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 : چکیده 
ایران یکی از  برخوردار است.اثرات مخرب اقتصادی های آب و هوایی است که از باالترین  یکی از پدیدهخشکسالی 

خشکسالی در وضعیت پس از پایش  در این مقاله .است دیدهخشکسالی ا از ها ر خسارت بیشترینکه  است یهایکشور

اثرات اقتصادی ناشی از خشکسالی ، 1334تا  1331های  طی سال ،SPIبا استفاده از شاخص  ها، برای تمامی استان، ایران

)خشکسالی و یا  وضعیت شرایط رطوبتیتأثیر ، منظوراین قرار گرفته است. به بررسی های مختلف، مورد  در اقلیم

و شرایط  ها اقتصادسنجی در مجموع استان معادالتبر ارزش افزوده بخش کشاورزی )اثرات اقتصادی( به کمک  ترسالی(

ها در  های کشور با توجه به شرایط اقلیمی آن از این رو، هر یک از استان .مورد بررسی قرار گرفت متفاوت اقلیمی کشور 

تانی و نیمه کوهستانی، آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی و آب و هوای ساحلی تقسیم یکی از سه نوع آب و هوای کوهس

های با  دهد که در استان های تأثیر خشکسالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نشان می نتایج برآورد مدلبندی شدند. 

ی و نیمه بیابانی، خشکسالی اثر های با آب و هوای بیابان آب و هوای کوهستانی و نیمه کوهستانی و همچنین استان

، SPIها داشته است. با افزایش یک واحد در شاخص  معکوس و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی این استان

هایی با آب و هوای کوهستانی و نیمه کوهستانی افزوده  میلیارد ریال بر ارزش افزوده بخش کشاورزی استان 341مقدار 

، بر ارزش افزوده بخش SPIیی با آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی با افزایش یک واحد در مقدار ها شده است و در استان

 میلیارد ریال افزوده شده است.  351ها مقدار  کشاورزی این استان
 .، ارزش افزوده بخش کشاورزیSPIشاخص اثرات اقتصادی خشکسالی، خشکسالی،  ها: کلید واژه

 

 Abstract  

Drought is one of the climatic phenomena that has the highest economic impact. Iran is one of the most 

affected countries from drought. In this paper, after monitoring the drought situation in Iran, the economic 

impacts of drought in different climates have been studied for all provinces, using SPI index during 1997 to 

2015. Consequently, the effect of drought condition on the value added of the agricultural sector (economic 

impacts) was investigated using econometric equations across different provinces and different climatic 

conditions of the country. Therefore, each of the provinces of the country according to their climatic 

conditions were divided into one of three types of mountainous and semi-mountainous climate, desert and 

semi-desert climate and/or coastal climate. The results of estimating models of drought impact on value 

added of agricultural sector show that in provinces with mountainous and semi-mountainous climates as well 

as provinces with desert and semi-desert climates, drought has a significant reverse effect on value added. 

With the increase of one unit in the SPI index, 741 billion riyals have been added to the value added of the 
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mountainous and semi-mountainous climate. Whereas, in the provinces with desert and semi-desert climates, 

with the increase of one unit in the amount of SPI, the value added of the agricultural sector of these 

provinces has increased by 756 billion rials. 

Keywords: Drought, Economic Impact of Drought, SPI Index, Agricultural Value Added 

 

 :مقدمه

درجه عرض شمالی که عمدتا جزء مناطق کم  04تا  22موضوع خشکسالی برای ایران به خاطر قرار گرفتن در نوار بیابانی 

 که اخیر های سال در خصوص به. (1831 )صالح و همکاران، است برخودار ای ویژه اهمیت شود از بارش جهان محسوب می

شده و مانع جدی برای برون رفت  و... همراه بیکاری افزایش اقتصادی، شدر کاهش همچون اقتصادی مشکالت با مسئله این

. زیرا الزمه افزایش رشد اقتصادی، افزایش تولیدات کشاورزی (1832 نیا وهمکاران، )توکلی از این نوع مشکالت شده است

