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 یب مجازآبر  یمحصوالت کشاورز ینیتضم  ید خر یاستثار سآ یبررس

 ( یزدگندم در استان  ی) مطالعه مورد 
 

 زهرا  احمدی  1احمد فتاحی اردکانی 2*،مسعود فهرستی ثانی 3

 07/1399/ 14تاریخ ارسال:

 09/09/1399تاریخ پذیرش:

 مقاله پژوهشی

 چکیده 
 و خشک مناطق ن راآ از وسیعی سطحایران که   در بخصوص گرفته،قرار بشر اختیار در که است ثروتی بهاترینگران  آب

 بخش در مصرف برای درصد( 94تا  90) شیرین استخراج آب بیشترین ایران و این در حالی است کهاست  در برگرفته کویری

 با تولید، در یدیکل عامل یک عنوانبه  آب بر تأکید با را اقتصادی و کشاورزی مجازی مفاهیم آب. یابدتخصیص می کشاورزی

از مهمترین    دیگر  از طرفکند.  تلفیق می یکدیگر سیاست   زیدر مورد محصوالت کشاور  ها دولتاقتصادی    هایسیاستیکی 

خرید تضمینی محصوالت بررسی آثار سیاست  ،  روپیشپژوهش   هدف   رواینتضمینی برای حمایت از تولیدکننده است. از  خرید

آ بر  استانکشاورزی  در  مجازی  زمانییزد    ب  دوره  خودتوضیح نتایج  .  است  1397تا    1368  برای  الگوهای  برآورد  از  حاصل 

)حاصل    ی، مقدار تولید، متوسط هزینه و متغیر مجازیشاخص آب مجاز  که متغیر  برداری و تصحیح خطای برداری نشان داد

ش ساختارکاز  و    تاثیر  (یست  رامثبت  تضمینی معناداری  قیمت  روی  تضمینی،  و   نددار  گندم  بر  قیمت  و    بین  مجازی  آب 

در طول    ف متغیر قیمت تضمینی بر آب مجازیتغییر از طروجود دارد. همچنین    و بلندمدت مثبت  رابطه علیتمتوسط هزینه  

در منطقه مثبت   ، دراز مدت با کمی تاثیر کاهشیدوره در  ده ساله اثرات منفی و کاهشی داشته ولی در پایان شوک و  یک دوره 

اتخاذ  .  دشوتعدیل می در  باید  نتیجه  به  خرید سیاست    ویژهبهحمایتی    های سیاستدر  به  تضمینی  عنوان مبحث آب مجازی 

عاملی اثرگذار و مهم توجه شده و در جهت حمایت از تولیدکننده سیاست خرید تضمینی با توجه به متغیر آب مجازی استمرار  

 داشته باشد. 
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 هممقد
مختلف   هایبخش در  مهم و یات یح عاملآب  

