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 هایدر استان یبر ارزش افزوده بخش کشاورز میاقل رییاثرات تغ لیتحل
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 3، سحر تیغی2، سپیده منوچهری1*آزاد خانزادی
 

 
 چكیده

خاص بخش  هاییژگیقرار داده است. و ریمختلف اقتصاد را تحت تأث هایاست که بخش یمسائل نیاز مهمتر یکی وهواآب راتییتغ

کرده  لیتبد میاقل راتییمباحث مربوط به تغ یبخش را به محور اصل نیا ،وهواییآب یرهایبخش به متغ نتری¬وابسته رینظ یکشاورز

 7931-7931 یدوره زمان یط رانیا هایدر استان یبر ارزش افزوده بخش کشاورز میاقل راتییاثر تغ ،اساس، پژوهش حاضر نیاست. برهم

 یرهایمطالعه از متغ نیقرار داده است. در ا ی( مورد بررسیپانل افتهیمی)حداقل مربعات تعم یپانل هایداده ونیرگرس کردیرا با استفاده از رو
 جیاستفاده شده است. نتا میاقل رییتغ یرهایمتوسط ماهانه حرارت به عنوان متغ راتییتغ بیضر و یمتوسط ماهانه بارندگ راتییتغ بیضر

 شیشکل معکوس است که با افزا Uرابطه  کی یم آنها با ارزش افزوده بخش کشاورزو توان دو میاقل رییتغ یرهاینشان داد که رابطه متغ
هوا، ارزش افزوده  یاز حد بارش و دما شیب شیبه نقطه اوج و افزا دنیو با رس افتهی شیافزا یو دما، ارزش افزوده بخش کشاورز یبارندگ

 یبا ارزش افزوده بخش کشاورز زین یو نرخ تورم استان یش کشاورزنرخ اشتغال بخ یرهایرابطه متغ نیرا خواهد داشت. همچن یروند نزول

در هر دو مدل بارش و دما  یارزش افزوده بخش کشاورز یبر رو یمنفاثرات  یدارا یدولت گذاریهیسرما یو معنادار بوده است. ول میمستق

 .  باشدیم
 

 رانیا هایدر استان یرزبر ارزش افزوده بخش کشاو میاقل رییاثرات تغ لیتحلهای کلیدی: واژه
 

 

 

 

                                           
 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه )نویسنده مسئول( 1

Email: Azadkhanzadi@gmail.com 

 

 90105449190ه رازی کرمانشاه )نویسنده دوم( کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه اقتصاد و کارآفرینی، دانشگا 2

 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی، دانشگاه اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی کرمانشاه )نویسنده سوم( 3
 



 

294 

 مقدمه

بینی آثار این رخداد گذاران عالقمند به پیشتغییر اقلیم از مسائل مهم کنونی اقتصاد جهانی است. بسیاری از سیاست

ریزی الزم برای مقابله با آن داشته باشند. بررسی جامع آثار اقتصادی تغییر اقلیم بر اقتصاد هستند تا بتوانند برنامه

گذارد. های اقتصاد تأثیر میای است، زیرا تغییر اقلیم با سازوکارهای متعددی بر خروجیدشوار و پیچیده موضوع

های اقتصاد وجود دارد حتی اگر این سازوکارها شناخته شوند، مشکل شناسایی چگونگی تعامل تغییر اقلیم با خروجی

محیطی و های مختلف تولیدی، عوامل زیستقلیم با بخش(. باتوجه به آثار گسترده و متقابل ا2990، 1)دل و همکاران

-محیطی قرن بیست و یکم یاد میهای زیستجوامع انسانی، امروزه از تغییر اقلیم به عنوان یکی از مهمترین چالش

های مختلف اقتصادی (. اگرچه بخش2990، 2شود که پیامدهای جدی اقتصادی به دنبال دارد )ریدسما و همکاران

شاورزی، جنگلداری، آب، صنعت، گردشگری، انرژی و حتی بازارهای مالی و بیمه از تغییرات اقلیم متأثرند اعم از ک

ترین بخش به (. اما در این میان بخش کشاورزی وابسته2990، 4؛ کمفرت2994، 5؛ هوپ2995، 3)تول و همکاران

(. 1000، 6های کشاورزی است )ریلیفعالیتوری کننده اصلی مکان، منابع تولید و بهرهاقلیم است و اقلیم تعیین

ای با دیگر توسعه دارد و از ارتباطات گستردهافزون بر این بخش کشاورزی سهم باالیی در اقتصاد کشورهای درحال

ای است. مجموعه این های اقتصادی برخوردار است؛ ضمن اینکه خود یکی از منابع تولیدکننده گازهای گلخانهبخش

های تحقیقاتی انجام شده در سطح جهانی و های سیاستی و پروژهشاورزی را به محور اصلی بحثها بخش کویژگی

 (.2992، 0ملی در بسیاری از کشورها تبدیل کرده است )چانگ

دهد. با افزایش دما، نیاز خوش قرار میاین پدیده در بخش کشاورزی منابع آبی هر منطقه را در طول زمان دست

یابد. افزون بر این، کاهش نزوالت آسمانی و عدم برداری از منابع آب افزایش میشده و بهره گیاهان به آب بیشتر

برداری بیش از حد منابع آب های زیرزمینی از دیگر عواملی هستند که منجر به بهرهها و سفرهتغذیه صحیح آبخوان

ترین سئله مدیریت منابع آب اصلیم 2949ها در این راستا، حاکی از آن است که تا سال بینیشده است. پیش

های انجام شده تا سال بینیموضوع موردبحث در کشورهای گوناگون جهان خواهد بود. کشور ایران نیز براساس پیش

؛ پرهیزکاری و 1302اند، اضافه خواهد شد )پرهیزکاری، به لیست کشورهایی با وضعیت کمبود آب مواجه 2924

