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 چکیده

های خاا  بخاش كوااورزی    های مختلف اقتصاد را تحت تأثير قرار داده است. ويژگيترين مسائلي است كه بخشتغييرات آب و هوا يكي از مهم
اسات. بارهنين اساا ،    ده ترين بخش به متغيرهای آب و هوايي، اين بخش را به محور اصلي مباحث مربوط به تغييرات اقلايم تباليک كار   نظير وابسته

ساابلاری  پژوهش حاضر، اثر تغيير اقليم بر رشل اقتصادی بخش كواورزی را در ايران در قالب ملل تعادل عنومي قابک محاسبه پويا مبتني بر ماتريس ح
، 2030ي در افق بيست ساله تاا ساال   مورد بررسي قرار داده است. نتايج مطالعه نوان داد كه با در نظر گرفتن ميزان كاهش بارنلگ 1390اجتناعي سال 

دات در يابل ولي ميزان واردرصل كاهش مي 770/13و  462/4، 025/5، 469/4ترتيب گذاری و صادرات بخش كواورزی بهميزان توليل، مصرف، سرمايه
گذارد، الزم است كه ن بخش كواورزی ميشود. با توجه به اثرات سوئي كه تغيير اقليم بر متغيرهای كالدرصلی مواجه مي 504/5اين بخش با افزايش 
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 3 2*  1 مقدمه

های آب و هوا برای يک مكاان و زماان   به متوسط شاخصاقليم 
الالولي تغييار اقلايم    شاود. بباق تعرياف كنيتان باين     خا  گفته مي

4(IPCC  هرگااه شااخص ،)   هااای آب و هاوايي يااک منط اه از رفتااار
انتظاری آن در بلنلملت )برمبنای ابالعات ثبات و موااهله شاله در    

ر باشل، تغييار اقلايم روی   ناپذيمنط ه( فاصله گيرد و اين تغيير برگوت
های دهل. اين تعريف به هر گونه تغيير در اقليم كه ناشي از فعاليتمي

باشال، اشااره دارد و باا    انساني يا ناپايلاری ببيعي سيستم اقليني ماي 
های مختلاف  های كوتاه ملت اقليني تفاوت دارد. هرچنل بخشنوسان

لاری، آب، انرژی اقتصادی اعم از كواورزی، گردشگری، صنعت، جنگل
 7، 6باشنل )و حتي بازارهای مالي و بينه تحت تأثير تغييرات اقليم مي

ترين بخش به اقلايم، بخاش كوااورزی    (، اما در اين بين وابسته18و 
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4- Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) 

گاردد  است؛ چرا كه تغيير اقليم با تغيير ميزان بارش و دما موجب ماي 
محصاول  كه دامنه بهينه رشل گياهان زراعاي تغييار كنال و عنلكارد     

(. از سويي ديگر، يكي از تبعاات مهام و آشاكار    13كاهش پيلا ننايل )
پليله تغيير اقليم در بخش كواورزی، اثرگذاری آن بر امنيت غذايي و 

  گسترش ف ر در جوامع كواورزی است.
های توليلی، درآمل عوامک توليال  تغيير اقليم موجب تأثير بر بخش

هاايي كاه ارتبااط    اری روی بخششود و اين اثرگذو درآمل نهادها مي
مت ابک بيواتری باا بخاش كوااورزی دارنال، بيواتر نناياان اسات.         

دهل كه ارتباط معنااداری باين متغيرهاای اقليناي     ها نوان ميبررسي
(. 8)دما و بارش( با ميزان توليل بخش كواورزی در ايران وجاود دارد ) 

شاله در  به هنين جهت محور بسياری از تح ي ات و مطالعات انجاام  
زمينه تغيير اقليم، بررسي اثرات و پياملهای احتناالي ايان پلياله بار     

(. بارای  20 و 16، 10های توليلی بخش كواورزی بوده است )فعاليت
به بررسي تغييرات اقليني منط ه ای ( در مطالعاه 1علياحنلی )مثال، 

سيستان در شرايط خوكسالي نسبت به وضعيت درازملت با استفاده از 
نتايج پرداخاااات.  1362-1382ساااااله  20هواشناسي بلنل ملت آمار 

سطح ، به بور كلي در شرايط خوكساليكاه  نوان داد مواهلات وی 
تعلاد درصااااااال،  79زير كوت محصوالت مختلف كواورزی حلود 

هاي  و صيل مادرصال   50گاو درصل،  11درصل، شتر  38گوسفنل و بز 
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ين شرايط ادرصل نسبت به شارايط عاادی كااهش يافتاه اسات.       95
 اناميليارد توم 1400هنراه با قطع كامک آب رودخانه هيرمنل بيش از 

 ار آورده واا يالت به باپروری و شادام ،ش كواورزیاارت به بخاخس
است. را موجب شله كاهش توليل و اشتغال  ،موكالت زيست محيطي

( در تح ي ي تأثير متغيرهای باارش و دماا را   14نوروزيان و هنكاران )
د محصول راهبردی پنبه برآورد كردنل. نتايج آنان نواان داد،  بر عنلكر

گاذارد.  افزايش دما در بول فصک رشل بر عنلكرد پنبه تأثير منفي مي

( باه  CGE)1( با استفاده از تحليک تعادل عنومي قابک محاسبه 9خيز )
بررسي اثرات خوكسالي بر اقتصاد ايران پرداخت. نتايج نوان داد كاه  

گاردد تاا توليال ناخاالص داخلاي، توليال       موجب ماي پليله خوكسالي 
هاا، اشاتغال كاک و اشاتغال در اكثار      تنام استان ای درناخالص منط ه

ای باه بررساي   ( در مطالعه8يابل. خال ي و هنكاران )ها كاهش استان
اثرات تغيير اقليم بر توليل بخش كواورزی و اقتصاد اياران پرداختنال.   