 توسعهدر   آن تبع به و ی است کشاورز جمله از یاقتصاد

 یادامه با دیگر سوی از  کندمی فایا را یمهم نقش داری پا

 تا صنعت گسترش و توسعه شهرنشینی جمعیت، افزایش

 رزیشاوک بخش  در استفاده آب قابل میزان 2025 سال

خواهد جهان در بیش  .(11)  شد محدودتر  ترین  ایران 

کشاورزی  بخش  در  مصرف  برای  را  شیرین  آب  استخراج 

می بخش  این  در  آب  اهمیت  بیانگر  این  و  باشد  داشته 

ترتیبی که  2010)بانک جهانی،   به  از    94تا    90(،  درصد 

شود که از منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می

ی آب در بخش کشاورزی که حدود  میانگین مصرف جهان

باشد، بسیار باالتر است )محمودی و سرلک،  درصد می  70

 بینیپیشهمچنین  (.  1387؛ سلیمانی و حسنعلی،  1387

 قرار شورهاییکدسته   در ایران ، 2030 سال تا است شده

 از مترک آن، آب تجدیدپذیر منابع سرانه میزان هک گیرد

 از نشان موضوع این .خواهد بود سال در عبکم متر 1500

ایران آب وضعیت شدن بحرانی  بحرانی(.  21)  دارد در 

 کخش شورهایک از بسیاری جهان، در وضعیت آب شدن

وابسته  مواد واردات سوی به را  کخش نیمه و و  غذایی 

 (. 26) است داده سوق  شدن

میالدی توسط    90اصطالح آب مجازی، اولین بار در دهه  

آلن  " شدصورت  این    به    "تونی  آب    : معرفی  مجموع 

از  )اعم  از محصول  معینی  مقدار  تولید  برای  مصرف شده 

آب    یهافرآوردهکاال،   را  خدمات(  حتی  یا  کشاورزی 

در بحث آب مجازی این نکته را بیان  او  . نامندیممجازی  

روبرو  شیرین آب منابع کمبود با که کشورهایی :کهنمود  

واردات   با انندتومی خاورمیانه، منطقه در ویژه به هستند

آبی   منابع بر فشار دارند، باالیی آبی نیاز که محصوالتی

 آب تجارت که کرد پیشنهاد او د.دهن کاهش را خود

 مشکالت حل جهت در مناسبی حلهرا تواندمیمجازی  

 واژه.  (6)  باشد  منطقه این  کشورهای جغرافیای سیاسی

خاطر    به  1ی مجاز آب  دهد نشان تا شد برده بکاراین 

غذایی تجارت  وسعه ت  و  نسبی مزیت  یمبنا بر مواد 

 
1 .Virtual water 
2 . Hidden water 

 بر افزون تواندمی ایجادشده، هایفرصت  از بهینه استفاده

 یاقتصاد رشد ارتقاء سبب جهانی، آب منابع به دستیابی

 بآ و 2نپنها بآ بسیاری.  (17)  شود  اجتماعی رفاه و

 آبی مقدار مجازی، اما آب دانندمیمعنا   یک به را مجازی

کا است لحظه   از تولید فرایند یک در محصول یا الکه 

 پنهان که آب  حالی در  ( 8)  کندمی مصرف پایان، تا شروع

 دارد وجود کاال یا محصول یک بلور در که آبی میزان به

 در  اساسی ابزار  و  معیار یک  یمجاز آب .( 6)  شودمی گفته

  ی کشاورز  محصوالت یبرا کشور یک آب واقعی مصرف

 راه حل ی مجاز آب بر مبتنی کشت یالگو  تعیین  .است

ویژه آب  بحران  یبرا مناسبی دارای    یکشورها در به 

 فقط آنها یکشاورز که است خشک هوایی و آبشرایط  

 آب کارایی مصرف چنین، هم و دارد  ی آبیار به بستگی

 کمیاب، آب منابع مصرف یبه جا بنابراین، دارند. پایینی

آب که محصوالتی تولید در  است، زیاد هاآن  مصرف 

 از و کرده تولید ترپایین آب مصرف با محصوالتی توانمی

طبق برنامه    نمود. یخوددار آب بر منابع ازحد بیش فشار

دولت مکلف    یدر بخش کشاورز  35  -ششم توسعه ، ماده  

به   کم  منظوراست  بحران  با    یرهاساز  ی،آبمقابله 

 یداری پا  ین،سرزم  یداریپا   یبرا  محیطییستز  هایآبهحق 

اف کشاورز  یدتول  یشزاو  بخش  به    یبخشتعادل  ی،در 

افزایرزمینیز  یهاسفره و    یش ،  سطح  واحد  در  عملکرد 

تول  وریرهبه  یشافزا اولو  یمحصوالت کشاورز  یددر   یت با 

باال و ارقام    یو ارزش صادرات  ینسب  یتمز  یمحصوالت دارا

ن شور  ی آب   یازبا  با  سازگار  و  خشک  ی،کمتر  به  و    یمقاوم 

به  کش  یالگو  یترعا اقدام  منطقه  با  مناسب  ت 

کند.    های گذاری سیاست بخش  هر  در  از  مناسب  یکی 

استفاده دولت، سیاست خرید تضمینی   یهاسیاست مورد 

خریقاست.   کشاورز  یدمت  ق  یمحصوالت   انون مشمول 

ق   ینیتضم  یدخر درنظرگرفتن  از  یبا  اعم  شده  تمام  مت 

 د هر محصول و سود متعارف و معقول همه یتول  هایهزینه

شورا توسط  تع  یساله  براییاقتصاد  و  ابالغ    ین  اجراء 

با    گذاراناستیاست که س  یابزار  ینیتضم  متیق  .شودمی

هز  دیخر حد  در  دسترس  نهیمحصول  شده  به   یتمام 

برا را  درآمد  م  یحداقل  حسب  بر   د یتول  زانیکشاورزان 

ا  دنکنیم  نیتضم به منظور حما  نیدر  از    تیروش دولت 
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نظر   یبرا  متیق  حداقل یک    دکنندهیتول مورد  محصوالت 

جلوگ منظور  ق   یریبه  کاهش  و    کندیم  نییتع  متیاز 

باالتر در    متیکننده مجاز است که محصول را به ق  دیتول

 یکاال  متیکه ق  یدر صورت  نیبازار به فروش برساند بنابرا

ق حداقل  از  بازار  در  نظر  طرف    نییتع  متیمورد  از  شده 

  یدیبود محصول تولدولت کمتر شود دولت موظف خواهد  

ق با  تول  نییتع  متیرا  از  خ  دیشده  تا    یداریرکننده  کند 

از  (.  5)شده توسط دولت در بازار عرضه کند    نییتع  متیق

با    یمحصوالت  یانم ارتباط  در    ینیتضم  یمتق  ها آنکه 

گرد محصول  توانمیاست،    یدهوضع  عنوان  به  گندم   ی به 

استرا  یاساس کر  یکژتو  اهم  د.اشاره  به  جا  یتنظر    یگاهو 

کاالها   یکاستراتژ سبد  در  ن  ی مصرف  یگندم  لزوم    یزو 

تول  یتحما ا  یدکنندگاناز  کنندگان  مصرف  کاال،    ینو 

ا بازار  اعظم  دارد.    ینقسمت  قرار  دولت  کنترل  در  کاال 

ا  یاپیپ   هایسالیخشککمبود منابع آب و وقوع     یران،در 

همچون گندم   یکشت محصوالت راهبرد  یآب برا  ینتأم

با   استرا  کرده  روبرو  نتیجه  .چالش    یمت ق  یاستس  در 

اساس  یبرا  ینیتضم گندم    یمحصوالت  با    یدباهمچون 

حما افزا  یتهدف  جهت  در  و  و    یی خوداتکا  یشمؤثر 

بهره وری و کارایی در  کاهش واردات   افزایش  و همچنین 

 و   داخل  در  ،موضوع  اهمیتبا وجود    .وضع شودمصرف آب  

  قیمت   بین  رتباطا  زمینه  در  ایمطالعه   کشور  خارج

 گرفته ن  انجام  گندم  محصول  برای  مجازی  آب  و  تضمینی

از    .است برخی  به  ادامه  و در  مجازی  آب  حوزه  مطالعات 

   .(16) شودمیاشاره  قیمت تضمینی

س  (، 2016)  گیوآ بر    ی متیق  تیحما  استیآثار  را 

ز کشاورز  ریسطح  محصوالت  هند   یکشت  کشور  در 

  نشان  اتده از مطالع به دست آم  ج ینتا  .کرده استی  بررس

ب   دهدمی به    یمتیق  تیحما  استیس  یاجرا  اکه  هند  در 

اخ  کی  یط  ژهیو ز  ریدهه  محصوالت   ریسطح  کشت 

 ی اگونه  به ذرت و پنبه    ،از جمله برنج   استیس  نیمشمول ا

افزا  انیشا با  ی  شتی وضع مع  یش وتوجه  کشاورزان مرتبط 

ن و همکارا  لیو .(1)بخشیده استبهبود    را    محصوالت  نیا

تجارت  (،  2015) به  مربوط  مجازی  آب  جریان  ارزیابی  به 

 کشاورزی محصوالت  مجازی آب تجارتپرداخته و  ت  الغ 

 یک  از  استفاده با   )ایران از جمله(دنیا   کشورهای بین  در را

 تخمین را آن بر مؤثر عوامل و کرده بررسی مدل جاذبه

 تحت فشار و  آب منابع موجودی میان  این در است. زده

 آب  تجارت  در  مهم فاکتور  دو  عنوانبه  منابع این بودن

 در(،  2014و همکاران )شی  .  (14)  اند داشته  نقش مجازی

آب  جریان وتحلیل  تجزیه و محاسبه به خود مطالعه

 نتایج که پرداختند  چین در  محصول  29برای   مجازی

 پر از مناطق مجازی آب واردکننده چین کشور داد، نشان

 آب صادرکننده و آمریکا، جنوب  و  آمریکا شمال آب

اروپا آفریقا آسیا، آب  کم مناطق  به  مجازی که  و   است. 