 (. 1306همکاران، 
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درصد آب ایران را  04یر، تشدید کمبود آب، کشاورزی را تهدید خواهد کرد، در حالی که کشاورزی حدود با این تفاس

ای را افزایش وری انرژی در ایران، انتشار گازهای گلخانهبه خود اختصاص داده است. عالوه بر آن، پایین بودن بهره

ریزی تبدیل شود، به به منابع آب قابل برنامه های جوی قبل از آنکهدرصد از ریزش 09دهد. در ایران حدود می

درصد منابع آب تجدیدشونده، در کشور مصرف  09شود. از طرفی بیش از صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج می

باشد؛ بنابراین ایران از این لحاظ در شرایط فوق درصد می 69گردد و این در حالی است که حد آستانه بحرانی می

 دارد. بحرانی قرار 

( میزان 1300-1369دهه گذشته ) 4دهد، تقریبًا طی از سوی دیگر، بررسی فراوانی وقوع سیل در کشور نشان می

تا  1341های طرح ملی آمادگی و کنترل سوانح طبیعی، ایران از سال برابر شده است. طبق گزارش 0سیل بیش از 

ها و تلفات فراوان همراه بوده است. طی الب با خسارتسی 110رو بوده که از این میان سیالب روبه 060با  1304

میلیون تومان به کشور خسارت وارد شده  299میلیارد و  016سیالب در سال و  30ها، به طور متوسط این سال

( 1304تا  1304سال اخیر )از  29میلیون تومان بوده است. طی  699میلیارد و  36است که متوسط خسارت ساالنه 

-نفر بی 59هزار و  062اند. طی این مدت دو میلیون و نفر از جمعیت کشور تحت تأثیر سیالب بودهمیلیون  49

 (.1304واحد مسکونی ویران شده یا آسیب دیده است )لطیفی،  499خانمان شده و ساالنه به طور متوسط 

رشد اقتصادی پایین، بار های ضعیف و ضرورت پژوهش از آن جهت است که وقوع تغییر اقلیم در ایران با زیرساخت

تواند بخش کشاورزی را با آسیب جدی موجه کند. عالوه کند. تغییر اقلیم میاضافی بر دوش رشد کشور تحمیل می

بر آن در نظرگرفتن اثرات تغییر اقلیم در برنامه رشد و توسعه کشور الزامی است. این در حالی است که با تمام 

توجهی شده ناحیه با آن مواجه است، در برنامه ششم توسعه کشور، به آن بی هایی که اقتصاد کشور از اینآسیب

-گذاران کشور آشکار سازد. لذا در این مطالعه تالش میتواند ضرورت آن را برای سیاستاست. انجام این پژوهش می

با  1304-1300 های ایران طی دوره زمانیشود به اثرات تغییر اقلیم بر میزان تولید بخش کشاورزی در استان

 های پانلی پرداخته شود. استفاده از رویکرد داده

سازماندهی مقاله حاضر به این صورت است؛ در قسمت دوم، به مبانی نظری اثرات تغییر اقلیم بر رشد و تولید 

 پرداخته خواهد شد، در قسمت سوم، مروری بر مطالعات تجربی داخل و خارج از کشور ارائه خواهد شد. در قسمت

های تجربی حاصل از شناسی تحقیق، مدل و متغیرهای مورد استفاده معرفی و در قسمت پنجم، به یافتهچهارم، روش

گیری و پیشنهاداتی در این حوزه مطرح خواهد برآورد مدل پرداخته خواهد شد. در نهایت در قسمت ششم، نتیجه

 شد.  

 مبانی نظری

ر در بخش کشاورزی نمود یافته و تولید محصوالت زراعی را با های اخییکی از مهمترین مسائلی که طی دهه

زیستی، شامل پیامدهای تغییر اقلیم، مانند دیگر مسائل محیط باشد.محدودیت مواجه ساخته است، تغییرات اقلیم می
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تئوری رساند. ای برای بنگاه نشردهنده آن، به همه آسیب میای بدون هیچ هزینهخارجی است، نشر گازهای گلخانه

ای به پیامدهای خارجی تحت اطمینان، رقابت کامل و یک دولت واحد به وضع مالیات بر نشر دهنده گازهای گلخانه

 اندازه مالیات پیگویی، تخصیص حقوق مالکیت کوز و مقررات مستقیم اشاره دارد.

تند و نوسانات و انحرافات ای هستغییر اقلیم با تغییرات اقلیمی از نظر علمی متفاوتند. تغییرات اقلیمی دوره

توانند اتفاق بیافتند. ولی تغییر اقلیم های زمانی مختلف میکنند و در دورهپارامترهای اقلیمی از میانگین را بیان می

شدن دمای کره زمین را بخشی از وهوای یک منطقه است که در حال حاضر روند گرمنوسان کلی و گسترده در آب

 (. 1300کنند )خسروی و همکاران، تغییر اقلیم قلمداد می

های محیطی است که جهان امروز با آن روبروست. افزایش دمای جهان است که تغییر اقلیم یکی از بزرگترین چالش

وهوایی، از پیامدهای تغییر های آبدهد. باال آمدن سطح دریاها و تغییر در آستانهوهوایی را تغییر میالگوهای آب

ها و تداوم آنها شده و همچنین این ییر اقلیم و افزایش گرمایش جهانی باعث گسترش خشکسالیباشند. تغاقلیم می

 (. 2996، 1گذارد )استرنشود و برمنابع آب تأثیر میتغییر باعث یکنواختی توزیع بارش می

غییر الگوی های ایجاد شده در بخش کشاورزی است. به علت توهوا، آسیبیکی از مهمترین اثرات پدیده تغییر آب

ترین منابع غذایی تواند بر تولید انواع محصوالت باغی و کشاورزی که عمدهبارش و دمای متوسط جو، این پدیده می

