انتخاب گرديد .اطالعات مربوط به
متغیرهای حجم تجارت (صادرات و واردات) ،سطح زير
کشت محصول ،جمعیت کشورها و تولید ناخالص داخلی
سرانه ( )GDPاز سايت فائو استخراج شده است.
اطالعات مربوط به متغیرهای بخش آب شامل درصد
برداشت آب کشاورزی نسبت به کل برداشت آب ،حجم
برداشت آب بهمنظور کشاورزی ،نسبت برداشت سرانه
4
برداشت
آب از آکوستات فائو  ،سرانه آب تجديدپذير و

)1. Food and Agriculture organization(FAO
http://www.fao.org/statistics/databases/en/
4.Aquastat FAO
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index.
html?lang=en
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سرانه آب تجديدپذير از آمار نامه سايت بانک جهانی
استخراج شده است ،به علت عدم دسترسی به اطالعات
متغیر قیمت آب از متغیر شاخص قیمت آب استفاده
شده است و اطالعات متغیر مذکور از آمار نامه کنوما
گرفته شده است .متغیرهای مرتبط با شرايط خاص
تجاری بین جفت کشور ( RTaشرايط تجارت منطقه
ای( برگرفته از سايت تجارت جهانی است .اثر متغیر
مذکور در جز خطا رگرسیون( )εijملحوظ میباشد .پیش
از انجام تخمین الگوی جاذبه ،مانايی متغیرها بهدلیل
جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب بررسی شد .در اين
راستا از آزمون ريشه واحد با توجه به آماره ديکی _فولر
تعمیم يافته استفاده شد .لت 5وجود برخی متغیرهای
نامانا ،آزمون همجمعی آن متغیرها بررسی گرديد که
نتايج حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای
ناماناست .بهمنظور بررسی چارچوب کلی مدل ،دادههای
ترکیبی پس از انجام آزمون چاو ،رگرسیون به روش
حداقل مربعات ترکیبی استفاده شد.

6

نتایج و بحث
کل حجم آب مجازی وارد شده از طريق واردات
گندم  43599205318,1است و حجم کل آب مجازی
صادر شده از کشور از طريق صادرات گندم طی بازه
زمانی مورد مطالعه برابر با  234634505,7متر مکعب
است .با توجه به باالتر بودن حجم آب مجازی وارد شده
از طريق محصوالت گندم نسبت به حجم آب مجازی
صادر شده از طريق صادرات محصول ياد شده طی بازه
زمانی مورد مطالعه ،تجارت آب مجازی در حوزه اين
1.World Bank
http://databank.worldbank.org/data/reports.
2.Knoema.com.
5. Regional Trade Agreements
6 .World Trade Organization.
_https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region
e.htm
7.Augemented Dickey-Fuller Unit root test
8. Pooled Least Squares.

3

محصول در تطابق با 1نظريه  H-Oاست ،زيرا با توجه به
کمبود شديد منابع آبی ايران به واردات محصول با عامل
فراوان تولید (آب) اقدام نموده است.
در نمودار (2 )1روند زمانی برخی متغیرهای مورد
بررسی مدل به علت کثرت تعداد آنها ،آورده شده
است.
4

نمودار  :1روند زمانی( )2013 -2009متغیرهای منتخب
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جدول  -2نتايج آزمون مانايی