مصرف  بیشترینزی که است و خشکسالی عرضه این تولیدات را با مشکل رو به رو خواهد کرد، به خصوص در بخش کشاور

 . (1833 )محسن پور و همکاران، آب را به خود اختصاص داده است

 در به خشکسالی نسبت جامعه پذیری آسیب محدود، آبی منابع برای رقابت و تقاضا افزایش جمعیت، رشد علت به

 داشته پی در را داخلی تنشهای و ستیمحیط ز تخریب رویه، بی های مهاجرت مانند عواقبی خشکسالی .است افزایش حال

 تبعاتی زیاد، صورت شدت در و بوده محیطی و هواشناسی عوامل از ناشی خشکسالی (.1834 ،)رضایی و همکاران است

  (.1،2440داشت )گوهاسپیر وهمکاران خواهد دنبال به را سیاسی امنی نا و جنگ غذا، کمبود همچون

کسالی بر تولید محصوالت کشاورزی در دشت سونگیوا در ( با تجزیه و تحلیل ریسک و ارزیابی خش2440) 2ژانگ

باشد. زیرا در میان تمامی  چین نشان داد که خشکسالی بزرگترین رویداد هواشناسی برای تهدید کشاورزی منطقه می

ر سالی بیشترین تاثی شود که خشک باشد و این امر باعث می بالیای طبیعی دارای باالترین فرکانس و بیشترین گستره می

درجه خشکسالی به تدریج از  کهنشان داد وی منفی را بر تولید محصوالت کشاورزی داشته باشد. همچنین نتایج تحقیق 

درصدی تولید کشاورزی منطقه، وقوع خشکسالی در این  14یابد، عامل افت  جنوب به شمال و از شرق به غرب افزایش می

 منطقه است.

را که توسط  شکسالی )فروش دام، کاهش سطح زیر کشت، تغییر شغل و ...(،های مقابله با خ ( مکانیسم1333) 8پال

ها در بنگالدش استفاده شده بودند را مورد بررسی قرار داد. ارزیابی داده 1332–1330 افراد زیان دیده از خشکسالی دوره

درصد کاهش یافته و  14-04نوع محصول وارد شده است و عملکرد محصوالت زراعی به میزان  12نشان داد که بیش از 

 نشده باقی مانده است. درصد از کل اراضی قابل کشت در منطقه مورد نظر کشت 02حدود 

( در تحقیقی با تبیین افزایش خطر ناشی از خشکسالی با تغییرات آب و هوا و اشاره به 2412) 0اکلوند و سیکوست

و زمانی خشکسالی در استان  مکانیهای  بررسی ویژگی خاورمیانه به 2443تا  2440های  اثرات دوره خشکسالی بین سال

به این منظور از  .اجتماعی پرداختند-دهوک در شمال عراق با تمرکز بر خشکسالی هواشناسی، کشاورزی و اقتصادی

ران بر های ایستگاه مورد تایید قرار گرفته است، برای ارزیابی اثرات کاهش بارش با ای که توسط داده های بارش ماهواره داده

 24دهد کاهش  روی تغییرات پوشش گیاهی، به عنوان اثرات خشکسالی کشاورزی استفاده شده است. نتایج نشان می

درصد از ناحیه استان  12ی درهای منفی در  شرایط پوششی گیاه منجر به ناهنجاری 2443ها در سال  درصدی بارش

 دهوک شده است.