 دهند، آسیب وارد کند. کشور را تشکیل می

 کند. درتر میتغییر اقلیم موجب افزایش دمای میانگین زمین شده و در نتیجه فصل رشد و نمو محصوالت را طوالنی

آور است، افزایش دما شرایط را مناطقی که گرمای تابستانی در شرایط معمول نیز زیاد و برای رشد محصوالت زیان

شود. یابد و میزان تبخیر رطوبت خاک زیاد میکند. با افزایش دما، احتمال خشکسالی افزایش میتر میباز هم سخت

وهوایی باعث کاهش باروری نشاء برنج، بینی شده تغییرات آبیشوهوا، افزایش دمای پبنا به گفته دفتر ملی تغییر آب

شود. از طرف دیگر، گرمایش زمین میزان زمینی میزنی سیبکاهش طول عمر ذرت، نارسی گندم و کاهش جوانه

-دهد. تغییر میزان و زمان وقوع بارش بر روی فرسایش و رطوبت خاک تأثیر میبارش را در مناطق مختلف تغییر می

 (. 1302ارد؛ عواملی که هر دو در کشاورزی بسیار مهم هستند )خالقی، گذ

در طول زمان در مورد اثرات منفی تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی، خطر جدی وجود دارد. اگر تغییر اقلیم در محصول 

آمدی و همچنین تر نتیجه شود، بنابراین پیامدهایی نیز بر فقر وجود خواهد داشت؛ اما سطوح درکمتر و رشد پایین

دهد. محصول اقتصاد به نیروی کار، کیفیت محیطی و سرمایه در تأثیر قرار میومیر را تحتسالمت و نرخ مرگ

ها بر سالمت و توانند از تغییر اقلیم اثر بپذیرند و آسیبها میدسترس در سال مشخص بستگی دارد. هر سه این

گذاری و سرمایه وجود تر در سرمایهها و کیفیت پایینزیرساختوری نیروی کار، خسران در بخش کشاورزی و بهره

انداز گیرند، بنابراین چشمتأثیر قرار میطور که محصول و عوامل تولید اقتصاد بارها و بارها تحتخواهد داشت. همان
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ی کشاورزی و تواند به طور مشخص برای اقتصادهای فقیرتر با تمرکز بیشتر بر روکند. این میرشد نیز تغییر می

دهد که اثر بالقوه سازی اقتصادی خود، بیشتر قابل توجه باشد. اثرات تغییر اقلیم نشان میتوانایی کمتر برای تنوع

 (. 1306تواند بر رشد و محصول متغیر باشد )متقیان فرد، اقلیم، می

ی، تغییرات الگوهای بارش و باال عواقب بالقوه تغییر اقلیم شامل افزایش متوسط دما، افزایش تناوب وقوع دمای باال

ها اثرات رفاه )غالباً دهد. اقتصاددانشود. این تغییرات بیوفیزیکی رفاه بشر را تحت تأثیر قرار میآمدن سطح دریا می

 های بازاری و غیربازاری.کنند: آسیبمنفی( را در دو گروه اصلی تقسیم می

وری ها و مقادیر کاالهای بازاری هستند. تغییرات در بهرهدر قیمتاثرات رفاه، ناشی از تغییرات  های بازاریآسیب

برند. نوعاً زیربنای این اثرات است. اغلب محققان توابع تولید وابسته به اقلیم را برای مدلسازی این تغییرات به کار می

. عالوه بر کشاورزی، این شودبرای مثال تولید گندم به عنوان تابع متغیرهای اقلیمی همانند دما و بارش تعیین می

رویکرد در دیگر صنایع نیز شامل جنگلداری، خدمات انرژی، تأسیسات آب و سیل در مناطق ساحلی از باال آمدن 

 شود. سطح دریاها به کار برده می

 رویکرد تابع تولید تمایل به نادیده گرفتن احتماالت برای قابلیت جانشینی در میان محصوالت را دارد که رویکرد

کند. با به کار بردن این روش بر روی کشاورزی، رویکرد هدانیک برای پذیرفتن بازه جایگزین و هدانیک را دنبال می

های مقطعی را برای بررسی اینکه چگونه کند، برای مثال، دادهگذاری میهای جایگزین هدفای از گزینهگسترده

برند. اثر متغیرهای گذارند، به کار میهای کشاورزی اثر میمتغیرهای جغرافیایی، فیزیکی و اقلیمی بر قیمت زمین

 وری است. های زمین یک شاخص از اثرات بهرهاقلیم بر قیمت

های رفاه شامل مطلوبیت از دست رفته مستقیم ناشی از اقلیم کمتر پذیرا، همچنین هزینه های غیربازاریآسیب

-های ترجیح داده شده با چالشها، روشست. برای این آسیبمربوط  به اکوسیستم یا تنوع زیستی از دست رفته ا

ها و مقادیر دنباله رفتاری به رو هستند چراکه اثرات غیربازاری از تغییرات ایجاد شده در قیمتهای مهمتری روبه

ارتباط  تواند استفاده شود. برای مثال از دست دادن تنوع زیستی هیچگذارد که در تعیین تغییرات رفاه میجای نمی

 (.2916، 1آشکاری با تغییرات قیمت یا تقاضاهای قابل مشاهده ندارد )تبالدی و بیودین

های متعددی برای تأثیرگذاری تغییرات اقلیمی بر روی رشد اقتصادی مطرح شده در مطالعات نظری و تجربی، کانال

انند سیل، خشکسالی، فرسایش، انقراض هایی ماست. اول اینکه، تغییر اقلیم موجب تخریب اکوسیستم از طریق پدیده

ها به نوبه خود بر رشد اقتصادی شود که این رخدادوهوا میومیر بر اثر وضعیت نامساعد آبها و همچنین مرگگونه

شدن زمین، موجب کاهش منابع کنند. دوم اینکه تخصیص منابع محدود برای کاهش آثار منفی گرمآسیب وارد می

