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»استان ایران27اثر تغییر اقلیم بر رشد تولید ناخالص داخلی در «
)هاي پانلداده(با استفاده از روش 

تهران، ایران، یو مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسان، گروه اقتصاداستادیلیرجلین میدحسیس

د آمادهیحم
دانشکده اقتصاد،ستیط زیو محيکشاورز، يار گروه اقتصاد انرژیدانش

، تهران، ایرانیئدانشگاه عالمه طباطبا

فردانیس متقیمهد
، تهران، یو مطالعات فرهنگیپژوهشگاه علوم انسان، کارشناس ارشد اقتصاد

ایران

دهیچک
ر خـود قـرار   یا تحت تـأث یست را در سراسر دنیزطیم محیطور مستقاست که بهيادهین پدیترم مهمیر اقلییتغ
انـه کـه   یران در منطقـه خاورم یـ ا. داردیزان متفاوتیمختلف  ميدر کشورهایده جهانین پدیار یتأث. دهدیم
م و یر اقلـ ییـ واجه است و از تغن با بحران آب میبنابرا، خشک جهان است واقع شدهمهینک منطقه خشک و ی
د ناخـالص  یـ دمـا و بـارش بـر رشـد تول    یمیاقليرهایق اثر متغین تحقیدر ا. آن مصون نخواهد بوديامدهایپ

از يانـرژ يهاحاملو مصرف يگذارهیسرما، کاريروین نیهمچن. شده استیران بررسیاستان ا27یداخل
يپانـل بـرا  يهـا ن مـدل بـه روش داده  یبـا تخمـ  . ق هسـتند یـ ن تحقیاستفاده شده در ایکنترليرهایگر متغید

با احتساب نفت و بـدون  ید ناخالص داخلیدما بر رشد تولیاز اثر منفیج حاکینتا، 1393تا 1379يهاسال
. شودیمید ناخالص داخلیش در رشد تولیباعث افزا، ش در بارشین افزایباشد و همچنیمهااستاننفت در 

.پانليهاداده، ياگلخانهيگازها، نیگرم شدن زم، يرشد اقتصاد، میر اقلییغت: يدیواژگان کل

.JEL :23C،50N،40O ،54Qيبندطبقه

سنده مسئول: ینوmahdixmotaghian@hotmail.com
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مقدمه. 1
از آن اسـت کـه   یدر جوامـع مـدرن حـاک   یاجتمـاع -يشواهد موجود از تحوالت اقتصاد

يریـ گال شـکل خ بشـر در حـ  یدر تـار یاجتماع-ياقتصادیاز زندگيااحتماالً دوران تازه
ات و در یـ ) حفظ و تداوم حی(سنتیبشر در دوران قبلياقتصادیزندگیهدف اساس. است

شـواهد  . ص حـداقل منـابع بـوده اسـت    ید با تخصـ ی) حداکثر کردن تولیدوران مدرن (صنعت
احتمـال  خ خود بـه یتاريبشر در دوران بعدياقتصادیزندگیدهد که هدف اساسینشان م

آنچه . 1خواهد بود» ستیزطیط حفظ تعادل محیبا شرايد اقتصادیدن تولسازگار نمو«، ادیز
سـت در اقتصـاد و توسـعه    یزطیخ اسـت کـه محـ   یباشد شروع شدن دوره سوم تاریروشن م

م یطـور مسـتق  اسـت کـه بـه   يادهیـ ن پدیتـر یم اصـل یر اقلـ ییتغ. کندیفا میپررنگ را اینقش
. دهدیقرار مر خود یا تحت تأثیست را در سراسر دنیزطیمح

و اتفاقـات وابسـته   یجهـان يدر متوسـط دمـا  يریرپـذ ییا تغییجیر تدرییم به تغیر اقلییتغ
ش یو افـزا رات در بـارش ییـ تغ، 2يحـداکثر يوهـوا آبيدادهایـ ش تنـاوب رو یهمانند افزا

