
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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آب یارانهقانون هدفمند کردن  يآثار اجرا
يدر بخش کشاورز

1نسيبه زارعي

چكيده
هایی است كهترین یارانههمان مالیات منفی كه داراي حساسیت بیشتري است. یارانه آب يكي از اثرگذار و مهم یارانه

اجتماعی اقتصادي و رفاه معیارهاي دقیق به توجه مستلزم آب یارانه و تعرفه ساختارهاي در هر كشور وجود دارد. طراحی
هاي آب زیرزمینی موردتجدیدناپذیر به دالیلی مانند كاهش حجم بارندگی و خالی شدن سفره منبعی عنوانآب به است.

متر است. این عددمیلی 7/3139، 1399ـ1400 تا 1386ـ1387 هايسال تهدید قرار گرفته است. حجم كل بارندگی در
میلیارد مترمكعب است. بیشترین تخلیه نیز 36/396، 1389ـ1390به سال آبی  منتهی ساله45  دوره ساالنه در متوسط

عمیق و قنات بیشترین تخلیه را طیچاه نیمه هاي عمیق صورت گرفته است و پس از آن، به ترتیب چشمه،از چاه
اهش یافته است و درنتیجه، كشاورزان واند. با توجه به آنچه گفته شد، حجم بارندگی كهاي مورد بررسی داشتهسال

اند. درنهایت، براي برقراري امنیتداران براي آبیاري مزارع و محصوالت خود، آب زیرزمینی بیشتري استفاده كردهمزرعه
دوین الگوي كشت بهینه و جامع براي مدیریت كشت انواعشود. تآب و امنیت غذایی در كشور پیشنهادهاي زیر ارائه می

ها،مقدار آب مصرفی در بخش كشاورزي، افزایش تسهیالت بلندمدت با نرخ بهره پایین براي توسعه گلخانهت و محصوال
هاي دقیق در بخش كشاورزي، تجهیز آبیاري به فراخور شرایط منطقه و نوع محصول كشت،ثبت و تدوین آمارنامه

كشاورزي. بخش و كشاورزي هايدانشكده بین يقو ارتباط كشاورزي و ایجاد بخش در نوین هايفناوري كارگيريبه
.كردن یارانه آب هدفمند كشاورزي، قانون هاي زیرزمینی، بارندگی، بخشآب واژگان كليدي:

مقدمه
عنوانبه آب شناخت با هادولت اتفاقبهقريب اكثريت

پوشش گسترش براي را آب يارانه نوعي اساسي، نياز
جامعه اتخاذ براي خدمات دادن قرار دسترس در و

8 تقريباً گذشته سال صد در آب براي تقاضا. اندكرده
كشاورزي آب مورد تقاضا براي. است شده برابر

جهان سراسر در شيرين آب از استفاده ترينپرمصرف
استفاده با شدتبه آب از استفاده افزايش اين. است

براي غذا تأمين براي هاشركت و دولتي هاييارانه از
.است شده تشويق شهروندان
محصوالت قيمت و است ارزان آب از استفاده

داشته پايين نگه مصنوعي طوربه توليدشده غذايي
.باشند داشته توليد انگيزه براي  كشاورزان تا شودمي

زيرا دانند؛مي مفيد را هايارانه اين مردم از بسياري
براي بيش از نيمي از جامعه غذا باعث كاهش هزينه

استفاده حال،بااين. شده است (نسبت به نبود يارانه)

1. دانشآموخته کارشناسى ارشد اقتصاد کشاورزى، دانشکده کشاورزى، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
nasibehzarei@yahoo.com



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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دارد. زيادي معايب آبياري براي آب از حد از بيش
بر بيشتر فشار وهوايي باعثآب تغييرات افزايش
تغيير بارندگي الگوهاي زيرا شود؛مي آب هايهزينه
كه هاييمكان دهدمي نشان اقليمي هايمدل. كندمي
معرض در اند،بوده كافي آب داراي تاريخ طول در

آب هايهزينه و هستند تريطوالني هايساليخشك
.شودنمي تعديل آينده در شدهبينيپيش عرضه با

در عمده افزايش زمان،هم طوربه حال،بااين
و رقابتي گذاريقيمت روش تحت آب هايتعرفه

زيستيكه دربرگيرنده آثار محيط هاهزينه اعمال تمام
يا شودمي جمعيدسته هايشورش باعث هم باشد،
تنها ازنه را هاي پايين درآمدي و فقرادهك دسترسي

(مانند بردمي از بين آب سالم، بلكه از غذا هم
.بوليوي) كوچابامباي

ر در ابعاد وسيعي ازهاي اخياقتصاد ايران طي دهه
ابزار يارانه استفاده كرده است. با وجود پرداخت مبالغ

ها بهاثربخشي پرداخت ها در اقتصاد ايران،سنگين يارانه
داليلي مانند تحريف قيمت و ايجاد اخالل در سازوكار

