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 مقدمه -1

شوند. اما به دلیل گره شامل نمی های غذایی از مجموع تجارت جهانی سهم باالیی راهرچند محصوالت کشاورزی و فرآورده

خوردن این محصوالت با امنیت غذایی جامعه جهانی، از اهمیت قابل توجهی در تجارت جهانی برخوردار خواهند بود. 

عنوان یک استراتژی را به مؤثری، بلکه نقش منجر خواهد شدتنها به افزایش درآمد ارزی نه  غیر نفتی توسعه صادرات امروزه

از طرفی توسعه صادرات محصوالت آب بر در وضعیت خشکسالی فعلی، . خواهد داشتبر عهده  یجهانعه جامرشد در 

ای آب مجازی از کشور خواهد شد. لذا استراتژی توسعه صادرات چنانچه با رویکرد مزیتهای منجر به خروج قابل مالحظه

شکسالی و تشدید آن منجر خواهد شد. از طرفی کشور در بخش همراه نباشد به هدر رفت منابع تولیدی و دامن زدن به خ

بندی مناسب در واردات محصوالت منجر به تالطم بازار و عدم رویه محصوالت و مهمتر از آن عدم برنامه زمانواردات بی

حمایت از تولیدکنندگان داخلی شده و در مجموع نتایج ناگواری را برای بخش کشاورزی و بطور کلی اقتصاد کشور به 

ه خواهد داشت. علی رغم این مسائل، در کنار واردات بی رویه، جلوگیری از واردات اصولی به بهانه خودکفایی همرا

های کشاورزی و بویژه نهاده بسیار مهم آب تولیدات کشاورزی و حمایت از تولیدات داخلی، منجر به افزایش مصارف نهاده

گزاران عیت تولیدات داخلی همواره باید مورد توجه سیاستخواهد شد. هرچند حمایت از تولیدات داخلی و بهبود وض

های متعددی مطرح است که پرداختن به عملکرد تجاری بخش کشاورزی قرار گیرد. لذا در بخش کشاورزی مسائل و چالش

 این بخش و ارائه برنامه راهبردی مناسب در آینده را ضروری خواهد ساخت.

 هم ایران در جهانوضعیت تجارت محصوالت کشاورزی و س -2

های غذایی ایران در میان تجارت تولیدات دهد، سهم صادرات تولیدات کشاورزی و فرآوردهنشان می 1همانگونه که جدول 

درصد افزایش  953/0به  5019در سال  است امادرصد بوده  562/0، 5002های غذایی جهان در سال کشاورزی و فرآورده

دهد، اما رشدی معادل یافته است. هرچند این سهم مقدار ناچیزی را در تجارت جهانی کاالهای کشاورزی و غذایی نشان می

کاهش سهم از تجارت تولیدات کشاورزی و  1931نسبت به سال 1935دهد. هرچند که در سال درصد را نشان می 30/50

های غذایی ایران در مقایسه با ایی جهانی اتفاق افتاده است.  سهم واردات تولیدات کشاورزی و فرآوردههای غذفرآورده

درصد  292/0درصد به  2/26داشته که این سهم با رشدی معادل  5002درصد در سال  334/0تجارت جهانی سهمی معادل 

 جهانی نسبت به صادرات داشته است. همواره ایران رشد بیشتری در واردات لذارسیده است.  5019در سال 
درصد -سهم ایران از تجارت کاالهای کشاورزی در بازارهای جهانی -1جدول   

 سهم واردات از تجارت جهانی سهم صادرات از تجارت جهانی سال
5002 562/0 334/0 
5006 521/0 325/0 
5004 911/0 361/0 
5002 564/0 225/0 
5003 993/0 264/0 
5010 952/0 631/0 
5011 542/0 643/0 
5015 961/0 236/0 
5019 953/0 292/0 

 5013مأخذ: سازمان تجارت جهانی، 
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 بررسی وضعیت صادرات و واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی در ایران -3

های مختلف سالهمراه با نوسان طی  1943-35طی سالهای مشخص است، روند مقدار صادرات  1 همانگونه که از نمودار

بوده است. روند مقدار و ارزش صادراتی در برنامه سوم توسعه کمترین نوسان را داشته و بطور کلی روند هر دو شاخص در 

( روند کلی ارزش صادرات 1924( صعودی بوده است. در برنامه چهارم توسعه )بجز در سال 1923این برنامه )بجز در سال 

های برنامه ر صادراتی در این برنامه نوسان قابل توجهی داشته است. در سالات اما مقدو مقدار صادرات صعندی بوده اس

پنجم نیز روند مقدار و ارزش صادراتی هر دو نوسانی و مقدار صادرات نوسان بیشتری داشته است. از طرفی در این برنامه 

ین نتیجه دست یافت که قیمت محصوالت توان به ابه دلیل کاهش فاصله نمودار ارزش صادراتی و مقدار صادراتی می

 صادراتی در طول این برنامه افزایش یافته است. اما این افزایش قیمتهای صادراتی با نوسانات صادراتی نیز همراه بوده است.

   

 1732-29طی سال های مقدار و ارزش کل صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی  -1نمودار 

دهد که در برنامه نشان می 5نیز نمودار  1943-35های در مورد واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی طی سال 

های وارداتی در حال افزایش بوده و روند با ثبات و افزایشی داشته است. این وجود کاهش مقادیر وارداتی، ارزش سوم با

باشد. در برنامه چهارم نیز روند ارزش واردات بطور کلی این برنامه مینتیجه بیانگر افزایش قیمت کاالهای وارداتی در 

های پایانی مشخص است که با صعودی بوده است اما روند مقادیر وارداتی با نوسانات متعددی روبرو بوده است و در سال

داتی مورد نظر بوده است. کاهش مقادیر وارداتی، ارزشهای وارداتی افزایش یافته که بیانگر افزایش قیمت کاالهای وار

هر دو شاخص مقدار و  1935، در سال 1931همچنین در برنامه پنجم نیز بعد از افزایش مقادیر و ارزش وارداتی در سال 

دهد، تراز تجاری ایران در مورد محصوالت کشاورزی و نیز نشان می 9همانگونه که نمودار  اند.ارزش وارداتی کاهش یافته

ای همواره منفی بوده و در طول زمان بطور کلی این کسری تجاری افزایش یافته است.  چنانچه بصورت برنامهصنایع غذایی 

نیز تحلیل نتایج صورت پذیرد، مشخص خواهد بود که در برنامه اول توسعه، با وجود کاهش کسری مقادیر صادراتی، 

تر بودن محصوالت صادراتی نسبت به محصوالت گر ارزانکسری ارزش صادراتی همچنان رو به افزایش بوده و این نکته بیان

های برنامه، کسری مقدار و ارزش صادرات افزایش در سایر سال 1926وارداتی خواهد بود. در برنامه چهارم نیز بجز سال 
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ی کسری ارزش صادرات روندی کاهشی داشته است. در برنامه پنجم توسعه نیز عل 1922یافته است. هرچند که در سال 

 ، کسری ارزش صادراتی روندی صعودی داشته است. 1935رغم کاهش کسری مقدار صادراتی در سال 

 
 1732-29طی سال های مقدار و ارزش کل واردات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی  -9نمودار 

 

 
 1732-29طی سال های تراز تجاری محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ایران  -7نمودار 

بندی نتایج فوق بیانگر این نکته خواهند بود که اوالً تراز تجاری ایران در مورد محصوالت کشاورزی بصورت یک جمعلذا 

های مختلف همراه با نوسانات متعدد و ای روبرو بوده و این کسری طی سالو صنایع غذایی همواره با کسری قابل مالحظه

باشد که عمدتًا ار نوسانات همانطور که قبالً هم اشاره شد، بیانگر آن میبطور کلی افزایشی بوده است. همچنین بررسی رفت

 اند. کاالهای وارداتی گرانتر از کاالهای صادراتی وارد کشور شده

 صادرات و واردات آب مجازی -4

فقیر هستند، مفهوم تجارت آب مجازی بر این نظریه استوار است که کشورهای در حال توسعه که عمدتاً از حیث منابع آبی 

کنند یند که واردات مواد غذایی و کاالها را در فرایند تولیدشان حجم زیادی آب مصرف میآبر هاییدرصدد اعمال سیاست

وری باالتر مورد استفاده از کشورهای پرآب افزایش دهند و به این طریق منابع آبی محدود خود را در جایی دیگر با بهره

(.در این قسمت با 1935وری و درآمد بیشتری حاصل نمایند )دهقانی سانیج و سهراب، بهره قرار دهند و از آب موجودشان
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ساله پرداخته شده است.  20هدف بررسی تجارت آب مجازی به بررسی صادرات هر یک از محصوالت طی دوره بلندمدت 