با توجه به نتايج شاخص فالکن مارک و سازمان ملل

گروه کشورها

کشور ايران در وضعیت تنش آبی قرار دارد .در حوزه

متغیر

مانايی

و آذربايجان نیز در مشابه وضعیت ايران قرار دارند .کشور

)(vwt

نیست

)(gdpi/gdpj

نیست

ايران طی بازه زمانی مورد مطالعه (1994تا  )2013بیش

)(li/lj

نیست
نیست

تجارت محصول گندم ،منابع آبی کشورهای هند ،آلمان

از 75درصد منابع آبی خويش را به کشاورزی اختصاص

Popi

داده است و با سیر صعودی در متغیر مذکور ،اين عدد به

Popj

نیست

)(rwi/rwj

هست

از  90درصد مصارف منابع آبی در بخش کشاورزی،

)(avi/avj

هست

)(wpi/wpj

نیست

آلمان با کاهش مصرف از 4به  1درصد و آذربايجان با

)(wwai/wwaj

نیست

مصرف بیش از  70درصد منابع آبی تناقض آشکار بخش

)(wagi/wagj

هست

کشاورزی کشورهای مذکور با نظريه  H-Oرا آشکار می

)(Di/Dj

نیست

سازند .اما از نکات قابل تأمل مربوط به کشور آلمان

)(ti/tj

نیست

بیش از  90درصد رسیده است .کشور های هند با بیش

است .اين کشور با توجه به کاهش منابع آبی مصرفی
توانسته است بهرهوری بخش کشاورزی در  GDPرا از
 65درصد در سال  1997اين مقدار را به  107درصد در
سال  2012ارتقا دهد .از سويی با افزايش صادرات گندم
به ايران از 551030تن به  3289538تن در انتهای بازه
زمانی مورد مطالعه و حجم  5184605تن طی کل دوره
 5004699206,5متر مکعب به ايران صادر نمايد .در

در حالتیکه برخی متغیرهای مدل مانا و برخی نامانا
باشند ،برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب قبل از
برآورد مدل ،آزمون همجمعی انجام میگیرد تا پس از
اطمینان از وجود رابطه بلندمدت ،مدل موردنظر پژوهش
تخمین زده شود .نتايج مربوط به آزمون هم جمعی در
جدول ( )3آورده شده است.
جدول  -3نتايج آزمون همجمعی

واقع ،کشور آلمان جهت عکس نظريه  H-Oحرکت
نموده است ،چرا که طبق نظريه مذکور کشورها با
کمبود منابع عامل تولید (آب) به واردات محصول می-
پردازد ،اما به صادرات محصول مبادرت ورزيده است.
کشور ايران با توجه به وضعیت سیاسی کشور (تحريم) و
جايگاه گندم در سبد غذايی آن میتواند به نتايج
کشاورزی آلمان بیشتر بپردازد.
در ادامه ،نتايج حاصل از آزمون تشخیص مانايی
متغیرها بهمنظور جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب ارايه
میگردد.

گروه کشور

آماره آزمون

احتمال

اول

-3,6

0,0002

با توجه به آماره آزمون و احتمال مربوط به آن نتايج
حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای ناماناست.
بنابراين ،میتوان گفت بین متغیر وابسته و متغیرهای
مستقل يک رابطه بلندمدت وجود دارد .در ادامه ،با
توجه به نتايج آزمون مانايی میتوان به آزمون تصريح
مدل پرداخت .نتايج حاصل از آزمون تصريح حاکی از
پیروی مدل جاذبه از مدل با اثر تصادفی است.
نتايج تخمین الگوی جاذبه کشورهای منتخب که
بیانگر ضرايب معنادار و مؤثر بر مدل است در جدول ()4
آمده است.

مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ايران دوره  ،50-2شماره 1398 ،3

