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چکیده
تغييرات آب و هوا يكي از مهمترين مسائلي است كه بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثير قرار داده است .ويژگيهای خاا بخاش كوااورزی
نظير وابسته ترين بخش به متغيرهای آب و هوايي ،اين بخش را به محور اصلي مباحث مربوط به تغييرات اقلايم تباليک كارده اسات .بارهنين اساا ،
پژوهش حاضر ،اثر تغيير اقليم بر رشل اقتصادی بخش كواورزی را در ايران در قالب ملل تعادل عنومي قابک محاسبه پويا مبتني بر ماتريس حساابلاری
اجتناعي سال  1390مورد بررسي قرار داده است .نتايج مطالعه نوان داد كه با در نظر گرفتن ميزان كاهش بارنلگي در افق بيست ساله تاا ساال ،2030
ميزان توليل ،مصرف ،سرمايه گذاری و صادرات بخش كواورزی بهترتيب  4/462 ،5/025 ،4/469و  13/770درصل كاهش مييابل ولي ميزان واردات در
اين بخش با افزايش  5/504درصلی مواجه ميشود .با توجه به اثرات سوئي كه تغيير اقليم بر متغيرهای كالن بخش كواورزی ميگذارد ،الزم است كه
دولت اقلامات مناسبي را بهمنظور حنايت از اين بخش در شرايط نامناسب اقليني پيشروی ،اتخاذ ننايل.
واژههای کلیدی :تغييرات آب و هوايي ،توليل بخش كواورزی ،ماتريس حسابلاری اجتناعي ،ملل تعادل عنومي پويا

مقدمه

3 2 *1

اقليم به متوسط شاخصهای آب و هوا برای يک مكاان و زماان
خا گفته ميشاود .بباق تعرياف كنيتان باينالالولي تغييار اقلايم
 ،)IPCC(4هرگااه شااخصهااای آب و هاوايي يااک منط اه از رفتااار
انتظاری آن در بلنلملت (برمبنای ابالعات ثبات و موااهله شاله در
منط ه) فاصله گيرد و اين تغيير برگوتناپذير باشل ،تغييار اقلايم روی
ميدهل .اين تعريف به هر گونه تغيير در اقليم كه ناشي از فعاليتهای
انساني يا ناپايلاری ببيعي سيستم اقليني مايباشال ،اشااره دارد و باا
نوسانهای كوتاه ملت اقليني تفاوت دارد .هرچنل بخشهای مختلاف
اقتصادی اعم از كواورزی ،گردشگری ،صنعت ،جنگللاری ،آب ،انرژی
و حتي بازارهای مالي و بينه تحت تأثير تغييرات اقليم ميباشنل (7 ،6
و  ،)18اما در اين بين وابستهترين بخش به اقلايم ،بخاش كوااورزی
 1و  -2بهترتيب دانشآموخته كارشناسي ارشل اقتصاد كواورزی و استاد ،گروه
اقتصاد كواورزی ،دانوگاه سيستان و بلوچستان
(* -نويسنله مسئول)Email: mmm.ghaffari7220@gmail.com :
 -3دكتری اقتصاد كواورزی ،دانوگاه علوم كواورزی و منابع ببيعي ساری
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)4- Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC

است؛ چرا كه تغيير اقليم با تغيير ميزان بارش و دما موجب مايگاردد
كه دامنه بهينه رشل گياهان زراعاي تغييار كنال و عنلكارد محصاول
كاهش پيلا ننايل ( .)13از سويي ديگر ،يكي از تبعاات مهام و آشاكار
پليله تغيير اقليم در بخش كواورزی ،اثرگذاری آن بر امنيت غذايي و
گسترش ف ر در جوامع كواورزی است.
تغيير اقليم موجب تأثير بر بخشهای توليلی ،درآمل عوامک توليال
و درآمل نهادها ميشود و اين اثرگذاری روی بخشهاايي كاه ارتبااط
مت ابک بيواتری باا بخاش كوااورزی دارنال ،بيواتر نناياان اسات.
بررسيها نوان ميدهل كه ارتباط معنااداری باين متغيرهاای اقليناي
(دما و بارش) با ميزان توليل بخش كواورزی در ايران وجاود دارد (.)8
به هنين جهت محور بسياری از تح ي ات و مطالعات انجاام شاله در
زمينه تغيير اقليم ،بررسي اثرات و پياملهای احتناالي ايان پلياله بار
فعاليتهای توليلی بخش كواورزی بوده است ( 16 ،10و  .)20بارای
مثال ،علياحنلی ( )1در مطالعاه ای به بررسي تغييرات اقليني منط ه
سيستان در شرايط خوكسالي نسبت به وضعيت درازملت با استفاده از
آمار هواشناسي بلنل ملت  20ساااااله  1362-1382پرداخاااات .نتايج
مواهلات وی نوان داد كاه به بور كلي در شرايط خوكسالي ،سطﺢ
زير كوت محصوالت مختلف كواورزی حلود  79درصااااااال ،تعلاد
گوسفنل و بز  38درصل ،شتر  11درصل ،گاو  50درصال و صيل ماهاي
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 95درصل نسبت به شارايط عاادی كااهش يافتاه اسات .اين شرايط
هنراه با قطع كامک آب رودخانه هيرمنل بيش از  1400ميليارد توماان
خساارت به بخاش كواورزی ،داماﭙروری و شايالت به بااار آورده و
موكالت زيست محيطي ،كاهش توليل و اشتغال را موجب شله است.
نوروزيان و هنكاران ( )14در تح ي ي تأثير متغيرهای باارش و دماا را
بر عنلكرد محصول راهبردی پنبه برآورد كردنل .نتايج آنان نواان داد،
افزايش دما در بول فصک رشل بر عنلكرد پنبه تأثير منفي ميگاذارد.
خيز ( )9با استفاده از تحليک تعادل عنومي قابک محاسبه  )CGE(1باه
بررسي اثرات خوكسالي بر اقتصاد ايران پرداخت .نتايج نوان داد كاه
پليله خوكسالي موجب مايگاردد تاا توليال ناخاالص داخلاي ،توليال
ناخالص منط های در تنام استانهاا ،اشاتغال كاک و اشاتغال در اكثار
استانها كاهش يابل .خال ي و هنكاران ( )8در مطالعهای باه بررساي
اثرات تغيير اقليم بر توليل بخش كواورزی و اقتصاد اياران پرداختنال.
نتايج مطالعه آنان نوان داد كه در اثر تغيير اقليم پيشبيني شله بارای
ايران در دوره  2000تا  ،2025توليال بخاش كوااورزی  5/37درصال
كاهش مييابل.
از جنله مطالعات خارجي مرتبط با تغيير اقليم بر بخش كوااورزی
ميتوان به بن زيل )2(2اشاره نناود كاه تأثيرگاذاری باارش و دماای
ساالنه بر بخاش كوااورزی تاونس را باا اساتفاده از روش دادههاای
تركيبي پويا بررسي ننوده است .نتاايج حاصاله نواان داد كاه دماای
ساالنه تأثير منفي و بارش ساالنه تأثير مثبتي هم بار توليال غاالت و
هم بركک توليلات كواورزی تونس داشته است .ابولي و هنكاران)4( 3
در پژوهش خود با عنوان بررسي بازخورد تغيير اقليم بر رشل اقتصادی
با استفاده از ملل تعادل عنومي پويا  ،)DCGE(4نتيجاه گرفتنال كاه
تغيير اقليم بر بخشهای مختلف و هنچنين كوورهای مختلف ،اثرات
متفاوتي بر جای ميگذارد كه به بور خا كوورهای درحال توساعه
بيوتر از آن رنج مي برنل .توكوناگا و هنكااران )17( 5در تح ي اي باه
بررسي تأثيرگذاریهای تغيير اقليم بر توليلات محصاوالت كوااورزی
در ژاپن با استفاده از تجزيه و تحليک دادههای تركيبي پوياا پرداختنال.
در اين مطالعه تأثيرگذاری سه متغير اقليني دماا ،تاابش خورشايلی و
بارش بر توليلات محصوالت كواورزی ژاپن اعم از سبزیها ،بارنج و
سيبزميني با استفاده از تابع توليل بررسي شل .نتايج حاصک از تحلياک
داده های تركيباي ايساتا و پوياا نواان داد كاه افازايش ياک درجاه
سلسيو در ميانگين دمای ساالنه ،توليل برنج را دركوتاه ملت و بلنل
ملت به ترتيب  5/8درصل و  3/9درصل كاهش مايدهال .الواناوی و
1- Computable General Equilibrium
2- Ben Zaied
3- Eboli et al
4- Dynamic Computable General Equilibrium
5- Tokunaga et al

هنكاران )5( 6در تح ي اي باه بررساي اثارات تغييار اقلايم بار رشال
اقتصادی مصر با استفاده از ملل  DCGEپرداختنل .نتايج مطالعه آنها
نوان داد كه پليله تغيير اقليم اثر منفي بر رشل اقتصادی و هنچناين
اثر منفي بر رشل بخش كوااورزی ايان كواور مايگاذارد .هنچناين
پژوهشهای ديگری نيز در زمينه اثر تغيير اقلايم باا اساتفاده از مالل
 CGEانجام گرديل كه ميتوان به روبرتاو راساون )15( 7و سباساتين
دول )3( 8اشاره ننود.
مطابق گفتههای پيوين ،بيف گسترده ای در زمينه اثارات تغييار
اقليم بر توليلات كوااورزی ،چاه در داخاک و چاه در خاار از كواور
صورت گرفته است كه در اكثر بررسيهاای داخلاي ،باه بررساي اثار
تغييرات اقليني بر محصوالت زراعي خا پرداخته شله كه بر مبنای
الگوهای اقتصادسنجي نيز بودهانل .اما در مطالعات خارجي باه بررساي
تأثيرگذاری های تغييرات اقليني بر كک بخش كواورزی با اساتفاده از
ملل  DCGEنيز پرداخته شله است .بر ايان اساا در ايان تح ياق
سعي بر آن است كه اثرات تغييرات اقليناي بار رشال اقتصاادی كاک
بخش كواورزی ايران با استفاده از ملل  DCGEماورد بررساي قارار
گيرد .در مللهای  ،CGEاز جنله راهكاار دساتيابي باه ايان هالف،
ايجاد يک شوک در يكي از متغيرهای مربوط به بخش كواورزی كاه
از تغيير اقليم متأثر باشل ،مايباشال كاه در مطالعاه حاضار از پاارامتر
بهرهوری بخش كواورزی استفاده ميشود .الزم به توضيﺢ است ابتالا
اثر بارنلگي به عنوان يک نناينله از متغيرهای اقليناي بار بهارهوری
بخش كواورزی سنجيله ميشود و سﭙس در قالب ملل  ،DCGEو با
تغيير بهرهوری متناسب با تغيير بارنلگي پيشبيني شله ،اثر تغيير اقليم
تا افق  2030سنجيله ميشود.
مبنااای ابالعاااتي اصاالي در ماالل  ،CGEماااتريس حسااابلاری
اجتناعي است .اين ماتريس كه يک ابزار توصيفي بارای نواان دادن
جزئيات ساختار اقتصاد يک كوور مي باشل ،به عنوان ابازاری مناساب
برای تحليکهای تعادل عنومي به شنار مايرود؛ چارا كاه ابالعاات
ارتباط بخشهای توليلی و ارتباط با دنيای خاار را ارائاه مايكنال و
هنچنين چگاونگي ارتبااط ايجااد درآمال و مصارف درآمال را نواان
ميدهل.