 100درصد و حداکثر  30 ای انتخاب شدند که حداقلاز بین محصوالت مورد نظر در هر سال محصوالت اصلی بگونه

درصد صادرات هر سال را پوشش دهند. در واقع آب مجازی صادر شده با این هدف مورد محاسبه قرار گرفت که مشخص 

شود. همچنین آب مجازی وارد شود، در هر سال چه میزان آب از طریق صادرات کاالهای کشاورزی از کشور خارج می

ده است که با واردات محصوالت کشاورزی و عدم تولید این محصوالت، چه میزان در شده نیز با این هدف به آن پرداخته ش

جویی شده و چنانچه جایگزینی واردات صورت پذیرد، حداقل چه میزان مصارف آبی افزایش خواهند مصارف آبی صرفه

و  Mekonnen & Hoekstra (2010) ،WWF(2008) ،WWF(2014)یافت. در این قسمت از ضرایب مطالعات 

Renault(2002)  استفاده شده که بصورت ضمیمه در گزارش نیز اشاره شده است. به دلیل رعیات اختصار در خالصه

ساله مورد نظر د  مورد  20گزارش در این قسمت تنها رتبه بندی نهایی محصولی آورده شده است. در گزارش اصلی دوره 

ارزش هر مترمکعب آب مجازی صادر شده  5در جدول  واردات آب مجازی برآورد شده است.هر محصول صادرات و 

برآورد شده است و در برخی محصوالت  5019تا  5002های ناشی از صادرات هر یک از محصوالت کشاورزی طی سال

مشخص است که قیمت هر متر مکعب آب صادره از کشور، نوسان متعددی در  محصوالت مختلف داشته است. هرچند که 

های همتر صادراتی، این نوسان در قیمت هر متر مکعب آب اندک بوده و نوسان کمتری طی سالدر بین محصوالت م

 اند. مختلف داشته
 دالر -ارزش هر مترمکعب آب مجازی صادر شده ناشی از صادرات هر یک از محصوالت کشاورزی -2جدول 

 5019 5015 5011 5010 5003 5002 5004 5006 5002 محصول

 54902 54552 54139 54061 14342 14236 14219 14491 14632 سبزیجات

 54535 54196 54025 14666 04230 14126 04335 04352 04634 کیوی

 14253 14413 14603 14332 14912 14912 14239 14001 04493 گوجه فرنگی

 14222 14362 14301 14922 14532 04233 04292 14016 14065 مرکبات

 14206 14390 14923 14542 14505 14156 04322 04324 04333 خیار و خیار ریز

 14941 14521 14922 14926 04201 04399 04634 04409 04624 سیب زمینی

 14134 14193 14121 14560 04643 04255 04623 04644 04632 هندوانه و خربزه

 04314 04391 04221 04296 04430 04432 04624 04624 04660 انگور

 14063 04323 14014 14050 04402 04226 04961 04963 04306 پیاز

 14023 04336 14023 14092 04359 04333 04362 04391 04332 سیب

 14056 04333 04332 04342 04326 04263 04319 04921 04933 کشمش

 04633 04242 04292 04943 04939 14130 04623 04434 04466 آبمیوه

 04461 04413 04623 04666 04322 04242 04236 04232 04369 پسته

 04231 04422 04439 04245 04940 04940 04530 04933 04520 شیر

 04646 04651 04652 04221 04926 04933 04953 04521 04524 خرما

 04561 04545 04592 04565 04929 04926 04326 04120 04196 حبوبات

 04990 04903 04906 04955 04105 04523 04131 04109 04036 گیاهان دارویی

 04030 04031 04022 04025 04026 04039 04114 04112 04102 چای

 04022 04022 04069 04114 04024 04025 04060 04021 04060 گوسفند زنده

 04026 04026 04026 04021 04042 04025 04033 04055 04031 مرغ زنده

 04099 04093 04030 04094 04096 04093 04054 04054 04039 بز زنده

 های مطالعهمأخذ: یافته

باشد، مسلماً هرچه مترمکعب  تنها براساس ارزش دالری هر مترمکعب آب خروجیچنانچه رتبه بندی محصوالت  صادراتی 

آب ورودی گرانتر باشد، آنگاه صادرات محصول مورد نظر در اولویت خواهد بود. همانگونه که از این تعریف نیز مشخص 
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است، این بیان ضعف جدی و مهمی که دارد آن است که ممکن است که محصولی آب بری باالیی داشته باشد اما ارزش هر 

والت دیگر بیشتر باشد، در این صورت آیا باید بر صادرات این محصول آب بر تأکید داشت؟ لذا متر مکعب آب آن از محص

تری از اولویت بندی توان قضاوت مناسبآنگاه می 3چنانچه هدف حداقل دوگانه در نظر گرفته شود، مطابق نمودار 

 محصوالت صادراتی کشور داشت. 

 
 ناشی از صادرات محصوالت کشاورزی اهدافبیان  -3نمودار 

باشند. تری نسبت به سایر محصوالت برخوردار میهای مناسبلذا محصوالت سبزیجات، کیوی، خیار و مرکبات از رتبه

 های پایانی قرار دارند. همچنین گیاهان دارویی، چای و مرغ زنده در رتبه
 بندی صادرات به روش تاکسونومی عددینتایج اولویت  -3جدول 

 رتبه براساس نتایج تاکسونومی شاخص جمعی برآوردی تاکسونومی عددی محصول

 1 04155 سبزیجات

 5 04503 کیوی

 9 04540 خیار و خیار ریز

 3 04932 مرکبات

 2 04302 گوجه فرنگی

 6 04312 هندوانه و خربزه

 4 04356 پیاز

 2 04332 سیب زمینی

 3 04324 انگور

 10 04232 سیب

 11 04610 آبمیوه

 15 04621 کشمش

 19 04633 خرما

 13 04402 پسته

 12 04415 شیر

 16 04433 حبوبات

 14 04469 بز زنده

 12 04449 گوسفند زنده

 13 04435 گیاهان دارویی

 50 04252 چای

 51 04292 مرغ زنده

 های مطالعهمأخذ: یافته. 

حداقل سازی 
خروج آب در 
نتیجه صادرات

حداکثرسازی 
ارزش هر متر 
مکعب آب 

خروجی

هدف

دهد، جهت همانگونه که نتایج نشان می

صادرات هدفمند محصوالت مورد نظر، اولویت 

با محصوالت آب اندوز و همزمان محصوالتی 

که ارزش هر مترمکعب آب در آنها باالتر باشد، 

 5باشد. در واقع در اولویت بندی مورد نظر، می

 ارزش از: عبارتند گرفته قرار نظر مد شاخص

 مقادیر و شده صادر آب مترمکعب هر

 کشور. از خروجی مترمکعب آب
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ارزش هر مترمکعب آب مجازی وارد شده ناشی از واردات هر یک از محصوالت  3واردات نیز در جدول در مورد 

براورد شده است و در برخی محصوالت مشخص است که قیمت هر متر مکعب  5019تا  5002های کشاورزی طی سال

محصوالت مهمتر وارداتی، این آب، نوسان متعددی در  محصوالت مختلف داشته است. هرچند که در این مورد نیز بین 

 باشد. های مختلف چشمگیر نمینوسان در قیمت هر متر مکعب آب طی سال
 دالر -ارزش هر مترمکعب آب مجازی وارد شده ناشی از واردات هر یک از محصوالت کشاورزی  -4جدول 

 5019 5015 5011 5010 5003 5002 5004 5006 5002 محصول

 04120 04129 04116 04119 ... 04150 04024 04042 ... حبوبات

 04121 04129 04124 04159 04102 04503 04036 04030 04042 گندم

 04539 04523 04555 04192 04105 04523 04169 04114 04113 جو

 04533 04543 04531 04131 04139 04562 04131 04199 04192 ذرت

 04532 04523 04560 04510 04504 04534 04133 04193 04130 سویا

 04992 04959 04536 04553 04132 04539 04142 04153 04156 روغن سویا

 04913 04930 04939 04563 04543 04591 04121 04132 04153 گوشت گاو و گوساله بدون استخوان

 04539 04922 04931 04525 04592 04146 04139 04531 04122 شکر

 04210 04336 04931 04523 04331 04526 04532 04593 04520 چای

 04493 04612 04214 04334 04649 04545 04595 04132 04500 برنج

 04239 04252 04334 04333 04339 04339 04946 ... .... گوشت مرغ

 14144 04359 04235 04421 04223 04319 04922 04929 04942 موز

 14134 14053 04329 04239 04602 04262 04636 04660 04216 مرکبات

 14531 14134 14036 04436 04406 04344 04245 04359 04319 روغن پالم

 های مطالعهمأخذ: یافته

در مورد واردات نیز هرچه مترمکعب آب ورودی ارزانتر باشد، آنگاه واردات محصول مورد نظر در اولویت خواهد بود. لذا 

ممکن است که محصولی آب بری باالیی داشته باشد اما ارزش هر متر مکعب آب آن از محصولی دیگر که اتفاقاً آب بری 

واردات محصول کم آب بر تأکید داشت؟ لذا چنانچه هدف حداقل دوگانه  کمی دارد، کمتر باشد. در این صورت آیا باید بر

 تری از اولویت بندی محصوالت وارداتی به کشور داشت. توان قضاوت مناسب، آنگاه می2در نظر گرفته شود، مطابق نمودار 

 
  

 بیان اهداف ناشی از واردات محصوالت کشاورزی -5نمودار 

های بعدی اولویت قرار دارند. واردات موز، روغن پالم و مرکبات در درجه گندم، حبوبات، سویا، برنج و جو نیز در رتبه

 پایین اولویت قرار دارند.