اساس،بازار مطابق اهداف مورد نظر نبوده است. براين
هاي اصليتها از اولويهدفمند كردن يارانه

).1393گذاران كشور بوده است (تشكيني،سياست
ترينها يكي از بزرگقانون هدفمند كردن يارانه

هاي اقتصادي دولت پس از پيروزي انقالبسياست
1389آذر  27رود كه در اسالمي در ايران به شمار مي

قلم كاال و خدمات 16به اجرا درآمد. مطابق اين قانون، 
برنج، آب، گندم، شكر، گاز،  نفت، گازوئيل، مانند بنزين،

روغن و شير مشمول حذف يارانه شدند و با قيمت
شوند.بازارهاي منطقه خليج فارس عرضه مي

هزار 20تواند بر اساس اين قانون، دولت مي
ميليارد تومان از بابت افزايش قيمت درآمد داشته

له با تورمنيمي از اين درآمد را براي مقاب باشد و 
درصد از 30صورت نقدي بين مردم توزيع كند. به

درصد نيز به 20اين درآمدها به توليدكنندگان و 
دولت براي جبران خسارت ناشي از افزايش قيمت

گيرد (قانون هدفمندهاي سوخت تعلق ميحامل
مجلس شوراي 1388ها مصوب كردن يارانه

انه دراسالمي). يكي از كاالهاي مشمول حذف يار
ها، آب است.قانون هدفمندي يارانه

تأمين آب خانگي و به دليل كميابي منابع آبي،
هاييكي از مسائل اصلي كشور در دهه غيرخانگي

رشد اخير بوده است. به دليل تغييرات شرايط جوي،
تأكيد بيشتر بر بهداشت و رشد اقتصادي جمعيت،
هايدر دهه هاي منابع آبيمسئله محدوديت كشورها،

).1397 شود (سالم و مروت،تر نيز ميآينده پررنگ
با توجه به آنچه گفته شد و اهميت آب و مسائل
مربوط به آن، در اين گزارش به بررسي آثار اجراي

كشاورزي بخش آب در يارانه كردن هدفمند قانون
هايي كه به آن پاسخترين پرسششود. مهمپرداخته مي

اند از: آيا قانون هدفمند كردنارتشود، عبداده مي
يارانه آب در بخش كشاورزي بايد اعمال شود؟
عواقب و آثار ناشي از اجراي قانون در بخش
كشاورزي و جامعه به چه صورت است؟ در اين

آثار هدفمندي يارانه راستا، پس از بيان وضع موجود،
آب در بخش كشاورزي بررسي و در ادامه، مالحظات

گيري و پيشنهادها ارائهو درنهايت، نتيجهاقتصادي 
شود.مي
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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ـ تبيين وضع موجود1
كنندهمصرف ترينبزرگ عنوانبه كشاورزي بخش
غذايي است امنيت كنندهتأمين جهان، در آب

عالي انقالب فرهنگي و وزارت جهاد(شوراي
ترين). بخش كشاورزي بزرگ1400كشاورزي، 

وظيفه تأمين امنيتكننده آب است، اما مصرف
ها را نيزهاي ديگر بخشغذايي و فراهم كردن نهاده

بر عهده دارد. بنابراين، مقايسه ميزان آب مصرفي در
اي اشتباهها مقايسهبخش كشاورزي با ديگر بخش

شده دراست؛ زيرا فرض اين مسئله كه آب استفاده
افزوده دراين بخش تنها باعث توليد و ايجاد ارزش

شود، پذيرفتني نيست. از سويشاورزي ميبخش ك
وهوايي وآب شرايط در تغيير ديگر، با هرگونه

غذايي كشورها، امنيت آبي امنيت تهديد اقليمي و
شود.مي تهديد نيز

افزايش كشاورزي و بخش در آب نادرست مديريت
استفاده كند وتهديد مي را آبي امنيت آب، منابع بر فشار
تقويت موجب كشاورزي بخش در آب منابع از كارا

سازمان مطالعات اساس شود. برمي غذايي كشور امنيت
موجود و بر اساس با فناوري توسعه، اقتصادي و همكاري

2050  سال تا آب تقاضاي رشد جمعيت و اقتصاد جهان،
عاليشود (شورايمي برخوردار درصدي55 افزايش از

).1400اورزي، انقالب فرهنگي و وزارت جهاد كش
شده در بخشتر آب استفادهجهت بررسي دقيق

كشاورزي، در ادامه، به جزئيات ميزان عرضه و مصرف
شود.آب در اين بخش پرداخته مي

1386ـ1400هاي ميزان بارندگي ساالنه در كشور در سالـ 1نمودار 

مأخذ: شركت مديريت منابع آب كشور.