مواد و روشها
پايه ابالعاتي مللهای تعادل عنومي ،اغلب ماتريس حساابلاری
اجتناااعي )SAM(9اساات .ماتريس حسابلاری اجتناعي نواندهنلهی
جريان دايرهواری از وجوه بين بخشهاا ،عواماک و نهادهای موجود در
6- Elshnnawy et al
7- Roberto Roson
8- Sebastian Döll
9- Social Accounting Matrix
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يک اقتصاد مبتني بر بازار است .ماتريس حسابلاری اجتناعي كه ياک
ماتريس مربع است ،بوری تنظيم شله اسات كاه مجناوط ساطرها و
ستونهای آن با هم برابر ميباشل .ستونها نوان دهنله درياافتيهاا
(درآمل) و سطرها نوان دهنله پرداختيها (هزينه) مايباشال .بناابراين
ببق اين تعريف بايل كک درآمل هنه حسابها باا كاک مخاار هناه
حسابها برابر باشل .بهعبارتي درآملهای هر اقتصاد با كک هزينههاای
آن اقتصاد برابر باشل .مهم ترين ويژگي اين مااتريس ،تلفياق هناهی
بخشهای اقتصادی با كاركرد موابه در يک چارچوب كلي ميباشل.
از آنجايي كه ماتريس حسابلاری اجتنااعي ياک ابازار توصايفي
برای نوان دادن جزئيات ساختار اقتصاد يک كوور ميباشل ،به عنوان
ابزاری مناسب برای تحليکهای تعادل عنومي نيز باه شانار مايرود؛
چرا كه ابالعات ارتباط بخشهای توليلی و ارتباط با دنيای خاار را
ارائه مي كنل و هنچنين چگونگي ارتباط ايجاد درآمل و مصرف درآمال
را نوان ميدهل.
الزم به ذكر است در اين مطالعه ،جهت اجرای مالل از مااتريس
حسابلاری اجتناعي اقتصاد ايران در سال  1390استفاده شاله اسات.
هنچنين تلوين معادالت تعادل عنومي قابک محاسابه ايساتا در ايان
مطالعه ،مبتني بر مطالعه الف گرين و هنكااران )12( 1باوده و بارای
پوياسازی نيز از مطالعاتي نظير وليزاده ( )20بهره گرفته شله است.
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()2

i

X ij ,t  axij ,t .Y j ,t

()3

j

VA j ,t  ay j ,t .Y j ,t

كه در معادالت فوق:
 iو  ،jانليس بخشها يا كاالهاا مايباشال .هنچناين  ،hاناليس
عوامک اوليه توليل (نيروی كار و سرمايه) ، VA j ,t ،ارزش افزوده بخش
-jام در زمان -tام ، b j ,t ،پارامتر كارايي در تابع توليال بخاش -jام در
زمان -tام ، X ij ,t ،توليل بخش -iام كه به عنوان نهاده واساطهای در
زمان -tام توسط بخش -jام مصرف ميشود ، Y j ,t ،ساتاده ناخاالص
بخش -jام در زمان -tام ، axij ,t ،ضريب حلاقک نياز باه نهاادههاای
واسطهای بخش -iام به منظور توليل يک واحل ستاده ناخالص بخاش
-jام در زمان -tام (ضرايب فني داده-ستاده) ، ay j ,t ،ضريب حالاقک
نياز به ارزش افزوده برای توليل يک واحل ستاده ناخالص در زمان -tام
و  ،  hj,tپارامتر سهم در تابع توليل ياا كواش توليال بخاش -jام در
زمان -tام نسبت به نهاده -hام ميباشل ،بهبوری كه 0   hj,t 1

و .   hj,t =1
h

معادالت مصرف

معادالت تولید

در ملل تعادل عنومي ،استفادهی بخشهای اقتصاادی از نياروی
كار و سرمايه به عنوان نهاده اوليه به منظاور توليال ،از فاروو اولياه
برای تخنين به شنار ميرود .برای واقعيت بخوي به ملل ،عالوه بار
نهادههای اوليه ،فرو ميگردد كه بخشها ،نهادههاای واساطهای را
نيز برای توليل به كار ميبرنل .اين فرو سابب پيچياله شالن رفتاار
بنگاهها مايشاود و فرآينال توليال را باه دو فااز اول 2و دوم 3ت سايم
ميكنل .فاز اول مربوط به تركيب نهادههای سرمايه و نيروی كار است
كه به توليل ارزش افزوده منجر ميشاود .تاابع توليال در ايان مرحلاه
كاب-داگال درنظر گرفته شله است كاه در قالاب رابطاه ( )1ارائاه
شله است:
hj ,t
()1
VA  b
FD
hj,t



j ,t

j ,t

h

مصرف بخش خصوصی

در اين بخش ابتلا فارو مايگاردد كاه مصارفكننالگان سابل
مصرفي خود را به نحوی انتخاب ميكننال كاه مطلوبيتواان حالاكثر
گردد .مطلوبيت خانوارها به م لار مصرف آنها از كاالی توليل شاله در
هر بخش بستگي دارد .در اينجا فرو ميگردد كه تابع مطلوبيت ،يک
تابع كاب-داگال مي باشل كه با توجه به قيل بودجه كه برابر با درآمل
خالص خانوار در نظر گرفته ميشود ،حلاكثر خواهل شل.
بر مبنای چنين فرضي ،تابع ت اضا برای هر كاال به صورت معادلاه ()4
به دست خواهل آمل:
()4

