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پیامدهای رفاهی کاهش ارزش پول ملی در بازار محصول 

 پسته در ايران

 )با تأکیدی بر مفهوم صادرات آب مجازی(  
 

 3علیرضا گوهریو  8محمدصادق ابراهیمی، *7پورعلیرضا علی

 

 
 چکیده

 اورزيکش عرضه محصوالت ياقتصاد پذیريیهتوجکاهش ارزش پول ملی با 
یابد. محصول پسته یكی از یم یشافزا یشاز پ یشب یخارج يبه بازارها

شود که میزان و ارزش ترین کاالهاي کشاورزي ایران محسوب میمهم
یابد. در عین حال، پول ملی افزایش میصادرات آن در اثر کاهش ارزش 

کاهش ارزش پول ملی و افزایش صادرات پسته از ایران از طرفی منجر به 
شود و از طرف دیگر کاهش تقاضا و مصرف این محصول در داخل کشور می

بر  یديبا تأک افزایش صادرات آب مجازي را به همراه دارد. در این مطالعه،
تحلیل رفاهی آثار کاهش ارزش پول ملی در ي به آب مجاز مفهوم صادرات

ان منظور، اجزاي بازار پسته ایربازار محصول پسته در ایران پرداخته شد. بدین
به  هکسازي شد. نتایج نشان داد در قالب طراحی یک مدل تعادل جزئی شبیه

رفاه اجتماعی ناخالص نزدیک در نرخ ارز،  افزایش درصد 1 هربا  طور میانگین
با این وجود، با درنظر گرفتن ارزش اقتصادي  .یابدیم یشافزا رصدد 3/1به 

 17پسته، میزان رفاه اجتماعی کل در حدود  اتالف شده در تولیدآب مجازي 
 جهت هایی دریاستس ینو تدو یزيربرنامهیابد. در نهایت، درصد تنزیل می

یش پلزوم توجه بیش از و پسته در کشور  واقعیکنندگان از مصرف یتحما
به درونی کردن آثار بیرونی صادرات محصوالت کشاورزي به ویژه در شرایط 

 مورد بررسی و پیشنهاد قرار گرفت.   کاهش ارزش پول ملی
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Abstract 
Devaluation of the national currency increases the economic 

justification of the supply of agricultural products to foreign 
markets more than ever. Pistachio is one of the most important 

agricultural product in Iran, the export amount and value of 

which increase with the devaluation of the national currency. 

At the same time, this will lead to a decrease in demand and 
consumption of this product and increase in virtual water 

export from the country. In this study, with emphasis on the 

concept of virtual water export, the welfare analysis of the 

effects of the devaluation of the national currency in Iran’s 
pistachio market was conducted. For this purpose, the 

components of the Iranian pistachio market were simulated by 

designing a partial equilibrium model. The results showed that 
on average, with every 1% increase in the exchange rate, gross 

social welfare increases by about 1.6%. However, considering 

the economic value of pistachio virtual water wasted, the total 

social welfare rate is reduced by about 12%. Finally, the 
planning and formulation of policies were reviewed and 

suggested to support pistachio consumers in the country and 

the need to pay more attention to the internalization of the 

external effects of agricultural exports, especially in the 
context of the devaluation of the national currency. 
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 مقدمه  -7

 يبا پول کشورها پول هر کشور يقدرت برابر یانگرب 1یارزش پول مل
 یگرد يهاپول نسبت به پول یکارزش  گرنمایان یزو نرخ ارز ن یگرد

ي تجاري در اقتصاد هاو پرداخت هادریافت، ارز يعرضه و تقاضا .است
 یارزش پول مل یگر،به عبارت ددهد؛ یقرار م یررا تحت تأث المللینب

کشورها در همه  ياقتصاد يهاشاخصی دهنده عملكرد واقعنشان
 Shahbazi)ها اثرگذار است است که بر متغیرهاي کالن اقتصادي آن

and Najar Ghabel, 2017).  صادرات کاالها و خدمات به عنوان
ود شهاي اقتصادي در هر کشور محسوب میترین شاخصیكی از مهم

اهش ک گیرد. باکه تحت تأثیر مستقیم کاهش ارزش پول ملی قرار می
ز اصـادرکنندگان  ،با فرض ثابت بودن سایر عوامـل ملی و ارزش پول

ها ناگر آ ،در نتیجهشوند. تر در تجارت برخوردار میهاي رقابتیقیمت
قادر خواهند ه دارند، اهاي خود را به پول جاري داخل ثابت نگقیمت

 .(Pedram et al., 2012) صادرات خود را افزایش دهندیزان مکه  بود

 
در هر نظام اقتصادي، افزایش صادرات کاالها و خدمات از جمله 

ترین نتایج کاهش صادرات محصوالت بخش کشاورزي یكی از مهم
شود. با افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز محسوب می

قیمت هر واحد از محصوالت کشاورزي صادراتی در مقایسه با 
دي پذیري اقتصایابد. بنابراین، توجیههاي داخلی افزایش میقیمت

تولید و عرضه این محصوالت به بازارهاي خارجی بیش از پیش قابل 
 . (Esmaili et al., 2020)توجه خواهد بود 

 
هاي صادرات محصوالت بخش کشاورزي در مقایسه با سایر بخش

اقتصاد داراي این تمایز است که به صورت طبیعی همراه با صادرات 
محصوالت این بخش، حجم قابل توجهی از منابع آبی هر سرزمین نیز 

شود. اصطالح آب مجازي براي اولین بار توسط به خارج از آن صادر می
Allan (1998)  معرفی شد. بر اساس تعریف وي، به مقدار کل آب

مصرفی در فرایند تولید محصوالت کشاورزي آب مجازي گفته 
جامع منابع آب، استفاده از مفهوم  یریتمد یدگاهبا توجه به دشود. می

 محدود آبی منابع یصو تخص یریتمد ینددر فرا تواندیآب مجازي م
 فایا ییسزانقش ببه ویژه در کشورهاي خشک و نیمه خشک جهان 

 دیبراي تول یبا حفظ منابع آب توانیکه م یدگاهد ین. با ایدنما
گذاري در یهبر و سرمامحصوالت آب به جاي یديمحصوالت کل

 از آن تالش کرد بهینهو استفاده  یصهاي اقتصادي در تخصبخش
(Shahraki et al., 2009) . 

