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 چکیده
های های زیست محیطی جهان است که با انتشار روزافزون گازترین چالشپدیده تغییر اقلیم یکی از مهم

اهش در میزان بارندگی شده ناشی از تغییر اقلیم کهای شناخته ای بر سرعت آن افزوده شده است. از پیامدگلخانه
جهت بررسی تاثیر کاهش بارندگی بر عرضه این پژوهش هد. در است که بخش کشاورزی را تحت تاثیر قرار می

سازمان جهانی خواروبار کشاورزی و تجارت اقالم مهم تجاری، آمار و اطالعات مربوطه از سازمان هواشناسی، 
زمینی، پسته و برای محصوالت سیب، سیب 0931-0931انی ، آمار و وزارت جهاد کشاورزی در دوره زم(فائو)

. برای این شدآوری گردخرما به عنوان محصوالت صادراتی و گندم، سویا و چای به عنوان محصوالت وارداتی 
. شد برآوردSURE) ظاهر نامرتبط ) منظور ابتدا توابع عرضه و تقاضای این محصوالت با روش معادالت به

ن میزان تاثیر کاهش بارندگی بر تولید و تجارت محصوالت مربوطه توابع عرضه و تقاضا، میزان و برای تعییگاه آن
کارلو در سازی مونتارزش صادرات و واردات و تراز تجاری کشاورزی در شش سناریو با استفاده از رویکرد شبیه

ی گندم بیشتر و سیب دگی عرضهسازی شد. نتایج مطالعه نشان داد که با کاهش بارنشبیه Risk@افزار نرم
زمینی بیشترین واکنش یابد، در مورد تجارت نیز میزان و ارزش صادرتی سیبمیکمتر از سایر محصوالت کاهش 

و میزان ارزش واردتی سویا کمترین واکنش را به کاهش بارندگی از خود نشان دادند. همچنین تراز تجاری 
شود. از این رو افزایش تولید در این رندگی رشد منفی آن تشدید میمحصوالت مربوطه منفی است و با کاهش با

 .شودجویی در مصرف نهاده آب توصیه میبخش و صرفه

 JEL  :C13,F13,F31,Q17بندی طبقه

  سازی مونت کارلو، عرضه کشاورزیتجارت کشاورزی، کاهش بارندگی، شبیه :های کلیدیواژه

                                                           
 ترتیب دانشیار و دانشجویان کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز به 0

Email: pishbahar@yahoo.com 
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  مقدمه
ای بر بخش کشاورزی طبیعی دانست که تاثیر گسترده هایاملترین عتوان از اساسیاقلیم را می

ترین عامل تاثیرگذار بر ای به عنوان مهمو اقتصاد آن دارد. انتشار روز افزون گازهای گلخانه

تغییر اقلیم منجر به تغییر دما، بارندگی و دیگر پارامترهای اقلیمی شده و در نهایت باعث تغییر 

سیل و خشکسالی در رخداد ک، افزایش سطح آب دریاها، افزایش دما و در میزان رطوبت خا

(. تمامی کشورهای جهان چه 6991بسیاری از مناطق دنیا شده است )هاگتون و همکاران، 

که تغییرات آن طوریپیشرفته و چه در حال توسعه، به وضعیت اقلیمی بسیار وابسته هستند، به

ی اجتماعی و سیاسی آنها اثرگذار است، که در این میان های اقتصادی و حتبر بسیاری از بخش

رسد. وضعیت های اقتصادی به نظر میبخشدیگر پذیرتر از تر و آسیببخش کشاورزی حساس

که تغییر در طوریاقلیم یک عامل تعیین کننده اصلی در تولید محصوالت کشاورزی است به

یر مقدار موجودی منابع آب در دسترس بخش بر تغی افزونپارامترهای اقلیمی از جمله بارندگی 

و این تغییر در عملکرد باعث  شودکشاورزی باعث تغییر در عملکرد محصوالت کشاورزی نیز می

شود که عرضه محصوالت تغییر کند در نتیجه صادرات و واردات محصوالت کشاورزی نیز می

مهم  هایکه یکی از هدف(. از آنجایی6991شود )زرعکانی و همکاران، دستخوش تغییر می

ها در بخش کشاورزی افزایش تولید و گسترش صادرات است میزان تغییر گذاری دولتسیاست

اهمیت دارای تواند گذاری میتولید، صادرات و واردات در اثر تغییر بارندگی در امر سیاست

 باشد.

های راهبردی به توان کشور را در تولید برخی کاالمی سو با تقویت بخش کشاورزی از یک

های ارزی حاصل از صدور این محصوالت را به طور دیگر دریافتسوی خودکفایی رساند و از 

 راهبردی توجهی افزایش داد. در این میان صادرات و واردات برخی محصوالتشایان 

( سهم صادرات و واردات برخی از اقالم مهم 6ای است، جدول )جایگاه ویژهدارای  (استراتژیک)

دهد. خصوصا در مورد محصول گندم اند نشان میاری را که در این تحقیق استفاده شدهتج

ترین اقالم همچنان یکی از مهم ،هایی که در جهت خودکفایی آن صورت گرفتهرغم تالشبه

ای از اراضی کشت گندم به تولیدات آید. با توجه به اینکه سهم عمدهمیشمار وارداتی کشور به 

جایی که محصوالت دیم در مقایسه با محصوالت آبی بیشتر به تغییر ارد، و ازآندیم اختصاص د

دارای تواند اند تعیین میزان تاثیر بارندگی بر تولید و واردات این محصول میاقلیم وابسته

 ای باشد.اهمیت ویژه



 00تاثیر کاهش بارندگی بر تولید،صادرات...