بيني شله بارای  كه در اثر تغيير اقليم پيش نتايج مطالعه آنان نوان داد
درصال   37/5، توليال بخاش كوااورزی    2025تا  2000ايران در دوره 

 يابل.كاهش مي
از جنله مطالعات خارجي مرتبط با تغيير اقليم بر بخش كوااورزی  

باارش و دماای    ( اشاره نناود كاه تأثيرگاذاری   2)2توان به بن زيلمي
هاای  را باا اساتفاده از روش داده  ساالنه بر بخاش كوااورزی تاونس    

تركيبي پويا بررسي ننوده است. نتاايج حاصاله نواان داد كاه دماای      
ساالنه تأثير منفي و بارش ساالنه تأثير مثبتي هم بار توليال غاالت و    

( 4) 3هم بركک توليلات كواورزی تونس داشته است. ابولي و هنكاران
ليم بر رشل اقتصادی در پژوهش خود با عنوان بررسي بازخورد تغيير اق

(، نتيجاه گرفتنال كاه    DCGE)4با استفاده از ملل تعادل عنومي پويا 
های مختلف و هنچنين كوورهای مختلف، اثرات تغيير اقليم بر بخش
گذارد كه به بور خا  كوورهای درحال توساعه  متفاوتي بر جای مي
باه  ( در تح ي اي  17) 5برنل. توكوناگا و هنكااران بيوتر از آن رنج مي
های تغيير اقليم بر توليلات محصاوالت كوااورزی   بررسي تأثيرگذاری

های تركيبي پوياا پرداختنال.   در ژاپن با استفاده از تجزيه و تحليک داده
در اين مطالعه تأثيرگذاری سه متغير اقليني دماا، تاابش خورشايلی و    

بارنج و   ،هاالت كواورزی ژاپن اعم از سبزیبارش بر توليلات محصو
ميني با استفاده از تابع توليل بررسي شل. نتايج حاصک از تحلياک  زسيب
های تركيباي ايساتا و پوياا نواان داد كاه افازايش ياک درجاه         داده

سلسيو  در ميانگين دمای ساالنه، توليل برنج را دركوتاه ملت و بلنل 
دهال. الواناوی و   درصل كاهش ماي  9/3درصل و  8/5ملت به ترتيب 

                                                           
1- Computable General Equilibrium 

2- Ben Zaied 

3- Eboli et al 

4- Dynamic Computable General Equilibrium 

5- Tokunaga et al 

 اي باه بررساي اثارات تغييار اقلايم بار رشال         ( در تح ي5) 6هنكاران
ها پرداختنل. نتايج مطالعه آن DCGEاقتصادی مصر با استفاده از ملل 

نوان داد كه پليله تغيير اقليم اثر منفي بر رشل اقتصادی و هنچناين  
گاذارد. هنچناين   اثر منفي بر رشل بخش كوااورزی ايان كواور ماي    

اقلايم باا اساتفاده از مالل      های ديگری نيز در زمينه اثر تغييرپژوهش
CGE ( و سباساتين  15) 7توان به روبرتاو راساون  انجام گرديل كه مي
 ( اشاره ننود.3) 8دول

ای در زمينه اثارات تغييار   های پيوين، بيف گستردهمطابق گفته
ی، چاه در داخاک و چاه در خاار  از كواور      اقليم بر توليلات كوااورز 

داخلاي، باه بررساي اثار     هاای  صورت گرفته است كه در اكثر بررسي
تغييرات اقليني بر محصوالت زراعي خا  پرداخته شله كه بر مبنای 

انل. اما در مطالعات خارجي باه بررساي   الگوهای اقتصادسنجي نيز بوده
های تغييرات اقليني بر كک بخش كواورزی با اساتفاده از  تأثيرگذاری

 ياق  نيز پرداخته شله است. بر ايان اساا  در ايان تح    DCGEملل 
سعي بر آن است كه اثرات تغييرات اقليناي بار رشال اقتصاادی كاک      

ماورد بررساي قارار     DCGEبخش كواورزی ايران با استفاده از ملل 
، از جنله راهكاار دساتيابي باه ايان هالف،      CGEهای گيرد. در ملل

ايجاد يک شوک در يكي از متغيرهای مربوط به بخش كواورزی كاه  
باشال كاه در مطالعاه حاضار از پاارامتر      ماي  از تغيير اقليم متأثر باشل،

شود. الزم به توضيح است ابتالا  وری بخش كواورزی استفاده ميبهره
وری اثر بارنلگي به عنوان يک نناينله از متغيرهای اقليناي بار بهاره   

، و با DCGEشود و سپس در قالب ملل بخش كواورزی سنجيله مي
بيني شله، اثر تغيير اقليم پيشوری متناسب با تغيير بارنلگي تغيير بهره

 شود.سنجيله مي 2030تا افق 
 یحسااابلار سيماااتر، CGEمبنااای ابالعاااتي اصاالي در ماالل 

نواان دادن   یبارا  يفيابزار توص کي ي است. اين ماتريس كهاجتناع
باشل، به عنوان ابازاری مناساب   ميكوور  کيساختار اقتصاد  اتيجزئ

رود؛ چارا كاه ابالعاات    ر ماي های تعادل عنومي به شنابرای تحليک
كنال و  های توليلی و ارتباط با دنيای خاار  را ارائاه ماي   ارتباط بخش

هنچنين چگاونگي ارتبااط ايجااد درآمال و مصارف درآمال را نواان        
 دهل. مي

 

 هامواد و روش

های تعادل عنومي، اغلب ماتريس حساابلاری  پايه ابالعاتي ملل

 یههنلدننوا جتناعيا اریحسابل ماتريس( اساات. SAM)9اجتناااعي
در  دموجو یهادنهاو  کاماعو ،اابخشه بين هجواز و واریهيردا نجريا