 و  است  آن  صادرات از  بزرگتر  بسیار  مجازی  آب  واردات 

تجارت را سهم بیشترین  غالت . (23)دارد  مجازی آب  در 

)  دژانکوف همکاران  تغ  (،2013و    هاییاستسدر    رییاثر 

زم  دیتول از  استفاده  مقدار  بر  را  کشور    نیپنبه  در  آب  و 

بررس مورد  دادند  یازبکستان  ا  .قرار  اصالح   نیدر  مطالعه 

 د یتول  ،پنبه و اثرات آن بر درآمد کشاورزان  دیتول  استیس

بازار   یدسترسو  کاهش فشار بر منابع آب    یی مواد غذا به 

بررس  یمرکز  یایآس گ  یمورد  به   جنتای  .است  رفتهقرار 

م نشان  آمده  ق  دهدیدست  پنبه    ینیتضم  متیکه سطح 

گز  یبرا   عثبا  و   استی  جذاب  اقتصادی  یهانه یکشاورزان 

ا  شده،  دیتول  شیافزا لغو س  نیبا    باعث   یکنون  استیحال 

تغو  پنبه    دیتولکاهش   و  آب  منابع  بر    یالگو  رییفشار 

محصوالت   کشت  سمت  به  کشاورزان    برآب کشت 

آب   انیجر(،  2011)  هوکسترا  و  مکونن  .(10)شودیم

ب  یمجاز را  در حدود    2005تا    1996  یهاسال  نیجهان 

و    2 ب  320هزار  کردند  برآورد  مترمکعب    نیشترینگاه 

جر  76  یعنی  زانیم از  مجاز  انیدرصد    ن ی ب  یآب 

کشاورز  یکشورها محصوالت  تجارت  به  و    یمربوط 

نشان داد    ها آن. نتایج  ستا  هاآنمحصوالت مشتق شده از  

مجاز  انیجر  شتریب  که به    یآب  مربوط    یهادانهجهان 

  انیدرصد کل جر  43ست که  ا  هاآن  یهاو فرآورده  یروغن

  یهابعد از دانه  . را به خود اختصاص داده است  یآب مجاز

  التغ مربوط به    یآب مجاز  انیجر  زانیم  نیشتریب  یروغن

که جر  17    است  مجاز  انیدرصد  شده    یآب  شامل  را 

 (15) .است

از مطالعه   (،1387)  مهجوری  و   نسالهک  نتایج حاصل 

 روش  و   VAR  برداری رگرسیونی  خود تفاده از مدلبا اس
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در    1361-1387  هایسال گرنجر نشان داد که طی علیت

 تولید گندم با تضمینی قیمت بین قوی دوطرفه ایران رابطه
و  .  (12)دارد وجود گندم تولید و ملی ناخالص احمدوند 

پور خود    نجف  مطالعه  چهارم    هایبرنامه  یطدر  تا  اول 

دادن توسعه   نم د  نشان   ی نیتضم  مت یق  ریتاث  توانیکه 

افزا بر  را  تول  شیگندم    (.4)  نمود  ی تلق  یقو  د یمقدار 

هم و  )امیدی  محصول (،  1393ایی  تولید  توابع  اشتقاق 

طی یک  برای برآورد آب مجازی و قیمت آب آبیاری گندم  

را    10دوره   ایران  در  نتایج  ساله  دادند  قرار  مطالعه  مورد 

اراضی از دیم به فاریاب و نیز  نشان داد که تغییر کاربری  

بهره نادرست  بدون  مدیریت  خاک،  و  آب  منابع  از  برداری 

توجه به اقلیم منطقه، افزایش سطح زیر کشت فازیاب، آب  

هزینه و  آبی  زیر مجازی  سطح  کاهش  آن،  از  ناشی  های 

دیم،   گندم  در کشت  دیم  محصول  و  سبز  مجازی  آب 

افزایش سطح زیر  استان فارس را به همراه داشت. با وجود  

کشت گندم فاریاب در کل کشور در دو سال پایانی انجام  

آب   افزایش  سبب  یافت  کاهش  فاریاب  محصول  آزمایش، 

طالمقدم و    نتایج مطالعه  (.19ها شد )مجازی آبی و هزینه

که  نشان داد که    ییمدل تعادل فضااستفاده از    همکاران با

افزا محصول   نیا  دیگندم مقدار تول  ینیتضم  متیق  ش یبا 

استان همه  افزادر  از    .(25)ابدی یم  شیها  حاصل  نتایج 

همکاران  مطالعه و  که   چشمی  داد  قیمت نشان  بین 

درآمد   متوسط  و  کشاورزی  اساسی  محصوالت  تضمینی 

ان و متوسط فاصله تا بازار خریدوفروش محصوالت یروستای

یافتگی،    کشاورزی توسعه  سطح  و    یرابطهبا  مثبت 

 ( 9). اردوجود د داریمعنی

از مطالعات مشخص است،  طورهمان به   یامطالعه  که 

مجازیبر    ینیتضم  خرید   سیاست  اثر  یبررس   در  آب 

جااست  پرداختهن  کشاورزی  محصوالت لذا    یخال  ی. 

 چه آن ولی    مطالعات در داخل کشور مشهود است.  گونهینا

مختلف    از در   آیدبرمیمطالعات  تحقیقات  انجام  اهمیت 

در خرید تضمینی و آب مجازی است.  سیاست    هایحوزه 

و تگناهای موجود   با توجه به جغرافیای استان یزد  نتیجه

آب خصوص  در  استان  این  زیرکشت  و   در  سطح    کاهش 

تداوم    یالگو  یرتغ  دلیلبه و  و    یراخ  هایخشکسالیکشت 

تولیهمچنین   بودن  جهت مهم  در  کشور  در  گندم  د 

غذایی امنیت  قیم  خودکفایی،  فزاینده  رشد  تضمینی و  ت 

توسط   گذشته  دهه  یک  در  حاضر  مطالعه  ،  ها دولتگندم 

که   است  سوال  این  به  پاسخگویی  های  یاست سدرصدد 

بل  آب مجازی بر    ندمدت و کوتاه مدتقیمت تضمینی در 

 ؟محصول گندم چگونه است

 

 هاروش مواد و 

 مطالعه  مورد منطقه
 8لومتر مربع وسعت )کی  130458زد با حدود  یاستان  

استان وسیر(، سومشوکل  ک%   نظر   و  است  شورکع  ی ن  از 

استان یزد در    است.  قرار گرفته  کدر منطقه خش  یمیاقل

  16درجه و    58دقیقه تا    50درجه و    52طول جغرافیایی  

دقیقه تا   52درجه و  29ی  هاعرضدقیقه طول شرقی بین  

و    35 از   10درجه  ارتفاع  دارای  دارد.  قرار  شمالی  دقیقه 

دریا   ساالنه    متر،  1230سطح  دمای  درجه   19میانگین 

ساالنه  یسانت جوی  نزوالت  میزان  و  متر  یلیم  62گراد 

کشت   یرهکتار سطح ز 11200  یاستان دارااین  باشد.  یم

که   است  سال   41100گندم  در  گندم   ید تول  1396تن 

 کل کشور است درصد از تولید    33/0که این میزان  کرده  

(Agricultural Jihad Organization in Yazd 

province, 2018)  . 
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 موقعیت استان یزد در ایران  (:1)شکل 

 

 تحقیق   روش
تعربر مجازی فیاساس  و    ،یمیاقل  طیشرا،  آب  مکان 

فرهنگ و عادات مردم    ،یزیربرنامهو    تیریمد  د،یزمان تول

م مجاز  زانیدر  در   باشدی ممؤثر    یآب  آن  مقدار  قطعاً  و 

ت خواهد بود.  محصول در مناطق مختلف متفاو  کیمورد  

مجاز  یبرا آب  مقدار  )کشاورز  ی محاسبه   ، یمحصوالت 

غ   یصنعت آب  هیاست کل  م(، الزرهیو  که به صورت    یمنابع 

سطح  میرمستقیغ   ای  میمستق آب  باران،  از  آب   ای  ی)اعم 

را در محاسبات    اندبودهمحصول مؤثر    دی( در تولینیرزمیز

توض به  توجه  با  داد.  قرار  توجه  از   نتوایم   ،حاتیمورد 

 استفاده کرد.  یمحاسبه آب مجاز یبرا  (1) هبطار

 
             