نکـه نشـر   یبـر ا یمبنـ ، وجـود دارد ياگستردهیک توافق علمی. شودیاها اطالق میسطح در
م اسـت و رونـد   یر اقلییتغيدیمحرك کل، شوندیجاد میکه توسط بشر ايانهگلخايگازها
.  کندیل میتحمیمیستم اقلیبر سشتر و خسارات بلندمدتیبيهاها گرم شدندار آنادامه

يهـا منتشرشـده از سـوختن سـوخت   دکربنیاکسـ يدانـد کـه   نشان دادهیمطالعات علم
يمنجـر بـه دمـا   ، انسانيهاتیفعالازیناشياخانهگليگر گازهایبه همراه انتشار د، یلیفس

، نـده یسال آ50یمتوسط جهان طيدما. شودیمیم جهانیر اقلیین و تغیباالتر سطح کره زم
تـوان بـه   یمـ م یر اقلییتغيامدهاین پیترمهماز . افتیش خواهد یافزاگرادیدرجه سانت3تا 2

آن تبـع بـه اها و یباال آمدن سطح در،محصولیکاهش بازده، یعیطبيهاخچالیآب شدن 
اشـاره  یسـت یدتر و از دسـت رفـتن تنـوع ز   یشـد يهـا یسـال خشک، ساالنهيهالیسش یافزا

م را یر اقلـ ییـ تغ، و رفاه بشـر یمختلف زندگيهابخشبر يامدها و اثرگذاریگستره پ. 3کرد
جنبـه یز طرفا. کندیمیستیط زیک مسئله محیسازد و آن را فراتر از یمده خاص یک پدی

.29ص. ،)1371(یمیعظ. 1
يوهـوا در حـدها  اسـت و آب یر فصـل ید و غینشده، شدینیبشیمعمول، پریرمنتظره، غیغيوهوادادها شامل آبین رویا. 2

است). که در گذشته تجربه شده يقرار دارد (حدیع فصلیخود نسبت به توزيحداکثر
.56)، ص. 2006. استرن (3
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طبـق  . ار پررنـگ اسـت  یرشـد و فقـر بسـ   ، ده با توجه به اثرات آن بر توسعهین پدیاياقتصاد
ر را بــر ین تــأثیشــتریم بیر اقلــییــر تغیــاخيهــاســالدر شــدهانجــاميهــاگــزارشمطالعــات و 

گـرم  يگـذارد و کشـورها  یمـ رشـد  يبـرا هـا آنییو تواناتوسعهدرحالر و یفقيکشورها
هـر درجـه   يدرصـد بـه ازا  5/8زان یـ بـه م یر بودن بـا کـاهش در درآمـد ملـ    یش به فقیگرا
از آنجا کـه  1.اندداشتهرا 2000تا 1950يهاسالن یبیگراد گرم شدن در سطح جهانیسانت

، آب جهـان قـرار دارنـد   شتر در منـاطق گـرم و کـم   یبیر کنونیو فقتوسعهدرحاليکشورها
ف و عدم یضعيهارساختیزبه خاطرباشند و یمم یاقليهاشوكشتر در معرض ین بیبنابرا

ن دانـش وجـود دارد کـه رشـد     یـ ا. رنـد یپذیمـ ر یشتر از آن تـأث یب، در حد مناسبيسازگار
دار یـ توسـعه پا ،فیـ را بنـا بـه تعر  یـ سـتند ز یگر سازگار نیکدیم با یر اقلییدار و تغیپاياقتصاد
ينـده بـرا  یآيهـا نسـل ییتوانـا حال را بدون بـه خطـر انـداختن   يازهایاست که نياتوسعه

سـت کـه   یم بـه گونـه ا  یر اقلـ ییت تغیواضح است که ماه. شان برآورده کندیازهایدن به نیرس
. ردیپذینده از آن اثر مینسل آ

ل یو سـ یسـال خشـک آن ماننـد  يهـا بیآسـ م و یر اقلییران در معرض اثرات تغیاقتصاد ا
ن یتـر مهـم آب ، که کشور ما در آن قرار داردقایانه و شمال آفریدر منطقه خاورم. قرار دارد