                                                           
6- Elshnnawy et al 

7- Roberto Roson 

8- Sebastian Döll 

9- Social Accounting Matrix 
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ماتريس حسابلاری اجتناعي كه ياک  ست. ا زاربا بر مبتني دقتصاا يک
ماتريس مربع است، بوری تنظيم شله اسات كاه مجناوط ساطرها و     

 هاا يها نوان دهنله درياافت باشل. ستونهای آن با هم برابر ميستون

باشال. بناابراين   ها )هزينه( ماي )درآمل( و سطرها نوان دهنله پرداختي
ها باا كاک مخاار  هناه     ببق اين تعريف بايل كک درآمل هنه حساب

هاای  های هر اقتصاد با كک هزينهعبارتي درآملها برابر باشل. بهحساب
ی ترين ويژگي اين مااتريس، تلفياق هناه   آن اقتصاد برابر باشل. مهم

 باشل.های اقتصادی با كاركرد موابه در يک چارچوب كلي ميبخش
 يفيابازار توصا   کيا  ياجتنااع  یحسابلار سيماتراز آنجايي كه 

باشل، به عنوان ميكوور  کيساختار اقتصاد  اتينوان دادن جزئ یبرا
رود؛ های تعادل عنومي نيز باه شانار ماي   ابزاری مناسب برای تحليک

ای توليلی و ارتباط با دنيای خاار  را  هچرا كه ابالعات ارتباط بخش
كنل و هنچنين چگونگي ارتباط ايجاد درآمل و مصرف درآمال  ارائه مي

 دهل.را نوان مي
الزم به ذكر است در اين مطالعه، جهت اجرای مالل از مااتريس   

استفاده شاله اسات.    1390حسابلاری اجتناعي اقتصاد ايران در سال 
ومي قابک محاسابه ايساتا در ايان    هنچنين تلوين معادالت تعادل عن

( باوده و بارای   12) 1مطالعه، مبتني بر مطالعه الف گرين و هنكااران 
 گرفته شله است. ( بهره20پوياسازی نيز از مطالعاتي نظير وليزاده )

 

 معادالت تولید

های اقتصاادی از نياروی   ی بخشدر ملل تعادل عنومي، استفاده
به منظاور توليال، از فاروو اولياه      كار و سرمايه به عنوان نهاده اوليه

رود. برای واقعيت بخوي به ملل، عالوه بار  برای تخنين به شنار مي
ای را هاای واساطه  ها، نهادهگردد كه بخشهای اوليه، فرو مينهاده

شالن رفتاار    لهيا چيفرو سابب پ  برنل. ايننيز برای توليل به كار مي

ت سايم   3و دوم 2اولز را باه دو فاا   ليا تول نال يو فرآ شاود ماي ها بنگاه
های سرمايه و نيروی كار است كنل. فاز اول مربوط به تركيب نهادهمي

شاود. تاابع توليال در ايان مرحلاه      كه به توليل ارزش افزوده منجر مي
( ارائاه  1داگال  درنظر گرفته شله است كاه در قالاب رابطاه )   -كاب

 شله است:
(1) 

h

thjtjtj
thjFDbVA ,

,,,


 

ای ش افاازوده مرحلااه اول بااا كاالهااای واسااطهدر فاااز دوم، ارز 
تركيب شله و با فرو تكنولوژی لئونتياف در ايان مرحلاه، معاادالت     

 باشل:( مي3( و )2شرح روابط )توليل به

                                                           
1- Lofgren et al 
2- Top stage   
3- Bottom stage  

(2) 
i tjtijtij YaxX ,,, . 

(3) j 
tjtjtj YayVA ,,, . 

 كه در معادالت فوق:
i و j ،باشال. هنچناين   ها يا كاالهاا ماي  انليس بخشh ،  اناليس

tjVAعوامک اوليه توليل )نيروی كار و سرمايه(، ، ارزش افزوده بخش ,

j- ام در زمانt-،امtjb ام در -j، پارامتر كارايي در تابع توليال بخاش   ,

tijXام،-tزمان  ای در ام كه به عنوان نهاده واساطه -iبخش  ، توليل,

tjYشود، ام مصرف مي-j ام توسط بخش-tزمان  ، ساتاده ناخاالص   ,

tijaxام،-tام در زمان -jبخش  هاای  ، ضريب حلاقک نياز باه نهااده  ,

ام به منظور توليل يک واحل ستاده ناخالص بخاش  -iای بخش واسطه
j-مان ام در زt-ستاده(،-ام )ضرايب فني دادهtjay ، ضريب حالاقک  ,

ام -tنياز به ارزش افزوده برای توليل يک واحل ستاده ناخالص در زمان 
ام در -j، پارامتر سهم در تابع توليل ياا كواش توليال بخاش     thj,و

 1 thj,  0 بوری كهباشل، بهام مي-hام نسبت به نهاده -tزمان 

= 1و 
h

thj,. 