 
دهد که در طول چند دهه هاي مختلف نشان میبررسی نتایج پژوهش

اخیر، با توجه به افزایش محدودیت منابع آبی قابل دسترس در جهان، 

 14بوده و در حدود  یشطور دائم در حال افزاهتجارت آب مجازي ب
به صورت آب مجازي در حال  مورد نیاز آب رد مصرفادرصد مو
توان پذیرفت که ا، بر اساس مفهوم آب مجازي میباشد. لذیصادرات م

صادرات منابع آبی همزمان با صادرات محصوالت بخش کشاورزي نیز 
از جمله آثار جانبی کاهش ارزش پول ملی در هر سرزمین به شمار 

 .  (Shahraki et al., 2017)آید می
 

در بین محصوالت بخش کشاورزي، محصول پسته به دلیل طعم، مزه 
هاي مرتبط با سالمت انسان یكی از ارزش غذایی مطلوب و مزیتو 

واد خوراکی در ــکنندگان مترین کاالهاي تجاري نزد مصرفمحبوب
ه دلیل ــود. این محصول بـشکشورهاي مختلف جهان محسوب می

نی ه یک منبع گیاهی پروتئیـجهت تبدیل شدن ب ادـزیاي ارزش تغذیه
ه عنوان یک محصول مفید و ـاچیز، با تأثیرات مثبت و عوارض نـب

 Ukhanova)ده است ـراد شناخته شــمغذي در سبد غذایی مصرفی اف

et al., 2014) . 
 

بررسی با وجود محبوبیت مصرف این کاال در کشورهاي مختلف، 
 7ملل متحد يسازمان خواربار و کشاورز یانهسالی زمان يسرآمارهاي 

(FAO )کشور در جهان، تنها حدود  751دهد که در بین حدود نشان می
کشور به صورت مستمر از توانایی تولید و صادرات این محصول  71

. لذا، اهمیت مصرف و تقاضاي محصول پسته در 6اندبرخوردار بوده
هاي تولید و عرضه آن باعث شده است جهان از یک سو و محدودیت
ر د ترین محصوالتی کشاورزي صادراتیکه این محصول در زمره گران

رو، به طور معمول تولید و صادرات سطح جهان قرار داشته باشد. از این
هاي این محصول در کشورهاي مختلف همواره با اهداف و انگیزه

. بر اساس (Zheng, 2011)پذیر همراه بوده است اقتصادي توجیه
و بانک  (OECD) 5و توسعه اقتصادي آمارهاي سازمان همكاري

کاالي مبادله  5311میالدي در بین بیش از  7113جهانی، در سال 
میلیارد  2/6شده در جهان، محصول پسته با حجم تجارت افزون بر 

قرار داشته است. بر اساس آمارهاي مذکور،  361دالر در رتبه 
کنگ به ترتیب با سهم کشورهاي ایاالت متحده آمریكا، ایران و هنگ

درصدي، سه کشور بزرگ صادرکننده پسته در  11و  12، 46حدود 
اند. در خصوص کشور ایران، محصول پسته یكی از جهان بوده

باز دیرشود که از ترین محصوالت کشاورزي صادراتی محسوب میمهم
نقش قابل توجهی در تولید درآمدهاي غیر نفتی و ارزآوري داشته است 

(Ahmadi et al., 2020)ي و درآمدهاي . نقش و اهمیت ارزآور
 هاي زمانی مختلفصادراتی محصول پسته باعث شده است که در دوره

به ویژه در سالیان اخیر بخش قابل توجهی از پسته تولید شده در ایران 
اي که بر اساس آمارهاي سازمان گونهبه بازارهاي جهانی صادر شود؛ به
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ه طور ب 1635-33هاي توسعه تجارت ایران، در طول بازه زمانی سال
درصد از پسته تولید شده در کشور  21میانگین در هر سال در حدود 

ترین دالیل این راهی بازارهاي صادراتی شده است. از جمله مهم
توان به باال بودن نرخ برابري ارزهاي خارجی با پول ملی موضوع می

ل هاي جهانی قابکشور و کاهش پی در پی ارزش پول ملی و نیز قیمت
ها وجود مزیت نسبی صادراتی براي محصول پسته تبع آنتوجه و به 
 . (Mehrabi Boshrabadi and Neshat, 2010)اشاره نمود 

 
توان استنباط نمود که برخورداري از مزایاي صادرات بنابراین، می

محصول پسته در ایران همواره منجر به صادرات آب مجازي از کشور 
ارزش پول ملی تقویت  نیز گردیده که این امر در شرایط کاهش

توان پذیرفت که با کاهش گردد. با توجه به آنچه گفته شد، میمی
ارزش پول ملی و افزایش صادرات پسته، منافع تولیدکنندگان این 
محصول در کشور همواره افزایش خواهد یافت. بر این اساس، کاهش 

اي هرضیکنندگان داخلی محصول پسته در این شرایط فرفاه مصرف
که با افزایش سهم صادرات این محصول در از انتظار نیست؛ چرا دور

مقایسه با عرضه داخلی آن، تأمین میزان تقاضاي این محصول در 
 شود. بنابراین، ارزیابی تغییراتکشور با محدودیت بیشتر مواجه می