Ci ,t .PQi ,t  ci ,t YH t  DTAX t  HSAVt 

كه در آن  ، Ci ,tم لار مصرف خانوارها از كاالی بخش -iام در زماان

در فاااز دوم ،ارزش افاازوده مرحلااه اول بااا كاالهااای واسااطهای
تركيب شله و با فرو تكنولوژی لئونتياف در ايان مرحلاه ،معاادالت
توليل بهشرح روابط ( )2و ( )3ميباشل:

-tام ، PQi ,t ،قيناات كاااالی مركااب بخااش -jام در زمااان -tام،
 ، HSAVtپس انلاز خانوارها در زمان -tام ، DTAX t ،ماليات مست يم
در زمان -tام ، YH t ،درآمال خاانوار در زماان -tام و  ، ci,tپاارامتر
سهم در تابع مطلوبيت يا سهم هر كاال در سبل مصرفي خانوارميباشل،
بهبوری كه  0 ci,t 1و  .  ci,t =1الزم به توضيﺢ اسات كاه

2- Top stage
3- Bottom stage

سنت چپ معادله ( )4كه از ضرب  Ci ,tو  PQi ,tمحاسبه شله اسات

1- Lofgren et al

i
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بيانگر ارزش مصارف خانوارها از كاالی بخش -iام در زمان -tام ماي
باشل.

-iام در زمان -tام ميباشل.
معادالت پویایی مدل

مصرف بخش دولتی

مصرف بخش دولتي– يک متغير برونزا در نظر گرفته ميشود.
()5
Gi ,t .PQi ,t  gi .GDTOTt ,t
كه  ، Gi ,tمخار دولت در بخاش -jام در زماان -tام ،  g i ,t ،پاارامتر
سهم مخار دولت در هار بخاش در زماان -tام و  ، GDTOTtكاک
مصرف دولت در زمان -tام (متغير برونزا) مايباشال .در معادلاه (،)5
سنت چپ معادله بيانگر ارزش مخار دولت در بخاش -jام در زماان
-tام است.
معادالت سرمایهگذاری

در هر بخش ،تابع ت اضای سرمايهگذاری با توجاه باه معادلاه ()6
تعيين ميشود .بر اسا اين معادله ،سرمايهگذاری در هر بخش تابعي
از كک سرمايهگذاری است.
()6
IDi ,t .PQi ,t  i ,t .INVESTt ,t
كه در آن  ، IDi ,tت اضای سرمايهگذاری بخش -iام در زماان -t

ام ، INVESTt ،كک سرمايهگاذاری در زماان -tام و  ،  i,tپاارامتر
سهم سرمايهگذاری بخش -iام در زمان -tام ميباشل به باوری كاه
 0   i 1و  .   i =1در معادله ( IDi ,t .PQi ,t ،)6نواندهنله
i

ارزش كک سرمايهگذاری بخش -iام در زمان -tام است.
تجارت خارجی

در اين بخش فرو ميگردد كه فرضيه كوور كوچک وجود دارد.
يعني ايران كوور كوچک است و فعاليتهای آن تاأثير قاباک تاوجهي
روی قينتهای بازارهای بينالنللي نالارد .بناابراين قينات واردات و
صادرات برحسب واحل پول خارجي ثابت ميباشل .رواباط باين قينات
صادرات و واردات برحسب واحل پول خارجي و داخلي باه ترتياب باه
صورت روابط ( )7و ( )8خواهل بود:
()7
PEi ,t  pwei ,t .EXRt
()8

PM i ,t  pwmi ,t .EXRt

كه در آن  ، PEi ,tقينت داخلاي صاادرات بخاش -iام در زماان
-tام ، PM i ,t ،قيناااات داخلااااي واردات بخااااش -iام در زمااااان
-tام ، pwei ,t ،قينت جهاني صادرات (متغير بارونزا) بخاش -iام در
زمان -tام و  ، pwmi ,tقينت جهاني واردات (متغير بارونزا) بخاش

با توجه به اينكاه در مطالعاهی حاضار اثار تغييار اقلايم بار روی
متغيرهای كالن بخش كواورزی ،بي يک دوره زماني ماورد بررساي
قرار ميگيرد ،لذا الزم است بهمنظور پويا ننودن ملل ،از بريق اضافه
كردن معادالتي به مجنوعه معادالت قبلي ،تغييراتي را در ملل ايجااد
كرد .برای پوياسازی ملل ،فرآينل رشل سرمايهگذاری بخشها ،مخار
دولت و مخار خانوار به ملل اضافه شلهانل و فرو شاله اسات كاه
م ادير هريک از متغيرهای فوق در هر دوره ،نسابت باه دورهی قباک
رشل موخصي دارنل .آمار مربوط به نرخ رشل اين متغيرها از مركز آمار
ايران و بانک مركزی استخرا شله است.
()9
) PQ j ,t 1.C j ,t 1  PQ j ,t .C j ,t .(1  r
()10

) PQ j ,t 1.G j ,t 1  PQ j ,t .G j ,t .(1  r

()11

) PQ j ,t 1.ID j ,t 1  PQ j ,t .ID j ,t .(1  r

كه در آن  ،rمتوسط نرخ رشل مخار مصارف بخاش خصوصاي،
دولتي و سرمايهگذاری است كه از بريق آمار بانک مركازی در ساال
های مختلف جنعآوری شله است.
نحوه بررسی اثر تغییر اقلیم در قالب مدل DCGE