                                                            
1  Guha-sapir et al,2004 
2  .Zhang 
3 . Paul 
4  .Eklund & Seaquist 



 

 

8 

های  بر مدیریت خشکسالی کشاورزان را مورد بررسی قرار دادند. یافتههای اثرگذار  ( سازه1831کشاورز و کرمی )

کارهای متفاوتی را برای  های اقتصادی، اجتماعی و فنی خود، راه پژوهش آنها نشان داد که کشاورزان با توجه به ویژگی

ای است که در  ی به گونههای انجام شده، شدت خشکسال رغم تالش اما در نهایت علی ،کنند مقابله با خشکسالی انتخاب می

 باشند. هر صورت آنان ناگریز از تحمل خسارات گوناگون اقتصادی و زیست محیطی می

ای محدود و خاصی انجام  مطالعات انجام شده در خصوص خشکسالی و اثرات اقتصادی آن، بیشتر در رابطه با منطقه

ی دیگر متفاوت  ای به منطقه کسالی از منطقهاز طرف دیگر مشخصات خش گرفته و کمتر نگاه ملی وجود داشته است.

در این  .(1802 زاده، )فرج ی دیگر اثر گذار خواهد بود خواهد بود و مشکالت اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بر منطقه

تاثیر خشکسالی بر تولیدات بخش کشاورزی به عنوان اثرات اقتصادی، برای مناطق مختلف اقلیمی  در نظر است پژوهش

 مورد بررسی قرار گیرد. 1های اقتصاد سنجی و مدل SPI  ا استفاده از شاخصایران ب

 

 :ها مواد و روش

اند، در با توجه به اینکه مطالعات پیشین، مناطق محدودی را از منظر وسعت برای بررسی خشکسالی انتخاب کرده

ت. همچنین با توجه به اینکه هر نوع از جامعه آماری در نظر گرفته شده اس عنوانهای ایران به تمامی استان پژوهشاین 

شود، های خاصی از منظر خشکسالی است که منجر به تفاوت اثرات اقتصادی خشکسالی میآب و هوا دارای ویژگی

های ایران با توجه به آب و هوای قالب آنها در سه دسته آب و هوای کوهستانی و نیمه کوهستانی، آب و هوای بیابانی  استان

 .اندبندی شده بانی و آب و هوای ساحلی تقسیمبیا و نیمه

 یها  و کناره یداخل یها یناز سرزم یعیوس یها بخش این شرایط آب و هوایی :یابانیب یمهو ن یابانیب یو هوا آب

که  یهایاز استان .استنوع آب و هوا  ینا یالسرطان دارا به مدار راس یکینزد یلکه به دل شود را شامل می یرانا یجنوب

 خوزستان، جنوبی، خراسان تهران، اصفهان، های توان به استانمی ،این نوع آب و هوا هستند دچارخش قابل توجهی از آن ب

 یزد اشاره کرد. کرمان و قم، قزوین، بلوچستان، و سیستان سمنان،

تدل مع یو آب و هوا یسرد کوهستان یبه دو نوع آب و هوا این شرایط آب و هوایی: یکوهستان یآب و هوا

 توان بهاین نوع آب و هوا هستند می دارایی که بخش قابل توجهی از آن یهااز استان. شودیم یمتقس یکوهستان

 شمالی، خراسان رضوی، خراسان بختیاری، و چهارمحال ایالم، البرز، اردبیل، غربی، آذربایجان شرقی، آذربایجان های استان

 مرکزی و همدان اشاره کرد. لرستان، بویراحمد، کهگیلویه کرمانشاه، کردستان، فارس، زنجان،

های که بخش قابل از استان .شودسواحل شمالی و سواحل جنوبی تقسیم می یهناحکه به دو  :ساحلی یو هوا آب

بوشهر، گلستان، گیالن، مازندران و هرمزگان اشاره  های توان به استانمی اند، واقع شدهاین نوع آب و هوا  درتوجهی از آن 

 رد.ک

های  ترین شاخص های مختلفی ارائه شده است. یکی از متداول پایش خشکسالی: به منظور پایش خشکسالی شاخص

2شاخص  خشکسالی زیکمی ساپایش و 
SPI تأثیر این متغیر بر ارزش افزوده بخش کشاورزی به این صورت  باشد. می

شود(، که در واقع بیانگر تیجه برآورد مدل مشخص میتواند باشد که با افزایش مقداری معین از این شاخص )که در ن می