مجموع رفاه اجتماعی جامعه در شرایط کاهش ارزش پول ملی حائز 
طرف دیگر، با توجه به ارزش حقیقی صادرات  رسد. ازاهمیت به نظر می

به ویژه آن میزان آبی که  آب مجازي مصرفی در تولید محصول پسته
، شود و ما به ازاي دریافتی نخواهد داشتدچار اتالف و هدررفت می

ارزیابی مجموع منافع حقیقی اجتماعی ناشی از صادرات این محصول 
 ه تحلیل آثار تغییرات ارزشاز اهمیت بیشتري برخوردار است. در زمین

هاي هاي بازار محصوالت کشاورزي، تاکنون پژوهشپول ملی بر مؤلفه
مختلفی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که از آن جمله 

 .Nguyen et al (2021) ،Abnar et alهاي توان به بررسیمی

(2020) ،Ali (2020) ،Akinbode and Ojo (2018) ،Khalighi 

and Shoukat Fadaei (2017) ،Mojtahedi and Mortazavi 

(2016) ،Tulasombat et al. (2015) ،Ansai et al. (2015) ،
Zamani and Mehrabi Boshrabadi (2014) ،Mortazavi et 

al. (2011) و Pakravan et al. (2010)  اشاره نمود. مرور نتایج
دهد که کاهش ارزش پول ملی آثار هاي انجام شده نشان میبررسی

هاي بازار محصوالت کشاورزي داشته است. مختلف و متعددي بر مؤلفه
یل دهد که تحلبا این وجود، بررسی نتایج مطالعات گذشته نشان می

ا بویژه در بازار این محصوالت به یکاهش ارزش پول ملرفاهی آثار 
نظر گرفتن ارزش صادراتی آب مجازي در تولید این محصوالت در

تاکنون کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بر این اساس، 
 هايسازي فرایندها و مؤلفهپژوهش حاضر در پی آن است که با مدل

موجود در بازار پسته ایران، به تحلیل آثار کاهش ارزش پول ملی بر 

رو، انجام پژوهش عی تعدیل شده در کشور بپردازد. از اینرفاه اجتما
حاضر به عنوان یک مساعدت پژوهشی در زمینه تحلیل آثار کاهش 

شود. در ارزش پول ملی در بازار محصوالت کشاورزي محسوب می
ادامه، روش تحقیق انجام این بررسی ارائه شده است. سپس، نتایج 

گیري و در نهایت نتیجه دست آمده مورد بحث قرار گرفته وبه
     پیشنهادهایی ارائه شده است.

 

 روش تحقیق -8

همانطور که اشاره شد، هدف اصلی از انجام این مطالعه تحلیل آثار 
ن نظر گرفتبر رفاه اجتماعی تعدیل شده با درکاهش ارزش پول ملی 

ین تربه این منظور، یكی از مهمارزش آب مجازي پسته در ایران است. 
هاي اقتصادي هاي مرسوم منطبق با نظریهترین روشاولو متد

در  4سازي بازار مورد نظر بر اساس شرایط برقراري تعادل جزئیمدل
بازار محصول پسته است. لذا، بایستی مدل طراحی شده از اعتبار 

برخوردار باشد  3سازي متغیرهاي هدف در سال پایهمناسب جهت شبیه
تا بتوان با اطمینان مناسب نسبت به تحلیل و ارزیابی تغییرات مورد 

هاي سازي ریاضی پدیدههاي مدلنظر اقدام نمود. این مهم در روش
مدل در سال پایه به منظور  2اقتصادي تحت عنوان کالیبراسیون

 ،هاي اولیه شناخته شده است. در این صورتاطمینان از بازتولید داده
ر سازي متغیرهاي مورد نظسازي انجام شده به منظور شبیهقابلیت مدل

( 1لذا، در روابط )در اثر کاهش ارزش پول ملی به اثبات خواهد رسید. 
 سازي بازار پسته ایرانو اجزاي مدل یاتخصوص ی( به معرف11تا )

است که به  3یک متغیر مجازي ω(، 1در رابطه ) پرداخته شده است.
است.  ω̅بع هدف درنظر گرفته شده و مقدار آن ثابت و برابر عنوان تا

سازي اند، در مدلتوضیح داده Bradley et al. (1977)همانطور که 
هاي مورد به روش ریاضی در مواردي که یک مدل به منظور تحلیل

بار حل شود و تحلیل و مقایسه نتایج صورت  نظر  باید بیش از یک
جازي در تابع هدف به عنوان یک رهیافت پذیرد، استفاده از متغیر م

تر است. در این شرایط، مقدار متغیر هدف ثابت است فنی بسیار ساده
 3يپذیرکه بازتولید سایر متغیرهاي مورد نظر در سال پایه و امكان

( ارتباط قیمتی بین 7ه )رابط. کنددستیابی به جواب را میسر می
را نشان براي پسته  (FOB11) مرزي صادرات هاي داخلی و قیمتقیمت

در شرایطی  (XP)کند که صادرات پسته ( بیان می7دهد. رابطه )می
PP)کنندگان سودآور است که قیمت دریافتی عرضه

S)  حداقل برابر با
PP) قیمت جهانی

w )هایی چون هزینه حمل و نقل منهاي هزینه
 (XCP)هاي ضمنی مالیات بر صادرات و هزینه (TCP)محصول به مرز 

tP)و حقوق گمرکی صادرات 
X)  .در این رابطه، متغیر این محصول باشد

EXR  .معرف نرخ ارز است 
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هاي هاي داخلی در بازار پسته و قیمت( نیز ارتباط بین قیمت6رابطه )
دهد. بر اساس رابطه این محصول را نشان می (11CIF)مرزي واردات 