به منظور بررساي اثار تغييار اقلايم بار متغيرهاای كاالن بخاش
كواورزی در قالب الگوی  DCGEميتوان باا ايجااد ياک شاوک در
يكي از پارامترهای بخش كواورزی ،به هلف مذكور دسات يافات .از
جنله پارامترهايي كه متأثر از تغيير اقليم مايباشال ،بهارهوری بخاش
كواورزی ميباشل ( .)5بهبوریكه برای مثال ميزان بارش باران ماي
توانل بر ميزان بهرهوری اين بخش مؤثر باشل .در تاابع توليال كااب-
داگال در مرحله اول توليل ،پارامتر  bباهعناوان شااخص بهارهوری
جزئي كک عوامک توليل شناخته ميشود كه با بهدستآوردن يک رابطه
بين اين پارامتر و متغير اقليم ،ميتوان به هلف اصلي دست يافت .باه
اين ترتيب بهمنظور محاسبه رابطاه ميازان باارش بااران و بهارهوری
بخش كواورزی ،رابطه ( )12ملنظر قرار گرفت:

()12
TFP  Rain
كه در آن  TFPمعرف شاخص بهرهوری كک در بخش كواورزی،
 Rainنيز ننايانگر بارنلگي ساالنه و  βكوش تغيير شاخص بهرهوری
نسبت به بارش باران است .شااخص بهارهوری عواماک توليال شاامک
سرمايه ،نيروی كار و كک عوامک توليل هر ساله توساط ساازمان ملاي

اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران

بهرهوری ايران محاسبه و منتور ميشود كه نتايج محاسبات آن مركز
در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.
الزم به توضيﺢ است برای برآورد رابطه فوق از ابالعاات ساری
زماني بي سالهای  1375-1389استفاده شله است .باهباوری كاه
ابالعات بارش باران از سايت سازمان هواشناسي اياران و ابالعاات
شاخص بهرهوری از سازمان ملاي بهارهوری اياران جناعآوری شاله
است .رابطه فوق از بريق نرمافزار  Eviewsبرآورد شله است.
شايان ذكر است كه سعي بر آن باوده كاه اثار سااير متغيرهاای
اقليني ماننل دما نيز بر بهرهوری سنجيله شاود و نتاايجي مبتناي بار
تغييرات دمايي نيز ارائه شود ،ولي از آنجاكاه رابطاه معنايداری باين
متغير دما و بهرهوری وجود نلاشته است ،لذا در اين مطالعه به بررساي
اثر بارش باران بهعنوان متغير اقليني بسنله شله است.
مطابق با گفتههای پيوين در ملل  DCGEاز ماتريس حسابلاری
اجتناعي ايران در سال  1390استفاده شله است .در اين مالل عاالوه
بر اينكه پارامترهای زيادی بر مبنای كاليبراسيون ملل مورد محاسابه
قرار ميگيرد ولي دادههای اوليهای نظير پارامترهای كواش در مالل
 CETو  CESمورد نياز بوده است كه از مطالعه موساوی محساني و
سعيلیفر ( )13استفاده شله است.

نتایج و بحث
در مطالعه حاضر با بهكارگيری مالل  DCGEباه بررساي اثارات
تغيير اقليم بر رشل اقتصادی بخش كواورزی در اياران پرداختاه شال.
هالف اصالي اياان پاژوهش ،بررساي اثاار تغييارات آب و هاوايي باار
سرمايه گذاری و رشل اقتصادی بخش كوااورزی باه عناوان يكاي از
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بخشهای مهم اقتصادی در ايران بوده است .بهاين منظور ،اثر باارش
به عنوان يكي از متغيرهای تغييرات آب و هاوايي بار روی بهارهوری
بخش كواورزی محاسبه شله است تا مت اابال اثار آن بار متغيرهاای
كالن بخش كواورزی در قالب مالل  DCGEمحاسابه شاود .نتاايج
حاصک از بررسي اثر بارش بر بهرهوری بخش كواورزی حااكي از آن
است كه يک درصل تغيير در ميازان باارش ،م الار بهارهوری بخاش
كواورزی را به ميزان  0/79درصل كاهش مايدهال .براساا نتاايج
مطالعات پيوين ،تا سال  2030ميزان بارش باران در اياران 9 ،درصال
كاهش مييابل و به اين ترتيب ،بارش در هر سال بهبور ميانگين 0/3
درصل كاهش مييابل .بنابراين ميزان بهرهوری بخش كواورزی در هر
سال به بور متوسط  0/237درصل كاهش پيالا مايكنال .بار هناين
اسا اثر تغيير ميزان بهره وری بخش كواورزی (ضاريب تكنولاوژی
تابع كاب داگال ) در نتيجهی تغييرات آب و هاوايي ،بار متغيرهاای
كالن بخش كواورزی شامک توليل و سرمايهگذاری سنجيله شال كاه
نتايج آن در ادامه به تفسير ارائه شله است.
ارتباط عوامک محيطاي باا رشال محصاوالت كوااورزی موجاب
ميگردد تا تغييرات اقليني بر بازدهي محصول و يا ناابودی كاماک آن
تأثيرگذار باشل .براسا نتايج به دست آماله از شابيه ساازی كاه باه
تفكيک بخشها در جلول  1ارائه شله است ،با كاهش ميزان بارنلگي
به عنوان يكي از عوامک تغيير اقليم ،توليل بخاش كوااورزی كااهش
پيلا ميكنل و اين كاهش بي بازه بيست سالهی پايشبيناي شاله ،از
سال  2011تا سال  ،2030برای بخش زراعت 6/463 ،درصل ،بخاش
دامﭙروری  1/811درصل ،بخاش جنگلالاری 2/618 ،درصال و بخاش
شيالت  3/893درصل ميباشل.