کاهش خشکسالی است، مقدار ارزش افزوده بخش کشاورزی به دلیل افزایش رطوبت خاک و در دسترس قرار گرفتن آب 

کافی برای رشد محصوالت، افزایش خواهد یافت که میزان اثرگذاری آن در هر آب و هوا به دلیل نوع محصوالت زیر کشت 

 . ارائه شده است SPIخشکسالی و ترسالی بر اساس شاخص  شرایط انواعبندی  طبقه 1در جدول  اند متفاوت باشد.تومی

 

                                                            
1   Econometrics 
2 Standardized Precipitation Index 
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  SPIبندی انواع خشکسالی بر اساس شاخص  تقسیم -1جدول 

 spiمقدار شاخص  وضعیت خشکسالی

 2 بیشتر از شدید خیلی ترسالی

 1/99 تا  1/5 شدید  ترسالی

 1/49  تا  1 متوسط ترسالی

 0/99-  تا 0/99 نرمال به نزدیک

 1/49-تا   1- متوسط خشکسالی

 1/99-  تا   1/5- شدید خشکسالی

 2- کمتر از شدید بسیار خشکسالی

 1منبع: مکی و همکاران                         

 

 :پژوهشمعرفی متغیرهای 

 ،رو از این .پردازد میافزوده بخش کشاورزی  بررسی تاثیر خشکسالی بر ارزش این پژوهش بههمانطور که ذکر شد، 

 ها و انواع آب و هوا برآورد شود:بایست برای مجموع استان می ،که بر اساس مطالعات انجام شده بدست آمده است زیررابطه 

 
Ac= Ci,t + SPIi,t + FAi,t +WFi,t+ INi,t + € i,t                                                            1 

 

AC : است.  2این متغیر که به عنوان متغیر وابسته در مدل به کار گرفته شده، بیانگر ارزش افزوده بخش کشاورزی

های گرد آوری شده است. برای آنکه روند از درگاه مرکز آمار برای تمامی استان 1830تا  1803های این متغیر از سال داده

ارزش افزوده هر استان بر شاخص  ،سازی شود از افزایش یا کاهش قیمت خالص تغیییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی

 تقسیم شده است. 1838قیمت محصوالت کشاورزی در سال 
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SPI     :  وضعیت خشکسالی مورد استفاده قرا رگرفته است که در بخش قبل معرفی شد.  شاخصبه عنوان این متغیر 
0

FA:  تا  1803های اعطایی به بخش کشاورزی است که از مرکز آمار برای سالاین متغیر بیانگر میزان اعتبارات

ها گرد آوری شده است. نحوه اثر گذاری این متغیر بر ارزش افزوده بخش کشاورزی به این صورت برای تمامی استان 1830

 کند.صول خود را کسب میاست که با افزایش میزان اعتبارات، کشاورز توانای کافی برای تهیه عوامل تولید مورد نیاز مح
2

WF: 1830تا  1803های این متغیر بیانگر تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی است که از مرکز آمار برای سال 

بنابراین با افزایش نیروی  ،رودها گرد آوری شده است. نیروی کار از مهمترین عوامل تولید به شمار میبرای تمامی استان

ی مقدار تولید را افزایش خواهد داد یدار تولید افزایش پیدا کند. البته این افزایش در نیروی کار تا جارود، مقکار انتظار می

 که موجب تراکم این عامل نشود.
1

IN: 1830تا  1803های این متغیر بیانگر شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی است که از مرکز آمار برای سال 

تولیدات  مقدار مصرف انرژی بر . نحوه محاسبه این متغیر به این صورت است کهاست ها گرد آوری شدهبرای تمامی استان

تواند تولید محصول را انرژی نیز یکی از عوامل مهم در تولید است که در صورت کمبود می شود.تقسیم میبخش کشاورزی 

 واهد کرد.با افزایش شدت انرژی مقدار تولید محصوالت افزایش پیدا خ ،رو کاهش دهد. از این