                                           
1 Tebaldi and Beaudin 
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شود )باباتونده و های فیزیکی، تحقیق و توسعه و همچنین سرمایه انسانی میری در زیرساختگذاالزم برای سرمایه

 (. 2914، 1همکاران

توان هم از دیدگاه خرد و هم از دیدگاه کالن اثبات از جنبه نظری، ارتباط میان تغییر اقلیم و رشد اقتصادی را می

رای مثال سطح تولید کشاورزی( و هم در توانایی اقتصاد برای کرد. از دیدگاه کالن، این تأثیر هم در سطح تولید )ب

دهد. از دیدگاه خرد، این گذاری و وضعیت نهادی( خود را نشان میوری )از طریق تأثیر بر سرمایهاترقای رشد و بهره

    (.2914گیرد )همان، وری نیروی کار صورت میارتباط از طریق تأثیر عوامل زیادی مانند سالمتی و بهره

 یمروری بر مطالعات تجرب

 مطالعات تجربی خارجی

( با روش پانل دیتا، ارتباط منفی بین دمای هوا و سطح درآمد )همچنین رشد درآمد( را نه 2990دل و همکاران )

ها نیز نشان دادند. این نویسندگان برای سنجش درآمد هم از تنها در بین کشورها بلکه در درون کشورها و ایالت

 آمد سرانه و هم از درآمد نیروی کار استفاده کردند. شاخص در

دهد افزایش دما، نه ساله نشان می 29کشور جهان با دوره زمانی حداقل  124( روی 2912مطالعه دل و همکاران )

شود. این تأثیر خود را در تنها موجب کاهش سطح تولید، بلکه باعث کاهش رشد اقتصادی در کشورهای فقیر می

 دهد. ثباتی سیاسی نشان مید کشاورزی و صنعتی و همچنین بیکاهش تولی

ای از آفریقا نشان دادند که تغییرات قالیمی بدون در (، با انجام پژوهشی در منطقه2913) 2کالزادیال و همکاران

درصدی تولید غذا و محصوالت  6/1منجر به کاهش  2949اکسیدکربن، تا سال نظرگرفتن اثر مثبت غلظت دی

شود. همچنین، نتایج نشان دادند درصدی تولید ناخالص داخلی در منطقه موردنظر می 2/9رزی و نیز کاهش کشاو

تواند اثرات وری تولید محصوالت دیم و آبی در منطقه مورد مطالعه تا حد زیادی میکه افزایش سه درصدی در بهره

 بار تغییرات اقلیم را جبران نماید.  زیان

( حاکی از آن است که رخدادهای اقلیمی به صورت ناهمگن بر تولید در مناطق 2916دین )تحقیق تبالدی و بیو

ها، آثار دیگری مانند دسترسی به آب تازه، وضعیت شیالت، مهاجرت، وقوع مختلف برزیل اثر سوء دارد. سایر پژوهش

 اند.  طوفان، گردشگری و دیگر آثار بالقوه را بررسی کرده

وری نیروی کار، به نحوه اثرگذاری (، براساس مدل تقاضای کل کینزی و رشد بهره1029) 3رضایی و همکاران

ای، قابلیت تولید و تغییرات اقلیمی بر اقتصاد در بلندمدت پرداختند. تغییرات اقلیمی ناشی از انتشار گازهای گلخانه

                                           
1 Babatunde et al. 

2 Calzadilla et al 

3 Rezai et al. 
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یابد. در تقاضای ناچیز کاهش میمدت به دلیل گذاری را در کوتاه و بلندمدت کاهش داده و اشتغال کوتاهسرمایه

 دهد. وری کندتر شده و سطح بالقوه درآمد را کاهش میبلندمدت رشد بهره

وهوایی شهری در چارچوب تحلیل متقابل سیستم برای ارزیابی (، به بررسی تغییرات آب2929) 1لیو و همکاران

اند. نتایج پرداخته 2914-2999دوره زمانی هماهنگی با رشد اقتصادی بااستفاده از مدل درجه هماهنگی اتصال در 

ای شده است. از عدم تعادل وهوایی در شهرهای منتخب چین باعث عدم تعادل منطقهدهد که تغییرات آبنشان می

 شود.   و ناهماهنگی موجب توزیع نابرابر درآمد نیز می

 مطالعات تجربی داخلی

تریس حسابداری اجتماعی، آشکار کردند که در اثر تغییر اقلیم (، با الگوی اصالح شده ما1305خالقی و همکاران )

 یابد. درصد کاهش می 0/4، تولید ملی 2924 -2999بینی شده برای ایران در دوره پیش

و روش خودتوزیع وقفه گسترده  1309-1309های فصلی دوره (، با بکارگیری داده1304نژاد و همکاران )سلیمانی

ی اقلیمی دما و بارش به ترتیب دارای اثرات منفی و مثبت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تأیید کردند که متغیرها

 هستند. 

(، با روش معادالت به ظاهر نامرتبط نشان دادند تغییر اقلیم از طریق کاهش بارندگی، 1304بهار و همکاران )پیش

 دهد. عرضه و صادرات محصوالت کشاورزی را کاهش می

ای به بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی روی سطح درآمد و رشد درآمد (، در مطالعه1300رودی )ابونوری و صالحی کم

استفاده کردند. نتایج مطالعه نشان  1303-1300استان در دوره  31های پانل ها از طرق دادهاند. آندر ایران پرداخته

چنین نوسانات فضایی و فصلی بارش شود. همداد کاهش بارندگی و افزایش دما موجب کاهش سطح درآمد ملی می

 تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد. می

دهند که تغییرات اقلیم ناشی از کاهش بارش و افزایش دما منابع آب در دسترس و مطالعات بررسی شده نشان می

ییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی را در مناطق گوناگونی از دنیا دستخوش تغییر قرار داده است. لذا بررسی اثرات تغ

های مناسب در زمینه پیشبرد میزان تولیدات بخش کشاورزی و منابع آب در دسترس کشاورزان جهت اتخاذ برنامه