حداکثرسازی 
ورود آب در 
نتیجه واردات

حداقل سازی 
ارزش هر متر 
مکعب آب 

ورودی

هدف

الزم به ذکر است که واردات هر کیلوگرم گوشت گاو 

نسبت به سایر وگوساله به دلیل آب بری بسیار باال 

بندی قرار گرفته است. هرچند که تولیدات در صدر رتبه

ارزش دالری هر متر مکعب آب در آن حداقل نیست اما 

با واردات بیشتر از این محصول، نیازمندی به آب در 

بخش کاهش چشمگیری داشته و نیاز به تولید محصول 

روغن توجیه رتبه آب بر مورد نظر کاهش خواهد یافت. 

 باشد.نیز مشابه وضعیت بیان شده میسویا 
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 به روش تاکسونومی عددی نتایج اولویت بندی واردت -5جدول 
 رتبه براساس نتایج تاکسونومی شاخص جمعی برآوردی تاکسونومی عددی محصول

 1 04922 گوشت گاو و گوساله بدون استخوان

 5 04691 روغن سویا

 9 04623 گندم

 3 04626 حبوبات

 2 04404 سویا

 6 04410 برنج

 4 04410 جو

 2 04435 گوشت مرغ

 3 04432 ذرت

 10 04420 شکر

 11 04423 چای

 15 04309 موز

 19 04303 روغن پالم

 13 04353 مرکبات

 های مطالعهمأخذ: یافته

 مجموع میزان صادرات و واردات آب مجازی  -5

برای هر سال، صادرات آب مجازی قابل مشاهده خواهد بود. این صادرات در دو حالت با در نظر  6در نهایت در جدول 

باشد. همانگونه که مشخص است در سناریوی بدون رئوس گرفتن صادرات رئوس دام و بدون در نظر گرفتن رئوس دام می

این در حالی است که در صورت در نظر میلیارد مترمکعب آب مجازی از کشور صادر شده است.  2/3، 5011دام، در سال 

میلیارد متر مکعب افزایش خواهد یافت. اما نکته قابل توجه آن است که روند  12/6گرفتن صادرات رئوس دام، این میزان به 

صادرات آب مجازی در کشور با گذشت زمان افزایش قابل توجهی یافته است. هرچند این روند با نوسانات مختلفی نیز در 

نیز باتوجه به اطالعات گمرک ایران و با استفاده از میزان  5019و  5015های باشد. در سالت آب مجازی همراه میصادرا

های گذشته، میزان آب مجازی صادر شده به کشور نیز در سناریوی اول )بدون رئوس دام( به ترتیب آب صادر شده در سال

میلیارد مترمکعب  31/2و  95/4)با در نظر گرفتن رئوس دام( به ترتیب میلیارد مترمکعب و در سناریوی دوم  014/3و  34/3

برآورد گردید. همچنین در نهایت واردات آب مجازی نیز  مشابه دستورالعمل صادرات آب مجازی برآورد شد و نتایج نشان 

و این امر بیانگر اهمیت میلیارد مترمکعب واردات آب مجازی در کشور اتفاق افتاده است  5/56، 5011دهد که در سال می

واردات بوده و نشان از آن دارد که چنانچه این میزان محصول وارداتی بخواهد با تولید داخلی محقق گردد، میزان آب بسیار 

قابل توجهی صرف تولید خواهد شد و به محدودیت بیشتر منابع آبی در بخش کشاورزی و در نتیجه کل اقتصاد خواهد 

های نیز باتوجه به اطالعات گمرک ایران و با استفاده از میزان آب وارد شده در سال 5019و  5015های انجامید. در سال

تواند میلیارد مترمکعب برآورد گردید. لذا واردات می 001/99و  1/92گذشته، میزان آب وارد شده به کشور نیز معادل 

 واردات باید اصولی و هدفمند هدایت شود.رهیافتی برای مقابله با خشکسالی در کشور تلقی شود، هرچند این 
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 مترمکعب  -میزان صادرات و واردات آب مجازی -6جدول 
 سال صادرات آب مجازی تناژهای صادراتی و بدون در نظر گرفتن رأس دام صادرات آب مجازی با در نظر گرفتن صادرات راس انواع دام واردات آب مجازی

5253565669 312232356 310243056 1361 

1265392639 1512536234 226350934 1365 

1220342044 1326392302 340469939 1369 

5222320430 1695235354 390565661 1363 

9513422932 1432024195 1034244620 1362 

5333594424 1632223125 1502129432 1366 

5043365160 1206900215 1565610302 1364 

5360323202 1636150612 1695535225 1362 

9395332241 1323636134 1355325029 1363 

3202206226 1250415610 1633532302 1340 

6936304362 1313530425 1215331425 1341 

2636613322 1292552301 1634232301 1345 

6902553203 1391111321 1350269321 1349 

12925042591 1353293616 1300593616 1343 

55556626343 1344916436 1326524941 1342 

59692314902 1940539322 1933233322 1346 

93490212224 1563293492 1592355592 1344 

55699420334 1166666365 1124041515 1342 

52194432533 365632002 325339002 1343 

59494090213 524166969 524166969 1320 

16651934334 123459023 123459023 1321 

12323325193 132334309 132334309 1325 

12933621669 903913523 903913523 1329 

12401533143 52330310649 52330310649 1323 

19390595203 33231122949 33231122949 1322 

15333452665 1092436563 1092436563 1326 

13653565645 1592211520 1592211520 1324 

10252202612 322916531 322916531 1322 

50330933992 1539303034 1539303034 1323 

14523143439 1943344436 1943344436 1330 

16432423544 1323526154 1325691154 1331 

13443432634 5140223522 5132243522 1335 

12345266090 5210154054 5366144054 1339 

19211225965 3251543235 5369122335 1333 

50042234902 6501355692 3129314900 1332 

50035192500 2394290405 9249202110 1336 

55920310416 3122503933 5652403953 1334 

12491106515 2262244436 9424624436 1332 

53521036000 3215316122 9631596122 1333 

52264326539 3200322420 9612299600 5000 

56069052264 2121615323 9202110222 5001 

13459069200 3232133544 3341316236 5005 

12194023123 2132630229 3390229234 5009 

16332416940 3200320321 9261230365 5003 

12345356029 6656231696 3146232120 5002 

50649244496 6125132416 3253052513 5006 

55660933542 3520042001 6510290361 5004 

56391233249 4449262593 3114451032 5002 

91069419139 2505355623 5253445623 5003 

95356932936 2495322442 2363212222 5010 

56500235313 6695502240 3202433040 5011 

92119222225 4953306226 3346933362 5015 

99003263325 2315332623 3016469002 5019 

 مطالعههای مأخذ: یافته
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غیر از کاهش بارش، الگوی بارش در کشور نیز تغییر کرده است؛ های اخیر بهدر سال(، 1939طی گزارش اخیر چیت چیان )

حتی در آمارهای پنج میلیارد مترمکعب رسیده و  150میلیارد مترمکعب به  190از سوی دیگر آب تجدیدشونده کشور از 

میلیارد مترمکعبی ساالنه منابع آبی و با فرض  102لذا با فرض موجودی  .میلیارد مترمکعب بوده است 102سال اخیر حدود 

میلیارد مترمکعب خواهد  6/36درصدی آب در بخش کشاورزی، میزان مصرف مترمکعبی ساالنه در بخش  35میزان مصرف 

درصد میزان مصرف ساالنه آب  15/6و  6/4به ترتیب معادل  5019و  5015های ی طی سالبود. بنابراین صادرات آب مجاز

میلیارد  21/99درصدی بطور متوسط برای بخش کشاورزی، ساالنه حدود  92در بخش بوده است. از طرفی با فرض راندمان 

 2درصد یعنی تنها  39آب کشاورزی گیرد. لذا با بهبود راندمان متر مکعب از آب مصرف شده، در اختیار بخش قرار نمی