 

 معادالت مصرف

 مصرف بخش خصوصی

كننالگان سابل   گاردد كاه مصارف   در اين بخش ابتلا فارو ماي  
كننال كاه مطلوبيتواان حالاكثر     مصرفي خود را به نحوی انتخاب مي

در گردد. مطلوبيت خانوارها به م لار مصرف آنها از كاالی توليل شاله  
گردد كه تابع مطلوبيت، يک هر بخش بستگي دارد. در اينجا فرو مي

باشل كه با توجه به قيل بودجه كه برابر با درآمل داگال  مي-تابع كاب
 شود، حلاكثر خواهل شل.خالص خانوار در نظر گرفته مي

( 4بر مبنای چنين فرضي، تابع ت اضا برای هر كاال به صورت معادلاه ) 

 مل:به دست خواهل آ

(4)  ttttcititi HSAVDTAXYHPQC  ,,, .   

tiCكه در آن ام در زماان  -i، م لار مصرف خانوارها از كاالی بخش ,

t-،امtiPQ  ،ام-tام در زمااان -j، قيناات كاااالی مركااب بخااش   ,

tHSAV پس انلاز خانوارها در زمان ،t-،ام
tDTAX،  ماليات مست يم

tciام و -t، درآمال خاانوار در زماان    tYHام، -tدر زمان  ,  پاارامتر ،

باشل، سهم در تابع مطلوبيت يا سهم هر كاال در سبل مصرفي خانوارمي

1 tciبوری كه به ,0  1و =
i

tci ,. ح اسات كاه   الزم به توضي

( كه از ضرب 4سنت چپ معادله )
tiC ,

و  
tiPQ ,

محاسبه شله اسات   
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ماي  ام-tام در زمان -iاز كاالی بخش  بيانگر ارزش مصارف خانوارها
 باشل.

 

 مصرف بخش دولتی

 شود.زا در نظر گرفته مييک متغير برون –مصرف بخش دولتي
(5) 

ttgititi GDTOTPQG ,,, ..   

tiGكه ام،-tام در زماان  -j، مخار  دولت در بخاش  ,
tig ,

  پاارامتر ،

ام و -tسهم مخار  دولت در هار بخاش در زماان    
tGDTOT  كاک ،

(، 5در معادلاه )  باشال. زا( ماي ام )متغير برون-tمصرف دولت در زمان 
ام در زماان  -jدر بخاش  زش مخار  دولت سنت چپ معادله بيانگر ار

t-است. ام 

 

 گذاریمعادالت سرمایه

( 6گذاری با توجاه باه معادلاه )   در هر بخش، تابع ت اضای سرمايه
گذاری در هر بخش تابعي شود. بر اسا  اين معادله، سرمايهتعيين مي

 گذاری است. از كک سرمايه
(6) 

tttititi INVESTPQID ,,,, ..   

tiIDكه در آن -tام در زماان  -i گذاری بخش، ت اضای سرمايه,

tiو  ام-tگاذاری در زماان   ، كک سرمايهtINVESTام،  ,  پاارامتر ،

باشل به باوری كاه   ام مي-tام در زمان -iگذاری بخش سهم سرمايه

1i 0  1و=
i

i. ( 6در معادله ،)titi PQID ,, دهنله نوان .

 است. ام-tام در زمان -i گذاری بخشسرمايهارزش كک 

 

 تجارت خارجی

گردد كه فرضيه كوور كوچک وجود دارد. در اين بخش فرو مي
های آن تاأثير قاباک تاوجهي    يعني ايران كوور كوچک است و فعاليت

لي نالارد. بناابراين قينات واردات و    النلهای بازارهای بينروی قينت
باشل. رواباط باين قينات    صادرات برحسب واحل پول خارجي ثابت مي

صادرات و واردات برحسب واحل پول خارجي و داخلي باه ترتياب باه    
 ( خواهل بود:8( و )7صورت روابط )

(7) 
ttiti EXRpwePE .,,   

(8) 
ttiti EXRpwmPM .,,   

tiPEكه در آن  ام در زماان -i، قينت داخلاي صاادرات بخاش    ,

t-،ام
tiPM ,

 ام در زمااااان-i، قيناااات داخلااااي واردات بخااااش 

t-،امtipwe ام در -iزا( بخاش  ، قينت جهاني صادرات )متغير بارون ,

tipwmام و -tزمان  خاش  زا( ب، قينت جهاني واردات )متغير بارون ,

i- ام در زمانt-باشل.ام مي 

 

 معادالت پویایی مدل

ی حاضار اثار تغييار اقلايم بار روی      با توجه به اينكاه در مطالعاه  
متغيرهای كالن بخش كواورزی، بي يک دوره زماني ماورد بررساي   

منظور پويا ننودن ملل، از بريق اضافه گيرد، لذا الزم است بهقرار مي
الت قبلي، تغييراتي را در ملل ايجااد  كردن معادالتي به مجنوعه معاد

ها، مخار  گذاری بخشكرد. برای پوياسازی ملل، فرآينل رشل سرمايه
انل و فرو شاله اسات كاه    دولت و مخار  خانوار به ملل اضافه شله

ی قباک  م ادير هريک از متغيرهای فوق در هر دوره، نسابت باه دوره  
متغيرها از مركز آمار  رشل موخصي دارنل. آمار مربوط به نرخ رشل اين

 ايران و بانک مركزی استخرا  شله است. 

(9) )1.(.. ,,1,1, rCPQCPQ tjtjtjtj   

(10) )1.(.. ,,1,1, rGPQGPQ tjtjtjtj   

(11) )1.(.. ,,1,1, rIDPQIDPQ tjtjtjtj   

، متوسط نرخ رشل مخار  مصارف بخاش خصوصاي،    rكه در آن 
گذاری است كه از بريق آمار بانک مركازی در ساال  دولتي و سرمايه

  آوری شله است.مختلف جنعهای 

 

 DCGEنحوه بررسی اثر تغییر اقلیم در قالب مدل 

منظور بررساي اثار تغييار اقلايم بار متغيرهاای كاالن بخاش         به
توان باا ايجااد ياک شاوک در     مي DCGEكواورزی در قالب الگوی 

يكي از پارامترهای بخش كواورزی، به هلف مذكور دسات يافات. از   
وری بخاش  باشال، بهاره  ثر از تغيير اقليم ماي جنله پارامترهايي كه متأ