                                    (1 )  

                                                                                                                    

میزان  VWC :آن  در  که  بر    مجازی آب:  سال  در 

متر مکعب  محصول گندم عملکردمتوسط  :  CY،  حسب 

 گیاه مصرفی  آب:  CWU  باشد. می سال( در )تن سال در

 ( گیاه  آبی  نیاز  یا  متر مکعب  (CWRاست  ، که بر حسب 

از    توانمی استفاده  اقل  یاهیگ   هایدادهبا  محاسبه   یمیو 

طول فصل رشد از   در  اه ی گ  یبرا   iاهی گ  ی آب  از ین  (. 19)  کرد

 شود.میمحاسبه  (2)رابطه 

 
                      )2(  

 

  بر  رشد   فصل  طول  در  گیاه  آبی   نیاز  CWRi  آن  در  که

 تعداد   m،روز  حسب  بر  زمانی  فاصله   mm  ،t  حسب

 زمان   از  یا  فیزیولوژیکی  رشد  تکامل  برای  الزم  روزهای

 در   مرجع  گیاه  تعرق   و  تبخیر   ETot،  کاریء نشا  یا  کاشت

  Kct     و  mm  حسب  بر   امt   روز  برای  نظر  مورد  محل

است که    .است  امt   روز  برای  گیاهی  ضریب به ذکر  الزم 

است که پس    یاهدر واقع مرحله بلوغ گ  یکیولوژیزیتکامل ف

دان وزن  آن  معمول   طوربه  (. 13)  یابدنمی  شیافزا  هاز 

حدود   غالت  تکا   کیبرداشت  از  پس  انجام  هفته  مل 

 . گیردمی

میزان   بر  مختلفی  گندم آعوامل  محصول  مجازی  ب 

کهأ ت   تواندیم باشد  به    در  رو یشپ پژوهش    ثیرگذار  ابتدا 

به دست   و  عوامل  این  برای   .استن  آ  رابطهوردن  آدنبال 

(  y) یک متغیر وابسته به عنوان قیمت تضمینی  ین منظورا

ان میز  ،(x1)مجازی   بآمیزان    چونهم  یرهایی متغو  

سایر   (x3)متوسط  ی  نهیهز  ، (x2)  تولید با    و  را  متغیرها 

مستقل   عنوانبه  و  مختلف  ییهاآمارهبه  توجه   متغیرهای 

که در مطالعه   جاییآن از، . همچنینشوندیم  به الگو اضافه

از قیمت تضمینی گندم برای دوره زمانی   ساله    29حاضر 

سیاست  اثر  بررسی  برای  نتیجه  در  است،  شده   استفاده 
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گندم   مجازی  آب  بر  تضمینی   ی گو ال  از  توانمیقیمت 

  .کرداستفاده    (VAR(1  ی برداربازگشتخود  اقتصادسنجی  

الگوی  عنوانبه  VARلگوی  ا   یسازمدل  در  خطی  یک 

 قرار   استفاده   مورد  گسترده  صورت  به  چندمتغیره  روابط

 مدل   یک  بسط  عنوانبه  توان یمرا    الگو  این  .(22)  گیردیم

 توان یم  یطورکلبه .گرفت نظر  در متغیره تک خودبازگشت

 و   زادرون  متغیرهای  میان  تمایز  VARالگوی    در  گفت

 VAR با توجه به مدل.  (7)  شودینم  گرفته  نظر  در  زابرون

هرأ ت  توانیم از    ثیرگذاری  م  یرهامتغیک  روی  بر  غیر  ترا 

تضمینی کر  (y)  قیمت    الگو  این  در  معادله  هر  د. بررسی 

مستقل  از   همانندی  مجموعه   به  که  دارد  را  متغیرهای 

 منجر   (3صورت رابطه )  به   VAR  عمومی  الگوی  یرابطه 

 .  (23) شودیم

 

       (3                          )  

 

ty  یک بردار ستونی از مشاهدات در زمان ،t    نسبت به

است.   الگو  متغیرهای  مقادیر   tεتمامی  از  ستونی  بردار 

همزمان با    طوربهکه ممکن است    اشد بیماخالل تصادفی  

متدولوژی   در  که  باشند  همبسته   VARیکدیگر 

دارد  العملعکسبه شهرت  ناگهانی  تغییر  نیز    iA  .(2)  یا 

  VARماتریس پارامترها بوده و غیر صفر است. در الگوی  

های مختلف متغیرها بررسی شده و  روابط متقابل بین وقفه

انباشتگی باشد، از  ای همدر صورتی که الگوی مورد نظر دار

برداری خطای  تصحیح  الگوی  برآورد   )VECM(2طریق 

می و  انجام  بلندمدت  روابط  آن  نتیجه  در  که  گیرد 

هم میبردارهای  را  بهانباشته  آورد.توان  الگوها  ا  دست  ین 

فزاینده کاربردهای  از  تجربی  کارهای  برخوردار در  ای 

ای تصحیح ترین دلیل گسترش کاربرد الگوههستند. عمده

متغیرها    مدتکوتاهآن است که نوسانات   (VECM) خطا

بلندمدت   مقادیر  به  می  هاآنرا  به  ( 17)دهند  ارتباط   .

از   دلیل  مطالعات    هایاستفاده  ها آن همین  در  بسیاری 

 .شودمیمختلف 

 
1 Vector Auto Regression 
2 Vector Error Correction Model 

قسمت   به  هاداده  آوریجمع در  توجه  با  سیاست   کهاین ، 

از سال    خرید اس  1368تضمینی  ایران  در جمهوری  المی 

قیمت  بررسی  برای  مطالعه  دوره  است،  درآمده  اجرا  به 

از سال   استان یزد و دیگر متغیرها    1368تضمینی گندم 

زمانی   دوره  شد.  استفاده  مطالعه  مورد  مدل  برای  بعد  به 

سال مطالعه  از   است.  1368-1397های  مورد  همچنین 

افزاری    هایبسته  برای     EViewsو     NETWATنرم 

 . استفاده شد هاشاخصعات و بدست آوردن تحلیل اطال

 

 بحث  و نتایج 
روند    از  قبل باید  ابتدا  اقتصادسنجی،  الگوی  تخمین 

زمانی قیمت تضمینی و عملکرد گندم و میزان آب مجازی 

( مشخص شده  1که در نمودار )  طورهمانمشخص شود.  