توان جبران صادرات آب مجازی را نمود. همچنین با توجه به آمار واردات درصد بهبود در راندمان آب کشاورزی، می

درصد خواهد بود که  16/93و  93/96برآورد شده آب مجازی، سهم آن از مصرف آب در بخش کشاورزی به ترتیب معادل 

درصد ارتقا  49دستیابی به اهداف خودکفایی، الزم است تا راندمان آبیاری بخش کشاورزی به در صورت عدم واردات و 

درصدی آب در بخش کشاورزی افزوده شود. لذا اهمیت واردات و همچنین  92درصد به راندمان  92یابد. یعنی حدود 

 سمت کامالً مشخص است.اهمیت بهبود راندمان در صورت پافشاری بر دستیابی به اهداف خودکفایی در این ق
 

 ارزش صادرات و واردات متر مکعب آب مجازی-6

در این قسمت به منظور کمّی نمودن اهمیت آب وارد شده و خسارتهای ناشی از آب مجازی صادر شده، ارزش هر 

ع برنامه ( یعنی سال شرو1962) 1323دهد در سال مترمکعب آب مجازی صادر شده از کشور برآورد گردید. نتایج نشان می

سنت  2/91، این رقم به 5011دالر بوده است در حالیکه در سال  69/1توسعه، ارزش هر متر مکعب آب مجازی صادر شده، 

سنت کاهش یافته و  56/19سنت به  39/16کاهش یافته است. همچنین ارزش هر مترمکعب آب مجازی وارد شده نیز از 

نماید. در واقع ارزش هر مترمکعب صادرات بودن واردات را توجیه می این نتیجه لزوم تجدید نظر در صادرات و مناسب

شود. همچنین کاهش ارزش آب مجازی دهد، آب با قیمت ناچیزی از کشور صادر میآب مجازی ارزان شده و این نشان می

داخل، آب بسیار  دهد که واردات این محصوالت به صرفه بوده و در صورت تولید این محصوالت دروارد شده نیز نشان می

نیز با پیش بینی انجام شده تأکیدکننده نتایج  5019و  5015های ( نیاز خواهد بود. نتایج سال6ای )مطابق جدول قابل مالحظه

سنت  42/54و  66/16به ترتیب  5019باشند. بطوریکه ارزش هر مترمکعب آب مجازی صادر  و وارد شده در سال فوق می

 اند. برآورد شده
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 دالر -ارزش هر مترمکعب آب مجازی صادر و وارد شده -7جدول 
شده واردآب مجازی  هر مترمکعب ارزش آب مجازی صادر شده هر مترمکعب ارزش   سال 

04163 14654 1323 

04133 14210 1330 

04502 14005 1331 

04592 04392 1335 

04552 04435 1339 

04521 04321 1333 

04149 04916 1332 

04149 04965 1336 

04122 04209 1334 

04126 04961 1332 

04133 04314 1333 

04192 04355 5000 

04193 04933 5001 

04144 04339 5005 

04139 04931 5009 

04515 04394 5003 

04513 04916 5002 

04162 04930 5006 

04123 04553 5004 

04152 04549 5002 

04119 04322 5003 

04106 04591 5010 

04199 04912 5011 

04199 04563 5015 

04166 04544 5019 

 مطالعههای مأخذ: یافته

 بینی ارزش صادرات و واردات آب مجازیپیش -7

، صنایع، های موجود در کشور و اتاق بازرگانیبا استفاده از داده 5019در ادامه با توجه به روزآمد کردن اطالعات تا سال 

بینی در این بینی گردید. الگوی پیش، پایان برنامه ششم( پیش1933) 5050، نتایج این مطالعه تا سال و کشاورزیمعادن 

دهد که الگوی مورد نظر بخوبی برازش شده است. بینی نشان میبوده و درصد پایین خطای پیش ARMAX(2,2)مطالعه 

به  5050هر متر مکعب آب مجازی با وضعیت موجود در سال دهد که ارزش بینی الگوهای مورد نظر نشان مینتایج پیش

سنت خواهد رسید. همین موضوع  95/11سنت کاهش خواهد یافت و همچنین ارزش آب مجازی وارد شده نیز به  132/52

چنانچه آب از اهمیت قابل توجهی در اقتصاد برخوردار باشد، ضرورت تجدید نظر بر الگوی صادراتی و توجه به واردات 

بینی در هر دو الگو بسیار شود که خطای پیشایدار و قابل اطمینان را تا پایان برنامه ششم نشان خواهد داد. مالحظه میپ

 درصد رسیده است.  364/1و  536/1پایین بوده و به ترتیب در الگوی صادرات و واردات آب مجازی به 
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 های آتی وارداتبینی سالجهت پیش ARMAX(2,2)خوبی برازش الگوی برآوردی  -8جدول 

 پیش بینی ارزش هر مترمکعب آب مجازی وارد شده پیش بینی ارزش هر مترمکعب صادرات آب مجازی سال
1939 04565 04152 

1394 04565 04154 

1395 04522 04113 

1396 04526 04119 

1397 04529 04115 

1398 04521 04115 

1399 04533 04111 

Root Mean Squared Error  0.003645 

Mean Absolute Error       0.003179 

Mean Abs. Percent Error  1.296275 

Theil Inequality Coefficient   0.006584 

Bias Proportion          0.239334 

Variance Proportion   0.760666 

Covariance Proportion   0.0000 
 

Root Mean Squared Error  0.002301 

Mean Absolute Error       0.002297 

Mean Abs. Percent Error  1.96697 

Theil Inequality Coefficient   0.009692 

Bias Proportion          0.99709 

Variance Proportion   0.00291 

 Covariance Proportion   0.0000  
 مطالعههای یافتهمأخذ: 

 بررسی الگوی صادرات محصوالت کشاورزی ایران -8

در ابتدای این قسمت الزم به توضیح است که به منظور بررسی الگوی صادراتی الزم است تا برآورد اقتصادسنجی براساس 

پس از انجام آزمونهای انجام گرفته است.  Eviews8توابع غیرساختاری انجام گیرد که این قسمت در بسته نرم افزاری 

مختلف پایایی و همجمعی، در مرحله نهایی الگوی مورد نظر براورد خواهد شد. به دلیل رعایت اختصار آزمونهایی پایایی، 

، نتایج برآورد 3تعیین وقفه بهینه و آزمونهای همجمعی و ... در این خالصه گزارش پرداخته نشده است. مطابق جدول 

ری بیانگر آن است که کشش مزیت صادراتی حتی بیش از کشش تولید خواهد بود. به این معنی الگوی تصحیح خطای بردا

که در صورت بهبود مزیت صادراتی محصوالت کشاورزی، صادرات این محصوالت در بازارهای جهانی رونق قابل توجهی 

ت محصوالت کشاورزی به های مزیت صادراتی، ارزش صادراخواهد داشت. بطوریکه با افزایش یک درصدی در شاخص

دار بوده است. همچنین نتایج مطالعه درصد افزایش خواهد یافت. این رابطه در سطح یک درصد بخوبی معنی 002/1اندازه 

بیانگر آن است که با افزایش یک درصدی در تولیدات بخش کشاورزی )ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور(، صادرات 

باشد. ضریب دار میدرصد افزایش خواهد یافت. این اثر نیز در سطح پنج درصد معنی 323/0محصوالت کشاورزی به اندازه 

تصحیح خطا نیز بیانگر آن است که در صورت بروز شوکی در کوتاه مدت بر ارزش صادرات محصوالت کشاورزی ایران، 

دوره( زمان  9/1ر از دو دوره )درصد اثر شوک مورد نظر تعدیل شده و در نتیجه کمت 22در بلندمدت، در هر دوره بیش از 

تواند بیانگر آن باشد که در الزم خواهد بود تا اثر شوک مورد نظر بطور کلی تعدیل شود. این سرعت باالی تعدیل، می

های صادراتی در بلندمدت، حتی چنانچه شوکی به صادرات محصوالت کشاورزی کشور تحمیل شود، صورت تغییر سیاست

دی تعدیل خواهد شد.  لذا چنانچه حرکت به سمت صادرات پایدار نیازمند اعمال تغییراتی در اما اثر این شوک به زو

ها حتی چنانچه به ایجاد شوکی در صادرات محصوالت های صادراتی کشور باشد، مناسب آن است که این سیاستسیاست

داری بر شد، اثر مثبت و معنیبینی مییشکشاورزی منجر گردند، اولویت داشته باشند. نرخ ارز نیز همانگونه که از قبل پ
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های توسعه نیز دار بوده است. متغیرهای برنامهصادرات محصوالت کشاورزی داشته و این اثر در سطح یک درصد نیز معنی

ها و های مورد نظر، ارزش صادرات محصوالت کشاورزی به قیمت ثابت، کمتر از دورهبیانگر آن است که در تمامی برنامه

های توسعه در این زمینه نامطلوب بوده است. در نهایت متغیر مهم مورد های فاقد برنامه بوده است. لذا کارایی برنامهسال

باشد. باتوجه به اینکه های تحریم )که بصورت متغیر مجازی وارد الگو شده است( میبررسی در این مطالعه، بررسی اثر سال

اند، ها تمدید و تشدید شدهبوده و پس از آن به انواع مختلف تحریم 10/9/1923ایران های اقتصادی امریکا علیه آغاز تحریم

های تحریم ارزش صادرات دهد که در سالهای تحریم یاد شده است. نتایج نشان میلذا از این سال به بعد به عنوان سال

دار است.اما ر در سطح ده درصد معنی( کاهش یافته است و این اث1929محصوالت کشاورزی ایران )به قیمت ثابت سال 

های تشدید تحریم باشد. برای بررسی این متغیر الزم است تا ابتدا سالهای تشدید تحریم مینکته مهم بررسی اثر سال

دهد نشان میای المللی انرژی هستههای شورای امنیت سازمان ملل و آژانس بینی تحریمنگاهی به تاریخچهمشخص شود. 