510

جدول -4نتايج تخمین الگوی جاذبه گندم
متغیر

شرح

آمارهt

ضرايب تعیین

احتمال

)log(gdpi/gdpj

تولید ناخالص داخلی

-2,81

-3,3

0,008

)Log(d

لگاريتم فاصله بین کشورها

-0,97

-1,26

0,33

)Log(li/lj

بهره وری کشت

-3,09

-2,54

0,004

Log popi

جمعیت ايران

2,44

2,58

0,02

Log popj

جمعیت طرف تجاری

0,29

2,02

0,77

)Log(rwi/rwj

لگاريتم سرانه آب تجديدپذير

0,53

2,58

0,59

)Log(avi/avj

لگاريتم برداشت آب کشاورزی به کل برداشت آب

-1,41

-0,83

0,16

)Log(wpi/wpj

لگاريتم شاخص قیمت آب

1,92

1,31

0,062

)Log(wwai/wwaj

لگاريتم سرانه برداشت آب به سرانه آب تجديدپذير

0,66

0,48

0,50

)lLog(wagi/wagj

لگاريتم برداشت آب کشاورزی

1,39

0,46

0,17

)Log(ti/tj

لگاريتم تعرفه واردات

0,55

0,81

0,58

Com

همسايگی

2,38

6,72

0,02

Rta

تفاهم نامه تجاری بین المللی

-0,50

-1,37

0,61

C

عرض از مبدأ

-.42

-65,93

0,67

R2
R2

ضريب تعیین

0,85

ضريب تعیین تعديل شده

0,80

F

آماره

15,87

اين مقاله ،با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تجارت آب
مجازی محصول گندم در بین کشورهای منتخب ،با
استفاده از نظريه  ،H-Oو مدل  GMو داده های پانل
موجود در سايت بانک جهانی ،فائو ،آکوستات و غیره و
نیز ،انجام رگرسیون چند متغیره همراه با آزمونهای
مربوط به صحت فروض مربوطه به انجام رسیده است.
بدينمنظور ،با توجه به دادههای در دسترس محصول
گندم در قالب مدل  GMمورد ارزيابی قرار گرفته شد .بر
اساس نتايج برآورد و با توجه به آمارههای  R2و F
تجارت آب مجازی در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه
است.
با توجه به نتايج رگرسیون ،عوامل مؤثر بر تجارت
آب مجازی گندم با اثر مثبت و معنادار شامل :شامل
جمعیت ايران ( )POPiو همسايه بودن کشورها
( )Comو با اثر منفی و معنادار شامل نسبت سرانه
GDPايران به کشورهای طرف تجاری و نسبت بهرهوری
کشت محصول ايران به کشورهای طرف مبادله ()L
است .همچنین ،میتوان عوامل جاذبه تجارت آب مجازی
ايران را شامل جمعیت ايران ( )POPiو تفاوت نسبت
برداشت آب به سرانه آب تجديدپذير ( ،)WWAتفاوت

اندازه اقتصادی کشورها ( )GDPو متغیر تفاوت شاخص
قیمت آب ( )WPو عوامل دافعه تجارت آب مجازی
ايران جمعیت کشورهای طرف تجاری ايران (،)POPj
تفاوت سطح زير کشت محصول ايران و کشورهای طرف
مبادله ( )Lدانست.
مدل حاصل ازانجام رگرسیون مربوطه بهصورت زير
میباشد:
- 2,54 log( ) +6,72 Com

)

-3,3log

log popi

+ 2,58

=)log(VWT

در ادامه ،با در نظر گرفتن اين مطلب که ضرايب به-
دست آمده از تخمین مدل؛ که بیانگر کشش متغیر
تجارت آب مجازی نسبت به عوامل مؤثر بر آن است ،هر
کدام از ضرايب بیانگر درصد تغییرات آب مجازی است
که به ازای يک درصد تغییر در هر متفیر مستقل به-
دست میآيد .به اين معنا که :به ازای يک درصد تغییر
در نرخ نسبت تولید ناخالص داخلی سرانه کشورها و نیز
صورت ثابت بودن ساير متغیرهای مستقل 3,3 ،درصد
تجارت آب مجازی کاهش میيابد ،به ازای يک درصد
تغییر در نرخ جمعیت ايران و نیز صورت ثابت بودن ساير
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متغیرهای مستقل 2,58 ،درصد تجارت آب مجازی
افزايش می يابد و به ازای يک درصد تغییر در نرخ بهره-
وری کشت در ايران و کشورهای طرف تجاری و نیز
صورت ثابت بودن ساير متغیرهای مستقل 2,54 ،درصد
تجارت آب مجازی کاهش میيابد.
نتیجهگیری
علم اقتصاد که با ديدگاه تخصیص بهینه منابع
کمیاب مابین نیازهای نامحدود بشر تعريف میشود ،در
قالب مدلها وديدگاههای مختلف نمود پیدا میکند.
مدل تجارت آب مجازی ( )VWTMبهعنوان الگويی
علمی و راهکاری عملی در جهت مقابله با بحران کمآبی
کشورها بهخصوص ايران مطرح میباشد .براساس نظريه
مزيت نسبی کشورها میتوانند از مبادله کردن منتفع
شوند ،مشروط بر اينکه بر تولید کاالها و خدماتی
متمرکز شوند يا تخصص پیدا کنند که از مزيت نسبی
برای تولید آنها برخوردارند .لذا ،کاالها و خدماتی را که
در آنها فاقد مزيت نسبی هستند بايد آن کاالها را وارد
نمايند .بدين ترتیب ،از ديدگاه کم آبی ممکن است
برخی از جريانهای مبادله سودمندتر از جريانهای
ديگر باشد ،صرفاً به اين دلیلکه هزينه فرصت آن بیشتر
است .با توجه به يافتههای پژوهش ،متغیرهای بیانگر
وضعیت منابع آبی نظیر؛ برداشت آب کشاورزی ،نسبت
برداشت آب کشاورزی به کل برداشت آب ،بر تجارت آب
مجازی محصول گندم بی اثر میباشند .کشوری که
تولید بااليی از محصول کشاورزی داشته باشد مبادرت به
صادرات آن و کشوری که تولید کشاورزی کمتر و نیاز
غذايی باال داشته باشد به واردات مبادرت مینمايد .پس
میزان آب الزم برای تولید محصول ناديده گرفته می-
شود .يکی از نتايج قابل بحث در زمینه تجارت آب
مجازی نتیجه مذکور است که عدم توجه به هزينه
فرصت منابع آبی در کشاورزی را يادآور میشود .علت
اصلی اين امر در کنار بیاثر بودن متغیر تفاوت شاخص
قیمت آب کشورها بر ( )VWTMناشی از تجارت گندم
قابل توجیه است .زمانی که قیمت آب به درستی ارزش-
گذاری نگردد ،منجر به اتالف آن و بی اهمیت گشتن
حجم آب مصرفی بهويژه در کشورهای طرف مقابل می-
شود.
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متغیر جمعیت ايران بر مدل معنادار با اثر مثبت
است .يعنی با افزايش جمعیت نیاز به تأمین گندم با
ارزش باال در سبد خانوار افزايش میيابد .اين امر باتوجه
به سطح زيرکشت محصول و وضعیت منابع آبی نیاز به
واردات کاال را افزايش میدهد .نسبت اندازه اقتصادی دو
کشور نیز رابطه منفی و معناداری بر مدل داشته است.
کاهش نسبت اندازه اقتصادی ايران به طرف تجاری به
معنای افزايش حجم تجارت آب مجازی است ،از طرفی،