است که قیمت پرداختی پذیر در شرایطی امكان (MP)(، واردات پسته 6)
PP)کنندگان داخلی توسط مصرف

D)  حداکثر برابر با قیمت جهانی به
هایی چون حمل و نقل محصول از مرز، حاشیه بازاریابی عالوه هزینه

(MCP)  واردات حقوق گمرکی و(tP
M) ( ارتباط بین 5باشد. رابطه )

د. بر کنهاي داخلی عرضه و تقاضاي محصول پسته را بیان میقیمت
کنندگان و (، مبادله پسته تولید داخل مابین عرضه5اساس رابطه )
گیرد که قیمت پرداختی توسط می هنگامی صورت( ZP)تقاضاکنندگان 

ان به عالوه نندگککنندگان حداکثر برابر با قیمت دریافتی عرضهتقاضا
 باشد.   (TRCP)هاي بازاریابی محصول هزینه

(1) Max                              ω = ω̅ 

(7) St.   
PP

S ≥ [PP
w ∗ (1 − tP

X) ∗ EXR] − TCP − XCP 
(6) [PP

w ∗ (1 + tP
M) ∗ EXR] + TCP + MCP ≥  PP

D 
(5) PP

S + TRCP ≥  PP
D                               

(4) QP
S ≥  ZP + XP              

(3) ZP + MP ≥  QP
D                   

(2) QP
S = f(PP

S) 

(3) QP
D = f(PP

D) 

(3) QP
S + MP − QP

D − XP = Excess P 

(11) PP
S, PP

D, QP
S , QP

D, ZP, XP, MP, Excess P ≥ 0 

کند که کل میزان پسته صادراتی و مبادله شده در ( بیان می4رابطه )
QP) بازار داخلی حداکثر برابر با عرضه داخلی پسته

S)  ،است. همچنین
QP) کند که کل تقاضا و مصرف پسته در کشور( بیان می3رابطه )

D) 
حداکثر برابر با مجموع مقدار پسته وارداتی و پسته تأمین شده از تولید 

( به ترتیب به معرفی توابع عرضه و 3( و )2داخل است. در روابط )
( 3تقاضاي پسته در کشور پرداخته شده است. در نهایت، رابطه )

دهنده شرط تعادل در بازار پسته در داخل کشور است. بر اساس نشان
(، در شرایط تعادل در بازار پسته، مجموع عرضه داخل و 3رابطه )

واردات پسته برابر با مجموع تقاضاي داخل و صادرات این محصول 
در ( Excess P)گونه مازاد عرضه یا تقاضا است. در این شرایط، هیچ

منظور وجود کشور وجود نخواهد داشت. شرط الزم بهبازار پسته در 
اکر ت -کان -جواب براي مدل تعادل جزئی استفاده از مشتقات کاروش

(KKT)17 توان آن را در است که در صورت صحت طراحی مدل، می
نیز ارائه نمود  61 (MCPs)قالب ساختار مسائل مكمل مختلط 

(Alipour et al., 2019). 
( به معرفی مدل تعادل جزئی طراحی شده در 13( تا )11لذا، در روابط )
 پرداخته شده است: MCPsقالب ساختار 

(11) Find:  PP
S, PP

D, QP
S , QP

D, ZP, XP, MP, Excess P 

PP
S ≥ [PP

w ∗ (1 − tP
X) ∗ EXR] − TCP

− XCP        ⊥     XP ≥ 0 
(17) [PP

w ∗ (1 + tP
M) ∗ EXR] + TCP + MCP ≥  PP

D    

⊥   MP ≥ 0 
(16) PP

S + TRCP ≥  PP
D                   ⊥    ZP ≥ 0 

(15) QP
S ≥  ZP + XP                        ⊥   PP

S ≥ 0 

(14) ZP + MP ≥  QP
D                       ⊥   PP

D ≥ 0 

(13) QP
S = f(PP

D) 

(12) QP
D = f(PP

D) 

(13) QP
S + MP − QP

D − XP = Excess P 

بیانگر شرط تعامد در مشتقات مورد نظر در  ⊥در روابط باال، عالمت 
تاکر است. شرط کافی نیز همانطور که  -کان-رهیافت کاروش

Samuelson (1952) ،Takayama & Judge (1971)  وHarker 

توابع  15(Well Defined)اند، خوش تعریف بودن بیان نموده (1986)
لذا، . (Mosavi et al., 2018) عرضه و تقاضاي مورد استفاده است

براي برآورد پارامترهاي توابع عرضه و تقاضاي خطی محصول پسته 
هاي قیمتی عرضه و تقاضاي این محصول که به در کشور از کشش

 Mohammadi et al. (2008)ترتیب در مطالعات انجام شده توسط 
پس  اند، استفاده شده است.برآورد شده Rezapour et al. (2011)و 

ندگان کنه و تقاضا، رفاه تولیدکنندگان و مصرفاز برآورد توابع عرض
محصول پسته در اثر کاهش ارزش پول ملی )افزایش نرخ ارز( با 

 31کنندگانمازاد مصرف و 14هاي مازاد تولیدکنندگانمحاسبه شاخص
( مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس، رفاه 71( و )13از طریق روابط )

  ( محاسبه شد.71کل )تعدیل نشده( از طریق رابطه ) 21اجتماعی
(13) 

PS = (PP
S ∗ QP

S ) − ∫ f(QP
S )dQP

S
QS

0

 

(71) 
CS = ∫ f(QP

D)dQP
D − (PP

D ∗ QP
D)

QD

0

 

(71) SW = PS + CS 

نظر گرفتن ارزش حقیقی آب مجازي مرحله بعد، رفاه اجتماعی با در در
ا توجه به . بشد تعدیل شده برآوردبه صورت اتالف شده در تولید پسته 