 

 

 1839-09دوره  در( سهم صادرات و واردات اقالم مهم تجاری محصوالت کشاورزی 1) جدول

 اقالم  محصوالت سهم مقدارصادراتی سهم ارزش صادراتی نسبت صادرات به تولید

80/8  16/1  96/1  سیب 

 صادراتی

99/8  09/96  61/1  پسته 

89/8  19/6  99/5  زمینیسیب 

66/8  01/1  69/9  خرما 

 سهم مقدار وارداتی سهم ارزش وارداتی نسبت واردات به تولید

65/8  11/6  19/69  گندم 

99/8 تیواردا  60/6  98/8  چای 

11/9  99/1  99/6  سویا 

 فائو: محاسبات نگارنده بنابر اطالعات مستخرج از منبع

کننده و مهمی دارد، ها نقش تعیینهوا در زندگی انساناز آنجایی که موضوع تغییرات آب و 

جود بیشتر توان یافت با این وهای اخیر میویژه در سالای در این زمینه بهادبیات گسترده

های گوناگون بوده است مطالعاتی که در ایران صورت گرفته درباره بررسی روند اقلیمی با روش

دهنده کاهش بارش و افزایش در میانگین دمایی بوده است که خود مبین نشان شانکه نتایج

خش ویژه بهای گوناگون کشورمان بهگذاری آن روی بخشناپذیر این پدیده و اثروقوع اجتناب

( اشاره کرد. 6906توان به مطالعه مساعدی و کاهه )میها بررسیباشد. از بین این کشاورزی می

کارگیری روش رگرسیون گام به گام به بررسی تاثیر بارندگی ساله با به 18ایشان در یک دوره 

دهد که بر عملکرد محصوالت گندم و جو در استان گلستان پرداختند. نتایج نشان می

پذیری گندم از نوسانات بارندگی هر ماه، از جو کمتر است. همچنین کوچکی و کمالی تاثیر

میزان کاهش گندم دیم در اثر تغییر اقلیم  6(GCM( با استفاده از مدل گردش عمومی )6900)

سازی کردند. نتایج شبیه سازی نشان داد که شبیه 1858و  1815را در ایران بین دو سناریو 

تا  61در محدوده  1815خیز کشور برای سال گندم دیم در مناطق دیمشدت کاهش عملکرد 

سالمی و همکاران باشد. درصد می 91تا  11میالدی در دامنه  1858درصد و برای سال  19

اقتصادی خشکسالی را در اقتصاد ایران تاثیرهای  ،ریزی خطی( نیز با استفاده از یک مدل برنامه9113)
خشکسالی شدیدی رخ  0333-9111آن است که در سال زراعی بررسی گویای نتایج این  ؛بررسی کردند

درصد کل ارزش افزوده بخش  9/91میلیون دالر معادل 0311های مستقیم آن داده است که کل هزینه
میلیون دالر  9999تولید ناخالص داخلی و ارزش صادرات به ترتیب پایه زراعی ایران است. که بر این 

                                                           
1 General Circulation Model 
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درصد(  1/02میلیون دالر ) 0425درصد( کاهش و ارزش واردات 3/51میلیون دالر ) 9312( درصد( 4/4)

( در رساله دکتری خود آثار اقتصادی تغییر 6996ای دیگر نظری )در مطالعه یابد.افزایش می

ترین سناریو میزان کاهش اقلیم را بر زیر بخش زراعی ایران بررسی کرد. ایشان در محتمل

کرد که بر  بینیگراد پیشدرجه سانتی 9/6دما درصد و افزایش  5/9 متوسط بارش ساالنه را

های تغییر اقلیم، سطح زیر کشت محصوالت زراعی کاهش، مقدار این اساس در همه سناریو

درصد افزایش و در مقابل مقدار صادرات بین  9/96تا  6/9واردات محصوالت زراعی و دامی بین 

( نیز از رویکرد ماتریس حسابداری 6999لقی و همکاران )یابد. خادرصد کاهش می 1/69تا  8

ها و تولید ملی تغییر اقلیم بر تولید بخش کشاورزی و سایر بخشتاثیر اجتماعی برای سنجش 

 1888بینی شده برای دوره در ایران استفاده نمودند. نتایج نشان داد که در اثر تغییر اقلیم پیش

کاهش می یابد. و نیز همچنین پیش بهار و همکاران  درصد 96/5، تولید کشاورزی 1865تا 

ای در ایران با استفاده از مدل ریکاردین و تغییرات اقلیمی را بر عملکرد ذرت دانهتاثیر ( 6999)

بررسی  6968-96روش اقتصاد سنجی فضایی در سه اقلیم گرم، معتدل و سرد طی دوره 

شده به بررسیرات اقلیمی در هر سه اقلیم کردند. ایشان نتیجه گرفتند که شدت نوسانات تغیی

ای بوده است که به عنوان عامل های ریسک سیستماتیک شناسایی شوند. در مطالعاتی اندازه

(، مقدادی و 6996(، سادات آشفته )6909مشابه نیز آبابایی و همکاران، سلیمانی و همکاران )

تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ( 6991همکاران، مرادی و همکاران و حجارپور و همکاران )

 های مختلف کشور بررسی کردند.محصوالت گندم نخود و ذرت را در استان

 18( اثر تغییرات جوی را با در نظر گرفتن 1868از بین مطالعات خارجی لگالی و مصطفی )

درصد کاهش بارندگی روی برخی از تولیدات و تجارت محصوالت کشاورزی در سودان شبیه 

د. نتایج مطالعه حاکی از آن است که کاهش بارندگی منجر به کاهش عرضه سازی کردن

( 1865محصوالت کشاورزی و بدتر شدن تراز تجاری این کشور خواهد شد. ابوبکری و ابوبکری )

 در کشور غنا تاثیر تغییرات اقلیم را در مورد تولید محصوالت ارزن، سویا، ذرت، منهوت

بررسی کردند.  1886-1868های گوسفند، بز و مرغ را بین سال های گاو،و دام (نشاسته کاساو)

نتایج مطالعه نشان داد که عملکرد محصوالت مورد نظر نسبت به عملکرد قابل دسترسی، به 

ها به غیر ساله بارندگی و جمعیت دام 98غیر از ذرت روند کاهشی داشته است و بین میانگین 