در ایران پیاده  1923سال  و بویژه ازشاه رژیم ها از زمان سقوط ید نیست. تحریمنفسه جدها فیتحریم یزی دربارهچکه هیچ

از اواخر  اما د.ها و نیروها و ادوات نظامی اعمال گردیاست و اولین بار بر انتقاالت امالک و مستغالت ایرانی، داراییشده

است. ا علیه ایران وضع گردید که قبالً مسبوق به سابقه نبودههای از تحریمدور تازهمیالدی،  5010مقارن با سال  1922سال 

مجموعه قوانینی ، آمریکا 5019ژانویه  55المللی آمریکا مورخ س گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بینبطوری که بر اسا

ها وارد الگو شده در واقع متغیر تشدید تحریم .(NDAA, 2013) استبنا نهاده اصلی را برای تحریم ایران تحت عنوان قوانین

. در واقع این دوره ا علیه ایران وضع گردیدهای از تحریممیالدی، دور تازه 5010مقارن با سال است. همانگونه که بیان شد، 

قل یک دوره باشد. چنانچه بپذیریم برای اثرگذاری موانع تحریمی الزم است تا حداهای برنامه پنجم توسعه میهمان سال

گردد. هرچند در دوره برنامه چهارم توسعه نیز سپری شود، کامالً دوره تشدید تحریم به شروع سال برنامه پنجم توسعه بر می

ها بصورت نانوشته تشدید شده بودند. بطور کلی متغیرهای برنامه توسعه بویژه در به دلیل فضای جهانی بوجود آمده تحریم

باشند. بطوریکه نتایج برآورد شده کامالً در راستای تأئید فرضیه موجود ها مینگر آثار تشدید تحریمهای پایانی خود بیاسال

های برنامه توسعه بیانگر آن است که بیشترین کاهش در ارزش صادرات محصوالت باشند. نتایج برآورد اثر سالمی

های برنامه است. همانگونه که مشخص است در سال های برنامه چهارم و بویژه پنجم بودهکشاورزی ایران مربوط به سال

های فاقد درصد کمتر از سال 029/1چهارم توسعه بطور متوسط ارزش صادرات محصوالت کشاورزی ایران به قیمت ثابت، 

های ابتدای منتهی به برنامه پنجم نیز ارزش صادرات محصوالت کشاورزی به قیمت ثابت برنامه بوده است. همچنین در سال

ها بطور کلی ها کامالً مشخص است که عالوه بر اینکه تحریمدرصد داشته است. لذا با تشدید تحریم 115/1کاهش معادل 

های به بعد( اثر منفی بر ارزش صادرات محصوالت کشاورزی ایران داشته است، سال 1923های تحریم از )متغیر سال

دارتری را بر اقتصاد بخش کشاورزی ه پنجم( آثار منفی بیشتر و معنیهای برنامتشدید تحریم )برنامه چهارم و بویژه سال

ایران داشته است.  نکته جالب توجه آن است که در برنامه دوم توسعه نسبت به برنامه اول توسعه، ارزش صادرات 

رنامه چهارم نسبت کشاورزی ایران آسیب بیشتری دیده و در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم این آسیب بیشتر شده است و ب

های ابتدایی برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم، آسیب به به برنامه سوم آسیب بیان شده افزایش داشته و در نهایت سال
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ها های صادراتی بخش کشاورزی به قیمت ثابت بیشتر بوده است. دقیقًا مشخص است که با تشدید تدریجی تحریمارزش

  ش کشاورزی ایران بیشتر بوده است.بخعلیه ایران، آسیب به صادرات 
 برآورد الگوی صادرات محصوالت کشاورزی -9جدول 

 tآماره  وردیآضریب بر متغیر

 533/13 002/1 لگاریتم مزیت صادراتی
 034/5 323/0 لگاریتم تولید
 -066/5 -034/0 روند زمانی

 --- 320/2 عرض از مبدأ
 -225/0- 655/3 (ECMضریب تصحیح خطا )

 536/9 369/0 عرض از مبدأ کوتاه مدت
 -402/1 -993/0 متغیر مجازی برنامه اول توسعه
 -302/9 -454/0 متغیر مجازی برنامه دوم توسعه
 -525/9 -426/0 متغیر مجازی برنامه سوم توسعه

 -303/9 -029/1 متغیر مجازی برنامه چهارم توسعه
 -350/5 -115/1 متغیر مجازی برنامه پنجم توسعه

 -360/5 -629/0 متغیر سالهای تحریم
 342/9 00019/0 نرخ ارز

F-statistic               3.867683 

Determinant resid covariance (dof adj.) 2.30E-05 

Determinant resid covariance 1.27E-05 

Log likelihood 69.06154 

Akaike information criterion -1.522462 

Schwarz criterion -0.337007  
 مطالعههای مأخذ: یافته

نتایج بررسی فروض کالسیک نیز بیانگر آن است که الگوی برآورد شده، فاقد مشکالت خودهمبستگی سریالی و ناهمسانی 

اعتبار مناسبی داری، از درجه های معنیواریانس بوده و اجزای اخالل نیز طبق برآوردهای این جدول، نرمال بوده و لذا آزمون

الگوی مورد نظر پایداری مناسبی در  همچنین با بررسی نتایج آزمون ریشه معکوس مشخص شد کهبرخوردار خواهند بود.

، در شرایط 29بینی ارزش صادرات محصوالت کشاورزی ایران به قیمت ثابت سال بلندمدت خواهد داشت.در ادامه پیش

بینی بینی شده است. در واقع برمبنای الگوی برآوردی قبل، نتایج پیشآتی پیشهای تحریم و در شرایط عدم تحریم در سال

ها، ارزش صادرات محصوالت کشاورزی ایران به قیمت ثابت سال دهد که در صورت لغو تحریمنشان می VECMالگوی 

 ، پتانسیل افزایش تا سطح دو برابری را خواهد داشت. 29
 هزار دالر -، در صورت وجود و عدم وجود تحریم83کشاورزی ایران به قیمت ثابت سال بینی ارزش صادرات پیش -01جدول 

 اختالف حریمتدر شرایط عدم  در شرایط تحریم سال برنامه
 1222434 9216162 13549404662 1933 سال آخر برنامه پنجم

 برنامه ششم

1932 13956004531 5296253 1309353 

1936 13211314006 5249993 1355132 

1934 13462324206 5359632 1334034 

1932 12093644121 5346232 134994 

1933 12903214613 9091959 1200931 

 1255604 9046902 1229405 میانگین برنامه ششم

 مطالعههای مأخذ: یافته              
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دهد که در دوره تحریم بطور متوسط نشان می نتایج بررسی صادرات آب مجازی در قبل از دوره تحریم و دوره تحریم،

میلیارد مترمکعب آب از کشور صادر خواهد شد و این در حالی است که در دوره پیش از تحریم، این رقم  359/9ساالنه 

بیانگر آن است که اختالف موجود در سطح یک  Fمیلیارد مترمکعب در سال بوده است.  مقایسه میانگین و آماره  291/1

 باشد. دار میدرصد، معنی
الملیهای بینآزمون اختالف میانگین میزان صادرات آب مجازی در دوره قبل و بعد از تحریم -00جدول   

 از تحریم قبل دوره تحریم آماره

)میلیارد مترمکعب(  Mean 94359 14291 

F 454911 

P(F<=f) one-tail 04000 

F Critical one-tail 54031 

 مطالعههای مأخذ: یافته

های پیش از تحریم و در نهایت باتوجه به میانگین ارزش صادرات به قیمت ثابت و میانگین صادرات آب مجازی در سال