ود و در رمطلب که آب مصرفی مازاد بر نیاز آبی پسته هدر میاین 
در این مطالعه گیرد، مبادله محصول نهایی مورد محاسبه قرار نمی
ارزیابی رفاه اجتماعی ارزش اقتصادي این میزان اتالف و هدررفت در 

یزان متوان پذیرفت که مینظر قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مد
 پسته به سبب تولید و صادرات مورد نیاز هر واحدآب مصرفی خالص 

ه و ارزش ریالی آن بتبدیل به محصول نهایی مورد تجارت قرار گرفته 
میزان آب مصرفی مازاد بر آن  گردد؛ در عین حال،نحوي لحاظ می

چراکه ما به ازاي ریالی آن مبادله  شودتبدیل به اتالف و هدررفت می
در این مطالعه میزان آب مجازي و نیاز  . بنابراین،شودو دریافت نمی
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گزارش  Pourjafarinejad et al. (2019)آبی پسته که در مطالعه 
شده است، جهت محاسبه اتالف مصرف آب در تولید هر واحد پسته 

 یلبه دلالزم به ذکر است که در ایران مبناي کار قرار گرفت. 
 میآب مستق محاسبه کل ،حاضر یقموجود در انجام تحق هايیتمحدود

دور از دسترس کامل قرار داشته است.  پسته صنعت یرمستقیمو غ
اضر قلمداد ح یقتحق یتبه عنوان محدود یستینكته را با ینا ین،بنابرا

ور همچنین، به منظ یرد.مورد توجه قرار گ یدبا ینمود که در مطالعات آت
محاسبه ارزش اقتصادي آب مصرفی اتالف شده از نتایج مطالعه 

Hashemi et al. (2020)  استفاده شد. جزئیات موارد مذکور در جدول
 آمده است.  1
 

، آب مجازي پسته به طور تقریبی به ازاي تولید در 1بر اساس جدول 
درصد بیش از نیاز خالص آبی این محصول  52هر تن در حدود 

مدل  يصادرات پسته با اجرا یزانپس از محاسبه مباشد. لذا، می
از طریق رابطه  13زش اقتصادي آب مجازي اتالف شدهارشده،  یطراح

 ( بدست آمد:77)
(77) VVWW = XP ∗ (VWP − PRP) ∗ EVP 

نظر گرفتن ارزش اقتصادي ت، رفاه اجتماعی تعدیل شده با دردر نهای
( محاسبه 76در تولید پسته از طریق رابطه ) آب مجازي اتالف شده

 شد:
(76) Adjusted SW = SW − VVWW 

پارامترهاي مورد نیاز، مدل تعادل جزئی طراحی شده پس از برآورد 
به عنوان سال  1632-33اي همنظور بازتولید اطالعات میانگین سالبه

ه در هاي مورد استفاد. دادهشدسازي اولیه نظر گرفته شده شبیهپایه در
این بررسی از نوع اطالعات اسنادي است که با مراجعه به مراکز آماري 

هاي مربوط به میزان ده است. در این رابطه، دادهآوري شمختلف گرد
هاي داخلی و جهانی پسته از طریق تولید، مصرف، تجارت و قیمت

آوري شده است. همچنین، مراجعه به سازمان توسعه تجارت ایران جمع
هاي مربوط به نرخ ارز نیز از طریق مراجعه به وبگاه اینترنتی بانک داده

ن بدست آمده است. در نهایت، مدل مرکزي جمهوري اسالمی ایرا
 کدنویسی و اجرا شد.   GAMSافزار تعادل جزئی طراحی شده در نرم

 

 نتايج و بحث   -3

به بیان نتایج اجراي مدل تعادل جزئی براي بازتولید  7در جدول 
که  همانطوراطالعات بازار پسته ایران در سال پایه پرداخته شده است. 

درصد  1کمتر از سطح خطاي  مدل در یاعتبارسنج شودیمشاهده م
عادل شود که مدل ت. بنابراین، به خوبی استنباط میاست ییدقابل تأ

آثار زي سامنظور شبیهاز قابلیت بسیار مناسب به جزئی طراحی شده
کنندگان کاهش ارزش پول ملی بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف

 .محصول پسته برخوردار بوده است

 
Table 1- Statistics used in calculating the economic value of virtual water waste in pistachio production in 

Iran 

 آمار استفاده شده در محاسبه  ارزش اقتصادی آب مجازی اتالف شده در تولید پسته در ايران -7جدول 
Reference Index Value  Variable 

Pourjafarinejad et al. (2019) VWP 7573.7  Virtual water of pistachio in Iran (cubic meter / ton) 

Pourjafarinejad et al. (2019) PRP 5147  Pistachio pure requirement (cubic meters / ton) 

Hashemi et al. (2020) EVP 38790 
 The Economic value of water consumption in pistachio 

production (Rials / cubic meter) 

 
Table 2- Validation results of the Iranian pistachio market simulation model in the baseline 

 ساز بازار پسته ايران در سال پايهنتايج اعتبارسنجی مدل شبیه -8جدول 
Error percentage Simulated Baseline Variable 

0.59 125440 124700 Demand Price (10 Rials / kg) 

0.72 103040 102300 Supply Price (10 Rials / kg) 

-0.76 24.7 24.90 Demand Quantity (1000 ton) 

0.64 145.9 145 Supply Quantity (1000 ton) 

0.19 121.2 121 Export (1000 ton) 

- 0 0 Import (1000 ton) 

             Reference: Research Findings 
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رو، در این مطالعه آثار کاهش ارزش پولی در بازار محصول پسته از این
نظر گرفتن میانگین سالیانه کاهش ارزش پول ملی در با دردر ایران 