ای دیگر در کشور بنگالدش روهال د. در یک مطالعهاز بز رابطه مثبت و معناداری وجود دار

، بارش، کمینه دمادما، بیشینه تغییرات آب و هوا )تغییر در تاثیرات ( 1865امین و همکاران )

گندم(  رقمبرنج و یک  (واریتهرقم )رطوبت و تابش نور آفتاب( را روی چهار محصول مهم )سه 
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بررسی کردند.  6961-1868در دوره  1(LSFG(و  6)HACهای )بنگالدش با استفاده از روش

توجهی را در عملکرد شایان های آب و هوایی تاثیر متغیرهمه های تحقیق نشان داد که یافته

های موجود، موضوع سازیاند. بنابراین با توجه به شواهد و مدلمحصوالت مورد نظر داشته

ویژه در بخش کشاورزی اهمیت ههای اقتصادی بآن بر فعالیتتاثیر  تغییرات آب و هوایی و

در راستای هدف این مطالعه ابتدا روش معادالت به ظاهر نامرتبط  ،از این رو ای دارد.ویژه

(SURE)9  شود و میبرای تخمین توابع عرضه و تقاضای داخلی محصوالت مورد نظر استفاده

یو با روش اقالم مهم تجاری در شش سنار 9سپس تاثیر کاهش بارندگی بر عرضه داخلی

گردد و همچنین از آنجایی موضوع تاثیر تغییر اقلیم بر صادرات و سازی میکارلو شبیهمونت

قرار گرفته و این موضوع به صورت جداگانه ارزیابی واردات محصوالت کشاورزی به ندرت مورد 

در مورد محصوالت مختلف بررسی نشده است، در مرحله بعد نیز سعی شده است تاثیر کاهش 

و ارزش صادرات و واردات اقالم مهم تجاری و تراز تجاری کشاورزی در شش میزان ارندگی بر ب

 گردد.سازی سناریو شبیه

 روش تحقیق
به منظور بررسی تاثیر کاهش بارندگی روی تولید و تجارت محصوالت صادراتی )سیب، 

 6916-98ر از سال زمینی، پسته، خرما( و وارداتی )گندم، چای، سویا( اطالعات مورد نظسیب

از سایت فائو، آمار، وزارت جهاد کشاورزی و سایت هواشناسی استان چهارمحال بختیاری 

آوری گردیده است. اطالعات شامل میزان تولید، صادرات و واردات )تن(، سطح زیر کشت جمع

از قیمت داخلی )ریال( و قیمت جهانی )دالر( هر یک 5متر(، )هکتار(، میزان بارندگی )میلی

 باشد.محصوالت مورد نظر و درآمد خانوارها )ریال( می

هر یک از توابع عرضه و تقاضای  الف(معادالت عرضه و تقاضا ) معادالت به ظاهر نامرتبط(:

داخلی یک متغیر درونزا )وابسته( دارد و چون محصوالت مورد نظر جزو محصوالت تجاری 

یکی از تنها ها برقرار نیست و در آن هستند شرط تعادل )برابری عرضه و تقاضای داخلی(

متغیرهای توضیحی معادالت )قیمت داخلی( یکسان است به همین دلیل از معادالت همزمان 

                                                           
1 Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Standard Error  
2 Feasible Generalized Least Square 
3 Seemingly Unrelated Regression 

 باشد.در این پژوهش منظور از عرضه داخلی تولید کشوری می 4
ها( با توجه به فصول زراعی هریک از ترین شهرستانهای تولید )مهمترین قطبهای سینوپتیک مهمندگی ابتدا از ایستگاهمتغیر بار 1

 است. ها از تولید کشوری محاسبه شدهصورت میانگین وزنی با توجه به سهم هر یک از استان گاه بهآوری و آنمحصوالت گرد
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توان استفاده کرد. بنابراین، از معادالت به ظاهر نامرتبط به دلیل وجود خودهمبستگی بین نمی

 جمالت اخالل معادالت استفاده شده است.

کند که به ظاهر مستقل از هم هایی بحث میمرتبط در مورد رگرسیونمعادالت به ظاهر نا

جمله اختالل معادالت با یکدیگر ارتباط شود هستند در صورتی که در این سیستم فرض می

شود جمالت اخالل معادالت مختلف با یکدیگر دارای همبستگی همزمان دارند و یا گفته می

ای مخالف صفر ل معادالت مختلف برای هر مشاهدهبین اجزای اخالهستند، یعنی کوواریانس 

IUUEیعنی  (است ijji 

( این قبیل معادالت را معادالت رگرسیونی 6911(. که زلنر ))(

نامید که برای ارزیابی وجود همبستگی همزمان در معادالت SURE)  به ظاهر نامرتبط )

( معرفی شده استفاده 6908پاگان ) که توسط بروچ و LM)) الگرانژسیستم، از آزمون ضریب 

 که به شرح زیر است: شودمی
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(6)  )( TMTXBOT   

sمتغیرهایباال در روابط 

iq ،مقدار عرضه داخلیic  ،عرض از مبدا تابع عرضهip  قیمت

کشش بارندگی،  iمیزان بارندگی در منطقه کشت،  iRکشش قیمتی عرضه، iداخلی، 

iA ،سطح زیر کشتi  ،کشش سطح زیر کشتd

iq  ،مقدار تقاضای داخلیib  عرض از مبدا

wکشش درآمدی و  iدرآمد واقعی،  I، کشش قیمتی تقاضا iتابع تقاضا، 

ip  قیمت

تراز تجاری را  BOTارزش کل واردات و  TM، ل صادراتارزش ک TXو  ام iجهانی محصول 

 . دهندنشان می

پس از برآورد معادالت  سازی عرضه داخلی،صادرات و واردات )مونت کارلو(:شبیه

یری کارگو با به @ Risk 7افزارعرضه و تقاضای داخلی فرایند شبیه سازی با استفاده از نرم