جدول  -1تغییرات تولید بخش کشاورزی در اثر تغییر اقلیم به تفکیک زیر بخشها (درصد)
)Table 1- Changes in agricultural sector production due to climate change by sub-sectors (percent
پنج سال چهارم
Fourth five year

پنج سال سوم
Third five year

پنج سال دوم
Second five year

پنج سال اول
First five year

-6.463

-5.2

-3.912

-2.598

-1.811

-1.283

-0.749

-0.209

-2.618

-1.23

0.206

1.692

-3.893

-3.084

-2.266

-1.437

زراعت
Farming

دامﭙروری
Livestock

جنگللاری
Forestry

توليل بخش كواورزی
Production of
agriculture sectors

شيالت
Fisheries

مأخذ :يافتههای پژوهش
Source: Research finding

از آنجايي كه رشل محصوالت زراعي با عوامک محيطاي باهباور
مست يم در ارتباط است ،تغييارات آب وهاوايي مايتوانال بار باازدهي
محصول و يا نابودی كامک آن تأثيرگذار باشل .زمستانهای بسيار سرد

برای محصوالت كواورزی مناسب نبوده و در زمان خوكسالي نيز اگر
از سيستمهاای آبيااری كارآمال اساتفاده نواود ،ناابودی محصاوالت
اجتنابناپذير است؛ لذا توليلات محصوالت بخاش زراعات باهواساطه
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تأثيرپذيری باال از تغيير الگوی بارش ،بازده نزولي دارنال و ايان رونال
كاهوي در توليل محصوالت زراعي ،بخش دامﭙروی را با موكک تأمين
مواد غذايي مورد نياز دام مواجه ميساازد و باه ايان ترتياب توليالات
دامي را تحت تأثير قارار مايدهال .از برفاي ديگار مطالعاات نواان
ميدهنل كه تغييرات آب و هاوايي در افازايش بالياای ببيعاي ماؤثر
مي باشنل كه اين باليا اثارات ساوئي بار توليالات بخاش جنگلالاری
مي گذارد و توليلات اين بخش را با رونل نزولي روبرو ميسازد .مطابق
با نتايج ،تغييرات اقليني بصورت كوتاه ملت و نيز بلنال مالت اثارات
متفاوتي بر روی توليل بخش جنگللاری ميگذارد .ميتاوان گفات باه
دليک رابطه درونبخوي كه باين فعالياتهاای مختلاف كوااورزی و
فعاليتهای غيركواورزی وجود دارد ،بهدلياک عالم حساسايت شاليل

)(Fisheries

)(Forestry

توليل جنگللاری به پارامتر بهرهوری ،با توجه به قيود درنظر گرفتاه در
ملل مورد مطالعه ،ابتلا توليل اين بخش بارای جباران كااهش توليال
ساير بخشها افزايش مييابل ولاي از آنجاا كاه اداماه رونال كااهش
بارنلگي موجب آسيب اكوسيستم جنگلي خواهل داشت بنابراين توليال
اين بخش نيز با تلاوم كاهش بارنلگي كاهش خواهل يافت.
هنچنين تغييرات اقليني ،عاملي تأثيرگذار بر روی از باين رفاتن
برخي از آبزيان و كاهش آبهای زيرزميني اسات .لاذا ايان تغييارات
جوی موجب كاهش توليل در بخش شيالت نيز ميگردد.
شكک  1بيانگر كاهش توليل بخاش كوااورزی باه تفكياک زيار
بخشها در اثر تغيير اقليم در آينله ميباشل.

)(Livestock

)(Farming and Gardening

شکل  -1تغییرات تولید بخش کشاورزی در اثر تغییر اقلیم به تفکیک زیر بخشها (درصد)
)Figure 1- Changes in agricultural sector production due to climate change by sub-sectors (percent

جلول  2و شكک  ،2تغييرات بخش كواورزی كاه بار اثار تغييار
اقليم رخ ميدهل را نوان ميدهل.
ارتباط عوامک محيطاي باا رشال محصاوالت كوااورزی موجاب
ميگردد تا تغييرات اقليني بر ساير بخشها و متغيرهای مرتبط با اين
بخش تأثيرگذار باشل .در اثر كاهش توليال بخاش كوااورزی ،ت اضاا
برای عوامک توليل (نيروی كار و يا سرمايه) كاهش پيالا مايكنال و از
آنجايي كه خانوارها صاحبان عوامک توليل هساتنل ،درياافتي خانوارهاا
كاهش يافته و منجر به كاهش قلرت خريل آنها ميگردد .در نتيجاه
با كاهش قلرت خريل خانوارها ،مصرف كاهش پيالا مايكنال كاه بار

اسا جلول  ،2ميزان اين كاهش در پايان دوره مورد مطالعه5/025 ،
درصل ميباشال .ت غييار اقلايم هناه مساائک و موضاوعات مارتبط باا
كواورزی ،منابع ببيعي و محيط زيسات ،اعام از آماوزش ،پاژوهش،
كارآفريني و اشتغال را ميتوانل تحت تأثير قرار دهل و سارمايهگاذاری
در اين بخش را با موكک مواجه ميسازد .با كااهش توليال در بخاش
كواورزی و كاهش دريافتي صاحبان عوامک توليال در ايان بخاش ،از
آنجايي كه بيوتر استفاده كننلگان از محصوالت توليلی ايان بخاش،
خانوارهای كم درآمل هستنل ،مي توان بياان نناود كاه خانوارهاای باا
درآمل كنتر ،از اين كاهش ،بيوتر از خانوارهای با درآمل باالتر متضارر

اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران

مي گردنل .به عبارت ديگر اين كاهش توليل ،سبب ناابرابری اقتصاادی
مي گردد كه در نهايت موجب كاهش سرمايهگذاری در ايان بخاش و
ساااير بخااشهااا ازجنلااه صاانعت و معاالن ماايگااردد و در نهاياات
سرمايه گذاری كک نيز با كاهش روبرو ميگردد .لذا كااهش بهارهوری
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در كواورزی بهواسطه تغييرات اقليم ،منتج به كاهش سارمايهگاذاری
در اين بخش ميگردد .با توجه به جلول  2ميزان اين كاهش تا ساال
 2030برای بخش كواورزی 4/462 ،درصل ميباشل.