                                                            
1 . Mckee et al 
2 . Value Added Agriculture 
3 Standardized Precipitation Index 
4 . Agricultural credits 
5 . Employed people 
6 . Intensity of energy consumption 
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: این متغیر بیانگر تمامی متغیرهای توضیحی است که بر متغیر وابسته تأثیرگذار است اما به دالیل مختلف €

افزار مورد استفاده  نرم اند. این متغیر در مدل توسطها در مدل وارد نشدهبودن و عدم دسترسی به داده ازجمله ناشناخته

 گیرد.قرار می برآوردهنگام تخمین مدل مورد 

i,t اندیس =i زیر هر متغیر بیانگر یک مقطع خاص است که در این جا این مقطع استان است. اندیس ،t زیر هر ،

 متغیر نیز بیانگر یک سال خاص است. 

 :هاآمار توصیفی متغیر

 ارائه شده است. (1)رابطه های مورد استفاده در های آماری دادهتوصیفی از مهمترین، شاخص( 2) ولدر جد
 

 توصیفی متغیرهای مدل تاثیر خشکسالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزیآمار  -2جدول 

 تعداد مشاهدات انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین متغیر

 477 27/70224 5/209955 128/1339 31/35552 40/00 ( )میلیارد ریال(ACارزش افزوده بخش کشاورزی )

 SPI  -0/264 -0/255 2/7 -2/52 0/788868 477شاخص 

 477 1/242028 2/1552 11/0125 4/5233 4/611 ( )میلیارد ریال(FAاعتبارات اعطایی )

 000 1803 1133 0033 8882 8230 (فر( )نWFجمعیت فعال در بخش کشاورزی )

 477 0/029119 0/47 0/628 0/53 0/528 )نسبت( (INشدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی )

 های اقتصادی و مالیهای مرکز آمار و بانک دادهیق، طبق دادهمحاسبات تحق

 

 :مدل اقتصاد سنجی تحقیق

گیرد. تمامی ها تحقیق مورد نظر انجام میبه طور کلی انتخاب یک مدل برآوردی اقتصاد سنجی بر اساس داده

های ترکیبی هستند، در واقع دادهسنجی شامل سه نوع داده سری زمانی، مقطعی و ترکیبی یا پانل دیتا  های اقتصادمدل

زمانی و برای چند استان است  هدر یک باز پژوهشهای شامل دو داده سری زمانی و مقطعی هستند. با توجه به اینکه داده

های ها داری مزایای بهتری نسبت به دادههای ترکیبی است. این نوع از دادهاز نوع داده پژوهش هایتوان گفت دادهمی

 (: 1332، 1)ماتیاسشود که در زیر به چند مورد از این مزایا اشاره میی و مقطعی هستند سری زمان

و مقطعی است، میزان اطالعاتی است که در  یزمان یسر یکاز  ترکیبی ها که داده از نوع ینا عمده یتمز -1

به ها تعداد داده ،استفاده شود ی برای بررسی یک موضوعزمان یسر یک از تنهااگر  زیرا دهد.گر قرار میاختیار پژوهش

در  به اندازه تعداد مقاطع ضرب ها ه، تعداد دادمقطع و سری زمانی ترکیبمشاهدات وابسته خواهد بود، اما با تعداد اندازه 

 شود. یشدن درجه آزاد یشترو ب ضرایبکاراتر از  یمنجر به برآوردها تواند یامر م ینکه ا یابدمی یشافزا تعداد مشاهدات

های سری زمانی اثرات بلند مدت، از کند و دادههای مقطعی اثرات کوتاه مدت را بررسی میبه طور کلی داده -2

 ها ترکیبی از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت را بررسی خواهد کرد.این رو داده

 ،رو از اینشوند. یم ریآوجمعو خانوارها  هاها، استانکشورافراد،  انندم یکوچک یاز واحدها یبیترک یها داده -8

مقاطع به از تجمع  یناش یها نمود و انحراف یریگ اندازه یشتریکوچک با دقت ب یاسدر مق توان یرا م یرهااز متغ بسیاری

 صورت خود به خود حذف خواهد شد.
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 : نتایج و بحث

سپس آب و هوای  های کشور وهای خشکسالی به تفکیک استانو ویژگی SPIدر این بخش ابتدا متوسط شاخص 

 شود.ارائه می 1830تا  1801منتخب سه گانه در طی بازه زمانی 

 

  :پایش خشکسالی به تفکیک انوع آب و هوا

 1830تا  1801طی سال های  ذکر شده برای سه نوع آب و هوای SPIشاخص  مقادیرتغییرات میانگین  1 شکلدر 

 گزارش شده است.