 1663-33مقابل ارزش هر واحد دالر آمریكا در طول بازه زمانی 
ه همانطور کدرصد سالیانه( مورد تحلیل قرار گرفته است.  13)افزایش 

درصدي نرخ ارز در  13با فرض افزایش  شود،مشاهده می 6در جدول 
سال پایه، قیمت عرضه و تقاضاي محصول پسته در کشور افزایش 

نشان  6لذا، درصد افزایش قیمت عرضه و تقاضا در جدول  یابد.می
درصد به  13دهد که افزایش متوسط سالیانه نرخ ارز به میزان می

 شود.منتقل می هاي بازار محصول پسته در کشورقیمت
 

در این رابطه، با افزایش سالیانه نرخ ارز به ترتیب به میزان نزدیک به 
درصد به قیمت تقاضا و عرضه پسته در بازار داخل کشور  12و  15

( قابل مشاهده 5( تا )7شود. همانگونه که در روابط شماره )اضافه می
ت رگیري قیمت تمام شده پسته در داخل کشور به صواست، شكل

هاي جهانی این محصول و وجود مزیت مستقیم وابسته به قیمت
صادراتی و امكان عرضه محصول در بازارهاي جهانی توسط 

اي که مزیت صادراتی محصول گونهتولیدکنندگان داخلی است؛ به
پسته در نهایت باعث شده است که تغییرات قیمت این محصول در 

ات قیمت دریافتی توسط بازار داخلی متوزان و متناسب با تغییر
صادرکنندگان این محصول در بازارهاي جهانی افزایش یابد. بنابراین، 

توان استنباط نمود که با فرض ثابت بودن سایر شرایط به طور می
درصد افزایش در نرخ ارز، قیمت عرضه و تقاضاي  1میانگین با هر 

 یابد.یدرصد افزایش م 32/1و  13/1محصول پسته در ایران به ترتیب 

عرضه و  یمتق یشکه با افزا دهدینشان م ینهمچن 6جدول  یجنتا
یب رتمحصول به ت ینا يعرضه و تقاضا یزانمحصول پسته، م يتقاضا

بنابراین، . یابدیکاهش مدرصد  13و  یشافزا درصد 13به میزان حدود 
توان استنباط نمود که با فرض ثابت بودن سایر شرایط به طور می

درصد افزایش در نرخ ارز، میزان تقاضاي  1میانگین با هر 
درصد کاهش  7/1کنندگان محصول پسته در ایران در حدود مصرف

توان بیان نمود که با فرض ثابت بودن سایر یابد. از طرف دیگر، میمی
درصد افزایش در نرخ ارز، میزان عرضه  1یانگین با هر شرایط به طور م

نكته یابد. درصد افزایش می 33/1محصول پسته در ایران در حدود 
به  مدتپسته در کوتاه یدتول یزانمقابل توجه در اینجا آن است که 

 يجد يهانرمال دچار نوسان یطثابت است و در شراطور تقریبی 
مختلف  یلمحصول پسته به دال یمتق ییربا تغدر عین حال،  .شودینم

در  .یابدیم یشمحصول افزا ینعرضه ا یزاننرخ ارز م یشاز جمله افزا
سال و عرضه و صادرات آن  یکمحصول در  سازيیرهرابطه، ذخ ینا

 یدکنندگانتول يراهكارها ینتربعد همواره از جمله مهم يهادر سال
بوده است که  ییمتق هايمحصول در کشور در هنگامه نوسان ینا

دهد که با افزایش نشان می 6نتایج جدول  .مدعا است ینبر ا يشاهد
درصد در هر سال، میزان صادرات این  13نرخ ارز به میزان متوسط 

طوري که با فرض یابد؛ بهدرصد افزایش می 76محصول در حدود 
درصد افزایش در نرخ  1ثابت بودن سایر شرایط به طور میانگین با هر 

 شود.  درصد بر میزان صادرات این محصول افزوده می 5/1در حدود  ارز
 

 
Table 3- Results of devaluation of the national currency in the pistachio market in Iran 

 يراندر بازار محصول پسته در ا یکاهش ارزش پول مل يجنتا -3جدول 

Percent change 
In the 

scenario19 
Baseline Variable 

16 17840 15379 Exchange Rate (10 Rials) 

14.4 143460 125440 Demand Price (10 Rials / kg) 

17.5 121060 103040 Supply Price (10 Rials / kg) 

-18.6 20.1 24.71 Demand Quantity (1000 ton) 

15.8 168.9 145.94 Supply Quantity (1000 ton) 

22.8 148.8 121.23 Export (1000 ton) 

- 0 0 Import (1000 ton) 

-33.6 799871 1204111 Consumer Surplus (10 million Rials) 

33.9 11186200 8348396 Producer Surplus (10 million Rials) 

25.5 11986071 9552507 Unadjusted social welfare (10 million Rials) 

22.8 1400680 1140876 The economic value of wasted virtual water (10 million Rials) 

25.8 10586874 8411631 Adjusted social welfare (10 million Rials) 

 -11.7 -11.9 Social welfare adjustment rate (percentage) 

Reference: Research Findings 
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شود که کاهش ارزش با توجه به آنچه گفته شد، به خوبی مشاهده می
کنندگان و افزایش منافع پول ملی در جهت کاهش منافع مصرف

دهد با نشان می 6در این رابطه، نتایج جدول . تولیدکنندگان است
مازاد رفاهی کنندگان و افزایش نرخ ارز مازاد رفاهی مصرف

ایج جدول یابد. بر اساس نتتولیدکنندگان به ترتیب کاهش و افزایش می
درصد نرخ ارز در هر سال  13شود که با افزایش متوسط ، مشاهده می6

کنندگان محصول پسته در درصد از مازاد رفاهی مصرف 65در حدود 
ر هشود. به عبارت دیگر، با فرض ثبات سایر شرایط با کشور کاسته می