روند    1385تا    1368قیمت تضمینی گندم از سال    است،  

اما  شیب م  با  یافزایش   دریک جهش قیمتی  الیمی داشته 

رخ داده است که این حالت یک شکست را در   1389سال  

را در   این  باید  که  کرده  ایجاد  متغیر  این    هایآزمونداده 

اماری از طریق ورود متغیر مجازی لحاظ کرد تا محاسبات  

 ورد شوند.آبر تردقیق

( جدول  برای  1در  میانگین  و  حداکثر  حداقل،  میزان   ،)

محصول متغ تولید  مقدار  و  زیرکشت  سطح  عملکرد،  یر 

مجازی با توجه به   آب میزانبرآورد    گندم ارائه شده است. 

( جدول  صورت  به  شده  انجام  محاسبات  و  ( 2معادالت 

سال   به  مربوط  مقدار  کمترین  که  است.  با     1374آمده 

متر مکعب     (30/2)  1393و بیشترین آن برای سال    39/1

می کیلوگرم  می  باشد.بر  آن  دالیل  از  افزایش  که  تواند 

شمسی، کشت ارقام پرمحصول و    90تولید گندم در دهه  

سیاست این اجرای  به  دولت  بیشتر  توجه  و  مختلف  های 

 محصول استراتژیک باشد.



          

      ران ی ا آب  و  یاریآب یمهندس یپژوهش  ی علم  هینشر

1401بهار . هفت و چهل شماره . دوازدهم سال  
308 

 

 

 روند زمانی قیمت تضمینی گندم  (:2)شکل   

 
 عملکرد گندم  (:1)جدول 

 عیار انحراف م     میانگین  حداکثر  حداقل  متغیر گندم 

 507 21/21 27531 11000 شت )هکتار( کسطح زیر 

 2143 59/69 103326 31832 مقدار تولید )تن( 

 55/0 3 31/4 2 متوسط عملکرد )تن/ هکتار( 

 مطالعه   یهاافتهی  مآخذ:
 

 

 ( 1397-1368)  زمانی دوره محصول گندم برایآب مجازی میزان  (:2) جدول 

 )kg 3m-  (آب مجازی سال   )kg 3m-1  (یآب مجاز سال   )kg 3m-1  (آب مجازی سال 
1 

1368 73/2 1378 73/1 1388 82/1 

1369 92/1 1379 06/2 1389 78/1 

1370 75/1 1380 98/1 1390 39/2 

1371 79/1 1381 81/1 1391 52/2 

1372 67/1 1382 65/1 1392 44/2 

1373 63/1 1383 55/1 1393 30/2 

1374 39/1 1384 59/1 1394 98/1 

1375 44/1 1385 75/1 1395 84/1 

1376 60/1 1386 71/1 1396 63/1 

1377 75/1 1387 17/2 1397 65/1 

 مطالعه   یهاافتهی  مآخذ:
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برآورد   برای  زمانی  سری  و  اقتصاسنجی  الگوهای  در 

  باید قبل از هر اقدامی  مدل و بررسی روابط بین متغیرها،  

ب مورد  متغیرها  از  یک  هر  ایستایی  قرار وضعیت  ررسی 

  1یافتهیمتعم  آزمون دیکی فولرگیرد که در این پژوهش از  

( جدول  در  آن  نتایج  و  شده  است.  3استفاده  آمده   )

شود تمامی متغیرها دارای درجه  یمکه مشاهده    طورهمان

 باشند یم انباشتگی از نوع یک 

 
1 Augmented Dicky Fuller 
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 (ADFیافته ) تعمیم فولر دیکی واحد ریشه آزمون نتایج (:3)جدول 

آماره آزمون   متغیرها
ADF 

   مک آماره
 % 1کینون 

 مک آماره
 % 5کینون 

 مک آماره
 % 10کینون 

 هم درجه
 انباشتگی 

 I ( 1) -2/3 -6/3 -4/4 -1/5 قیمت تضمینی

 I ( 1) -6/2 -9/2 -6/3 -5/6 آب مجازی 

 I ( 1) -6/2 -9/2 -6/3 -6/5 مقدار تولید 

 I ( 1) -6/2 -0/3 -8/3 -1/7 متوسط هزینه 

تعداد    بایدمورد نظر برآورد شود    ین که الگواز آ  شیپ 

مشخص شود (  SC)  وارتزش  اریبر اساس مع  بهینه  هایوقفه

انتخاب آمار اوارتز  ش  یعلت    ن ی آمار کمتر  نیآن است که 

نظر  وقفه  تعداد   در  جدول    .(5)   گیردمیرا    جینتا  (4)در 

مع  نهیبه  هایوقفهتعداد  ی  ارهایمع   کیآکائ  اری براساس 

(AIC،)  زشوارت(SC( و حنان کوئین   )HQ)  شده    گزارش

نتا   است. به  توجه  )  آمده  دستبه  جیبا  جدول  در  4در   )

معیار ستاره (SC)  شوارتز  بخش  با  مقدار  کمترین   ،

قرار دارد و    دوم   مشخص شده که این مقدار در حالت لگ

وقفه دوم تعیین    الگو    نیا  نهیوقفه بهبه این معناست که  

 . شده است

 یینها یالگو نیتخم یبرا نهیه بهطول وقف(:4) جدول 

Lag LogL AIC SC HQ 

0 64/838- 49/62 73/62 56/62 

1 90/759- 51/58 95/59 93/58 

2 93/687- 03/55* 67/57* 81/55* 

 

علت  ا  ی)آ  یزمان   یهای سر  انیم  تیعل  صی تشخ  یبرا

زمان نظر  است  یاز  مقدم  معلولش  خی  بر  آزمون  از    ر؟(یا 

مده  آکه نتایج به دست    جاآن از  .  ه شداستفاد  گرانجر  علیت

ب مجازی و متوسط  آدر قسمت سطح احتمال برای متغیر  

لذا قیمت تضمینی بر روی این    است،  05/0هزینه کمتر از  

و  تولید  متغیر  خصوص  در  اما  بوده  تاثیرگذار  عامل  دو 

مجازی )  نیست.  تاثیرگذار  D  متغیر  جدول  در  (  5نتایج 

های انجام شده، به  نتایج آزمون   با توجه به  ارائه شده است.

خودتوضیح  الگوی  میبررسی  پرداخته    جینتا شود.  برداری 

است  نشان آن  قابل    Fآماره  که  دهنده  سطح   در 

 ی معنادار  (درصد 95)  باال نییتع  بیو ضرا(  74/43قبول)

می  الگو  یکل قرار  تایید  مورد  جدول)را  در    ( 6دهند. 