 های کشاورزی و مدیریت منابع آب از اهمیتی بسیار برخوردار است. اهداف اقتصادی در زیربخش

 

 

 

                                           
1 Liu et al. 
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 روش تحقیق

 (GLS)یافته روش حداقل مربعات تعمیم

قل مربعات معمولی( از اطالعاتی که حاکی از تغییرپذیری نامساوی متغیر مستقل هستند، استفاده )حدا OLSروش 

-دهد؛ اما روش تخمینی معروف به حداقل مربعات تعمیمکند و وزن یا اهمیت مساوی به هریک از مشاهدات مینمی

ب آورده و بنابراین قادر است این اطالعات )مانند ماهیت ناهمسانی یا خودهمبستگی( را به حسا (GLS)یافته 

هستند. روش تبدیل متغیرهای  (BLUE)زن خطی بدون تورش زنی را به دست آورد که بهترین تخمینتخمین

در  OLSاصلی به نحوی که متغیرهای تبدیل شده فروض مدل کالسیک را تأمین کنند و سپس به کاربردن روش 

برای متغیرهای تبدیل  OLSهمان  GLSفته است. به طور خالصه یامورد آنها معروف به روش حداقل مربعات تعمیم

-زنهای حاصله معروف به تخمینزنکند؛ بنابراین تخمینشده است که فروض استاندارد حداقل مربعات را تأمین می

 (.1300باشند )گجراتی، می BLUEهستند که  GLSهای 

حد پانلی به بررسی ایستایی متغیرها پرداخته، سپس با استفاده واهای ریشهدر این مطالعه، ابتدا با استفاده از آزمون

لیمر، پانل بودن روابط بین متغیرها شناسایی و با استفاده از آزمون هاسمن، ثابت و تصادفی بودن روابط  Fاز آزمون 

متغیرهای  یافته به بررسی اثراتشود. در نهایت با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیمبین متغیرها مشخص می

 تغییر اقلیم بر تولید بخش کشاورزی پرداخته خواهد شد. 

 معرفی مدل و متغیرها

( و براساس مبانی نظری ارائه شده، در این مطالعه به بررسی اثرات تغییر اقلیم 2990براساس مدل دل و همکاران )

-1300استان کشور طی دوره زمانی  39)تغییرات در دما و بارش( بر میزان تولید بخش کشاورزی )ارزش افزوده( در 

(، در این مطالعه، توان دوم متغیرهای دما و 2910) 1ماکسول و نواتاپرداخته خواهد شد. همچنین با پیروی از 1304

-( مدل2( و )1شود. معادالت )ها شده و تأثیر غیرخطی این دو متغیر بر تولید نیز بررسی میبارندگی نیز وارد مدل

 باشد:العه حاضر میهای برآوردی در مط

(1)  

(2)  

 که در آن:

برحسب میلیارد ریال به عنوان حجم  1304: لگاریتم ارزش افزوده واقعی بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال 

 ای بانک مرکزی استخراج شده است.های منطقهتولید در این بخش که از حساب

                                           
1 Maxwell & Novta 
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به عنوان  1304ای )عمرانی( واقعی به قیمت ثابت سال های سرمایهت تملک دارایی: لگاریتم عملکرد اعتبارا

های استانی مرکز آمار ایران گذاری دولتی و برحسب میلیارد ریال که از فصل بودجه سالنامهشاخصی از سرمایه

 استخراج شده است.  

از نتایج آمارگیری نیروی کار موجود در مرکز : لگاریتم نرخ اشتغال در بخش کشاورزی برحسب درصد که 

 آمار تهیه شده است.

: لگاریتم نرخ تورم استانی که به صورت رشد شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی استانی به قیمت ثابت 

 محاسبه واطالعات آن از بانک مرکزی گردآوری شده است. 1304سال پایه 

-( بدست می3های ایران که به صورت معادله ): ضریب تغییرات نوسانات متوسط ماهانه بارندگی در استان

 آید:

(3) 
 

های ماهانه ، میانگین متوسط بارندگی، انحراف معیار متوسط بارندگی ماهانه و در این معادله، 

های استانی مرکز آمار ایران گردآوری شده است. هرچه این ناسی سالنامههای ایران است که از فصل هواشدر استان

های سال یا به بیان دیگر اختالف بیشتر بارندگی در دهنده نوسانات بیشتر بارندگی در ماهشاخص بزرگتر باشد، نشان

هایی از سال آب را در بخشرود، افزایش این متغیر، کمبود بیشتر بارندگی و منابع هاست. بنابراین انتظار میبین ماه

 را در پی داشته باشد و تولید )به ویژه در بخش کشاورزی( از این پدیده آسیب ببیند. 

 آید:( بدست می5های ایران که به صورت معادله ): ضریب تغییرات نوسانات متوسط ماهانه دما در استان

(5) 
 

، میانگین متوسط دماهای ماهانه در عیار متوسط دمای ماهانه و ، انحراف مدر این معادله، 

های استانی مرکز آمار ایران گردآوری شده است. هرچه این های ایران است که از فصل هواشناسی سالنامهاستان

تالف بیشتر دما در های سال یا به بیان دیگر اخدهنده نوسانات بیشتر دمای هوا در ماهشاخص بزرگتر باشد، نشان

هایی از سال را در رود، افزایش این متغیر، کمبود بیشتر دما و منابع آب را در بخشهاست. بنابراین انتظار میبین ماه

 پی داشته باشد و تولید )به ویژه در بخش کشاورزی( از این پدیده آسیب ببیند. 
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 های تجربییافته

 واحد پانلیهای ریشهنتایج آزمون

های زمانی پدیده رگرسیون ساختگی است.یعنی علیرغم ضریب تعیین باال از مشکالت عمده در رگرسیون سرییکی 

تواند برای مدل تلفیقی و پانلی نیز ولی رابطه معناداری بین متغیرها وجود ندارد. مسأله رگرسیون ساختگی می

در  مورداستفادهالزم است مانایی متغیرهای ها، زمانی مطرح گردد. لذا قبل از برآورد مدلهای سریهمانند مدل

های ریشه منظور بررسی مانایی متغیرها از آزمونانباشتگی بین متغیرها بررسی شود. بهها و همچنین وجود هممدل

 5فولر( و آزمون دیکی1000) 3(، فیلیپس و پرون2993) 2(، ایم، پسران و شین2992) 1واحد پانلی لوین، لین و چو

ها، بیانگر ( ارائه شده است. فرضیه صفر این آزمون1ها در جدول )فاده شده است. نتایج این آزمون( است2991)

 نامانایی متغیرها است.