بازه در كشور را در ساالنه بارندگي ميزان فوق آمار
دهد.مي نشان 1399ـ1400 تا 1386ـ1387 هايسال

هاي موردطبق نمودار فوق، حجم كل بارندگي در سال

متر است. اين عدد در متوسطميلي 7/3139بررسي، 
،1389-1390به سال آبي  منتهي ساله45  دوره ساالنه

ميليارد مترمكعب است. بيشترين حجم 36/396
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تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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به ميزان 1397ـ1398بارندگي مربوط به سال آبي 
متر است. همچنين، كمترين حجم بارندگيميلي  1/342

و 1386-1387هاي آبي به ترتيب مربوط به سال
متر است.ميلي 146و  143به ميزان  1400-1399

بر اساس آمارهاي منتشرشده شركت مديريت
دوره ساالنه منابع آب كشور، از كل بارندگي متوسط

تبخير ، سهم1389-1390به سال آبي  منتهي ساله45
مترمكعب ميليارد 48/286بارندگي،  از واقعي تعرق و
4/44 و 65/65 ترتيب به نيز نفوذ رواناب و سهم و

بارندگي، كل از ب،ترتياينبه. مترمكعب است ميليارد
واقعي شده است تعرق تبخير و صرف درصد 3/72
كشور آب منابع تجديدپذير حجم كه بقيه و
دهد،تشكيل مي را) كشور داخل در توليدشده(

از درصد 7/27معادل  مترمكعب، ميليارد 88/109
عالي انقالب فرهنگي واست (شوراي بارندگي

1). در شكل شماره 1400كشاورزي،وزارت جهاد 
به ميانگين 1398نسبت ميانگين ارتفاع بارش سال 

بلندمدت در كل كشور گزارش شده است.

متربه ميانگين بلندمدت برحسب ميلي 1398ـ نسبت ميانگين ارتفاع بارش سال 1شكل 

آمار ايران.مأخذ: سالنامه آماري كشور، مركز 
است. 1398آخرين سالنامه آماري قابل دسترس مربوط به سال  *

هاي، ميانگين ارتفاع بارش در استان1شكل شماره 
ها نشانكشور را نسبت به ميانگين بلندمدت آن استان

دهد. بيشترين ميانگين ارتفاع بارش در بلندمدتمي

هرمزگان، هاي سيستان و بلوچستان،استان مربوط به
قم، مركزي و همدان است. كمترين ميانگين سمنان،

هاي كرمان،ارتفاع بارش در بلندمدت مربوط به استان
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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چهارمحال بختياري، كهگيلويه و بويراحمد، زنجان و
آذربايجان شرقي است.

هايمنابع آب قابل برداشت جهان به دو دسته آب
شود. بر اساس نتايج ترازيرزميني تقسيم ميسطحي و ز

،1389ـ1390تا  1344ـ1345منابع آب كشور، از سال آبي 
ميليارد 06/45از كل آب مصرفي در سراسر كشور، 

ميليارد مترمكعب 89/53هاي سطحي و مترمكعب از آب
ها و قنوات بوده است. باهاي زيرزميني مانند چاهاز آب

عات شركت مديريت آب ايران، سهمتوجه به آمار و اطال
ميليارد 7/2و صنعت  4/8شرب  ،8/78كشاورزي 

هايمترمكعب بوده است. در ادامه، حجم تخليه ساالنه آب
شود.زيرزميني به تفكيك نوع برداشت ارائه مي

ه آن برحسب ميليون مترمكعبهاي زيرزميني و مقدار تخليه ساالنـ منابع آب1جدول 

 كل تخلیهسال آبی
چشمهقناتعمیقچاه نیمهچاه عمیق

تخلیه ساالنه  تعداد تخلیه ساالنه  تعداد تخلیه ساالنه  تعداد تخلیه ساالنه  تعداد
13806954911898630757314405132633303679624978517566ـ1379
138579837155800358434329431277836307752711278723690ـ1384
139070482191261343674975791247939531625915945417378ـ1389
139461094196010331255931641220441154471817328311041ـ1393
139561262194822331395991781226341169466117422811192ـ1394
139660592210689239985949681248541011451517345210595ـ1395
13975868820993532403604455121044126144851752449696ـ1396
139862684221067321576272691194641457440516904814439ـ1397

)، مركز آمار ايران.1398( مأخذ: سالنامه آماري كشور

ميليارد مترمكعببرحسب  هاي زيرزميني به تفكيك نوع استفادهتخليه آبـ 2نمودار 

مأخذ: سالنامه آماري كشور، مركز آمار ايران.
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چاه عميق چاه نيمه عميق قنات چشمه كل تخليه



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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بيشترين تخليه بر اساس آنچه گزارش شده است،
هاي مورد بررسي، مربوطهاي زيرزميني در سالآب

ميليون 79837به ميزان  1384ـ1385به سال آبي 
هاي زيرزميني از سال آبيمترمكعب است. تخليه آب

روند تقريباً كاهشي داشته، اما اين روند 1393ـ1394
برعكس شده و به روند 1396ـ1397در سال آبي 
جهت داده است. بيشترين تخليه نيز ازافزايشي تغيير 