 کارلو در دو مرحله زیر صورت می گیرد:روش مونت

در این مرحله ابتدا توزیع احتمال هر  مرحله اول) شبیه سازی عرضه و تقاضای داخلی(:

های نظری موجود داخلی، بارندگی، سطح زیر کشت از میان توزیع یک از متغیرهای قیمت

رت که با استفاده از دو آزمون شود، به این صوهای تاریخی آنها تعیین میبراساس داده

اقدام به بررسی انطباق توزیع تجربی « 1دارلینگ-اندرسون»و « 6اسمیرنف-کولموگروف»

ترین توزیع احتماالتی هریک از شود تا نزدیکهای نظری مشهور میبر توزیع یادشدهمتغیرهای 

ها برای هر از آزمون توزیع نظری براساس هر یک Risk@ 11افزار متغیرها تعیین شود. در نرم

بندی های تاریخی و پارامترهای توزیع رتبهمتغیر تصادفی براساس درجه انطباق آن بر داده

ترین توزیع را انتخاب کرد، سپس با استفاده از فرم تابعی برآورد شود که می توان مناسبمی

( و توزیع ها( و با در نظر گرفتن ضرایب )کشش6به صورت رابطه ) SUREشده با الگوی 

 68888سازی احتماالتی هریک از متغیرهای مورد نظر )متغیرهای مستقل( اقدام به شبیه

شود. این فرایند مشاهده برای متغیر عرضه داخلی )متغیر وابسته( هر یک از محصوالت می

 شود.( تکرار می1سازی تقاضای داخلی با استفاده از رابطه )دوباره برای شبیه

از آنکه معادالت عرضه پس  سازی مقدار و ارزش صادرات و واردات(:مرحله دوم )شبیه

سازی مقدار و ارزش صادرات سازی شد در مرحله دوم ابتدا اقدام به شبیهوتقاضای داخلی شبیه

                                                           
1 Kolmogorov-Smirnov 
2 Anderson-Darling 
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شود. در این مرحله با استفاده از توزیع و واردات و سپس تراز تجاری بخش کشاورزی می

(، 9( و )9برای عرضه و تقاضای داخلی و روابط ) سازی شدهمشاهده شبیه 68888تجربی

مشاهده برای مقدار صادرات و واردات و سپس با درنظر گرفتن توزیع قیمت جهانی  68888

سازی می شود و مشاهده نیز برای ارزش صادرات و واردات هر یک از محصوالت شبیه 68888

سازی شده برای هر یک از مشاهده شبیه68888در نهایت با در نظر گرفتن توزیع تجربی 

 68888سازی ( اقدام به شبیه5متغیرهای ارزش صادرات و واردات و با استفاده از رابطه )

 شود. مشاهده برای ارزش صادرات و واردات کل و تراز تجاری کشاورزی می

گیرد. سناریو اصلی بدون تغییر در این فرایند شش بار در هر یک از سناریوها صورت می

شود که در آن میزان عرضه داخلی، میزان و ارزش صادرات و واردات هر سازی میشبیه بارندگی

 هاعاملپس از آن، در سناریو اول همه شود. بینی مییک از محصوالت برای سال آتی پیش

درصدی بارندگی  68یابد تا میزان تاثیر کاهش درصد کاهش می 68میزان بارندگی و تنها ثابت 

های ت، واردات و تراز تجاری محصوالت کشاورزی مشخص شود. سناریوروی عرضه، صادرا

 آیند.درصدی بارندگی به دست می 98، 15، 18، 65بعدی نیز به همین صورت با کاهش 

های احتمالی گیری تصادفی و توزیعروش مونت کارلو یک الگوریتم محاسباتی است که از نمونه

گر قرار دارد های محاسبهای از الگوریتمروش در دسته کند. اینبرای محاسبه نتایج استفاده می

به دلیل اتکای این کند: گیری تکرار شونده تصادفی اتکا میکه برای محاسبه نتایج خود بر نمونه

شود ای تنظیم میروش بر محاسبات تکراری و اعداد تصادفی، روش مونت کارلو اغلب به گونه

 (.6991شود. )لینسمیر و پیرسون، تمالی، اجرا میکه توسط رایانه و بر پایه توزیع اح

گیرد صورت می6گیری مکعب التین با روش نمونه @Riskکارلو در نرم افزار سازی مونت شبیه

بندی طبقهبرابر های مورد نظر را در فواصل گیری به این صورت است که دادهفرایند نمونه

های کند در نهایت با نمونهونه انتخاب میکند سپس از هر طبقه به صورت تصادفی یک نممی

گیری در کند این فرایند نمونهرا مشخص می یادشدههای دست آمده توزیع احتماالتی دادهبه

 (.1886شود )کودرا، سازی به تعداد مشخص تکرار میهر فرایند شبیه

 نتایج و بحث
افرزار  ن برا اسرتفاده از نررم   برر حسرب تر   معادالت عرضه وتقاضای داخلی ها آوری دادهپس از جمع

Stata13  ( و با روش معادالت به ظاهر نرامرتبط (SURE     ضرریب  بررآورد گردیرد. نترایج آزمرون

                                                           
1 Latin Hypercube Sampling 
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اجزای اخالل معادالت عرضه وتقاضای محصوالت گندم و سیب زمینری   همبستگینشان داد که الگرانژ 
معنی دار اسرت.   درصد 0درصد سیب، پسته و چای در سطح  1درصد خرما و سویا در سطح  01در سطح 

متغیرهرا حرائز اهمیرت اسرت، نترایج مربروط بره بررآورد          جایی که در این مطالعه کشرش از آن

 ( گزارش شده است.1ها در جدول )کشش

 های برآوردی به روش معادالت به ظاهر نامرتبط برای اقالم مهم صادراتی و وارداتی( کشش2جدول )