 های ریشه واحد پانلی )با در نظر گرفتن عرض از مبدأ((: نتایج حاصل از آزمون1جدول )

 متغیرها
طول 

 وقفه
 PPFآماره آزمون  ADFآماره آزمون  IPSآماره آزمون  LLCآماره آزمون 

LY 9 
5304/5-* 

(9999/9) 

4020/2- 

(9949/9) 

3200/00 

(9122/9) 

4922/60 

(9100/9) 

RAIN 9 
5600/10- 

(9999/9) 

3320/12- 

(9999/9) 

001/253 

(9999/9) 

432/200 

(9999/9) 

TEM 9 
9614/10- 

(9999/9) 

9169/11- 

(9999/9) 

301/229 

(9999/9) 

653/203 

(9999/9) 

LGI 9 
2900/4- 

(9999/9) 

0440/2- 

(9921/9) 

9010/05 

(9210/9) 

3426/04 

(9290/9) 

LEM 9 
5616/0- 

(9999/9) 

0055/2- 

(9915/9) 

9900/02 

(9950/9) 

421/112 

(9999/9) 

LINF 9 
3003/3- 

(9993/9) 

0246/1- 

(9330/9) 

4006/66 

(9261/9) 

9111/69 

(9503/9) 

 باشد.ها میوط به متغیرها و اعداد داخل پرانتز احتمال آنهای مرب*اعداد باال ضرایب آماره آزمون

 مأخذ: نتایج تحقیق

دهد که تمامی متغیرها در سطح مانا بوده و ها نشان میهای محاسبه شده و احتمال پذیرش آنبررسی مقادیر آماره

نامانایی متغیرها در سطح دارای میانگین، واریانس و ساختار خودکوواریانس ثابت هستند. لذا فرضیه صفر مبنی بر 

شود. به دلیل آنکه تمامی متغیرهای الگو، جواب یکسانی در مورد مانایی گزارش نمیدند، درصد رد می 04اطمینان 

                                           
1 Levin, Lin and Chu (LLC) 
2 Im, Pesaran and Shin (IPS) 
3 Phillips & Perron (PP) 
5 Dicky Fuller (ADF) 
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انباشتگی برای بررسی وجود رگرسیون کاذب و رابطه بلندمدت نیست. رگرسیون لذا نیازی به استفاده از آزمون هم

 شود. ا رد میکاذب در مورد این مدل و متغیره

 لیمر و هاسمن Fهای نتایج آزمون

لیمر و برای تعیین اثرات ثابت و  Fهای تلفیقی از آزمون های ترکیبی در مقابل دادهبه منظور بررسی وجود داده

( ارائه شده 3( و )2های فوق در جداول )تصادفی از آزمون هاسمن استفاده خواهد شد که نتایج هر کدام از آزمون

 است.
 لیمر F (: نتایج حاصل از آزمون2دول )ج

 احتمال درجه آزادی آماره آزمون اثرات 

 معادله بارش
F 0200/153 (344 ،20) (9999/9) 

 0590/002 20 (9999/9) 

 معادله دما
F 9300/152 (344 ،20) (9999/9) 

 2520/000 20 (9999/9) 

 مأخذ: نتایج تحقیق

است، لذا فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود اثرات ثابت رد شده و اثرات  94/9زیر  Fماره به دلیل آنکه مقادیر احتمال آ

( در هر poolدر برابر داده های تلفیقی ) (panel)تر وجود داده های ترکیبی ثابت مقطعی وجود دارد. و به بیان ساده

 دو معادله دما و بارش مورد تایید است.
 منهاس (: نتایج حاصل از آزمون3جدول )

 اثرات متقاطع
 

 احتمال درجه آزادی

 (9999/9) 4 5001/20 معادله بارش

 (9999/9) 4 1905/20 معادله دما

 مأخذ: نتایج تحقیق

مبنی بر مناسب  است، در نتیجه فرضیه صفر 94/9به دلیل آنکه مقادیر احتمال آماره آزمون هاسمن کوچکتر از 

 بودن اثرات ثابت، پذیرفته می شود. 

 حاصل از برآورد مدلنتایج 

یافته ( به روش حداقل مربعات کاماًل تعمیم2( و )1( به ترتیب نتایج حاصل از برآورد معادله )4( و )5در جداول )

دال بر معنادار بودن کل رگرسیون و  Fها از جمله آماره های تشخیص درستی مدلپانلی ارائه شده است. نتایج آزمون

یب تعیین نشان از قدرت توضیح یافتگی امقادیر ضرسیر و تحلیل روابط است. اعتبار ضرایب برآوردی جهت تف
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نیز نشان از آماره دوربین واتسون در معادله دما از  00/1در معادله بارش و  06/1 مقادیرمتغیرهای مستقل است. 