هاي عميق صورت گرفته است و پس ازطريق چاه
عميق و قنات بيشترينچاه نيمه آن، به ترتيب چشمه،

هاي مورد بررسي داشتند.تخليه را در سال
با توجه به آنچه گفته شد، حجم بارندگي كاهش

داران براييافته است و درنتيجه، كشاورزان و مزرعه
بياري مزارع و محصوالت خود، آب زيرزمينيآ

اند. برخي از كارشناسان، برايبيشتري استفاده كرده
هاي زيرزميني، هدفمند كردن يارانهمقابله با كاهش آب
اند و معتقد هستند كه با افزايشآب را پيشنهاد داده

قيمت آب،  مقدار آب مصرفي در بخش كشاورزي
است كه براي حل اينيابد. حال پرسش اين كاهش مي

مسئله چه اقداماتي صورت گرفته است؟ آيا هدفمند
حل است؟كردن يارانه آب در بخش كشاورزي تنها راه

آثار ناشي از آن چيست؟
اساس آمار و اطالعات منتشرشده وزارت بر

و آب امور به هاي مربوطجهاد كشاورزي، برنامه
سال در توسعه، پنجم برنامه اهداف خاك طبق

105440 حدود درنتيجه، شده است. پيگيري 1399
نوين هايسامانه به كشاورزي هايزمين از هكتار
حال در هكتار 117616 حدود مجهز شدند. آبياري
در ند.آبياري هست نوين هايسامانه انواع به تجهيز
هايشبكه اراضي كشاورزي از هكتار 8887 حدود
حدود احداث شده است. زهكشي و آبياري فرعي
سدهاي زير نوسازي و تجهيز اراضي از هكتار 3778

نوسازي و تجهيز هكتار 1797مخزني هستند. حدود 
و تجهيز هكتار 109حدود  شاليزاري، اراضي
هكتار 28044حدود  آبياري، سنتي اراضي نوسازي
هكتار در 2131 حدود زيرزميني هستند. زهكشي
هايتشكل عرصه در خاك و آب عمليات اجراي

آب انتقال كيلومتر 203در حدود  كشاورزي هستند.
انتقال و تأمين هكتار 1618حدود  مزرعه، تا لوله با

حدود دار وشيب اراضي در باغات توسعه براي آب
قنوات روبيالي و مرمت احيا، كيلومتر 426
11ملي انجام شده است. حدود  و استاني هايطرح

هايطرح احداث با آب نيز مترمكعب ميليون
بر اساساست.  شده آب تأمين زودبازده و كوچك

برخي اقدامات ،نظرات كارشناسي و تجارب موجود

كنندهترین مصرفبخش كشاورزي بزرگ
آب است، اما وظیفه تأمین امنیت غذایی و

ها را نیزهاي دیگر بخشفراهم كردن نهاده
دارد. بنابراین، مقایسه میزان آببر عهده 

مصرفی در بخش كشاورزي با دیگر
اي اشتباه است؛ زیرا فرضها مقایسهبخش

شده در این بخشاین مسئله كه آب استفاده
افزوده درتنها باعث تولید و ایجاد ارزش

شود، پذیرفتنی نیست.بخش كشاورزي می

1401، صص 111-122  ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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هايهاي نوين آبياري در زمينمانند تجهيز سامانه
و فنون روز دنيا،استفاده از علوم كشاورزي، 

جوييدر صرفه زيرزميني و... آثار زيادي زهكشي
آبياري فراهم بازدهمصرف آب كشاورزي و بهبود 

آبياري به بازدهها افزايش كنند كه ازجمله آنمي
هاياجراي سامانه بادرصد (داخل مزرعه)  44ميزان 

بادرصدي اين شاخص 10نوين آبياري، افزايش 
فرعي آبياري و زهكشي، افزايش هاياحداث شبكه

هاي آبيارياحداث كانال بادرصدي اين شاخص 10
درصدي20افزايش  سنتي، نهرهايعمومي و پوشش 

اجراي عمليات آب و خاك در عرصه بااين شاخص 
درصدي14هاي كشاورزي و نيز افزايش تشكل

تجهيز و نوسازي اراضي كشاورزي باشاخص ن يهم
.)1399(آمارنامه كشاورزي،  است

آب يارانه كردن هدفمند ـ آثار2
ترين آثار هدفمند كردن يارانه در بخشيكي از مهم

زي، افزايش قيمت كاالهاي اساسي و هزينهكشاور
ترين آثار هدفمند كردندر ادامه، به مهم خانوار است. 