كه برای مثال ميزان بارش باران ماي بوری(. به5باشل )كواورزی مي
-وری اين بخش مؤثر باشل. در تاابع توليال كااب   توانل بر ميزان بهره

وری عناوان شااخص بهاره   باه  bداگال  در مرحله اول توليل، پارامتر 
آوردن يک رابطه دستكه با به شودجزئي كک عوامک توليل شناخته مي
توان به هلف اصلي دست يافت. باه بين اين پارامتر و متغير اقليم، مي

وری منظور محاسبه رابطاه ميازان باارش بااران و بهاره     اين ترتيب به
  ( ملنظر قرار گرفت:12بخش كواورزی، رابطه )

(12) 
RainTFP  

كک در بخش كواورزی، وری معرف شاخص بهره TFPكه در آن 
Rain  نيز ننايانگر بارنلگي ساالنه وβ وری كوش تغيير شاخص بهره

وری عواماک توليال شاامک    نسبت به بارش باران است. شااخص بهاره  
سرمايه، نيروی كار و كک عوامک توليل هر ساله توساط ساازمان ملاي    
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شود كه نتايج محاسبات آن مركز وری ايران محاسبه و منتور ميبهره
 در مطالعه حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. 

الزم به توضيح است برای برآورد رابطه فوق از ابالعاات ساری   
باوری كاه   استفاده شله است. باه  1375-1389های زماني بي سال

ابالعات بارش باران از سايت سازمان هواشناسي اياران و ابالعاات   
آوری شاله  جناع  وری اياران وری از سازمان ملاي بهاره  شاخص بهره

 برآورد شله است. Eviewsافزار است. رابطه فوق از بريق نرم
شايان ذكر است كه سعي بر آن باوده كاه اثار سااير متغيرهاای      

وری سنجيله شاود و نتاايجي مبتناي بار     اقليني ماننل دما نيز بر بهره
داری باين  تغييرات دمايي نيز ارائه شود، ولي از آنجاكاه رابطاه معناي   

وری وجود نلاشته است، لذا در اين مطالعه به بررساي  ا و بهرهمتغير دم
 عنوان متغير اقليني بسنله شله است.اثر بارش باران به

از ماتريس حسابلاری  DCGEهای پيوين در ملل مطابق با گفته
استفاده شله است. در اين مالل عاالوه    1390اجتناعي ايران در سال 

ای كاليبراسيون ملل مورد محاسابه  بر اينكه پارامترهای زيادی بر مبن
های كواش در مالل   رای نظير پارامتهای اوليهگيرد ولي دادهقرار مي

CET  وCES    مورد نياز بوده است كه از مطالعه موساوی محساني و
 ( استفاده شله است.13فر )سعيلی
 

 نتایج و بحث

باه بررساي اثارات     DCGEكارگيری مالل  در مطالعه حاضر با به
م بر رشل اقتصادی بخش كواورزی در اياران پرداختاه شال.    تغيير اقلي

هالف اصالي اياان پاژوهش، بررساي اثاار تغييارات آب و هاوايي باار       
گذاری و رشل اقتصادی بخش كوااورزی باه عناوان يكاي از     سرمايه

اين منظور، اثر باارش  های مهم اقتصادی در ايران بوده است. بهبخش
وری هاوايي بار روی بهاره    به عنوان يكي از متغيرهای تغييرات آب و

بخش كواورزی محاسبه شله است تا مت اابال اثار آن بار متغيرهاای     
محاسابه شاود. نتاايج     DCGEكالن بخش كواورزی در قالب مالل  

وری بخش كواورزی حااكي از آن  حاصک از بررسي اثر بارش بر بهره
وری بخاش  است كه يک درصل تغيير در ميازان باارش، م الار بهاره    

دهال. براساا  نتاايج    درصل كاهش ماي  79/0ان به ميزكواورزی را 
درصال   9ميزان بارش باران در اياران،   2030مطالعات پيوين، تا سال 

 3/0بور ميانگين يابل و به اين ترتيب، بارش در هر سال بهكاهش مي
وری بخش كواورزی در هر يابل. بنابراين ميزان بهرهدرصل كاهش مي

كنال. بار هناين    پيالا ماي   درصل كاهش 237/0سال به بور متوسط 
وری بخش كواورزی )ضاريب تكنولاوژی   اسا  اثر تغيير ميزان بهره

ی تغييرات آب و هاوايي، بار متغيرهاای    تابع كاب داگال ( در نتيجه
گذاری سنجيله شال كاه   كالن بخش كواورزی شامک توليل و سرمايه

 نتايج آن در ادامه به تفسير ارائه شله است.
موجاب  رشال محصاوالت كوااورزی     باا  محيطاي  عوامک ارتباط

بر بازدهي محصول و يا ناابودی كاماک آن    اقليني گردد تا تغييراتمي
ساازی كاه باه    براسا  نتايج به دست آماله از شابيه  تأثيرگذار باشل. 
ارائه شله است، با كاهش ميزان بارنلگي  1ها در جلول تفكيک بخش

وااورزی كااهش   به عنوان يكي از عوامک تغيير اقليم، توليل بخاش ك 
بيناي شاله، از   ی پايش كنل و اين كاهش بي بازه بيست سالهپيلا مي

درصل، بخاش   463/6، برای بخش زراعت، 2030تا سال  2011سال 
درصال و بخاش    618/2درصل، بخاش جنگلالاری،    811/1دامپروری 

 باشل.درصل مي 893/3شيالت 

 
 )درصد( هابخش ریز کیبه تفک یمتغییرات تولید بخش کشاورزی در اثر تغییر اقل -1جدول 

Table 1- Changes in agricultural sector production due to climate change by sub-sectors (percent) 