 عدم وجود خودهمبستگی بین جمالت اخالل در دو مدل برآوردی است. 
 Panel EGLSرآورد مدل اثرات تغییر بارش بر ارزش افزوده بخش کشاورزی به روش (: نتایج حاصل از ب4جدول )

 سطح احتمال tآماره  انحراف معیار ضریب متغیر

 9935/9 0546/2 1320/9 3090/9 ضریب تغییرات میزان بارش

 9535/9 -5665/2 9560/9 -9600/9 مربع ضریب تغییرات میزان بارش

 9140/9 -5236/2 9119/9 -9260/9 گذاری دولتیلگاریتم سرمایه

 9999/9 0660/4 94643/9 3303/9 لگاریتم نرخ اشتغال بخش کشاورزی

 9999/9 6931/4 9145/9 9066/9 لگاریتم نرخ تورم استانی

 9999/9 0902/30 1002/9 1433/0 عرض از مبدأ

 های تشخیص و درستی مدلآزمون

 0690/9 (ضریب تعیین )

 0401/9 (تعیین تعدیل شده ) ضریب

 F 6410/246 9999/9آماره 

 0640/1 واتسون -آماره دوربین

 های پژوهشمأخذ: یافته

دهد، با افزایش یک ( نشان می5نتایج برآورد معادله اثرات تغییر بارش بر ارزش افزوده بخش کشاورزی )نتایج جدول 

درصد  30/9ها، ارزش افزوده بخش کشاورزی به اندازه بارندگی در استان درصدی در ضریب تغییرات متوسط ماهانه

درصد  96/9یابد ولی با رسیدن به اوج نوسانات بارش، میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی به اندازه افزایش می

موده و دهد که بارندگی بیش از حد، خسارات طبیعی )مثل سیل( را ایجاد نیابد. این موضوع نشان میکاهش می

 گذارد. اثرات منفی بر روی تولیدات کشاورزی می

گذاری دولت منجر به کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی (، افزایش سرمایه5عالوه بر این، بر اساس نتایج جدول )

گذاری بخش دولتی، ارزش افزوده بخش کشاورزی به اندازه شده است و به ازای یک درصد افزایش در سرمایه

ش پیدا خواهد کرد. این نتیجه با تئوری اقتصادی سازگار نیست و انتظار می رود بر اساس تئوری کاه 9260/9

ها منجر به افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی گردد. دلیل های دولت در زیرساختگذاریاقتصادی، افزایش سرمایه

دولت بصورت بهینه به تخصیص این عدم سازگاری نتایج با تئوری اقتصادی نشان دهنده این موضوع است که 

های دولت هدفمند و در راستای دستیابی گذاریهای مختلف نپرداخته است و اساساً سرمایهگذاری در بخشسرمایه

 ریزی شده نبوده است. به اهداف برنامه
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در این  ، افزایش اشتغال در بخش کشاورزی منجر به افزایش ارزش افزوده5عالوه بر این و بر اساس نتایج جدول 

دهنده اثربخشی افزایش اشتغال در این بخش بر توسعه و تولید در این بخش بخش شده است و این موضوع نشان

تواند به دارد. بنابرین لزوم توجه به مدیریت منابع انسانی و همچنین آموزش و تقویت نیروی انسانی در این بخش می

  توسعه و تولید در این بخش کمک نماید.

(، با افزایش ضریب تغییرات متوسط ماهانه 4اثرات تغییر دما بر ارزش افزوده بخش کشاورزی )نتایج جدول  در معادله

درصد افزایش یافته ولی با افزایش بیشتر و  30/9ها، ارزش افزوده بخش کشاورزی به اندازه دما )حرارت( در استان

درصد کاهش خواهد یافت. این  43/9به اندازه  رسیدن به نقطه اوج تغییرات دمایی، ارزش افزوده بخش کشاورزی

موضوع نیز دال بر خسارات ناشی از افزایش بیش از حد دما )نظیر خشکسالی( بر حجم تولیدات بخش کشاورزی 

 است. 
 Panel EGLS(: نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات تغییر دما بر ارزش افزوده بخش کشاورزی به روش 5جدول )

 سطح احتمال tآماره  معیار انحراف ضریب متغیر

 9546/9 0506/2 5044/9 3019/9 ضریب تغییرات میزان دما

 9392/9 -4163/2 3440/9 -4300/9 مربع ضریب تغییرات میزان دما

 9910/9 -1345/3 9110/9 -9309/9 گذاری دولتیلگاریتم سرمایه

 9999/9 6149/6 9406/9 3011/9 لگاریتم نرخ اشتغال بخش کشاورزی

 9999/9 9241/4 9161/9 9019/9 لگاریتم نرخ تورم استانی

 9999/9 9191/39 2333/9 9930/0 عرض از مبدأ

 های تشخیص و درستی مدلآزمون

 0400/9 ()ضریب تعیین 

 0440/9 (ضریب تعیین تعدیل شده )

 F 0006/250 9999/9آماره 

 0054/1 واتسون -آماره دوربین

 های پژوهشمأخذ: یافته

 نتایج سایر متغیرها به قرار زیر است:

ای های سرمایهگذاری دولتی یا به عبارتی افزایش لگاریتم عملکرد اعتبارات تملک داراییبا افزایش لگاریتم سرمایه

درصد در  9309/9درصد در معادله بارش و  9260/9ها، حجم ارزش افزوده بخش کشاورزی به اندازه واقعی در استان

های محلی به بخش کشاورزی است و مغفول معادله دما کاهش یافته است. این موضوع دال بر عدم توجه دولت

 های استانی است. گذاریها و سیاستریزیماندن آن از برنامه
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ی به با افزایش نرخ اشتغال در بخش کشاورزی، در هر دو معادله بارش و دما، حجم ارزش افزوده بخش کشاورز

پذیری این بخش در افزایش درصد افزایش یافته است، که این موضوع دال بر اشتغال 30/9و  33/9ترتیب به اندازه 

 تولیدات است. 

ها، حجم ارزش افزوده با افزایش نرخ تورم استانی یا به عبارتی رشد شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی در استان

درصد افزایش یافته است. لذا با افزایش میانگین  9019/9و  9066/9اندازه  در معادله بارش و دما به ترتیب به

-کنندگان افزایش میهای مصرفی مصرفرود ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان یکی از کانالها انتظار میقیمت

 یابد.   