جدول  -2تغییرات بخش کشاورزی در اثر تغییر اقلیم (درصد)
)Table 2- Changes in agriculture sector due to climate change (percent
پنج سال چهارم
Fourth five year

پنج سال سوم
Third five year

پنج سال دوم
Second five year

پنج سال اول
First five year

-4.469

-3.516

-2.546

-1.558

-5.025

-4.410

-3.791

-3.168

-4.462

-3.875

-3.285

-2.693

-13.770

-10.645

-7.399

-4.027

5.504

3.756

2.029

0.324

توليل
Production

مصرف
Consumption

سرمايهگذاری
Investment

صادرات
Export

واردات
Import

مأخذ :يافتههای پژوهش
Source: Research finding

)(Fourth five year

)(Third five year

)(Second five year

)(First five year

شکل  -2تغییرات متغیرهای بخش کشاورزی در اثر تغییر اقلیم (درصد)
)Figure 2- Changes in agricultural sector variable due to climate change (percent

بخش كواورزی
Agriculture sectors

340

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ،جلد  ،32شماره  ،4زمستان 1397

با كاهش سرمايهگذاری در بخش كواورزی (زراعات ،دامﭙاروری،
جنگللاری و شيالت) كه در اثر تهليلات ناشي از تغيير اقليم به وقاوط
ميپيونلد ،توليلات بخش كواورزی رونل نزولي به خود ميگيرد كه در
نهايت منجر به كاهش صادرات در اين بخش مايشاود .ميازان ايان
كاهش در پايان دوره مورد مطالعه  13/770درصل ميباشل.
بخش كواورزی ارتباط نزديكي با سااير بخاشهاا دارد و تاأمين
كننله ماواد غاذايي بارای شااغالن در ديگار بخاشهاای اقتصاادی
ميباشل .لذا با كااهش توليال در ايان بخاش ،بارای بارآورده كاردن
نيازهای مواد غذايي در كوور ،واردات افزايش پيلا ميكنال .هنچناين

مي توان بيان ننود كه در نتیجهی کاهش ولییاد در ش ا شاهی
زراعت ،دامپروری ،جنگلاداری و یای و و از جنجاهکه کاه نار
شه ،کمتار از نار
کهش مصرف در اثر وغییر اقلیم در اکن ش
ولیید مهشهید ،وارداو افزاک پیدا مهکند.
اين افزايش واردات كه در نتيجه تغيير اقليم رخ ميدهل ،با توجه
به جلول  ،3در پايان دوره مورد مطالعه 5/504 ،درصل ميباشل.
جلول  3و شكک  ،3تغييرات توليل ساير بخاشهاای اقتصاادی را
عالوه بر بخش كواورزی در اثر تغيير اقليم نوان ميدهل.

جدول  -3تغییرات تولید بخشهای اقتصادی در اثر تغییر اقلیم (درصد)
)Table 3- Changes of production of economic sectors due to climate change (percent
پنج سال چهارم
Fourth five year
-4.469

پنج سال سوم
Third five year
-3.516

پنج سال دوم
Second five year
-2.546

پنج سال اول
First five year
-1.558

-1.969

-3.005

-4.057

-5.127

0.050

0.448

0.853

1.264

0.305

0.354

0.404

0.457

كواورزی
Agriculture

صنعت
Industry

توليل كک

معلن

Total production

Mine

خلمات
Services

مأخذ :يافتههای پژوهش
Source: Research finding

در نتيجهی كاهش توليل در بخش كواورزی بهواسطه تغيير اقليم،
توليل ساير بخشها نيز تحت تأثير قرار ميگيرد .به بوریكاه ميازان
توليل در بخش معلن كاهش مييابل اماا ايان ميازان در بخاشهاای
صنعت و خلمات با رونل كاهوي افزايش پيلا ميكنل .ميزان افزايش يا
كاهش تعلادی از متغيرها در برخي از بخشهاا هامجهات باا بخاش
كواورزی ميباشل .اين بلان معني است كه اين بخشها رابطاه درون
بخوي مست يني با بخش كواورزی داشتهانل .به عباارتي ديگار ايان
بخشها از كاالی بخش كواورزی به عنوان نهاده واسطه ،به نسابت
بيوتری نسبت به ساير بخشها استفاده ميكننل.

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توجه به بررسيهای صورت گرفته در اين پژوهش ميتوان اين
گونه استنباط ننود كه بين تغيير ميزان بارش (به عنوان متغيار تغييار
اقليم در اين مطالعه) و ميزان سرمايهگذاری بخش كوااورزی و رشال
اقتصادی در اين بخش ،ارتباط محسوسي وجاود دارد .بطاوریكاه تاا
سال  ،2030توليل بخش كواورزی بهواسطه تأثيرپذيری بااال از تغييار
اقليم ،رونل نزولي دارد و ميزان اين كااهش  4/469درصال مايباشال.