شود.يارانه آب در دو بخش آثار مثبت و منفي اشاره مي
مثبت آثار ـالف

تر شدن قيمت آب به ارزش واقعي آنـ نزديك1
شدن واقعي ها،يارانه هدفمندي پيامدهاي از يكي
اين، هاست.قيمت روي از يارانه حذف و هاقيمت
شدن واقعي شود؛ زيرامي مثبت تلقي پيامدي
بازار نظام راستاي در جلو به رو حركتي هاقيمت

توليد با توليدكننده شودمي باعث و آزاد است
ايجاد اقتصادي و بنگاه منافع راستاي در مناسب
افزايش با همچنين،. بردارد گام جامعه در اشتغال
واقعي. يابدنيز كاهش مي واردات توليد، و اشتغال
تأثير تحت نيز را كنندهمصرف رفتار هاقيمت شدن
درآمدي منابع آنان شودمي باعث و دهدمي قرار
كنند (مركز مديريت صورت بهترين به را خود

).1392هاي استراتژيك، بررسي
ـ شفافيت در پرداخت يارانه2
يارانه براي پرداخت الزم هزينه ها،يارانه هدفمندي با

هادولت گذاريسياست موضوع اين و شودمي شفاف
زمينه در هادولت مشكالت از يكي. سازدمي ترآسان را

در پنهان هاييارانه كه است اين هايارانه پرداخت
درنتيجه،. يابدنمي بودجه انعكاس يا ملي هايحساب
با شود.مي روروبه مشكل با آن مديريت درباره دولت
پنهان هاييارانه از بزرگي قسمت طرح، اين اجراي
).1392هاي استراتژيك، شود (مركز بررسيمي شفاف

با توجه به شرایط نامساعد اقتصادي كشور
و بحران مالی آن، هدفمند كردن یارانه آب
در بخش كشاورزي بدون فراهم كردن

هاي اولیه آن سبب ایجاد اینمقدمات و گام
شودذهنیت در فعاالن بخش كشاورزي می

فقطها كه هدف اصلی از هدفمندي یارانه
انتقال فشار اقتصادي و كاهش كمبود
بودجه دولت است. این ذهنیت و باور  سبب
از بین رفتن اعتماد مردم به حكومت، دولت

.شودو وزارت جهاد كشاورزي می



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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همچنين، موجب شفافيت بيشتر و واقعي شدن
هاي نسبي در بازار و درنتيجه، اصالحقيمت
ها در تخصيص منابع در اقتصاددهي قيمتعالمت

ديگر، به استقرار نظام بازار باعبارتشود. بهكشور مي
).1390 زاده،كند (زمانهاي شفاف كمك ميقيمت

ـ كاهش مصرف آب3
با اجراي هدفمندي يارانه آب و افزايش قيمت آب، در

تنها در بخش كشاورزي،مدت مصرف آب نهكوتاه
ها مانند صنعت و خانگي كاهشبلكه در ديگر بخش

، اما انتظار اينكه اين افزايش قيمت در بلندمدتيابدمي
نيز باعث كاهش مصرف آب شود، وجود ندارد.

ـ آثار منفيب
هاي كشاورزيـ رها كردن زمين1

هاي مصرفيترين نهادهعنوان يكي از مهمآب به
بخش كشاورزي، نقش مهمي در تصميمات

بسياري ازبرداران دارد. براي مثال، كشاورزان و بهره
مازندران، هاي كرمان،كشاورزان سراسر كشور (استان

هايآبي، زمينخراسان و...) در مواجهه با كم
هايكنند و اغلب زمينكشاورزي خود را رها مي

دهد ياكشاورزي در صورت امكان، تغيير كاربري مي
شود.فروخته مي

ـ افزايش بيكاري2
بسته به نوع د،چنانچه قيمت نهاده آب افزايش ياب

زمين و كشاورزي هر منطقه، بسياري از كشاورزان از
زنند و بيكاريفعاليت در بخش كشاورزي سر باز مي

يابد. افراد ماهر ودر اين قشر از جامعه افزايش مي
باتجربه در بخش كشاورزي به دليل افزايش قيمت

هاي اخير قيمتآب (بايد خاطرنشان كرد كه در سال

ها مانند بذر، كود، سم و... چندين برابرهديگر نهاد
افزايش يافته است) و عدم دريافت درآمد خالص

هايكافي، ديگر مايل به كار در مزارع و زمين
كشاورزي نيستند.

ـ افزايش مهاجرت كشاورزان و روستاييان به3
شهرهاكالن

كشاورز هستند يا با درصد مردم روستا 90بيش از 
كنند.ع افراد ديگر كسب درآمد ميكار كردن در مزار

با بيكاري، ميل مهاجرت به شهرهاي اطراف و
يابد. اين نوع مهاجرت تبعاتشهرها افزايش ميكالن

هاي اجتماعي بااليي براي خانوارها دارد.و آسيب
هاي درآمديـ انتقال فشار مالي از دولت به دهك4

بردارانويژه كشاورزان و بهرهپايين، به
جه به شرايط نامساعد اقتصادي كشور و بحرانبا تو

مالي آن، هدفمند كردن يارانه آب در بخش كشاورزي
هاي اوليه آن سبببدون فراهم كردن مقدمات و گام