درصد از  1/7درصد افزایش در نرخ ارز به طور میانگین در حدود  1
 شود.کنندگان پسته در ایران کاسته میمازاد رفاهی مصرف

 
 13دهد که با افزایش متوسط نشان می 6در طرف مقابل، نتایج جدول 
کنندگان درصد بر مازاد رفاهی تولید 65درصد نرخ ارز در حدود 
شود. به بیان دیگر، با فرض ثبات فزوده میمحصول پسته در کشور ا

درصد افزایش در نرخ ارز به طور میانگین در حدود  1سایر شرایط با هر 
ه شود. بنابراین، بدرصد بر مازاد رفاهی تولیدکنندگان افزوده می 1/7

رسد که در صورت ادامه روند کاهش ارزش پول ملی در طول نظر می
اهی حاصل از افزایش صادرات براي زمان، علیرغم افزایش منافع رف

ی پسته کنندگان داخلتولیدکنندگان پسته در کشور، مازاد رفاهی مصرف
  هاي جدي ناشی از کاهش مصرف و تقاضا مواجه خواهد شد. با چالش

   
درصدي نرخ ارز در هر سال در حدود  13در نهایت، با افزایش متوسط 

ه شود. بکشور افزوده میدرصد به رفاه اجتماعی تعدیل نشده در  73
درصد افزایش در نرخ  1عبارت دیگر، با فرض ثبات سایر شرایط با هر 

درصد بر رفاه اجتماعی ناخالص  3/1ارز به طور میانگین در حدود 
شود. با این وجود، نكته حائز اهمیت آن است که علیرغم افزوده می

د ناشی از درص 73افزایش رفاه اجتماعی کل )تعدیل نشده( به میزان 
کنندگان کاهش افزایش درآمدهاي ارزي صادرات پسته، رفاه مصرف

کنندگان، یابد. در ارتباط با کاهش مصرف و مازاد رفاهی مصرفمی
دهد امكان تأمین بخشی از نیاز نشان می 6همانگونه که نتایج جدول 

 یمصرفی پسته از طریق واردات نیز در شرایط کاهش ارزش پول مل
رسد این پدیده وابسته به که به نظر میتصور خواهد بود؛ چرابه دور از 

سهم و قدرت تجاري محصول پسته ایران در بازارهاي جهانی از یک 
سو و افزایش نرخ ارز از سوي دیگر است. به عبارت دیگر، کشور ایران 
به عنوان یک کشور بزرگ صادرکننده در بازار جهانی پسته همواره به 

ن اصلی تشكیل دهنده قیمت جهانی این محصول عنوان یكی از ارکا
مام ت مطرح بوده است. لذا، این موضوع سبب گردیده است که قیمت

راتی هاي صادشده وارداتی این محصول در کشور نیز متناسب با قیمت
ات پسته ی واردحقوق گمرکتغییر نماید. این در حالی است که میانگین 

ابراین، در این شرایط، به صورت درصد است. بن 131به ایران در حدود 
توان پذیرفت که بخشی از کاهش مازاد رفاهی طبیعی می

کنندگان پسته در ایران به جهت عدم برخورداري از سهولت مصرف
ز افتد. اهاي باال اتفاق میامكان واردات این محصول به دلیل قیمت

هایی در جهت حمایت از بینی و تدوین سیاسترو، پیشاین
کنندگان محصوالت صادراتی داراي مزیت تجاري از جمله مصرف

هاي کنندگان از مطلوبیتمحصول پسته و افزایش برخورداري مصرف
ناشی از مصرف این محصوالت در شرایط کاهش ارزش پول ملی الزم 

 رسد.  و ضروري به نظر می
 

 شود که با کاهش ارزشاز طرف دیگر، به صورت طبیعی استنباط می
صادرات آب مجازي پسته نیز به همان نسبت افزایش  پول ملی،

یابد. الزم به یادآوري است که در این مطالعه صادرات پسته افزایش می
ارزش اقتصادي میزان اتالف آب مصرفی در تولید محصول پسته در 
ایران )تفاضل نیاز آبی از مقدار کل آب مجازي پسته( که داراي بازده 

ررفت آب مجازي درنظر گرفته شده و اقتصادي نیست به عنوان هد
رفاه اجتماعی کل بر اساس آن تعدیل شده است. نكته حائز اهمیت آن 

ر به ه يآب مجاز اتالف از یکنندگان داخلمصرف يمندبهرهاست که 
همان  یعنیاز افراد جامعه  یمنجر به رفاه بخش یتدر نها یبترت

 یناست اآنكه ممكن  یرغمکنندگان پسته خواهد شد؛ علمصرف
که صادرات آب  یباشد. در حال يورو بهره ییموضوع به دور از کارا

قطعاً از  گیرد،یقرار نم ياز آن مورد مبادله تجار یکه بخش يمجاز
صادرات پسته در اثر کاهش ارزش  یشاز افزا یکل ناش یرفاه اجتماع

ا شود ببر این اساس، همانطور که مشاهده می .خواهد کاست یپول مل
درصدي در نرخ  13کاهش ارزش پول ملی در ایران و افزایش سالیانه 

یابد. درصد کاهش می 73ارز، رفاه اجتماعی تعدیل شده نیز در حدود 
در عین حال، نكته اساسی و قابل توجه آن است که با لحاظ کردن 

تولید پسته، میزان رفاه ارزش اقتصادي آب مجازي اتالف شده در 
اجتماعی کل چه در سال پایه و چه در شرایط کاهش ارزش پول ملی 

گردد. به عبارت دیگر، با مالحظه درصد تعدیل می 17به میزان حدود 
ارزش اقتصادي آب مجازي اتالف شده در تولید پسته، میزان رفاه 