پیش از  مترمکعب بوده و در دوره 905/0دوره تحریم، ارزش صادراتی هر مترمکعب آب به قیمت ثابت در دوره تحریم، 

دالر به ازای هر مترمکعب خواهد بود. این اختالف بین ارزش هر مترمکعب آب پیش از تحریم و  940/1تحریم، معادل 

های دوره تحریم به این معنی است که در دوره پیش از تحریم آب خروجی از کشور با قیمت بسیار باالتری نسبت به سال

های تحریم، نه تنها ارزش صادرات، مزیت صادراتی و میزان آب خروجی التحریم فروخته شده است. به این ترتیب در س

از کشور به دلیل صادرات با تهدید روبرو بوده است، بلکه ارزش هر مترمکعب آب نیز بسیار ارزانتر از دوره پیش از تحریم 

 تحقق یافته است.
المللیهای بینعد از تحریمارزش صادراتی هر مترمکعب آب به قیمت ثابت در دوره قبل و ب -02جدول   

 دوره تحریم از تحریم قبل آماره

 14123 54034 میانگین ارزش صادرات به قیمت ثابت )میلیارد دالر(  

 94359 14291 میانگین صادرات آب مجازی )میلیارد مترمکعب(  

 04905 14940 ارزش صادرتی هر مترمکعب آب به قیمت ثابت )دالر(

 مطالعههای مأخذ: یافته

 0تحلیل ساختار بازار صادراتی ایران -9

در این قسمت برای اولین با در کشور، ساختار بازار در الگوی صادراتی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تاکنون در  

گرفته است. اما در این قسمت از این مطالعه، مطالعات بطور تک محصولی، ساختار بازار مثالً پسته مورد بررسی قرار می

ساختار بازار گروه محصوالت اصلی صادراتی کشور )پسته، خرما، مرکبات، انگور، کشمش، هندوانه، سیب، کیوی، سیب 

زمینی، گوجه، پیاز، کلم، خیار، آبمیوه، شکر و آرد گندم( برآورد شده است. الزم به یادآوری است به دلیل عدم گزارش 

زمانی مناسب صادرات زعفران در بازارهای جهانی و توسط سایر کشورها، این محصول وارد الگوی مورد نظر نشد که سری 

                                                           
 اند که شامل محصوالت زیر است.گروه مورد بررسی محصوالت صادراتی برتر ایران بوده 00

 ، سیب زمینی، گوجه، پیاز، کلم، خیار، آبمیوه، شکر، آرد گندم.پسته، خرما، مرکبات، انگور، کشمش، هندوانه، سیب، کیوی
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گیرد، خللی در نتایج ایجاد البته به دلیل اینکه در همین گروه محصوالت، ساختار بازار صادراتی مورد بررسی قرار می

بیانگر این حقیقت است که در مورد این گروه محصوالت ایران در نخواهد کرد. ساختار بازار صادراتی محصوالت منتخب 

سالیان اخیر هرچند از جایگاه به نسبت بهتری نسبت به برخی کشورها در سالیان گذشته برخوردار بوده اما همچنان این 

را تنها در  جایگاه در سطح کشورهای صادرکننده اصلی نبوده و در مجموع الگوی صادراتی فعلی کشور، جایگاه ایران

صادرات محصوالت پسته، خرما، مرکبات، انگور، کشمش، هندوانه، سیب، کیوی، سیب زمینی، گوجه، پیاز، کلم، خیار، 

در رتبه صادراتی  1335آبمیوه، شکر و آرد گندم در مجموع در زمره کشورهای اصلی و انحصارگر قرار نداده است. در سال 

مجدداً وضعیت  5019هرچند در سال میان صادرکنندگان به خود اختصاص داده است. را  19رتبه  5011 بوده و در سال 13

همچنین مشخص است که بدترین رتبه ایران در مورد محصوالت مورد نظر در بازارهای جهانی رو به افول گذاشته است. 

در این سال به دلیل قوانین  توان از دالیل اصلی آن کاهش صادرات پسته ایرانبوده که می 1334صادراتی ایران در سال 

بهداشتی و سم آفالتوکسین دانست که صادرات ایران به اتحادیه اروپا را با چالش جدی روبرو ساخت. افزایش سهم 

-جایگاه مناسب 5011تا  5003های صادراتی محصوالتی همچون هندوانه و کیوی و تنوع بخشی در صادرات بویژه در سال

 داشته است. تری را برای کشور به همراه
 ساختار بازار محصوالت منتخب صادراتی در جهان -03جدول 

 ساختار بازار رتبه ایران صادرکنندگان اصلی 𝑪𝑹𝟏 𝑪𝑹𝟒 𝑸 سال
 رقابت انحصاری 13 فرانسه، هلند، آمریکا و اسپانیا 0462 0492 0403 1335
 انحصاریرقابت  12 فرانسه، آمریکا، اسپانیا و هلند 0462 0492 0403 1339
 رقابت انحصاری 14 هلند، فرانسه، آمریکا و اسپانیا 0462 0492 0403 1333
 رقابت انحصاری 13 فرانسه، اسپانیا، هلند و آمربکا 0466 0493 0403 1332
 رقابت انحصاری 50 اسپانیا، فرانسه، هلند و آمریکا 0462 0495 0403 1336
 رقابت انحصاری 91 آمریکا و هلنداسپانیا، فرانسه،  0463 0491 0402 1334
 رقابت انحصاری 12 فرانسه، اسپانیا، آمریکا و هلند 0463 0491 0402 1332
 رقابت انحصاری 12 هلند، فرانسه، اسپانیا و آمریکا 0462 0495 0402 1333
 رقابت انحصاری 13 اسپانیا، آمریکا، فرانسه و هلند 0464 0499 0403 5000
 رقابت انحصاری 12 آمریکا، اسپانیا، فرانسه و هلند 044 0490 0402 5001
 رقابت انحصاری 16 اسپانیا، فرانسه، آمریکا و هلند 0462 0495 0403 5005
 رقابت انحصاری 16 اسپانیا، هلند، فرانسه و آمریکا 0464 0499 041 5009
 رقابت انحصاری 13 اسپانیا، هلند، فرانسه و آمریکا 0462 0495 041 5003
 رقابت انحصاری 13 اسپانیا، هلند، برزیل و آمریکا 044 0490 0403 5002
 رقابت انحصاری 15 برزیل، اسپانیا، هلند و فرانسه 0463 0491 0403 5006
 رقابت انحصاری 11 هلند، اسپانیا، برزیل و آمریکا 0441 0453 0402 5004
 رقابت انحصاری 16 هلند، اسپانیا، برزیل و آمریکا 0441 0453 0402 5002
 رقابت انحصاری 15 برزیل، هلند، اسپانیا و آمریکا 0463 0491 041 5003
 انحصار چندجانبه باز 15 برزیل، هلند، اسپانیا و آمریکا 0464 0499 0419 5010

 انحصار چندجانبه باز 19 برزیل، هلند، اسپانیا و آمریکا 0462 0495 0419 5011

 انحصار چندجانبه باز 19 برزیل، هلند، اسپانیا و آمریکا 0464 0499 0419 5015

 انحصار چندجانبه باز 13 برزیل، هلند، اسپانیا و آمریکا 0462 0495 0419 5019

 - - - 0462 0495 04036 میانگین

 مطالعههای مأخذ: یافته
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یک از صادرکنندگان به بوده است و هیچدهد که ساختار بازار صادراتی این گروه محصوالت رقابت انحصار نتایج نشان می

درصد بازار را در اختیار ندارند ولی در سالیان اخیر ساختار بازار علی رغم رقابتی تر شدن ولی به دلیل  10تنهایی بیش از 

افزایش سهم صادرکننده اول به ساختار انحصار چند جانبه باز تغییر یافته است. به عبارت دیگر در سالیان گذشته 

اند که با بررسی رتبه صادرکنندگان اول و جابجایی آنها این رکنندگان برتر از قدرت رقابتی نزدیکی برخوردار بودهصاد

شود ولی در سالیان اخیر قدرت انحصاری کل بازار کاهش یافته است و برزیل خود را به عنوان قدرت حقیقت اثبات می

درصد رسانده است. لذا با انحصاری تر شدن بازار، چنانچه  10یش از اصلی در این بازار مطرح ساخته و سهم خود را به ب

 موقعیت ایران در بازار این محصوالت بهبود نیابد، در آینده سهم کمتری را از بازار به خود اختصاص خواهد داد.