 گیری و پیشنهادهانتیجه
 لیبه دل ی. بخش کشاورزگذاردیم یبرجا یاریبس یعیرطبیآن غ یو در پ یعیاثرات طب وهواییمختلف آب طیشرا

 یمطالعه تالش نی. اردپذییم یاریبس ریتأث راتییتغ نیدارد از ا یعیو طب یمیاقل هایدهیکه به پد یدیشد یوابستگ

به هدف  لی. به منظور نی( بر ارزش افزوده بخش کشاورزی)دما و بارندگ یمیاقل یرهایاثر متغ ییبود در جهت شناسا

مطالعه  نیاستفاده شده است. در ا 1300-1304کشور در دوره  هایاستان هایو داده تایپانل د ونی، از رگرسمذکور

استان کشور  39و حرارت در  یمتوسط ماهانه بارندگ راتییتغ بیاز ضر میاقل رییتغ یرهایمتغ نییبه جهت تع

 قرار گرفت.  لیو تحل یابیجداگانه در دو مدل مورد ارز ریاست و به صورت دو متغ شدهاستفاده 

 یارزش افزوده بخش کشاورز یاثرات مثبت بر رو یبارش و دما در ابتدا دارا شیآشکار کرد که افزا قیتحق هایافتهی

از آن  یناش هایخسارت لیهوا، به دل یو دما یاز حد بارندگ شیب شیبه نقطه اوج خود و با افزا دنیبا رس یاست ول

 . ابدییم هشکا یش افزوده بخش کشاورزارز ،یو خشکسال لیهمچون س

 ایهیسرما هایییعملکرد اعتبارات تملک دارا ریکه به صورت متغ یدولت گذاریهیحجم سرما شیافزا گرید یسو از

 نینشان از عدم توجه به ا نیشده است و ا یباعث کاهش ارزش افزوده بخش کشاورز زنی شده، داده قرار هادر مدل

دولت در بخش صنعت و خدمات است نا  هایگذاریهیشور است و معموالً عمده سرماک هایبخش در استان

 است.  یمستعد کشاورز هایدر استان یاریو توجه بس یبه بازنگر ازیموضوع ن نی. که ایکشاورز

 نیکار در ا یروین شیبخش دارد که با افزا نیبا ارزش افزوده ا یمیرابطه مستق یاشتغال در بخش کشاورز نرخ

 . ابدی شیافزا زیبخش ن نیو ارزش افزوده ا افتهی شیافزا یکشاورز داتیخش، حجم تولب

در نظر گرفته شده است، رابطه  یکاالها و خدمات مصرف متیرشد شاخص ق نیانگیکه به صورت م یتورم استان نرخ

در سبد خانوار  یمحصوالت کشاورز تیموضوع دال بر اهم نیدارد. و ا یبا ارزش افزوده بخش کشاورز یمیمستق

 مردم است.     

 ارائه نمود: توانیرا م ریز شنهاداتیپ جینتا نیبا توجه به ا لذا
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 داتیبر تول یهم اثر مثبت و هم اثر منف تواند¬یم میاقل رییو نوع کشت هر منطقه، تغ یمیاقل طیباتوجه به شرا -

کشور  یانواع محصوالت استراتژ یبرا میاقل رییتغ یاثرات اقتصاد شود¬یم هیداشته باشد، لذا توص یکشاورز

 دنیرس یبه دست آورد. برا رپذی¬بیآس اطقمن یکشت را برا یالگو نیبتوان بهتر لهیوس نیشود تا بد یبررس

 کیبا اقتصاددانان داشته باشند تا  یکینزد یهمکار شناسان¬میهدف، الزم است متخصصان زراعت و اقل نیبه ا

 فراهم کنند. ریمتغ طیتحت شرا یزراع تیریکردن مد نهیمحکم جهت به انیب

 دیله بائمس نیا یو به خصوص کشاورز یاقتصاد هایدر بخش نبنابرای است؛ وربا بحران آب و بارش روبه رانیا -

از  نیآورد و همچن یدارند، رو یکه مصرف آب حداقل یدیتول هایبرخوردار باشد و به روش ژهیو تیاز اهم

و استفاده دوباره از آب  هیتصف ستمیس یاستفاده شود. از طرف یکشاورز دیولدر ت یاریمدرن در آب هایوهیش

کشور  وهواییآب طیشود و محصوالت مناسب با شرا یبازنگر دیدارند، با ادیبه آب ز ستمیدر س دیفاضالب با

 انتخاب شود. 

است.  یو سازگار فیآن تخف مقابله با هایهستند، راه رناپذیآن اجتناب یامدهایو پ میاقل رییکه تغ ییاز آنجا -

 یو بازساز زداییاز جنگل یریبرتر، جلوگ هاییآوردن به تکنولوژ یرو ،ینوآور ها،رساختیز تیدولت با تقو

 کند.  ایمه دهیپد نیبا ا یمقابله و سازگار یرا برا نهیزم تواندیم شدهبیمزارع تخر

ی در این بخش که بتوان تولید و اشتغال را افزایش های دولتگذاریلزوم توجه به تخصیص کارا و بهینه سرمایه -

های محلی باید به  این موضوع توجه کرده و دهد؛ دارای اهمیت زیادی است و دولت مرکزی و همچنین دولت

 های بخش خصوصی را هم به این بخش وارد نمود. گذاریهای مطلوب، سرمایهاز طریق اتخاذ سیاست

انی و همچنین مدیریت منابع انسانی در این بخش نیز دارای اهمیت بسیار لزوم توجه به آموزش نیروی انس -

 باالیی است و باید از طریق راهکارهای مطلوب نسبت به توسعه و ارتقای نیروی انسانی اقدام نمود.  
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