کشش سطح 

 زیرکشت

کشش 

 بارندگی

کشش 

 مدیدرآ
 اقالم محصوالت کشش تقاضا کشش عرضه

65/8  866/8  11/8  89/8  61/8-  سیب 

 صادراتی
69/8  61/8  00/8  15/8  01/8-  پسته 

61/8  69/8  9/8  61/8  65/8-  سیب زمینی 

95/8  81/8  96/8  65/8  51/8-  خرما 

899/6  96/8  69/8  66/8  96/8-  گندم 

59/8 وارداتی  61/8  51/8-  61/8  89/8-  چای 

99/8  861/8  96/6  86/8  9/8-  سویا 

 های تحقیق:یافتهنبعم

کمترین کشش  ،محصول گندم بیشترین و سیب ،دهدنشان می (1)طور که جدول همان

دیم  ،بیشتر اراضی کشت گندم در کشورنبوده؛ چراکه انتظار دور از . این نتیجه ندبارندگی را دار

رات جوی هستند. برعکس سیب چون یک د و محصوالت دیم بیشتر تحت تاثیر تغیینباشمی

 گیرد.محصول آبی است کمتر تحت تاثیر بارندگی قرار می

پس از برآورد، معادالدت عرضه و تقاضای داخلی )تن(، مقدار صادرات و واردات )تن( محصوالت 

افرزار  مربوطه، ارزش صادرات و واردات کل و تراز تجاری کشاورزی )هزار دالر( با استفاده از نررم 

@Risk 7 گرزارش   9-5هرای  سازی گردید. نتایج مربوطه در جردول در قالب شش سناریو شبیه

 شده است:

سازی شده، میزان و درصد تغییر عرضه داخلی هزار مشاهده شبیه ( میانگین ده9جدول )

رفت طور که انتظار میدهد. همانمحصوالت مربوطه را در پنج سناریو کاهش بارندگی نشان می

دیگر اهش عرضه گندم )به دلیل کشش بارندگی باال( در اثر کاهش بارندگی بیشتر از میزان ک

درصدی بارندگی عرضه گندم در مقایسه با وضعیت بدون  18محصوالت است یعنی با کاهش 

یابد. عرضه محصول سیب نیز کمترین واکنش را به درصد کاهش می 91/6تغییر بارندگی 

 ( روند این تغییرات نشان داده شده است.1( و )6دهد. در نمودار )کاهش بارندگی نشان می
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 کاهش بارندگی هایدر عرضه داخلی اقالم مهم صادراتی و وارداتی در قالب سناریو بینی تغییر( پیش8جدول)

وضعیت بدون  محصوالت اقالم

 تغییر
 سناریو پنجم سناریو چهارم سناریو سوم سناریو دوم سناریو اول

ی
رات

صاد
 

 سیب

20/0501291 میانگین  0509110 0509992 0500123 0/0513209  30/0512930  

-19/9994 - اتمیزان تغییر  53/9115-  9/4511-  32/3199-  91/5444-  

-09/1 - درصد تغییرات  91/1-  95/1-  91/1-  49/1-  

 پسته

3/991992 990224 994312 میانگین  0/992150  993534 9/994435  

-35/9199 - میزان تغییرات  40/4153-  39/3993-  10/2044-  5/01441-  

-92/0 - درصد تغییرات  34/0-  33/9-  43/9-  44/4-  

 زمینیسیب

 9930533 9905435 9950510 9959225 9932953 9459035 میانگین

-2/54525 - میزان تغییرات  011953-  010433-  011333-  020950-  

-01/9 - درصد تغییرات  22/9-  39/9-  42/4-  99/1-  

 خرما

21/559223 میانگین  59/550290  5/532319  535952 1/533111  9/534430  

-03/4994 -09/0111 - میزان تغییرات  25/1112-  95/3220-  11/2491-  

-14/1 -09/1 - درصد تغییرات  50/1-  23/1-  13/0-  

ی
دات

وار
 

 گندم

14/01393199 میانگین  33/01990191  4/01113199  5/3529993  2/3111319  3/39152023  

-22/412435 - میزان تغییرات  0/399330-  243025-  1522500-  0990394-  

-24/9 - درصد تغییرات  23/1-  33/5-  04/01-  49/09-  

 چای

13/29904 میانگین  44/21313  39/21011  09/53931  93/52199  20/55310  

-31/0415 - میزان تغییرات  45/9012-  33/9342-  29/9520-  92/4339-  

-50/0 - درصد تغییرات  39/9-  12/9-  13/4-  33/1-  

 سویا

1/092013 انگینمی  99/095354  94/095259  90/095533  51/095311  3/095191  

-095/029 - میزان تغییرات  00/929-  01/925-  50/111-  11/391-  

-09/1 - درصد تغییرات  91/1-  92/1-  93/1-  44/1-  

 های تحقیق:یافتهمنبع
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 قالب سناریوهای کاهش بارندگی( روند تغییرات عرضه داخلی اقالم صادراتی در 1نمودار)          
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 های تحقیق:یافتهمنبع           

 ( روند تغییرات عرضه داخلی اقالم وارداتی در قالب سناریوهای کاهش بارندگی2نمودار)

 
 های تحقیق:یافتهمنبع           

سازی شده، میزان و درصد تغییر مقدار صادرات و اهده شبیههزار مش( میانگین ده9جدول )

طور که اشاره دهد. همانواردات محصوالت مربوطه را در پنج سناریو کاهش بارندگی نشان می

یابد بر این اساس انتظار شد در اثر کاهش بارندگی میزان تولید محصوالت مورد نظر کاهش می
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در این مطالعه فرض شده است توزیع متغیر ات افزایش یابد. رود مقدار صادرات نیز کاهش و واردمی

کند و تنها عامل تغییر کننده مقدار و تقاضا )مصرف( هر یک از محصوالت در اثر تعییر اقلیم تغییر نمی
( توزیع متغیرهای میزان 4( و )9توزیع بارندگی است که بر شکل توزیع متغیر تولید و با توجه به رابطه )