 تغییر قیمت محصوالتی وارداتی و الگوی واردات -01

دهد که روند رشد قیمتها در محصوالت متفاوت، تفاوت دارند. اما مینتایج بررسی قیمت محصوالت وارداتی منتخب نشان 

(، تفاوت 1923ها )از سال دهد آن است که قیمتهای محصوالت وارداتی قبل و بعد از شروع تحریمآنچه نتایج نشان می

ر محصوالت پس از داری باهم دارند. به این ترتیب بجز در مورد محصوالت روغن سویا و گندم، قیمت وارداتی سایمعنی

باشد. ها افزایش محسوسی داشته است. بخش اصلی علت این افزایش قیمتها مربوط به تغییر کشورهای مبدأ میاعمال تحریم

ها، ایران محدود به کشورهای به دلیل اعمال تحریها، همانگونه که قبالً نیز در این طرح نشان داده شد، در بسیاری از محصول

امارات، روسیه و در برخی موارد برزیل محدود شده است و لذا با محدود شدن کشورهای مبدأ، کشور  منطقه بویژه عراق،

 ناچار خواهد بود با قیمتهای باالتری محصوالت مورد نظر خود را تأمین نماید.
 دالر -های قبل و دوره تحریمبررسی اختالف میانگین قیمت وارداتی ایران در سال  -04جدول 

 داریسطح معنی Fآماره  میانگین دوره تحریم میانگین قبل از تحریم محصول
 005/0 133/3 213/0 569/0 موز
 043/0 335/1 141/0 104/0 جو

 053/0 193/5 125/0 132/0 ذرت
 349/0 323/0 660/0 333/0 روغن سویا

 043/0 426/5 230/0 545/0 پرتقال
 000/0 313/13 335/1 933/0 سویا
 059/0 360/5 226/5 359/1 چای
 121/0 396/1 140/0 159/0 گندم

 مطالعههای مأخذ: یافته          

 الگوی کمّی واردات و نقش عوامل مؤثر بر آن -00

نتایج برآورد الگوی پانل واردات محصوالت اصلی وارداتی کشور، در مورد محصول گندم مشخص است که با باتوجه به 

درصد کاهش خواهد یافت. این اثر در سطح یک درصد  263/0واردات، واردات گندم به اندازه افزایش یک درصدی تعرفه 

دار بوده است.  همچنین در مورد محصول ذرت، افزایش یک درصدی تعرفه وارداتی این محصول، منجر به کاهش معنی

است. ضریب برآوردی لگاریتم دار درصدی واردات محصول ذرت خواهد شد. این اثر نیز در سطح یک درصد معنی 355/0

درصد کاهش  106/0تعرفه برنج نیز بیانگر آن است که با افزایش یک درصدی در تعرفه برنج، میزان واردات این محصول، 

دار خواهد بود. اما در مورد محصول جو، نتایج بیانگر آن است که خواهد یافت. این اثر نیز در سطح پنج درصد معنی
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داری بر سطوح واردات جو به کشور داشته باشد. از میان تعرفه یی الزم را نداشته و نتوانسته اثر معنیای کاراسیاست تعرفه

محصوالت مختلف، بیشترین کشش واردات نسبت به تعرفه، متعلق به محصول ذرت وپس از آن مربوط به محصول گندم 

برنج و سویا رابطه منفی با میزان واردات این محصوالت باشد. اما در مورد متغیر تولید نیز، تولید محصوالت گندم، ذرت، می

داشته، این در حالی است که در مورد ارتباط تولید و واردات نیز، مجددًا رابطه تولید محصول جو و میزان واردات این 

از داخلی افزایش تواند باشد. اول اینکه میزان تولیدات همراه با رشد نیمحصول مثبت بوده است. این نتیجه به چند دلیل می

تواند باشد که واردات محصول جو، با کمترین توجه به ظرفیت تولید داخلی انجام نیافته است. ثانیًا این نتیجه بیانگر آن می

گرفته است.  نتایج برآورد الگوی پانل بیانگر آن است که با افزایش یک درصدی تولید گندم در کشور، میزان واردات این 

کاهش خواهد یافت. این نتیجه بیانگر کشش پذیر بودن واردات گندم به تولید داخلی گندم خواهد بود درصد  93/9محصول 

و لذا در صورت تقویت تولیدات داخلی نه تنها نیاز داخلی تأمین خواهد شد، بلکه واردات بیش از نیاز گندم به کشور نیز 

است. افزایش یک درصدی تولید داخلی ذرت، منجر به دار بوده کاهش خواهد یافت. این نتیجه در سطح یک درصد معنی

درصد خواهد شد. در واقع تقریباً کشش واحد در این مورد برقرار است و  334/0کاهش واردات این محصول به اندازه 

 دارافزایش یک درصدی تولید به کاهش تقریباً همان میزان واردات ذرت خواهد شد. این نتیجه نیز در سطح یک درصد معنی

داری بر کاهش واردات برنج نداشته است. این امر بیانگر عدم ارتباط مناسب است. همچنین افزایش تولید برنج اثر معنی

های اخیر نیز واردات ( در سال1939تولید و واردات برنج در کشور خواهد بود. در واقع طبق گزارشات وزیر کشاورزی )

برای مصرف آن در بازار تدابیر  دولتمردان را بران داشته تارها شده است که سبب انباشت برنج در انبابیش از نیاز کشور، 

داری بر میزان واردات سویا در کشور نماید. در مورد محصول سویا نیز، مانند برنج، افزایش تولید اثر معنیمناسب اتخاذ 

زایش یک درصدی نرخ ارز، میزان واردات نداشته است. در مورد اثر نرخ ارز بر واردات نیز نتایج بیانگر آن است که با اف

دار نبوده است. هرچند که در تمامی محصوالت مورد بررسی کاهش خواهد یافت. تنها در مورد محصول گندم این اثر معنی

در مورد محصول جو با افزایش یک درصدی نرخ ارز،  مورد گندم نیز ضریب برآوردی نرخ ارز منفی برآورد شده است.

دار بوده است. همچنین درصد کاهش خواهد یافت. این نتیجه در سطح یک درصد معنی 125/9جو به اندازه میزان واردات 

درصد کاهش خواهد یافت. این  932/0در مورد محصول ذرت نیز، با افزایش یک درصدی نرخ ارز، واردات ذرت به اندازه 

تر خواهد بود. ذرت، به تغییرات نرخ ارز بسیار حساس دار بوده است. لذا واردات جو نسبت بهاثر در سطح پنج درصد معنی

درصدی واردات برنج خواهد شد. این اثر نیز در سطح ده درصد  495/0افزایش یک درصدی نرخ ارز نیز منجر به کاهش 

 باشد و کشش پذیر است. به ایندار بوده است. اما واردات محصول سویا نیز نسبت به تغییرات نرخ ارز حساس میمعنی

درصد کاهش خواهد یافت. این اثر نیز در سطح  243/5معنی که با افزایش یک درصدی نرخ ارز، واردات سویا به اندازه 

ای بر واردات محصوالت دار بوده است. اما نتایج این مطالعه نشان داد که ضایعات نیز نقش تعیین کنندهیک درصد معنی

درصد افزایش  033/9یزان ضایعات گندم، واردات این محصول به اندازه کشاورزی دارد. بطوریکه با افزایش یک درصدی م

-دار میخواهد یافت. در واقع واردات گندم به ضایعات گندم، کشش پذیر خواهد بود. این اثر نیز در سطح یک درصد معنی

ضایعات جو، میزان  باشد. واردات جو نیز نسبت به ضایعات جو کشش پذیر بوده است. بطوریکه با افزایش یک درصدی در
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دار است. با افزایش یک درصدی درصد افزایش خواهد یافت. این اثر در سطح یک درصد معنی 253/5واردات این محصول 

درصد افزایش خواهد یافت. این اثر نیز در سطح یک درصد  221/0در میزان ضایعات ذرت، واردات این محصول به اندازه 

ه ضایعات حساس اما کم کشش تر از مورد مشابه در محصوالت گندم و جو بوده است. دار است. لذا واردات ذرت بمعنی

همچنین ضایعات برنج و سویا، هرچند اثر مثبت بر واردات محصوالت برنج و سویا داشتند اما این اثر در سطوح مناسبی 

گانه بیان شده، در  2ات محصوالت دار نبوده است. در نهایت نتایج الگوی پانل بیانگر آن است که میزان حجم واردمعنی

 برنامه سوم کمتر از برنامه چهارم و در برنامه پنجم بیشتر از برنامه چهارم بوده است.  
 برآورد الگوی پانل واردات -05جدول 

 سطح احتمال tآماره  ضریب برآوردی متغیرها
 000/0 540/2 06/52 عرض از مبدأ

 009/0 -592/9 -263/0 لگاریتم تعرفه گندم
 232/0 295/0 559/0 لگاریتم تعرفه جو

 000/0 -442/9 -355/0 لگاریتم تعرفه ذرت
 032/0 -022/5 -106/0 لگاریتم تعرفه برنج
 622/0 -303/0 -023/0 لگاریتم تعرفه سویا
 000/0 -222/2 -930/9 لگاریتم تولید گندم
 000/0 342/2 923/0 لگاریتم تولید جو