شودايجاد اين ذهنيت در فعاالن بخش كشاورزي مي
ها فقط انتقال فشاركه هدف اصلي از هدفمندي يارانه

لت است. ايناقتصادي و كاهش كمبود بودجه دو
ذهنيت و باور  سبب از بين رفتن اعتماد مردم به

شودحكومت، دولت و وزارت جهاد كشاورزي مي
بحران زمان در آمريكا و...كشورها مانند چين،  اغلب(

مولد هايبخش و كشاورزان يارانه، ارائه با اقتصادي
.)كنندمي حمايت را كشاورزي بخش مانند

كاهش توليداتـ 5
يكي از اقدامات پيش از هدفمند كردن يارانه در بخش

هاي كشاورزي به علوم وكشاورزي، تجهيز زمين
ترين تجهيزات آبياري در هرفنون روز دنيا، مناسب
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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منطقه، فنون كشت و آبياري و... است. اگر بدون
زيرسازي و اصالح ساختاري، قيمت نهاده آب

هش توليدات و كاالهاي اساسيافزايش يابد، انتظار كا
رود.در بخش كشاورزي مي

ـ افزايش قيمت كاالهاي اساسي6
افزايش هزينه چالش اساسي اجراي اين سياست،

).1393هاي مختلف اقتصادي است (تشكيني،بخش
شرايط اقتصادي ناخوشايندي كه در حال حاضر در
كشور وجود دارد، سبب شده است كه كميت و

ذايي مصرفي خانوارها كاهش يابد وكيفيت مواد غ
هادرصد كمي از افراد جامعه توان برآوردن خواسته

و نيازهاي اوليه و اساسي خود مانند خوراك، پوشاك
و مسكن را داشته باشند. بنابراين، افزايش قيمت

انواع گوشت (سفيد مرغ،كاالهاي اساسي مانند تخم
هاي آنردهنان، برنج، روغن،  شير و فراو و قرمز)،

تر شدن سبد خانوارها و عدمو... باعث كوچك
هاي پايين جامعه به بسياري از مواددسترسي دهك

شود.غذايي اوليه مورد نياز بدن براي زندگي سالم مي
با توجه به آنچه گفته شد و سابقه عملكرد و مديريت

هاي مختلف و وزارت جهاد كشاورزيناكاراي دولت
برداران و فعاالن بخش كشاورزيبهرهدر بين كشاورزان، 

هاي پيشين،گو نبودن اين وزارتخانه در دولتو پاسخ
هر نوع تغييري كه باعث كاهش درآمد و رفاه جامعه

كشاورزان شود، نارضايتي بااليي در پي دارد.

ـ مالحظات اقتصادي3
دقيق به توجه مستلزم آب تعرفه ساختارهاي طراحي

عنوانبه. اجتماعي است رفاهاقتصادي و  معيارهاي

باريفاجعه پيامدهاي آب كمبود تجديدناپذير، منبعي
عمومي، بهداشت هايبحران مدني، هايناآرامي مانند
مهاجرت و كشاورزي و صنعتي توليدات بر فشار

20 طول در آب مصرف جهاني، سطح در. انبوه دارد
كارشناسان از برخي است. شده برابر دو گذشته سال
در مالتوس پيامدهاي كه اندرسيده نتيجه اين به بدبين
زده تخمين 2025 سال (تا دارد وجود نزديك آينده
آشاميدني آب به جمعيت سوميك كه شودمي

ندارند). دسترسي
با توجه به اينكه افزايش قيمت آب سبب از رده

ها و مزارع كشاورزيخارج شدن بسياري از بنگاه
شود، به نسبت، مقدار توليد محصوالت كشاورزيمي

يابد و درصد كمتريها افزايش ميكاهش و قيمت آن
از مردم جامعه توانايي خريد و استفاده از مواد مغذي

كنند و امنيت غذايي به خطرها را پيدا ميسالم و پروتئين
افتد. چنانچه افراد جامعه توانايي تأمين و دسترسي بهمي

غذي را براي داشتن زندگي سالم نداشته باشند،مواد م
اختالل ذهني و ناتواني، مشكالتي مانند سوءتغذيه،

كشور موجود در هايآيد. گزارشفيزيكي و... پديد مي
وزني،كم صورتبه( سوءتغذيه كه است آن از حاكي
كمبود و سال شش زير كودكان در) قديكوتاه و الغري

هايويتامين روي، كلسيم، آهن، ،يد ويژهبه ها،ريزمغذي
عمده مشكلي عنوانبه جامعه افراد در 12ب  و دي آ،

.)1394(عبادي،  است مطرح
ازجمله متعدد عوارض با هاريزمغذي كمبود
بهره كاهش مغزي، تكامل و جسمي رشد اختالل
تحصيلي، افت و يادگيري قدرت كاهش هوشي،
و استخوان پوكي و هابيماري به ابتال موارد افزايش