مشاهده شبیه  01111رود که تغییر میانگین گذارد پس در نتیجه انتظار میردات تاثیر میصادرات و وا
سازی شده در سازی شده برای میزان صادرات و واردات تفاوت زیادی با میزان تغییر عرضه شبیه

و های مختلف نداشته باشد و میزان تفاوت آنها به توزیع تقاضا بستگی دارد که میزان صادرات سناریو

. در مورد محصول ( تاییدی بر این موضوع است4( و )9دهد، نتایج جدول )واردات تحت تاثیر قرار می

تغییر میزان تولید بیش از تغییر واردات است )افزایش واردات کمتر از مقدار کاهش تولید داخلی گندم 

یابد و فزایش میاست( دلیل این امر این است که با کاهش بارندگی و تولید قیمت داخلی محصول ا
یابد در نتیجه نیاز به میزان واردات کمتری خواهد بود. در مورد سایر محصوالت مصرف کاهش می

وارداتی چای و سویا میزان تغییر در تولید و واردات به یک اندازه است چون هر دو این محصوالت سهم 
کند. در مورد محصول تغییری نمی دهند و تقاضا برای آنهاکمی از بودجه خانوار را به خود اختصاص می

صادراتی خرما و پسته کاهش در تولید بیش از کاهش در میزان صادرات است چون با کاهش تولید قیمت 
 یابد. افزایش و تقاضا داخلی کاهش و در نتیجه مقدار صادرات به میزان کمتر از تولید کاهش می

چون این  ؛از مقدار کاهش در صادرات است زمینی و سیب مقدار کاهش در تولید کمتردر مورد سیب
شود که مصرف داخلی تر هستند بیشتر ترجیح داده میمحصوالت در مقایسه با پسته و خرما ضروری

تامین شود و میزان صادرات کاهش یابد. درصد تغییرات در هر یک سناریوها نرخ رشد را در مقایسه با 
از لحاظ تجاری بیشترین واکنش به کاهش بارندگی مربوط  (4جدول )برابر دهد که میزان اولیه نشان می

در مقایسه با وضعیت  درصد کاهش بارندگی مقدار صادرات این محصول 91زمینی است )با به سیب

درصد کاهش خواهد یافت(، چون در بین محصوالت دارای کشش  1/55بدون تغییر بارندگی

دهد سهم مقدار صادراتی آن ( نشان می6ل )طور که جدوبارندگی به نسبتا باالیی بوده و همان

فاصله کمی با دیگر محصوالت دارد در صورتی که سهم ارزش صادراتی آن کمتر از دیگر 

محصوالت صادراتی در دیگر زمینی کمتر از دهد که قیمت سیبمحصوالت است که نشان می

باشد که کمتر میدرصد  9زمینی بازارهای جهانی است. همچنین سهم صادرات از تولید سیب

از سایر محصوالت است در نتیجه با کاهش تولید با توجه به قیمت و سهم صادراتی پایین 

زمینی مقدار صادرات این محصول به میزان بیشتری از دیگر محصوالت کاهش خواهد سیب

آید بیشتر به مصرف میشمار طور که گفته شد چون یک محصول ضروری به یافت و همان

دهد که گندم بیشترین واکنش را نشان می ،زمینیاز سیبپس شود. صاص داده میداخلی اخت
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نسبت واردات به تولید باشد. مطابق جدول اندک بودن تواند کشش بارندگی باال و علت آن می

درصد از تولید را به  65باشد که میزان واردات تنها می 65/8( نسبت واردات به تولید گندم 1)

است به همین دلیل در مقایسه با سناریو بدون تغییر بارندگی میزان  خود اختصاص داده

تغییرات آن زیاد خواهد بود. به همین ترتیب در بین محصوالت، سویا به دلیل اینکه کشش 

العمل را به کاهش بارندگی نشان ترین عکسکم د،پایین و باالترین نسبت واردات به تولید را دار

 ( روند این تغییرات نشان داده شده است.9و ) (9) هایدهد. در نمودارمی
 های کاهش بارندگیبینی میزان صادرات و واردات اقالم مهم صادراتی و وارداتی در قالب سناریو( پیش4جدول )

وضعیت بدون  محصوالت اقالم
 تغییر

 سناریو پنجم سناریو چهارم سناریو سوم سناریو دوم سناریو اول

ی
رات

صاد
 

 سیب
31/039343 میانگین  5/023391  9/023004  0/022194  11/023410  13/021111  

-95/9100 - میزان تغییرات  59/9299-  24/4409-  41/3141-  22/5233-  
-13/0 - درصد تغییرات  32/0-  92/9-  93/9-  13/4-  

 پسته

9/091121 میانگین  4/099090  4/091192  3/002213  5/003345  4/004331  
-55/9339 - میزان تغییرات  21/4143-  39/3952-  10/2095-  2/01934-  
-93/9 - درصد تغییرات  39/9-  10/1-  11/3-  90/2-  

 زمینیسیب

1/094930 033319 میانگین  94/33119  59/22399  52/49295  9/02904  
-1/51940 - میزان تغییرات  011110-  001353-  011551-  020923-  

-54/95 - درصد تغییرات  09/11-  3/11-  14/52-  29/31-  

 خرما
94/019911 میانگین  29/010441 14/33401  93/35239  29/33419  35/31459  

-51/9524 -41/0514 - میزان تغییرات  22/1913-  49/3535-  15/5593-  
-33/9 -5/0 - درصد تغییرات  04/1-  12/3-  42/5-  

ی
دات

وار
 

 گندم
11/9419942 1/0331994 میانگین  9305204 5/2414319  9/9159201  0/9901205  

01/415394 - میزان تغییرات  14/399423  9/241033  0152423 0991439 
44/91 - درصد تغییرات  03/90  91/49  11/14  05/33  