برابر  رو، افزایشیابد. از ایندرصد کاهش می 17اجتماعی در حدود 
رفاه اجتماعی تعدیل نشده و تعدیل شده در شرایط کاهش ارزش پول 
ملی صرفاً وابسته به تغییرات یكسان رفاه تولیدکنندگان و 

کنندگان در این دو وضعیت است که با لحاظ کردن ارزش مصرف
اقتصادي میزان اتالف آب مجازي از مجموع رفاه تولیدکنندگان و 

ی از جمله در شرایط کاهش ارزش پول کنندگان در هر شرایطمصرف
محیطی متأثر شود. بنابراین، با عنایت به ابعاد رفاه زیستملی کاسته می

حیطی ماز تولید و عرضه محصوالت کشاورزي، توجه به پایداري زیست
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به ویژه در خصوص نهاده با ارزش و اهمیت آب در تولید این 
 سد.رمحصوالت بیش از پیش حائز اهمیت به نظر می

 

 و پیشنهادها گیرییجهنت -0

لی که کاهش ارزش پول م شودبر اساس نتایج این مطالعه استنباط می
کنندگان محصول پسته در ایران در جهت کاهش منافع رفاهی مصرف

اس رو، بر اسو در راستاي افزایش منافع تولیدکنندگان است. از این
توان انتظار داشت که پدیده کاهش ارزش پولی و نتایج این مطالعه می

ر زمان بیش دار بودن روند این کاهش در کشور، به مروبه ویژه ادامه
هاي مورد انتظار ناشی از تقاضاي این محصول از پیش از مطلوبیت

کنندگان خواهد کاست. از طرف دیگر، بروز این پدیده توسط مصرف
بهبود رو به تزاید منافع رفاهی تولیدکنندگان پسته را در پی خواهد 

هاي حمایت از ریزي و تدوین سیاستداشت. بنابراین، برنامه
هاي انتظاري حاصل از ان پسته و افزایش مطلوبیتکنندگمصرف

مصرف این محصول در کشور در شرایط کاهش ارزش پول ملی 
رسد. در این رابطه، تعیین و اخذ حقوق موضوعی حائز اهمیت به نظر می

منظور جبران بخشی از ضایعات گمرکی از صادرات محصول پسته به
د در این مورد تأکی کنندگان توصیه سیاستی پیشنهاديرفاهی مصرف
توان با طراحی سازوکارهاي مختلف در این صورت، میمطالعه است. 

سط هاي پرداختی تواز جمله تجمیع حقوق گمرکی مذکور با سایر یارانه
با فرض اتخاذ این سیاست  کنندگان حمایت نمود.دولت از مصرف

رات توان امیدوار بود که همواره میزانی از سهم ارزش افزوده صادمی
پسته به ویژه در شرایط افزایش نرخ ارز به عنوان یک منفعت دائمی 

کنندگان این محصول در کشور گردد و منافع رفاهی و عاید مصرف
تعیین محدودیت مطلوبیت ناشی از مصرف آنان را افزایش دهد. 

گیري نرخ ارز از دیگر اوج يهازمانمقداري و سهمیه صادرات پسته در 
کنندگان داخلی را تحت تأثیرات است که رفاه مصرفموارد پیشنهادي 

مثبت قرار خواهد داد. همچنین، تعیین درصدي از حجم کل صادرات 
ه افراد کنندگان به ویژسالیانه محصول پسته و تخصیص آن به مصرف

با بضاعت مالی کمتر از جمله دیگر راهكارهاي پیشنهادي حمایت از 
قوق براین، تعیین حعالوه ست.کنندگان این محصول در کشور امصرف

 اي که در شرایط کاهشگونهگمرکی واردات پسته به صورت شناور به
ارزش پول ملی حقوق گمرکی واردات محصول پسته نیز کاهش یابد 

فاهی منظور بهبود مازاد رتوصیه سیاستی دیگر این مطالعه است که به
چنین ه همشود. نتایج این مطالعکنندگان پسته پیشنهاد میمصرف

درصد در هر سال،  13نشان داد که با افزایش متوسط نرخ ارز معادل 
یابد. با درصد افزایش می 73میزان رفاه اجتماعی کل جامعه در حدود 

نظر گرفتن ارزش ان رفاه اجتماعی کل جامعه  با دراین وجود، میز
گردد. درصد تعدیل می 17اقتصادي آب مجازي اتالف شده در حدود 

ین، توجه به ابعاد رفاه زیستی مرتبط با تولید و صادرات محصوالت بنابرا
مینه، . در این زرسدکشاورزي در کشور بیش از پیش ضروري به نظر می

با توجه به ارزش اقتصادي قابل توجه نهاده آب در تولید محصول پسته، 
ن تر نمودبهاي پرداختی توسط کشاورزان و واقعیافزایش قیمت آب

اورزي پیشنهاد دیگري است که در صورت اجرا منجر به قیمت آب کش
ین در ا تر این نهاده و افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد.مدیریت مناسب

زمینه، لزوم توجه بیش از پیش به درونی کردن آثار بیرونی صادرات 
محصوالت کشاورزي به ویژه در شرایط کاهش ارزش پول ملی و 

 شنهادیلذا، پ این مطالعه است. تأکیدمورد هاي صادراتی افزایش مزیت
 داریپا يبهبود توسعه اقتصاد يمطالعه حاضر آن است که در راستا ویژه

همچون  یطیمحستیز يهانهیهز ریسا یدر کشور، در مطالعات آت
ادرات و ص دیاز تول یناش یطیمحستیز يهاندهیانتشار انواع آال نهیهز

 نیاز صادرات ا یشکل نا یبرآورد و در محاسبه رفاه اجتماع زیپسته ن
 محصول لحاظ گردد.
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