 آمده است  VARخروجی مدل 

 
   رهایمتغ با سایر  ینیتضم متیدر ق  گرانجر تیزمون علآ (:5)جدول 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 سطح احتمال  Fآماره  فرض 

 00/0 64/8 ست ین   آب مجازی علت  ینیتضم متیق

 75/0 28/0 ست ین  د یعلت تول ینیتضم متیق

 04/0 28/3 ستین   متوسط هزینهعلت  ینیتضم متیق

 76/0 27/0 ست ی ن   Dمتغیر مجازی علت  ینیتضم متیق
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 برآورد الگوی خود توضیح برداری   (:6)جدول 

 وردی ضریب برآ متغیر وردی آبر  ضریب متغیر

 تضمینی قیمت  دوم وقفه

01/0-  

 D  وقفه دوم

66/687 

(23/0 )  (64/296 ) 

[ 47/0- ] [ 31/2 ]           

 مجازی  آب  دوم وقفه

03/717  

 

 روند زمانی 

71/112 
(26/238 )  

[ 01/3 ] 

(09/60 ) 

[ 87/1 ]              

C 

71/112 

 د یسطح تول  دوم وقفه

04/0  (09/60 ) 

(02/0 )  ] 87/1 [ 

[ 29/2 ]   

 هزینه  متوسط دوم وقفه

00/0    

(00/0 )    

[ 12/1 ]   

12/14 Akaike AIC 95/0  R-squared          

60/14 Schwarz SC 74/43  F-statistic 

 94/180-  Log likelihood  

 

دهد که  آمده از خروجی مدل نشان می  دستبهنتایج  

متغیر مجازی  و    د یتولی،  شاخص آب مجاز  متغیر  بیضرا

D  و    تاثیر رامثبت  تضمینی  معناداری  قیمت  روی   بر 

متغیر آب مجازی نسبت  مقدار  اند. که در این میان  داشته 

که   ود گرفته استبه خمقدار بیشتری را  به سایر متغیرها  

تاثیرگ بیشترین  از  است.نشان  مقادیر    ذاری  بیشترین 

در  دستبه متغیرها   test-Fآماره    آمده  متوسط   یبرای 

که   است  آمده  بدست  دوم  وقفه  در  مجازی  آب  و  هزینه 

خطای  بررسی  در  دارد.  مدل  بودن  مطلوب  از  نشان 

مجازی   متغیر  و  مجازی  آب  متغیرهای   Dاستاندارد 

داده اختصاص  خود  به  را  مقدار    بنابراین  .اندبیشترین 

توان گفت که مدل برآورد شده در بخش این متغیرها  می

برای نشان دادن تغییرات دارد. بیشتری  اساس   توانایی  بر 

در  LMآزمون    جینتا است    (7)جدول    که   ل ماحتاآمده 

همبستگ الگو    ان یم  ی اپیپ   یوجود  پسماند  رد  جمالت 

به    یتمام  نیانگیم  رایز  شود.می مربوط  احتمال  سطوح 

درصد   90احتمال    یبرا  1/0بحرانی    از سطح  LMآزمون  

  انس یوار  یسطح احتمال آماره آزمون ناهمسان  .است  شتریب

است    خطاجمالت    انسیوارهمسان بودن    دهندهنشان  نیز

ا  نیبنابرا موجب  شده  انتخاب  وقفه    ی ناهمسان  جاد یتعداد 

 .اجزاء اختالل نشده است انیم یهمبستگ  ای  انسیوار

 مشخصه ریشه سمعکو که است آن مدل ثبات شرط

واحد درون برآوردی، وقفه ایچندجمله    گیرد. قرار دایره 

الگو  ستمیس  ثباتآزمون    هجینت   برداری خودتوضیح   یدر 

شده است. نتیجه نموداری  ارائه(  2)شکل   در ،برازش شده

که   است  آن  از  حاکی  آزمون    های ریشه نقاط    یتمام این 

ت که  واحد قرار گرفته اس  رهیشعاع دا  درونمعکوس مدل  

 الگو دارد نیخود نشان از ثبات ا نیا
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 یبردار  حیجمالت پسماند در رابطه با توض انسیوار یو ناهمسان یالیسر یهمبستگ هایآزمون جینتا (:7)جدول 

 سطح احتمال میانگین  مقدار میانگین آماره  آماره   نوع آزمون 

Residual Serial Correlation LM Tests LM-Stat 84/26 36/0 

Residual Heteroskedasticity Tests Chi-sq 02/249 81/0 
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0.5
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

 
 آزمون ثبات سیستم  (:2)شکل 

 

 هم بردارهای تعداد مورد در حاصله نتایج از استفاده با
 (VECM) خطای برداری تصحیح الگوی توانمی انباشته،

الگو  جینتا  .نمود استخراج را  ی خطا  حیحتص  یبرآورد 

  (8)محصول گندم در جدول  ی قیمت تضمینی  برا  یبردار

است شده  مشاهده    طورهمان  .ارائه  از    شودمیکه  الگو 

مقدار     باF که آماره  یقابل قبول است به طور  یلحاظ آمار

است  انگریب   4/42 الگو  کل  بودن  این    .معنادار  کنار  در 

مناسبی به  مقدار باال و    97/0الگو با مقدار     Rماره مقدارآ

 مده است. آدست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     نایرا آب   و آبیاری مهندسی  پژوهشی علمی نشریه        313

هفت  و چهل شماره . دوازدهم سال . 1401بهار    
  

 

 
    

 

  

 

 
 

 

 برداری خطای: نتایج آزمون تصحیح (8) جدول 

ضریب   متغیر

 برآوردی

ضریب  متغیر

 برآوردی

  02/0-   00/0- 
CointEq1  (02/0 )  ( 025/0) وقفه اول متوسط هزینه 

  ]21/1[  ]11/0-[ 

  19/97  00/0 

وقفه اول آب  

 مجازی

 ( 01/0) توسط هزینه وقفه دوم م ( 59/319) 

  ]30/0[  ]19/0[ 

  70/569  46/110 

وقفه دوم آب 

 مجازی

 D (83/469 )وقفه اول   ( 12/287) 

  ]98/1[  ]23/0[ 

  00/0  34/759 

وقفه اول مقدار 

 تولید

 D (08/512 )وقفه دوم   ( 00/0) 

  ]09/0[  ]48/1[ 

  00/0  36/12- 

وقفه دوم مقدار  

 تولید

 (00/0 ) C ( 78/67) د زمانی رون 

  ]20/0[  ]18/0-[ 

283061/14  Akaike AIC 97/0 R-squared 

86372/14  Schwarz SC 40/42 F-statistic 

  67/173- Log likelihood  

 

همگرا  یبرا آزمون  آزمون  ییانجام   حداکثر  از 

آزمون  از استفاده با جوهانسن نماییدرست   اثر  آمارة 

(λtrace)  با  ویژه مقدار حداکثر آزمون ارةآم و همچنین 

(λmax) .است شده  انتخاب  استفاده   این در معیارهای 

 است. درصد 95 سطح در صفر فرضیة قبول یا رد هاآزمون 

بحرانی از بزرگتر آزمون آمارة اگر که نحو بدین  مقادیر 

 کوچکتر آزمون آماره اگر و شودمی رد صفر فرضیه ،باشد

در   رد کرد. را صفر فرضیة وانتنمی باشد، بحرانی مقادیر از

و    ژهیو  ریحداکثر مقاد مقدار ویژه،  آزمون    (10و    9)جدول  

می  انباشتههمبردار  تعداد   کرد. را  مالحظه  به    مقدار  توان 

  ژهیو  مقادیر در آماره حداکثر    یبحران  ریمقاد  دردست آمده  

یک   وجود  از  داردنشان  انباشته  هم  بیانگر  بردار  یک    که 

 در بین متغیرها است.رابطه بلند مدت 
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 λtrace  یآزمون هم انباشتگی با آماره (:9) جدول 