 چای

32/40515 میانگین  99/49031  01/49302  34/44513  10/41193  33/43403  
34/0415 - میزان تغییرات  45/9012  33/9342  29/0952  92/4339  
95/9 - درصد تغییرات  03/1  13/5  11/3  03/00  

 سویا

91/0491934 0491029 میانگین  02/0491431  99/0491133  52/0491329  0491219 
04/029 - میزان تغییرات  09/929  01/925  50/111  13/391  
109/1 - درصد تغییرات  103/1  193/1  194/1  149/1  

 های تحقیق:یافتهمنبع
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 های کاهش بارندگی( روند تغییرات در میزان صادرات اقالم صادراتی در قالب سناریو8نمودار)

 
 های تحقیق:یافتهمنبع            

 های کاهش بارندگی( روند تغییرات در میزان واردات اقالم وارداتی در قالب سناریو4نمودار )

 
 های تحقیق:یافتهمنبع           

نتایج نشان می دهد که میزان واکنش ارزش صادرات و واردات به کاهش بارندگی تقریباً برابر 

شود با میزان واکنش میزان صادرات و واردات به کاهش بارندگی است. این از آنجایی ناشی می

اهش بارندگی مستقل از تغییرات که میزان واکنش صادرات و واردات محصوالت مربوطه به ک
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قیمت این محصوالت در بازارهای جهانی است به این دلیل که ایران از لحاظ تجاری کشور 

زنی در بازارهای جهانی را ندارد و کاهش تولید، کاهش صادرات باشد و قدرت چانهکوچکی می

ر دهد. از این رو مانند تواند قیمت جهانی را تحت تاثیر قراو افزایش واردات این محصوالت نمی

درصد تغییرات مقادیر صادراتی و وارداتی با کاهش بارندگی درآمدهای صادراتی مربوط به 

دیگر های خرید گندم بیشتر از محصوالت صادراتی و هزینه دیگرزمینی بیشتر از محصول سیب

 6خواهند یافت.محصوالت وارداتی در مقابسه با حالت بدون بارندگی  به ترتیب کاهش و افزایش 

 6یافت.

سازی شده و درصد تغییر ارزش صادرات و واردات کل و ( میانگین مشاهدات شبیه5جدول )

دهد. تراز تجاری منفی های کاهش بارندگی نشان میتراز تجاری کشاورزی را در قالب سناریو

ات دست آمده از صادرات کمتر از میزان پرداختی برای واردهآن است که میزان درآمد بگویای 

درصد کاهش  18شود. یعنی با است با کاهش بارندگی نیز تراز تجاری منفی تشدید می

آمده از صادرات محصوالت مورد نظر در مقایسه با وضعیت بدون تغییر بارندگی درآمد به دست

درصد افزایش و تراز تجاری  60/65درصد کاهش هزینه پرداختی برای واردات 51/6بارندگی 

 دهد.( روند این تغییرات را نشان می5نفی خواهد داشت. نمودار )درصد رشد م 99/59
 های کاهش بارندگی( تغییرات ارزش صادرات ، واردات و تراز تجاری بخش کشاورزی در سناریو5جدول)

 متغیر
 

وضعیت بدون 
 تغییر

 سناریو پنجم سناریو چهارم سناریو سوم سناریو دوم سناریو اول

صادرات 
 کل

34/121193 میانگین  31/100305  91/119995  99/431324  29/453102  51/435311  

-31/4 - درصد تغییرات  92/3-  13/5-  59/01-  53/09-  

واردات 
 کل

55/251993 میانگین  19/394130  41/335450  31/0119191  44/0192313  15/0155013  

03/00 99/5 - درصد تغییرات  02/01  93/03  53/99  

تراز 
  تجاری

-30/990031 میانگین  53/491941-  19/411539-  32/101109-  40/113143- 52/319559-  

30/93 - درصد تغییرات  30/95  33/19  23/35  33/20  

 های تحقیق:یافتهمنبع

                                                           
 ز آوردن جدول مربوطه صرف نظر شد.( ا4با جدول ) به دلیل همسانی نتایج 0
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 ( روند تغییرات ارزش صادرات و واردات کل5نمودار )

 
 های تحقیق:یافتهمنبع          

 ها یشنهادگیری و پنتیجه

کاهش بارندگی باعث کاهش تولید و صادرات بررسی های انجام شده در این با توجه به بررسی 

شود که تاثیر منفی بر تراز تجاری بخش کشاورزی و و افزایش واردات در بخش کشاورزی می

در نهایت تراز تجاری کل اقتصاد کشور دارد همچنین با کاهش میزان تولید درآمد کشاورزان 

 ی خود انگیزه تولید را در این بخش کاهش خواهد داد.یابد که این به نوبهنیز کاهش می

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی با کاهش صادرات و افزایش واردات این بخش مقادیری 

دیگر ای و مواد اولیه مورد نیاز ای واسطهکمتری ارز خارجی برای واردات کاالهای سرمایه

شود همچنین با توجه به ارتباط متقابلی که بخش ختصاص داده میهای تولیدی ابخش

های اقتصادی دارد کاهش تولید در این بخش در نهایت منجر به کاهش بخشدیگر کشاورزی با 

 های تولیدی و در نتیجه تولید ملی خواهد شد. بخشدیگر تولید در 

لید محصوالت گندم، دهد که با کاهش بارندگی میزان تونتایج این مطالعه نشان می

گذاری در یابد. از این رو سیاستزمینی، چای و پسته بیشتر از سایر محصوالت کاهش میسیب

ترین محصول کشاورزی در مورد گندم که ضروریویژه بهراستای افزایش تولید این محصوالت 

توصیه آید، میشمار ترین اهداف اقتصادی کشور بهاست و خودکفایی در تولید آن از مهم

شود. با توجه به کاهش میزان بارندگی در سطح کشور از آنجایی که محصوالت دیم بیشتر می
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برای افزایش تولید باید تولید این محصوالت را به صورت آبی  ؛گیرندتحت تاثیر بارندگی قرار می