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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افراد، جسمي و ذهني هايتوانمندي كاهش درنهايت،
به را كشورها و مناطق اقتصادي اجتماعي و توسعه
عدم تأمين امنيت غذايي حتي براي .اندازدمي مخاطره

يك سال امكان فجايع و اعتراضات گسترده را به
دنبال دارد كه درنهايت، سبب به خطر افتادن امنيت

شود. بنابراين، يكي از آثاراقتصادي و ملي كشور مي
ناخوشايند افزايش قيمت آب در بخش كشاورزي،
كاهش امنيت غذايي و به دنبال آن، كاهش امنيت

هاديگر، هدفمندي يارانهعبارتاقتصادي است. به
ريزي مناسب و مديريت كارا اثر مستقيمبدون برنامه

و منفي بر امنيت اقتصادي دارد.

بندي و راهكارهاي پيشنهاديجمع
در توليد بخش دولتي هاييارانه كه طورهمان

كاهش هايراه نياز است بر  كشاورزي الزم است،
شود. تمركز محصوالت كشت آب براي مصرف
هايشيوه بلكه باال، توليد انگيزه بايد تنهانه هايارانه

محصوالت اي،قطره آبياري مانند آب از حفاظت
فراهم را زراعي تناوب و خاك كم اختالل پوششي،

بايد اما كنند، كار خوبيبه توانندمي هايارانه. كنند
شدهدر نظر گرفته اهداف كه كنند تشويق را رفتاري
در را برقراري عدالت و برابري، افزايش كارايي براي
در ادامه، براي .كنند برآورده تغيير حال در دنياي

در بخش آب يارانه كردن هدفمند اجراي بهتر قانون
شود.كشاورزي، پيشنهادهاي زير ارائه مي

آب گرفتن در نظر با: جامع كشت الگوي تعيين -
به جامعه نياز و كشور در مصرف قابل و دسترس در

پي مهم موضوع اين به توانمي راحتيبه مواد غذايي،
كارا و صحيح مديريت نيازمند كشور آبي منابع كه برد
عدم در صورت بساچه است؛ كشاورزي بخش در

بخش در آب قيمت افزايش با كارآمد، مديريت
آب مصرف تنهانه يارانه كردن هدفمند و مذكور
كه دارد وجود نيز امكان بلكه اين يابد،نمي كاهش
ناكارآمدي دليل به دولت نيز مالي بار و اقتصادي فشار

.يابد افزايش هايارانه هدفمندي اجرايي هايسيستم
افزايش براي كشاورزي جهاد وزارت شودمي پيشنهاد

الگوي آب، يارانه هدفمندي قانون اجراي مثبت آثار
مقدار، نوع، كه كند تدوين جامع را و بهينه كشت
مصرفي آب مقدار و محصوالت انواع كشت و... نحوه
وجود صورت در. شود مديريت كشاورزي بخش در

تنهانه) قراردادي كشت يا( جامع كشت الگوي
افزايش برآبكم محصوالت كشت با آب وريبهره
كشاورزي بخش در ضايعات كاهش با بلكه يابد،مي
بخش در شدهاستفاده آب جامعه، نياز برآورد و

.يابدمي كاهش نيز كشاورزي
هاي دقيق در بخشثبت و تدوين آمارنامه -

صورت واقعيبا ثبت آمار و اطالعات بهكشاورزي: 

هدفمند كردن یارانهيكي از اقدامات پیش از 
هايدر بخش كشاورزي، تجهیز زمین

كشاورزي به علوم و فنون روز دنیا،
ترین تجهیزات آبیاري در هر منطقه،مناسب

فنون كشت و آبیاري و... است. اگر بدون
زیرسازي و اصالح ساختاري، قیمت نهاده
آب افزایش یابد، انتظار كاهش تولیدات و

رود.اورزي میكاالهاي اساسی در بخش كش
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شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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تنها بررسي وضعو دقيق در بخش كشاورزي نه
شود، بلكهراحتي ممكن ميموجود در اين بخش به

پذيرتر و كاراترهاي آينده نيز امكانگذاريسياست
بخش آب بر گيريشود. در اين صورت، تصميممي

شود و طبيعتاًهاي موجود انجام مياساس واقعيت
آيد.نتايج بهتري به دست مي

افزايش تسهيالت بلندمدت با نرخ بهره پايين -
تأثير دليل به ايگلخانه كشتها: براي توسعه گلخانه

وريبهره افزايش نيز و آب مصرف كاهش در باال
و بارندگي از ناشي هايخسارت كاهش و محصول
شرايط پيش از يكي ديگر از غيرمترقبه، حوادث

شمرده كشاورزي هدفمند كردن يارانه در بخش
.شودمي
باگذاري در تجهيزات آبياري مناسب: سرمايه -

توجه به ماهيت بخش كشاورزي، هر منطقه داراي
فردي در نوع كشت است و بهخصوصيات منحصربه