نتايج هنچنين حاكي از اين مي باشل كه با تغيير اقليم (كاهش بارش)،
ميزان سرمايهگذاری در بخش كواورزی ،كاهش مييابل و اين كاهش
تا سال  4/462 ،2030درصل مي باشل .در اثر كاهش توليال در بخاش
كواورزی ،ت اضا برای برخي عوامک توليل (نيروی كار و يا سرمايه) نيز
كاهش پيلا ميكنل .از آنجاايي كاه خانوارهاا صااحبان عواماک توليال
هستنل ،درآمل خانوارها كاهش مييابل .اين كاهش در درآمل خانوارهاا،
منجر به كاهش قلرت خريل آنها ميگردد .بنابراين با كاهش قالرت
خريل خانوارها ،مصرف كک در بخش كواورزی كاهش پيلا ميكنل كه
ميزان آن در پايان دورهی پيشبيني شله 5/025 ،درصل ميباشل.
بر اسا نتايج به دست آمله ،يكي ديگر از اثرات تغييار اقلايم در
بخش كواورزی ،افزايش واردات ميباشال .بخاش كوااورزی ارتبااط
نزديكي با ساير بخشها دارد و تأمين كننله مواد غذايي برای شاغالن
در ديگر بخش های اقتصادی و يک منبع تاأمين نهااده بارای برخاي
فعاليتها مي باشل .لذا با كااهش توليال در ايان بخاش ،بارای تاأمين
نيازهای مواد غذايي در كوور و ادامه رونل توليل در بخشهای ديگار،
واردات افزايش پيلا مي كنل .م لار اين افزايش به ميزان  5/504درصل
تا سال  2030ميباشل.

اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران
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شکل  -3تغییرات تولید بخشهای اقتصادی در اثر تغییر اقلیم (درصد)
)Figure 3- Changes in production of economic sectors due to climate change (percent

نتايج به دست آماله نواان مايدهال كاه باا توجاه باه كااهش
سرمايه گذاری در بخش كواورزی كه در اثر تهليلات ناشاي از تغييار
اقليم (كاهش بارش) به وقوط ميپيونلد ،ميزان توليال در ايان بخاش
رونل كاهوي به خود ميگيرد .اين كاهش توليل در نهايات منجار باه
كاهش صادرات به ميزان  13/770درصل ميگردد.
علاايرغاام ن ااش تعيااين كننااله ساارمايه در بخااش كواااورزی،
بررسيهای صورت گرفته در اين پژوهش بياان مايدارد كاه بار اثار
پياماالهای ناشااي از تغيياار اقلاايم در دوره مااورد مطالعااه ،روناال
سرمايهگذاری بخاش كوااورزی ،از ساهم كنتاری نسابت باه سااير
بخش ها برخوردار است .لذا در چنين شرايطي بايل سياستهايي چاون
تثبيت قينت كاالهای كواورزی ،افزايش اعتبارات اعطاايي باناکهاا
و ...جهت ايجاد رغبت بخش خصوصي ،به منظاور سارمايهگاذاری در
اين بخش انجام پذيرد.
تنامي موارد پرداخته شله در اين مطالعه و ساير مطالعاات انجاام
شاااله در داخاااک و خاااار  ،گويای آن است كه در اثر تغيير اقليم در
سالهای آتي ،با كنبود منابع آبي و كاهش عنلكرد محصوالت زراعي
مواجاه خواهايم بود .لذا ملياريت صحياﺢ مناابع آباي و اسااتفاده از
روشهای نوين آبياری ،از اهنيت بسيار بااليي برخوردار ميباشنل.
بررسي مطالعات گذشته از جنله خياز ( )9در زميناه تغييار اقلايم
نوان داد كه يک رابطه علي يک برفه از بخش كواورزی به سانت
بخش صنعت و معلن وجود دارد .نتايج اين مطالعه نيز نواان داد كاه

در اثر تغيير اقليم و اثرگذاری منفي آن بر متغيرهای بخش كواورزی،
ساير بخشها ا ز جنلاه صانعت و معالن نياز از ايان تهليالات تاأثير
ميپذيرنل و توليلات در اين بخشها نيز با كاهش روبرو ميگردد.
مطابق با نتايج تح يق ،بهازای هر درصل كاهش باران ،بهارهوری
بخش كواورزی حلود  0/79درصل كاهش مييابل .از آنجا كه پايش-
بيني شله تا سال  9 ،2030درصل از بارنلگي كاسته شود ،لاذا پايش-
بيني ميشود بهرهوری بخش كواورزی تا پايان ساال ماذكور حالود
 7/11درصل كاهش يابل .از آنجا كه مبتني بر نتايج تح ياق ،تاا ساال
 2030از توليل بخش كواورزی حالود  4/5درصال كاساته شاود ،لاذا
پيونهاد ميشود برای جبران هار ياک درصال كااهش توليال بخاش
كواورزی ،بهرهوری بخش كواورزی حلود  1/6درصل افازايش يابال
كه برای نيک به اين هلف ،استفاده از تكنيکهای كارافزا و سرمايهافزا
و آموزش كواورزان و موللان بخش كواورزی موثر واقع ميشود.
در نهايت با توجه به نتايج به دست آمله در اين پژوهش و بررسي
مطالعات انجام شله داخلي و خارجي در زمينه تغيير اقلايم ،ماي تاوان
راهكارهايي چون افزايش آگاهي عنوم نسبت به تغيير اقليم و تأثير آن
بر زنلگي نسکهای آينله ،سياستگذاری برای كاهش استفاده از منابع
آبي و ذخيره آب فعلي را به عنوان استراتژیهاای م ابلاه باا تغييارات
بارنلگي،
افزايش بهرهوری عوامک و منابع توليل به عنوان راهكااری جهات
افزايش توليلات محصاوالت كوااورزی باا اساتفاده از ارائاه خالمات

1397  زمستان،4  شماره،32  جلد،نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

زيست محيطي و تعيين و ترويج الگوی توليل متناسب باا مزياتهاای
.نسبي منابق اكولوژيک كواورزی ارائه ننود
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 ايجاد و توسعه فانآوریهاای،زيربنايي برای توسعه اراضي كواورزی
نوين در توليل و فرآوری محصوالت كواورزی باا رعايات مالحضاات
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