 %1سطح بحرانی  %5سطح بحرانی  Traceآماره   مقدار ویژه آزمون مقابل  آزمون صفر 

r = 0 ≤ r1 98/0 81/227 81/69 0000/0 

1r≤ ≤ r2 91/0 88/117 85/47 0000/0 

2 r ≤ ≤ r3 70/0 81/53 79/29 0000/0 

3 r ≤ ≤ r4 44/0 48/220 49/15 0038/0 

4 r ≤ ≤ r5 24/0 34/7 84/3 0067/0 

 λmax  یآزمون هم انباشتگی با آماره (:10)جدول 

 
متغیر قیمت تضمینی   شوک وارده بر  اثر  (3در شکل )

 گونه همان  مشخص شده است.آب مجازی    ریمتغ  یاز سو

  یکدازه  به ان  یآب مجاز  ها شوکاگر    شودیم ه مشاهده  ک

دارد اما   یم کدوره اول اثر در   ند کدا یر پ ییار تغیانحراف مع

  زین  7  و  5دوره    در   و مثبت بوده  اثر آن    6و    3  هایدورهدر  

به و در دوره هفتم  داشته  تاثیر منفی  تضمینی  قیمت    بر 

پایان  -110عدد   دراز مدت با کمی  دوره در    رسیده و در 

 . شودمیتاثیر منفی تعدیل  
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 ی و تاثیر آن بر آب مجازی نیتضم متیق ریدر متغ رییتغ ینآ العملعکستابع (:3)شکل

 VARمدل    ییایآزمون پو  یبرا  یروش  انسیوار  هیتجز

متغیروش    نیا  است. علت    یرهاتغییرات  به  را  وابسته 

وارده به    یهادر مقابل شوک  ریآن متغبر  وارد    یهاشوک

بررس  رهایمتغ  ریسا   نییتع  انسیوار  هیتجز.  کندیم  یرا 

  بینیپیش  یخطاناشی از    انسیکه چه مقدار از وار  کند یم

است  یناش  هاشوکاثر    ای مختلف  عوامل  جدول از  در   .

به قیمت  (  11) تجزیه واریانس متغیر آب مجازی  نسبت 

دوره   یک  برای  است.  10تضمینی  شده  ارائه  نتایج    سال 

حما  دهد مینشان   سیاست  در  که  تضمینی  قیمت  یت 

بعضی    هادورهبعضی   در  و  کاهش  باعث    ها دورهباعث 

دارای  بلندمدت  در  اما  است  شده  مجازی  آب  افزایش 

 تأثیرات منفی و کاهشی برای متغیر آب مجازی است.

 % 1سطح بحرانی  % 5سطح بحرانی  حداکثر مقدار ویژه  مقدار ویژه  آزمون مقابل  آزمون صفر 

r = 0 1r = 98/0 93/110 87/33 0000/0 

1 r≤ 2r = 91/0 06/64 58/27 0000/0 

2 r ≤ 3r = 70/0 32/31 13/21 0013/0 

3 r ≤ 4r = 44/0 14/15 26/14 0363/0 

4 r ≤ 5r = 24/0 34/7 84/3 0067/0 



     نایرا آب   و آبیاری مهندسی  پژوهشی علمی نشریه        315

هفت  و چهل شماره . دوازدهم سال . 1401بهار    
  

 

 
    

 

  

 

 
 

 تجزیه واریانس متغیر آب مجازی  (:11)جدول 

 DPRI DVW DPRO DAC D انحراف معیار دوره 

1 26/0 52/21 47/78 00/0 00/0 00/0 

2 36/0 13/13 60/65 10/11 47/3 67/6 

3 42/0 06/10 91/69 07/8 74/4 20/7 

4 46/0 40/16 56/66 79/6 97/3 26/6 

5 52/0 02/14 22/65 17/6 36/5 21/9 

6 57/0 89/11 91/64 26/6 94/5 97/10 

7 63/0 53/14 72/65 89/5 86/4 97/8 

8 67/0 95/12 90/65 73/8 39/4 01/8 

9 71/0 21/12 09/69 77/7 862/3 059/7 

10 74/0 74/12 51/68 95/7 72/3 06/7 

 

 و پیشنهادها   گیرینتیجه

از    ،برداریخودتوضیح   یالگونتایج   ن است که آحاکی 

   Dمتغیر مجازی    ی، مقدار تولید وشاخص آب مجاز  متغیر

و    تاثیر رامثبت  تضمینی  معناداری  قیمت  روی    بر 

بحث  همچنین    .اندداشته  الگودر   ح یتصح  یبرآورد 

بردار  که    دهدمینشان   نتایج    ،برداریخطای سه 

دارد  انباشتههم رابطه    وجود  بیانگر سه   بلندمدت که خود 

بین   آب   گریدیعبارت به  است.  متغیرهادر  میزان  بین 

مجازی و قیمت تضمینی گندم یک رابطه بلندمدت وجود 

الگو    دشومیکه مشاهده    طورهماندارد.   و    VARهر دو 

VECM   و بین آب مجازی  معنادار  و  مثبت  رابطه  بیانگر 

قبال اشاره شده   طورکههمانقیمت تضمینی گندم هستند.  

نشده   انجام  زمینه  این  در  خاصی  مطالعه  تاکنون  است، 

است، در نتیجه امکان مقایسه بین نتایج مطالعات مختلف 

ست آمده حاصل  با توجه به نتایج بد  تیوجود ندارد. در نها

تعیین   در  باید  حاضر،  مطالعه  قیمت    های سیاستاز 

توجه   مجازی  آب  مبحث  به   شود.  ایویژه تضمینی 

معناداری  اثر  و  حاضر  مطالعه  نتایج  به  توجه  با  همچنین 

اجرای این    شودیمقیمت تضمینی بر آب مجازی پیشنهاد  

در خصوص محصوالت استراتژیکی همچون   هااستیسنوع  

ادامه  پیشنهاد    گندم  همچنین  آینده    شودیم یابد.  در 

مطالعات بیشتری در حوزه و اثرگذاری متغیرهای مختلف 

 بر آب مجازی صورت گیرد.  
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Abstract 

 
Water is the most valuable asset to human beings, especially in Iran, where large areas are covered by 

arid and desert regions, while Iran has the highest freshwater extraction (90-94 percent) for 

agricultural use. . Virtual water integrates agricultural and economic concepts with emphasis on water 

as a key factor in production. On the other hand, one of the most important economic policies of 

governments on agricultural products is a guaranteed purchase policy to protect the producer. 