 پنج سال اول  
First five year 

 پنج سال دوم
Second five year 

 پنج سال سوم
Third five year 

 پنج سال چهارم
Fourth five year 

كواورزی توليل بخش  
Production of 

agriculture sectors 

 زراعت
Farming 

-2.598 -3.912 -5.2 -6.463 

 دامپروری
Livestock 

-0.209 -0.749 -1.283 -1.811 

 جنگللاری
Forestry 

1.692 0.206 -1.23 -2.618 

 شيالت
Fisheries 

-1.437 -2.266 -3.084 -3.893 

 های پژوهشمأخذ: يافته

Source: Research finding 

 
باور  باه  محيطاي   با عوامک زراعياز آنجايي كه رشل محصوالت 

 باازدهي  بار  توانال ماي  وهاوايي آب تغييارات  است، مست يم در ارتباط
 سرد بسيار هایزمستان. باشل تأثيرگذار آن كامک نابودی يا و محصول

 اگر نيز خوكسالي زمان در و نبوده مناسب كواورزی محصوالت برای
 محصاوالت  ناابودی  نواود،  اساتفاده  كارآمال  آبيااری  هاای يستمس از

واساطه  ؛ لذا توليلات محصوالت بخاش زراعات باه   پذير استنااجتناب
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تأثيرپذيری باال از تغيير الگوی بارش، بازده نزولي دارنال و ايان رونال    
مين تأ كاهوي در توليل محصوالت زراعي، بخش دامپروی را با موكک

ساازد و باه ايان ترتياب توليالات      دام مواجه ميمواد غذايي مورد نياز 
مطالعاات نواان    دهال. از برفاي ديگار   دامي را تحت تأثير قارار ماي  

ثر ؤهاوايي در افازايش بالياای ببيعاي ما      و دهنل كه تغييرات آبمي
باشنل كه اين باليا اثارات ساوئي بار توليالات بخاش جنگلالاری       مي
مطابق  .سازدي روبرو ميگذارد و توليلات اين بخش را با رونل نزولمي

اثارات   تغييرات اقليني بصورت كوتاه ملت و نيز بلنال مالت  با نتايج، 
تاوان گفات باه    ميگذارد. مي توليل بخش جنگللاریبر روی  متفاوتي

هاای مختلاف كوااورزی و    بخوي كه باين فعاليات  دليک رابطه درون
دلياک عالم حساسايت شاليل     های غيركواورزی وجود دارد، بهفعاليت

گرفتاه در   وری، با توجه به قيود درنظرتوليل جنگللاری به پارامتر بهره
ملل مورد مطالعه، ابتلا توليل اين بخش بارای جباران كااهش توليال     

يابل ولاي از آنجاا كاه اداماه رونال كااهش       ها افزايش ميساير بخش
بارنلگي موجب آسيب اكوسيستم جنگلي خواهل داشت بنابراين توليال  

  ا تلاوم كاهش بارنلگي كاهش خواهل يافت.اين بخش نيز ب
ثيرگذار بر روی از باين رفاتن   أهنچنين تغييرات اقليني، عاملي ت 

اسات. لاذا ايان تغييارات      های زيرزمينيبرخي از آبزيان و كاهش آب
 گردد.جوی موجب كاهش توليل در بخش شيالت نيز مي

 ريا ز کيا باه تفك  بيانگر كاهش توليل بخاش كوااورزی   1 شكک
 باشل.در اثر تغيير اقليم در آينله مي هابخش

 

 

 )درصد( هابخش ریز کیبه تفک تغییرات تولید بخش کشاورزی در اثر تغییر اقلیم -1شکل 

Figure 1- Changes in agricultural sector production due to climate change by sub-sectors (percent) 

 
، تغييرات بخش كواورزی كاه بار اثار تغييار     2 شكکو  2 جلول

 دهل.دهل را نوان مياقليم رخ مي
موجاب  رشال محصاوالت كوااورزی     باا  محيطاي  عوامک ارتباط

ها و متغيرهای مرتبط با اين ساير بخشبر  اقليني گردد تا تغييراتمي
در اثر كاهش توليال بخاش كوااورزی، ت اضاا      .تأثيرگذار باشل بخش

كنال و از  امک توليل )نيروی كار و يا سرمايه( كاهش پيالا ماي  برای عو
آنجايي كه خانوارها صاحبان عوامک توليل هساتنل، درياافتي خانوارهاا    

گردد. در نتيجاه  ها ميقلرت خريل آن كاهش يافته و منجر به كاهش
كنال كاه بار    با كاهش قلرت خريل خانوارها، مصرف كاهش پيالا ماي  

 025/5كاهش در پايان دوره مورد مطالعه،  ، ميزان اين2اسا  جلول 
غييار اقلايم هناه مساائک و موضاوعات مارتبط باا        باشال. ت درصل مي
 پاژوهش،  آماوزش،  از اعام  زيسات،  محيط و ببيعي منابع كواورزی،
گاذاری  سارمايه  و دهل قرار ثيرتأ تحت توانلمي را اشتغال و كارآفريني

اهش توليال در بخاش   سازد. با كا در اين بخش را با موكک مواجه مي
كواورزی و كاهش دريافتي صاحبان عوامک توليال در ايان بخاش، از    
آنجايي كه بيوتر استفاده كننلگان از محصوالت توليلی ايان بخاش،   

توان بياان نناود كاه خانوارهاای باا      خانوارهای كم درآمل هستنل، مي
رر درآمل كنتر، از اين كاهش، بيوتر از خانوارهای با درآمل باالتر متضا 

(Farming and Gardening)         (Livestock)                 (Forestry)               (Fisheries) 
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عبارت ديگر اين كاهش توليل، سبب ناابرابری اقتصاادی   گردنل. بهمي
گذاری در ايان بخاش و   گردد كه در نهايت موجب كاهش سرمايهمي