 

های و نیمه کوهستانی و ساحلی طی سال کوهستانی ،بیابانی نیمهو  برای آب و هوای، بیابانی SPIشاخص  مقادیر تغییرات میانگین -1شکل  
 1830تا  1801

 منبع:محاسبات تحقیق
 

برای هر سه نوع آب و هوا تقریبا  SPIمیانگین شاخص  تغییرات مقادیر ،شودمشاهده می 1همانطور که در شکل 

و نیمه کوهستانی،  کوهستانی هوایآب و برای  1830تا  1801های طی سال SPIبوده است. میانگین شاخص  یکسان

و  کوهستانیدر این بین آب و هوای است.  -22/4و  -81/4،  -13/4بیابانی و نیمه بیابانی و ساحلی به ترتیب برابر است با 

ست. شدیدترین خشکسالی در طی بازه زمانی مورد بررسی نیز نیمه کوهستانی تقریبا از وضعیت بهتری برخوردار بوده ا

ترین سال نیز مربوط به آب و هوای  بوده است. مرطوب 1830و نیمه کوهستانی در سال  کوهستانی مربوط به آب و هوای

ی تداوم خشکسالی )شدیدتر از ییک از انواع آب و هوا در هیچبه طور متوسط است و همچنین  1838ساحلی در سال 

 نرمال( بیشتر از یک سال رخ نداده است.

  تاثیر خشکسالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی:   

برای مشخص شدن میزان تاثیر خشکسالی بر تولید محصوالت کشاورزی به بررسی تاثیر خشکسالی بر تولیدات 

روند تغییرات  2. در شکل دشو خته میپردا )پانال دیتا( اقتصاد سنجی کشاورزی به صورت کامل در ایران به کمک مدل

ارزش افزوده بخش کشاورزی به تفکیک آب و هوای کوهستانی و نیمه کوهستانی، معتدل ساحلی و آب و هوای بیابانی و 

 نمایش داده شده است. 1830تا  1801های نیمه بیابانی و به صورت کلی در ایران طی سال
 



 

 

0 

 
   )میلیون ریال،  1830تا  1801های به تفکیک آب و هوا و به صورت کلی در ایران طی سالروند تغییرات ارزش افزوده بخش کشاورزی  -2شکل  

 (1838شکل مربوط به آمار کل ایران است، به قیمت ثابت  راستسمت محور 

 ایران منبع: محاسبات تحقیق طبق آمار سازمان آمار

 

بیابانی و  هوای ساحلی، بیابانی و نیمه آب و ارایی که دیهامتوسط ارزش یک سال تولیدات کشاورزی در استان

. ریال است میلیارد  112880و  0082، 8311، 8032کوهستانی هستند و کل ایران به ترتیب برابر با  کوهستانی و نیمه

هوای بیابانی  و درصد، آب 04در آب و هوای ساحلی تقریباً  واقع هایاستانمتوسط ارزش یک سال تولید در توان گفت می

در  واقعهای درصد است. از این رو بیشترین ارزش افزوده بخش کشاورزی را استان 84هوای کوهستانی و صد و آب در 80

اند. نکته قابل توجه بیشتر بودن ارزش افزوده بخش کشاورزی آب و هوای بیابانی از آب و هوای آب و هوای معتدل داشته

به منظور ش تولیدات محصوالت کشاورزی یا سطح زیر کشت باشد. توان به دلیل تفاوت در ارزکوهستانی است که این می