Therefore, the purpose of the present study is to investigate the effects of guaranteed purchase policy 

on virtual water in Yazd province for the period 1368-1977. The results of estimating self-verification 

and error correction models showed that the variable of virtual water index, production amount, 

average cost and virtual variable had a significant positive effect on the guaranteed price of wheat. 

and between the guaranteed price, vitual water and the average cost there is a causality and positive 

long-term relationship Also, the change in price from the guaranteed price variable has a negative and 

decreasing effect on the virtual water over a period of ten years, but at the end of the shock and long-

term it is moderately positive in the positive region with little downward effect. Consequently, it 

should be considered as an important factor in the adoption of supportive policies, especially the 

guaranteed purchase policy, as well as to support the manufacturer of the guaranteed purchase policy 

with respect to the virtual water variable . 
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Abstract 

Water is the most valuable asset to human beings, especially in Iran, 

where large areas are covered by arid and desert regions, while Iran has 

the highest freshwater extraction (90-94 percent) for agricultural use. . 

Virtual water integrates agricultural and economic concepts with 

emphasis on water as a key factor in production. On the other hand, one 

of the most important economic policies of governments on agricultural 

products is a guaranteed purchase policy to protect the producer. 

Therefore, the purpose of the present study is to investigate the effects of 

guaranteed purchase policy on virtual water in Yazd province for the 

period 1368-1977. The results of estimating self-verification and error 

correction models showed that the variable of virtual water index, 

production amount, average cost and virtual variable had a significant 

positive effect on the guaranteed price of wheat. and between the 

guaranteed price, vitual water and the average cost there is a causality and 

positive long-term relationship Also, the change in price from the 

guaranteed price variable has a negative and decreasing effect on the 

virtual water over a period of ten years, but at the end of the shock and 

long-term it is moderately positive in the positive region with little 

downward effect. Consequently, it should be considered as an important 

factor in the adoption of supportive policies, especially the guaranteed 

purchase policy, as well as to support the manufacturer of the guaranteed 

purchase policy with respect to the virtual water variable. 
 

Keywords: 

 Virtual Water, 

Guaranteed Purchase, 

Wheat, VAR, VECM. 

 
 

1. Introduction 
Water is the most precious wealth available to mankind, especially in Iran, which covers a large area of 

arid and desert areas and this is while Iran has the highest freshwater extraction (90 to 94%) for 
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consumption in the agricultural sector. Virtual water combines agricultural and economic concepts with 

an emphasis on water as a key factor in production. One of these policies used by the government is the 

guaranteed purchase policy. The purchase price of agricultural products subject to the guaranteed 

purchase law, taking into account the cost price, including production costs of each product and normal 

and reasonable profits, is determined annually by the Economic Council and notified for 

implementation. Guaranteed price is a tool that policymakers ensure access to the minimum income for 

farmers in terms of production by purchasing the product at the cost level. The manufacturer is allowed 

to sell the product at a higher price in the market. 

2. Materials and Methods 
Considering the importance of virtual water and its relationship with agriculture and climatic conditions 

of Yazd province, the present study investigates the relationship between guaranteed price and virtual 

water. To calculate the amount of virtual water products (agricultural, industrial, etc.). It is necessary to 

consider all water sources that have been directly or indirectly (whether rain, surface water or 

groundwater) in the production of the product in the calculations. 

The formula can be used to calculate virtual water.𝑣𝑤𝑐 =
cwu

cy
 

Where in: VWC: Virtual water level. CY: The average yield of wheat is per year (tons per year). CWU: 

The water consumed by the plant or the plant needs water. Which can be calculated using plant and 

climatic data. The self-return econometric (VAR) model can be used to investigate the effect of 

guaranteed price policy on wheat virtual water. The VAR model is widely used as a linear model in 

multivariate modeling. This model can be considered as an extension of a univariate self-return model. 

In general, it can be said that in the VAR model, the distinction between endogenous and exogenous 

variables is not considered. In the VAR model, the interrelationships between the different intervals of 

the variables are investigated and if the model has co-integration, it is estimated through the vector error 

correction model (VECM), as a result of which long-term relationships and covariance vectors can be 

obtained. The main reason for the widespread use of error correction patterns (VECM) is that short-

term fluctuations of variables are related to their long-term values. Due to the fact that the guaranteed 

purchase policy has been implemented in the Islamic Republic of Iran since 1989, the study period was 

used to examine the guaranteed price of wheat in Yazd province and other variables from 1989 onwards 

for the studied model. NETWAT and EViews software packages were also used to analyze information 

and obtain indicators.  

3. Results 
To estimate the econometric pattern, the time trend of guaranteed price and yield of wheat and the 

amount of virtual water must first be determined. The guaranteed price of wheat from 1989 to 2006 had 

an increasing trend with a slight slope, but a price jump occurred in 2010, which caused a failure in the 

data of this variable. Estimates the amount of virtual water according to the equations and calculations 

performed the lowest value is related to the year 1374 with 1.39 and the highest is for the year 1393 

(3.00) cubic meters per kilogram. In econometric models and time series to estimate the model and 

examine the relationships between variables, before any action, the static state of each variable must be 

examined. In this study, the generalized Dickey-Fuller test is used and its results, as can be seen, all 

variables have a degree of accumulation of type one. Granger causality test was used to determine the 

causality between time series. Since the results obtained in the probability level for the virtual water 

variable and the average cost was less than 0.05, Therefore, the guaranteed price has an effect on these 

two factors, but it does not affect the production variable and the virtual variable D. According to the 

results of the tests performed, the self-explanatory pattern is examined. The results show that F-statistic 

at an acceptable level (43.74) and high determination coefficients (95%) confirm the overall 

significance of the model.  Analysis of variance is a method to test the dynamics of the VAR model. 

This method examines the changes of dependent variables due to shocks to that variable versus shocks 

to other variables. Analysis of variance determines how much of the variance is a prediction error or 

the effect of shocks due to various factors. Analysis of variance of virtual water versus guaranteed price 

is provided for a period of 10 years.  The results show that the policy of guaranteed price protection in 
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some periods has reduced and in some periods has increased virtual water, but in the long run has 

negative and decreasing effects for the virtual water variable. 

4. Discussion and Conclusion 
The results of the self-explanatory model indicate that the variables of virtual water index, production 

amount, average cost and virtual variable D have a positive and significant effect on the guaranteed 

price. Also, in discussing the estimation of the vector error correction model, the results show that there 

are three all-encompassing vectors that indicate three long-run relationships between the variables.  In 

other words, there is a long-term relationship between the amount of virtual water and the guaranteed 

price of wheat. As can be seen, both VAR and VECM models show a positive and significant 

relationship between virtual water and the guaranteed price of wheat. As a result, according to the results 

of the present study, special attention should be paid to the issue of virtual water in determining 

guaranteed pricing policies. 
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