ع آبياري در آنتناسب آن، محصوالت توليدي و نو
منطقه متفاوت است. براي مثال، نوع آبياري در مناطق
گرمسير جنوب مطمئناً متفاوت از نوع و زمان آبياري
در مناطق سردسير مانند كردستان و... است. بنابراين،
تعيين و تجهيز نوع آبياري به فراخور شرايط منطقه و

شده متفاوت است. توجه به ايننوع محصول كشت
ت باعث كاهش مصرف آب در بخش كشاورزينكا

شود.در سراسر كشور مي
بخش در نوين هايفناوري كارگيريبه-

و زمين مانند هانهاده و منابع محدوديت: كشاورزي
كيفيت و سطح در توليد باعث كه است داليلي آب

از مشكالت و هامحدوديت اين. شودمي پايين

هلند و ژاپن مانند كشورهايي كه هستند مسائلي
تحقيقات و نوين هايفناوري بر تكيه با اندتوانسته
مسئله و عبور آن از راحتيبه تخصصي و گسترده
شدنيحل چالشي به را آب و حاصلخيز زمين كمبود
گذاريسرمايه با شودمي پيشنهاد. كنند تبديل

هايفناوري توسعه و تحقيقات بخش در بلندمدت
حمايتي هايسياست كنار در كشاورزي نوين

با زيرا كرد؛ آن توسعه و رشد در سعي ذكرشده،
عنوانبه كشاورزي بخش جمعيت، رشد افزايش
را جامعه اوليه نيازهاي تأمين توانايي بايد مولد بخش

آب قيمت افزايش باشد. داشته آينده هايسال در
ذكرشده، اقدامات و ريزيبرنامه نوع هر بدون

نيافتنيدست و غيرممكن را هدف اين به دسترسي
كند.مي
و كشاورزي هايدانشكده بين قوي ارتباط ايجاد-

دانش و علم پرورش مركز دانشگاه :كشاورزي بخش
هايبخش در بايد علوم اين اثربخشي و دنياست روز

پيشنهاد. شود نمايان كشاورزي بخش مانند اقتصادي
در دنيا روز فنون و علوم از استفاده هدف با شودمي

بخش، اين در آب مصرف كاهش و كشاورزي بخش
بخش و كشاورزي هايدانشكده بين تريقوي ارتباط
اهداف پيشبرد براي مركزي هادانشگاه و ايجاد مرتبط
.شود كشور اقتصادي هايبخش

وهوایی وآب شرایط در تغییر هرگونه
كشورها، آبی امنیت تهدید اقلیمی و

شود.می تهدید نیز غذایی امنیت



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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بر برق انرژي يارانه هدفمندي «تأثير). 1394(
در روستا و شهر تفكيك به خانوارها تقاضاي

 انرژي اقتصاد »،)سيستمي رهيافت يك( ايران
،)14( 4 .)انرژي و زيستمحيط اقتصاد( ايران
.1ـ32 صص

 ،هدفمندي آثار . «بررسي)1393( احمد تشكيني
 سازيمدل ايران»، كشاورزي بخش بر هايارانه

 .35ـ52 . صص)25 پياپي( )1( 8 .اقتصادي
 ها:). «هدفمندي يارانه1390حميد ( زاده،زمان

هاي تازهها»، ها و چالشهزينه دستاوردها،
.108ـ116)، صص 133( 9. اقتصاد

 ،1397( .حبيب مروت، اصغر و علي سالم(
مصرف بر هايارانه هدفمندي اثر تحليل و تجزيه
رهيافت( كشور شهري مناطق در خانگي آب

صادياقت پژوهشهاي). تقاضا معادالت سيستم
161-185) :4( 18). پايدار توسعه و رشد(

 ايران آب منابع مديريت شركت
)https://www.wrm.ir.(

 عالي انقالب فرهنگي و وزارت جهادشوراي
). «تبيين وضعيت آب كشور»،1400كشاورزي (

مجموعه اسناد مرتبط با سند ملي و راهبردي 
.تحول امنيت غذايي

 ) تحليل و مقايسه سبد ). 1394عبادي، فرزانه
غذايي مطلوب ايران با وضعيت توليد محصوالت 

هاي برنامه ششم توسعه و افق كشاورزي طي سال

ريزي، اقتصادهاي برنامهمؤسسه پژوهش. 1404
كشاورزي و توسعه روستايي.

 1398(سالنامه آماريآمار ايران،  مركز(. 
)https://www.amar.org.ir.(

 هدفمند ). 1392هاي استراتژيك (مركز بررسي
  .هاي و پيامدهاي آنكردن يارانه

 وزارت جهاد ريزي و اقتصاديمعاونت برنامه
  .آمارنامه كشاورزي). 1399كشاورزي (

1401، صص 111-122  ماهنامه علمى «امنیت اقتصادى»، مقاله پژوهشى، سال دهم، شماره اول و دوم (پیاپى 97-96)، فروردین و اردیبهشت 