خشکسالی در میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی در انواع آب و هوای مورد بررسی و کل ایران  شناسایی میزان اثر گذاری

 1830تا  1803های های زیر که عالوه بر خشکسالی متغیرهای دیگری نیز در آن در نظر گرفته شده است طی سالرابطه 

 .1شودبرآورد می

 

2 ACT =Ci,t+SPIi,t+FAi,t+WFi,t+ INi,t + € i,t   

8 ACM=Ci,t+SPIi,t+FAi,t+WFi,t+INi,t+ € i,t 

0 ACD=Ci,t+SPIi,t+FAi,t+WFi,t+INi,t+ € i,t 

2 ACI = Ci,t + SPIi,t + FAi,t +WFi,t+ INi,t + € i,t 

 

 های باال: رابطهدر 

ACT:  های ایرانبخش کشاورزی کل استانارزش افزوده 

ACM: هایی با آب و هوای کوهستانیارزش افزوده بخش کشاورزی استان 

ACD: هایی با آب و هوای بیابانیارزش افزوده بخش کشاورزی استان 

ACI: هایی با آب و هوای معتدلارزش افزوده بخش کشاورزی استان 

                                                            
 های اقتصادی بخش کشاورزی است.رسی به داده . دلیل انتخاب این بازه زمانی بر خالف بازه زمانی پایش خشکسالی عدم دست 1
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Ci,t :عرض از مبدأ 

SPIi,tشاخص خشکسالی : 

FAi,t :اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی 

WFi,tجمعیت فعال در بخش کشاورزی : 

INi,tشدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی : 

€ i,tهای مدل: پسماند 

 گزارش شده است: 2تا  2 های رابطهنتایج برآورد  8در جدول 
 

 1830تا  1803های طی سالکل کشور بیابانی، معتدل و  نتایج تاثیر خشکسالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی آب و هوای کوهستانی، -8جدول 

 منبع: محاسبات تحقیق

 

دچار آب و هوای کوهستانی و آب و  هایی کهدر استان SPIشود، شاخص مشاهده می 8همانطور که در جدول 

. در واقع بیانگر این است که ها داشته استهوای بیابانی هستند تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی آن

هایی با آب و درصد و در استان 0/0هایی با آب و هوای کشاورزی تغییر کند ارزش افزوده استان SPIاگر یک درصد مقدار 

مقدار ارزش افزوده بخش  SPIدر شاخص  واحدتر با افزایش یک به عبارت دقیق کند.درصد تغییر پیدا می 2/0هوای بیابانی 

هایی با آب و هوای نمیلیارد ریال افزایش پیدا کرده و در استا 001های با آب و هوای کوهستانی کشاورزی، در استان

هایی میلیارد ریال افزایش داشته است. اما در مورد تاثیر خشکسالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در استان 021بیابانی 

. اما در 1توان اظهار نظر خاصی انجام دادنمی SPIکه دچار آب و هوای ساحلی هستند با توجه به سطح معناداری ضریب 

توان ( می8)نتایج موجود ستون دوم جدول  2ه رابطدر  SPIن با توجه به ضریب برآورد شده شاخص های ایرامجموع استان

 1830تا  1803میلیارد ریال بر ارزش افزوده بخش کشاورزی طی  823مقدار  SPIدر شاخص  واحدگفت با افزایش یک 

اظهار نظر  SPIتوان مانند شاخص نیز می افزوده شده است. در مورد تاثیر سایر متغیرها بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

است که این  ساحلیها، در آب و هوای کوهستانی، بیابانی و کرد. اما نکته قابل توجه تفاوت میزان اثرگذاری این متغیر

تواند ناشی از نوع محصوالت تولیدی و میزان سطح زیر کشت باشد. به طور مثال اعتبارات اعطایی به بخش موضوع می

ها با هایی با آب و هوای کوهستانی تاثیر بیشتری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی نسبت به سایر استانی در استانکشاورز