کاهش نسبت سرانه بهمعنای کاهش تولید ناخالص
داخلی ايران يا افزايش تولید ناخالص داخلی
کشورهای طرف مقابل است .يکی از بخشهای مؤثر بر
افزايش تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی است و
کاهش تولید ناخالص داخلی در اين حالت بیانگر
کاهش حجم بخش کشاورزی نیز قلمداد گشته و به-
عنوان واردات محصول گندم از ساير کشورها تلقی می-
گردد .نسبت بهرهوری کشت گندم ايران به سايرکشورها؛
دارای اثر منفی و معنادار بر مدل مذکور است .اين
نتیجه میتواند بهخوبی قابل توجیه باشد چرا که کمیت
مورد نظر کیلوگرم در هکتار است که هم زمین قابل
زراعی را درنظر گرفته است و هم میزان تولید گندم
کشورهای دو طرف تجاری .هرچه میزان تولید کشور
بیشتر باشد ،میتواند به تجارت محصول و درنتیجه،
تجارت آب مجازی منجر گردد .توجه به اين مطلب نیز
ضروری است که نسبت متغیر حاصل تقسیم سطح زير
کشت گندم در ايران به سطح زير کشت گندم طرف
تجاری ايران رابطه منفی با تجارت آب مجازی در پی
داشته است .اگر نسبت مذکور باال باشد بر تجارت آب
مجازی اثر منفی دارد ،يعنی میزان تولید محصول در
ايران بیشتر از طرف تجاری بوده است و با توجه به
جمعیت باالی کشور مصرف داخلی داشته و صادرات يا
تجارت نیز کاهش میيابد .متغیر مذکور بايد همراه با
متغیرهای حوزه آب و نیز وضعیت منابع آبی کشور
درنظر گرفته شود و توجه صرف به حجم تولید گندم
نمیتواند توجیه کننده تجارت آن باشد.
پيشنهادها

بر اساس نتايج بهدست آمده پیشنهاد می-شود
پیامدهای مثبت و منفی مبادله آب مجازی از ديدگاه
هزينه فرصت آب مورد توجه قرار گیرد .با در نظر گرفتن
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 با توجه به اثر مثبت.محصول مورد نظر تعريف گردد
 به،جمعیت کشور طرف تجاری بر تجارت آب مجازی
 بازار مذکور میتواند.ايجاد بازار تقاضای جديد فکر شود
 با توجه، همچنین.بر نوع محصول تولیدی اثرگذار باشد
به بیاثر بودن قیمت آب بر تجارت آب مجازی میتوان
بر ارزشگذاری منطقی قیمت آب بهمنظور تفکیک
.تعرفه نرخ آب بها توجه ويژه نشان داد
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مقوله آب مجازی تعیین الگوی بهینه کشت محصوالت
 با توجه به اثر مثبت.متفاوت کشاورزی صورت گیرد
- سیاست،متغیر مجازی همسايگی بر تجارت آب مجازی
های کالن حوزه مديريت منابع آب مورد توجه قرار
 بهینهيابی تصمیمها و سیاستها حوزه کشاورزی با.گیرد
هايی چون میزان آب مجازی محصول-توجه به شاخص
 ارزش اقتصادی باال و هزينه فرصت باال تولید،تولیدی
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