 000/0 -436/2 -334/0 لگاریتم تولید ذرت
 525/0 -162/1 -633/0 لگاریتم تولید برنج
 404/0 -943/0 -902/0 لگاریتم تولید سویا

 145/0 -936/1 -421/1 لگاریتم نرخ ارز برای واردات گندم
 000/0 -320/2 -125/9 لگاریتم نرخ ارز برای واردات جو

 036/0 -043/5 -932/0 لگاریتم نرخ ارز برای واردات ذرت
 045/0 -222/1 -495/0 لگاریتم نرخ ارز برای واردات برنج
 000/0 -622/9 -243/5 لگاریتم نرخ ارز برای واردات سویا

 000/0 490/3 033/9 لگاریتم ضایعات گندم
 001/0 253/9 253/5 لگاریتم ضایعات جو

 000/0 624/4 221/0 لگاریتم ضایعات ذرت
 504/0 524/1 225/0 لگاریتم ضایعات برنج
 214/0 626/0 324/0 لگاریتم ضایعات سویا

 000/0 -352/2 -919/0 متغیر مجازی برنامه سوم
 000/0 342/9 533/0 متغیر مجازی برنامه پنجم

 عرض از مبدأ اثرات ثابت
 623/9 عرض از مبدأ گندم
 -995/15 عرض از مبدأ جو

 066/5 عرض از مبدأ ذرت
 -639/0 عرض از مبدأ برنج
 550/4 عرض از مبدأ سویا

R-squared 0.977498     Mean dependent var 69.60484 

Adjusted R-squared 0.959770     S.D. dependent var 197.9743 

S.E. of regression 1.194878     Sum squared resid 47.11517 

F-statistic 55.13677     Durbin-Watson stat 2.234061 

Prob(F-statistic) 0.000000     
 مطالعههای مأخذ: یافته
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های قیمت مصرف کننده برای محصوالت ( شاخصSeasonal Graphروند فصلی و نمودار فصلی ) 19تا  6در نمودارهای 

 xساله مورد بررسی قرار گرفته است. پیش از پرداختن به نمودارها الزم به توضیح است که محور  51مختلف در یک دوره 

های میالدی درج این محور بصورت ماه Eviews8های شمسی است. اما به دلیل ماهیت بسته نرم افزاری در این نمودارها ماه

شود. لذا توجهی به ماه میالدی بیان شده ت. در واقع محور مورد نظر تز ماه اردیبهشت شروع و به ماه اسفند ختم میشده اس

های قیمت بطور در این نمودار همان نماد اردیبهشت است و نه بهمن ماه. نتایج بررسی شاخص Janنشود. به عنوان نمونه 

های مختلف هر اند، بخوبی ثبات قیمتی را طی ماهای نتوانستهگوهای تعرفهماهانه نیز بیانگر آن است که در حال حاضر ال

ای و گذاری مناسب تعرفهسال در بازار بوجود آورند. لذا در مورد بسیاری از محصوالت طبق نتایج گرفته شده، سیاست

های دیگر و بهبود در فصل های فصلی مناسب ضرورت خواهد داشت و یا اینکه با تقویت تولید و یا وارداتتعیین تعرفه

های قیمت میل به افزایش دارند، موجودی انبار را وارد ها و فصولی که شاخصسیستم نگهداری انبارداری کاالها، در ماه

 بازار نمود تا قیمتها کنترل شده و تنظیم بازار به شکل مطلوبی انجام شود. 

 
 روند فصلی شاخص قیمت گوشت گاو -6نمودار 

 
 روند فصلی شاخص قیمت گوشت گوسفند -3نمودار 

 
 روند فصلی شاخص قیمت پرتقال -8نمودار 

 
 روند فصلی شاخص قیمت نارنگی -2نمودار 
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 روند فصلی شاخص قیمت سیب زمینی -11نمودار 

 
 روند فصلی شاخص قیمت چای -11نمودار 

 
 روند فصلی شاخص قیمت گروه غالت -19نمودار 

 
 فصلی شاخص قیمت گروه گوشتروند  -17نمودار 

 بندی و پیشنهادهاجمع -00

در مطالعه حاضر به بررسی جامع وضعیت واردات و صادرات محصوالت کشاورزی در کشور و موقعیت ایران در بازارهای 

کلی در جهانی پرداخته شده است. آنچه از نتایج این مطالعه مشخص است، سهم ایران در تجارت جهانی ناچیز بوده و بطور 

های اخیر بازار صادرات و بررسی سالار جهانی محصوالت کشاورزی ندارد. بخش کشاورزی قدرت انحصاری در باز

کشورهای هدف نشان داد که کشور، از بازارهای بزرگ اروپا و امریکا به بازار کشورهای منطقه و بویژه عراق، امارات و 

صادراتی را به همراه خواهد داشت. همچنین نکته دیگر تغییر الگوی  روسیه محدود شده است. همین نکته کاهش درآمدهای

صادراتی ایران ناشی از شرایط تحریم است. در مورد واردات محصوالت کشاورزی نیز آنچه در بررسی کشورهای مبدأ 

دکننده صادرکننده به ایران مشخص است، آن است که کشورهای مبدأ طی گذشت زمان محدود شده و تنوع کشورهای وار

تواند قدرت انحصاری را به کشورهای مبدأ داده و منجر به محصوالت کشاورزی به کشور کاهش یافته است. همین نکته می

نشان داد که روند صادرات  نتایجهای آتی شود. کاهش کیفیت محصوالت وارداتی و افزایش قیمت این محصوالت در سال

میزان آب مجازی صادر  5019و  5015های ل توجهی یافته است. در سالآب مجازی در کشور با گذشت زمان افزایش قاب

میلیارد مترمکعب و در سناریوی دوم )با در  014/3و  34/3شده از کشور نیز در سناریوی اول )بدون رئوس دام( به ترتیب 

آب مجازی نیز  مشابه میلیارد مترمکعب برآورد گردید. همچنین واردات  31/2و  95/4نظر گرفتن رئوس دام( به ترتیب 

دهد که که چنانچه این میزان محصول وارداتی بخواهد با دستورالعمل صادرات آب مجازی برآورد شد و نتایج نشان می

تولید داخلی محقق گردد، میزان آب بسیار قابل توجهی صرف تولید خواهد شد و به محدودیت بیشتر منابع آبی در بخش 
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نیز باتوجه به اطالعات گمرک ایران و با  5019و  5015های خواهد انجامید. در سال کشاورزی و در نتیجه کل اقتصاد

میلیارد  001/99و  1/92های گذشته، میزان آب وارد شده به کشور نیز معادل استفاده از میزان آب وارد شده در سال

ر کشور تلقی شود، هرچند این واردات تواند رهیافتی برای مقابله با خشکسالی دمترمکعب برآورد گردید. لذا واردات می

( یعنی سال شروع برنامه توسعه، ارزش هر متر مکعب آب مجازی 1962) 1323در سال  باید اصولی و هدفمند هدایت شود.

سنت کاهش یافته است. همچنین  4/54، این رقم به 5019دالر برآورد شده است در حالیکه در سال  69/1صادر شده، 

سنت کاهش یافته و این نتیجه لزوم تجدید نظر در  6/16سنت به  39/16ب مجازی وارد شده نیز از ارزش هر مترمکعب آ

بینی ارزش هر متر مکعب آب مجازی نشان داد که با وضعیت نماید. نتایج پیشصادرات و مناسب بودن واردات را توجیه می

هد یافت و همچنین ارزش آب مجازی وارد سنت کاهش خوا 132/52به  5050موجود، ارزش هر متر مکعب آب در سال 

سنت خواهد رسید. برهمین اساس چنانچه آب از اهمیت قابل توجهی در اقتصاد برخوردار باشد،  95/11شده نیز به 

 ضرورت تجدید نظر بر الگوی صادراتی و توجه به واردات پایدار و قابل اطمینان را تا پایان برنامه ششم نشان خواهد داد. 

ند واردات محصوالت کشاورزی به ایران نشان از این واقعیت دارد که ترکیب کاالهای وارداتی به کشور، قبل و بررسی رو

دهد، واردات سویا، گوشت، روغن پالم، شکر ها نیز تغییر یافته است. در واقع نتایج این مطالعه نشان میبعد از شروع تحریم

وی وارداتی ایران شده و پس از آن سهم بزرگی در واردات محصوالت ها وارد الگخام، جو و ذرت بعد از آغاز تحریم

ها عالوه بر تغییر الگوی واردات، سبد اصلی شود که پس از تحریمکشاورزی برای ایران داشته است. بنابراین مالحظه می

ر نتایج و پیشنهادها در سای وارداتی کشور به سمت محصوالتی رفته است که مرتبط با امنیت غذایی خانوارهای ایرانی است.
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