صا هایی که اهداف خودکفایی )برای محصوالت وارداتی مخصوافزایش داد از این رو در سیاست

وری در مصرف باید به پایداری منابع آبی، افزایش بهره ،کنندگندم( و افزایش تولید را دنبال می

آب و  های کمنهاده آب )سطحی یا زیر زمینی(، توازن در الگوی کشت به سمت تولید واریته

که در در مورد گندم ویژه بهدر مناطقی از کشور که نیاز آبی کمتری دارند )ها آنافزایش کشت 

 .شودتوجه بیشتر شود.( های کشور کشت میاستانبیشتر 

  منابع
(. اثرر تغییرر اقلریم برر عملکررد      6909آبابایی ب، سهرابی ت، میرزایی ف، رضاوردی نژاد و کریمی ب، )

، مجله دانش آب و خاکگندم و تحلیل ریسک ناشی ازآن )مطالعه موردی:منطقه رودشت اصفهان(. 

6/18 (9 :)658-691 

(. حسابهای ملی ایران. قابل دسترسی به صرورت اینترنتری   6998نک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،)با

   www.cbi.irدر 

 (. آمار ناپارامتری. چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه شیراز.6906بهبودیان ج، )

ای ی آثار تغییرات اقلیمی بر عملکرد ذرت دانه(. بررس6999زاده م، )پیش بهار ا، دارپرنیان س و قهرمان

(: 1) 6، تحقیقات اقتصراد کشراورزی  های پانلی. در ایران:کاربرد رهیافت اقتصادسنجی فضایی با داده

681-09 
(. شبیه سازی اثر تغییر اقلیم بر تولید نخود در 6991حجارپور ا، سلطانی ا، زینلی ا و سیدی ف، )

 195-151(: 1) 18، مجله پژوهشهای تولید گیاهی شرایط دیم و آبی کرمانشاه.

(. اثر تغییر اقلیم بر تولید بخش کشاورزی و برر اقتصراد ایرران    6999خالقی س، بزازان ف و مدنی ش، )

  669-695(: 6) 6، تحقیقات اقتصاد کشاورزی)رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی (. 

ر اقلیم بر اقتصاد گندم دیم )مطالعه موردی (. اثر تغیی6991زرعکانی ف، کمالی غ و چیذری ا، )

 968-186(: 1) 1، نشریه بوم شناسی کشاورزیخراسان شمالی(. 

(.قابرررل دسترسررری بررره صرررورت اینترنتررری در سرررایت     6998سرررازمان خواربرررار کشررراورزی ،)  
www.faostat3.fao.org 

در  HadCM3تغییر اقلیم بر نیاز آبی محصوالت با استفاده از مدل (. تاثیر 6996سادات آشفته پ، )

 691-656(: 9) 1، نشریه آبیاری و زهکشی ایرانشبکه آبیاری آیدوغموش. 

(. تاثیر تغییر اقلیم بر نیاز 6909سلیمانی ننادگانی م، پارسی نژاد م، عراقی نژاد ش و مساح بوانی ع، )

علوم و صنایع ) نشریه آب وخاکلعه موردی:بهشهر(. خالص آبیاری و عملکرد گندم دیم )مطا
 909-996(: 1) 15(، کشاورزی

http://www.cbi.ir/
http://www.faostat3.fao.org/
http://www.faostat3.fao.org/
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، چاپ اول، 1. جلد Stata12 & Eviews8(. اقتصاد سنجی پیشرفته همراه با کاربرد 6991سوری ع، )

 انتشارات نشر فرهنگ شناسی

فضای کسب و کار  های اقتصادی(. اعتبارات بانکی و سایر تعیین کننده6900طیبی ک و عباسلو ی، )

 50-60(: 6، )فصلنامه پول و اقتصاددر ایران. 

، نشریه پژوهشهای زراعی ایران(. تغییر اقلیم و تولید گندم دیم در ایران. 6900کوچکی ع و کمالی غ، )

0 (9 :)518-580  

ییر (. تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغ6991مرادی ر ، کوچکی ع و نصیری محالتی م، )

نشریه دانش کشاورزی و تولید تاریخ کاشت بعنوان راهکار سازگاری در شرایط آب و هوایی مشهد. 
 661-698(: 9) 19، پایدار

(. قابررل دسترسرری برره صررورت اینترنترری در سررایت    6998مرکررز آمررار جمهرروری اسررالمی ایررران )  
www.amar.org.ir 

ملکرد محصوالت گندم و جو در استان (. بررسی تاثیر بارندگی بر ع6906مساعدی ا و کاهه م، )

 (9) 65، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعیگلستان. 

(. شبیه سازی اثر اقلیم بر تولید نخود در استان 6991مقدادی ن، سلطانی ا، کامکار ب و حجارپور ا، )

 6-11(: 9) 6، نشریه تولید گیاهان زراعیزنجان. 

ییر اقلیم بر زیر بخش زراعی ایران. دانشگاه تهران، دانشکده (. بررسی آثار اقتصادی تغ6996نظری م، )

 اقتصاد و توسعه کشاورزی

محصوالت زراعی و باغی. قابرل دسترسری   -آمارنامه کشاورزی جلد اول(. 6998وزارت جهاد کشاورزی، )

   www.maj.irبه صورت اینترنتی در سایت 

اشناسی استان چهارمحال بختیاری، وزارت راه و شهرسازی،سازمان هواشناسی کشور،اداره کل هو

  www.chaharmahalmet.ir(. قابل دسترسی به صورت اینترنتی در 6998)

(. قابل 6999وزارت راه و شهرسازی،سازمان هواشناسی کشور،مرکز ملی پایش و هشدار خشکسالی، )

  www.irimo.irدسترسی به صورت اینترنتی در 
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