گااردد و در نهاياات هااا ازجنلااه صاانعت و معاالن مااي ساااير بخااش
وری گردد. لذا كااهش بهاره  گذاری كک نيز با كاهش روبرو ميسرمايه

گاذاری  ات اقليم، منتج به كاهش سارمايه واسطه تغييردر كواورزی به
ميزان اين كاهش تا ساال   2گردد. با توجه به جلول در اين بخش مي

 .باشلدرصل مي 462/4برای بخش كواورزی،  2030

 
 تغییرات بخش کشاورزی در اثر تغییر اقلیم )درصد( -2جدول 

Table 2- Changes in agriculture sector due to climate change (percent) 

 پنج سال اول 
First five year 

 پنج سال دوم
Second five year 

 پنج سال سوم
Third five year 

 پنج سال چهارم
Fourth five year 

 

 

 

 

 بخش كواورزی
Agriculture sectors 

 توليل
Production 

-1.558 -2.546 -3.516 -4.469 

 مصرف
Consumption 

-3.168 -3.791 -4.410 -5.025 

گذاریمايهسر  
Investment 

-2.693 -3.285 -3.875 -4.462 

 صادرات
Export 

-4.027 -7.399 -10.645 -13.770 

 واردات
Import 

0.324 2.029 3.756 5.504 

 های پژوهشمأخذ: يافته

Source: Research finding 
 
 

 

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

 
 

 

(First five year)      (Second five year)     (Third five year)       (Fourth five year) 
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گذاری در بخش كواورزی )زراعات، دامپاروری،   با كاهش سرمايه
جنگللاری و شيالت( كه در اثر تهليلات ناشي از تغيير اقليم به وقاوط  

گيرد كه در ی رونل نزولي به خود ميپيونلد، توليلات بخش كواورزمي
شاود. ميازان ايان    نهايت منجر به كاهش صادرات در اين بخش ماي 

 باشل.درصل مي 770/13كاهش در پايان دوره مورد مطالعه 
هاا دارد و تاأمين   بخش كواورزی ارتباط نزديكي با سااير بخاش  

هاای اقتصاادی   كننله ماواد غاذايي بارای شااغالن در ديگار بخاش      
لذا با كااهش توليال در ايان بخاش، بارای بارآورده كاردن         باشل.مي

كنال. هنچناين   نيازهای مواد غذايي در كوور، واردات افزايش پيلا مي

شاهی  ی کاهش  ولییاد در ش ا    در نتیجهتوان بيان ننود كه مي
زراعت، دامپروری، جنگلاداری و یای و و از جنجاهکه کاه نار       

شه، کمتار از نار     کهش  مصرف در اثر وغییر اقلیم در اکن ش 
 کند.شهید، وارداو افزاک  پیدا مهولیید مه

دهل، با توجه اين افزايش واردات كه در نتيجه تغيير اقليم رخ مي 
 باشل.درصل مي 504/5، در پايان دوره مورد مطالعه، 3به جلول 

هاای اقتصاادی را   ، تغييرات توليل ساير بخاش 3شكک و  3جلول 
 دهل.ر اثر تغيير اقليم نوان ميعالوه بر بخش كواورزی د

 

 )درصد( های اقتصادی در اثر تغییر اقلیمتغییرات تولید بخش -3 جدول

Table 3- Changes of production of economic sectors due to climate change (percent) 

 پنج سال اول  
First five year 

 پنج سال دوم
Second five year 

 پنج سال سوم
Third five year 

 پنج سال چهارم
Fourth five year 

 توليل كک
Total production 

 كواورزی
Agriculture 

-1.558 -2.546 -3.516 -4.469 

 صنعت
Industry 

-5.127 -4.057 -3.005 -1.969 

 معلن
Mine 

1.264 0.853 0.448 0.050 

 خلمات
Services 

0.457 0.404 0.354 0.305 

 ژوهشهای پمأخذ: يافته

Source: Research finding 

 
، واسطه تغيير اقليمی بهكواورز در بخش ليتول ی كاهشجهيدر نت

كاه ميازان   به بوری. گيردميقرار  ريثأتحت تنيز ها بخش ريسا ليتول
هاای  يابل اماا ايان ميازان در بخاش    توليل در بخش معلن كاهش مي

ميزان افزايش يا  كنل.صنعت و خلمات با رونل كاهوي افزايش پيلا مي
جهات باا بخاش    هاا هام  كاهش تعلادی از متغيرها در برخي از بخش

رابطاه درون  ها باشل. اين بلان معني است كه اين بخشكواورزی مي
 ايان  ي ديگار به عباارت  .انلداشته یبا بخش كواورز مست يني يبخو

به نسابت   ،به عنوان نهاده واسطه یبخش كواورز یها از كاالبخش
 .كننليها استفاده مبخش ريسبت به سان یوتريب

 
 گیری و پیشنهادهانتیجه

توان اينهای صورت گرفته در اين پژوهش ميبا توجه به بررسي
گونه استنباط ننود كه بين تغيير ميزان بارش )به عنوان متغيار تغييار   

گذاری بخش كوااورزی و رشال   اقليم در اين مطالعه( و ميزان سرمايه
كاه تاا   بخش، ارتباط محسوسي وجاود دارد. بطاوری  اقتصادی در اين 

واسطه تأثيرپذيری بااال از تغييار   ، توليل بخش كواورزی به2030سال 
 باشال. درصال ماي   4/469اقليم، رونل نزولي دارد و ميزان اين كااهش  

باشل كه با تغيير اقليم )كاهش بارش(، نتايج هنچنين حاكي از اين مي
يابل و اين كاهش اورزی، كاهش ميگذاری در بخش كوميزان سرمايه