 داشته است.  1830تا  1803های آب و هوای بیابانی و معتدل طی سال

                                                            
1

 ضریب در مدل معنادار نیست. ز ده صدم بیشتر باشد آن. اگر مقدار سطح معناداری ضریب برآوردی ا 

ACI ACD ACM ACT متغیر وابسته 

 

 

 متغیر مستقل

 ضرایب سطح معناداری
سطح 

 ضرایب معناداری
سطح 

 معناداری
 ضرایب

سطح 

 معناداری
 ضرایب

0/555 -2/100 0/097 7/568 0/0378 7/415 0/089 3/594 SPI 
0/000 0/190 0/046 0/953 0/0248 1/751 0/000 2/.087 FA 

0/841 -0/246 0/036 3/132 0/0117 2/133 0/000 1/965 WF 

0/000 3/190 0/443 -26/228 0/3011 -7/991 0/778 1/732 IN 
0/000 26/807 0/099 41/978 0/0000 26/22 0/000 821/20  C 

30/4 14/4 28/4 30/4 R2 

44/4 44/4 44/4 44/4 F 
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 :نتیجه گیری 

به یک کمیت  SPIاز شاخص با استفاده در هر استان خشکسالی شرایط ابتدا در این پزوهش همانگونه که بیان شد، 

ها ترکیبی که گذاری آن بر ارزش افزوده بخش کشاورزی به کمک مدل دادهمیزان اثرتبدیل شده است و سپس  عددی

و سطح SPI خاصیت بررسی تغییرات زمانی و مکانی را به صورت همزمان دارد، برآورد شد. با توجه به مثبت بودن ضریب 

های ایران تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در مجموع استان SPIشاخص ر پنج صدم، احتمال زی

توان گفت کند، از این رو میمقدار خشکسالی، کاهش پیدا می SPIداشته است. بنابراین با توجه به اینکه با افزایش شاخص 

اثر به این گونه است که با افزایش یک این  .خشکسالی اثر معکوس و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی داشته است

 1830تا  1803میلیارد ریال طی بازه زمانی  823مقدار ارزش افزوده بخش کشاورزی به میزان  SPIدر شاخص  واحد

 افزایش پیدا کرده است.

ب گیرد و در هر آاز آن جا که بسیاری از تولیدات محصوالت کشاورزی تحت تاثیر آب و هوای یک منطقه قرار می 

برای بررسی دقیق تأثیر خشکسالی بر ارزش افزوده  ،و هوا وضعیت خشکسالی از منظر شدت و مدت متفاوت است. از این رو

در سه  واقع استچه نوع آب و هوای نها در آبیشترین وسعت های کشور با توجه به اینکه بخش کشاورزی در ایران، استان

هوای بیابانی و نیمه بیابانی و آب و هوای ساحلی تقسیم بندی شدند. نتایج آب و هوای کوهستانی و نیمه کوهستانی، آب و 

های با آب و هوای کوهستانی که در استان دهد نشان می تأثیر خشکسالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی یهابرآورد مدل

ثر معکوس و معناداری بر ارزش های با آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی، خشکسالی او نیمه کوهستانی و همچنین استان

، مقدار SPIدر شاخص  واحدها داشته است. این اثر به این صورت است که با افزایش یک افزوده بخش کشاورزی این استان

هایی با آب و هوای کوهستانی و نیمه کوهستانی افزوده شده است نمیلیارد ریال بر ارزش افزوده بخش کشاورزی استا 001

، بر ارزش افزوده بخش کشاورزی این SPIدر مقدار  واحدایی با آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی با افزایش یک هو در استان

هایی با آب و هوای ساحلی با توجه به سطح احتمال باال پنج در استان. میلیارد ریال افزوده شده است 021ها مقدار استان

توان بنابراین نمی .ها اثر معناداری نداردده بخش کشاورزی این استاندرصد در مدل برآوردی، خشکسالی بر ارزش افزو

 .بیان نمودی دقیق نسبت به آن اظهار نظر
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