باشل. در اثر كاهش توليال در بخاش   درصل مي 462/4، 2030تا سال 
كواورزی، ت اضا برای برخي عوامک توليل )نيروی كار و يا سرمايه( نيز 

كنل. از آنجاايي كاه خانوارهاا صااحبان عواماک توليال       كاهش پيلا مي
ش در درآمل خانوارهاا،  يابل. اين كاههستنل، درآمل خانوارها كاهش مي
گردد. بنابراين با كاهش قالرت  ها ميمنجر به كاهش قلرت خريل آن

كنل كه خريل خانوارها، مصرف كک در بخش كواورزی كاهش پيلا مي
 باشل.درصل مي 025/5بيني شله، ی پيشميزان آن در پايان دوره

ر بر اسا  نتايج به دست آمله، يكي ديگر از اثرات تغييار اقلايم د  
باشال. بخاش كوااورزی ارتبااط     بخش كواورزی، افزايش واردات مي

ها دارد و تأمين كننله مواد غذايي برای شاغالن نزديكي با ساير بخش
های اقتصادی و يک منبع تاأمين نهااده بارای برخاي     در ديگر بخش

باشل. لذا با كااهش توليال در ايان بخاش، بارای تاأمين       ها ميفعاليت
های ديگار،  در كوور و ادامه رونل توليل در بخشنيازهای مواد غذايي 

درصل  5/504كنل. م لار اين افزايش به ميزان واردات افزايش پيلا مي
 باشل.مي 2030تا سال 
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Figure 3- Changes in production of economic sectors due to climate change (percent) 

 
دهال كاه باا توجاه باه كااهش       نتايج به دست آماله نواان ماي   

گذاری در بخش كواورزی كه در اثر تهليلات ناشاي از تغييار   سرمايه
پيونلد، ميزان توليال در ايان بخاش    اقليم )كاهش بارش( به وقوط مي

هش توليل در نهايات منجار باه    گيرد. اين كارونل كاهوي به خود مي
 گردد.درصل مي 770/13كاهش صادرات به ميزان 

رغاام ن ااش تعيااين كننااله ساارمايه در بخااش كواااورزی،  علااي
دارد كاه بار اثار    های صورت گرفته در اين پژوهش بياان ماي  بررسي

پياماالهای ناشااي از تغيياار اقلاايم در دوره مااورد مطالعااه، روناال       
ساهم كنتاری نسابت باه سااير      گذاری بخاش كوااورزی، از   سرمايه
هايي چاون  ها برخوردار است. لذا در چنين شرايطي بايل سياستبخش

هاا  تثبيت قينت كاالهای كواورزی، افزايش اعتبارات اعطاايي باناک  
گاذاری در  و... جهت ايجاد رغبت بخش خصوصي، به منظاور سارمايه  

 اين بخش انجام پذيرد.
و ساير مطالعاات انجاام    پرداخته شله در اين مطالعه اردمو تنامي

 در قليما تغيير ثردر ا كه ستآن ا یگوياشاااله در داخاااک و خاااار ،  
 عيزرا تمحصوال دعنلكر كاهش وبي آ منابع دكنبو با تي،آ هایسال
از  دهتفااا سو اي ابآابع اح مناريت صحياملي الذ .دبو يماهاخوه امواج
 يباشنل.م رداربرخوبااليي  رهنيت بسياا از، ریبياآ نوين هایروش

( در زميناه تغييار اقلايم    9بررسي مطالعات گذشته از جنله خياز ) 
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، 
ز جنلاه صانعت و معالن نياز از ايان تهليالات تاأثير        ها اساير بخش

 گردد.ها نيز با كاهش روبرو ميپذيرنل و توليلات در اين بخشمي
وری ازای هر درصل كاهش باران، بهاره مطابق با نتايج تح يق، به

-يابل. از آنجا كه پايش درصل كاهش مي 79/0بخش كواورزی حلود 

-لگي كاسته شود، لاذا پايش  درصل از بارن 9، 2030بيني شله تا سال 

وری بخش كواورزی تا پايان ساال ماذكور حالود    شود بهرهبيني مي
درصل كاهش يابل. از آنجا كه مبتني بر نتايج تح ياق، تاا ساال     11/7

درصال كاساته شاود، لاذا      5/4از توليل بخش كواورزی حالود   2030
شود برای جبران هار ياک درصال كااهش توليال بخاش       پيونهاد مي
درصل افازايش يابال    6/1وری بخش كواورزی حلود بهره كواورزی،

افزا های كارافزا و سرمايهكه برای نيک به اين هلف، استفاده از تكنيک
 شود.و آموزش كواورزان و موللان بخش كواورزی موثر واقع مي

در نهايت با توجه به نتايج به دست آمله در اين پژوهش و بررسي 
خارجي در زمينه تغيير اقلايم، ماي تاوان    مطالعات انجام شله داخلي و 

 آنتأثير  و اقليمتغيير به نسبت عنوم افزايش آگاهي راهكارهايي چون 
منابع از استفاده  كاهش برایگذاری سياست ،آينله هاینسک زنلگيبر 

هاای م ابلاه باا تغييارات     را به عنوان استراتژی آبي و ذخيره آب فعلي
 بارنلگي، 

وری عوامک و منابع توليل به عنوان راهكااری جهات   يش بهرهافزا
افزايش توليلات محصاوالت كوااورزی باا اساتفاده از ارائاه خالمات       
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هاای  آوریزيربنايي برای توسعه اراضي كواورزی، ايجاد و توسعه فان 
نوين در توليل و فرآوری محصوالت كواورزی باا رعايات مالحضاات    

هاای  گوی توليل متناسب باا مزيات  محيطي و تعيين و ترويج الزيست
 نسبي منابق اكولوژيک كواورزی ارائه ننود. 
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