سـرانه  ، میر اقلـ ییـ بـدون اثـرات تغ  ، ن منطقـه یـ در ا. م اسـت یر اقلـ ییـ از تغیناشيریپذبیآس
ن یـ ا. کندیمم یم آن را وخیر اقلیید و تغیبه نصف خواهد رس، 2050به آب تا سال یدسترس
از مخازن یدنیابع آب آشامدرصد من90و دارد یجذب منابع آبيبرایامکان اندک، منطقه

کـه  یدرحـال ، د خواهد کردیرا تهديکشاورز، د کمبود آبیتشد. شودیمن یتأمینیرزمیز
ن بـودن  ییپـا ، عـالوه بـر آن  . 2کندیمن منطقه را استفاده یدرصد آب ا85حدود يکشاورز

. دهدیش میرا افزاياگلخانهيانتشار گازها، رانیدر ايانرژيوربهره
ــل  يجــويهــازشیــردرصــد از 70حــدود ، رانیــدر ا ــابع آب قاب ــه من قبــل از آنکــه ب

رونـد  یبررسـ . شـود یمـ ر و تعـرق از دسـترس خـارج    یتبخلیبه دل، ل شودیتبديزیربرنامه
، سـال 45ن یـ ایکـه طـ  دهـد یمـ نشان ، 1392تا 1347يهاسالیساالنه کشور طیبارندگ

درصـد  80ش از یبیاز طرف. بوده استمقدار بارش ساالنه کشور از متوسط بلندمدت کمتر
60یکـه حـد آسـتانه بحرانـ    یدر حال. گرددیمدر کشور مصرف ، دشوندهیمنابع آب تجد

.5)، ص. 2009. دل و همکاران (1
.6)، ص. 2010(ی. بانک جهان2
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. 1قرار داردیط فوق بحرانین لحاظ در شرایران از این ایبنابرا، درصد است
توانـد یمـ م یر اقلـ ییـ تغ. کنـد یمل یبر دوش رشد کشور تحمیبار اضاف، میر اقلییوقوع تغ

ر ییـ در نظـر گـرفتن اثـرات تغ   عـالوه بـر آن   . مواجه کنديب جدیرا با آسيبخش کشاورز
ییهـا بیآسـ که با تمام استیدر حالن یا. استیالزامم در برنامه رشد و توسعه کشور یاقل

بـه آن  ، در برنامـه ششـم توسـعه کشـور    ، ه بـا آن مواجـه اسـت   یـ ن ناحیکه اقتصاد کشور از ا
گـذاران  اسـت یسيتوانـد ضـرورت آن را بـرا   یمـ ن پـژوهش  یام اانج. شده استیتوجهیب

بخـش دوم  . ق حاضر در شش بخش ارائه شده استیتحق، ن منظوریبه ا. کشور آشکار سازد
در بخـش چهـارم   ، اختصاص داده شـده ينظریبرمطالعات گذشته و مبانيو سوم به مرور

و يریـ جـه گ ینت. ه اسـت ج آن ارائـه شـد  یو در بخش پنجم برآورد مـدل و نتـا  یروش شناس
.  ق را به خود اختصاص داده استین تحقیبخش ششم ایاستیسهاي هیتوص

بر مطالعات انجام شدهيمرور. 2
ر ییـ تغينه اثرات اقتصادیاز مطالعات انجام شده در زمیطور خالصه به برخن بخش بهیدر ا

د یک موضوع جدی، ین موضوع در مطالعات داخلیالزم به ذکر است ا. شودیم اشاره میاقل
کشور انجام نشـده اسـت   يم بر رشد اقتصادیر اقلییاثر تغيبر روید و بررسیآیحساب مبه

.  ن بخش آورده شده استیک به موضوع در اینزدين مطالعات تا حدیبنابرا
: يدمـا و رشـد اقتصـاد   يهـا شـوك «با عنوان يادر مقاله)2012و همکاران (2سا دلیمل

اثـرات آن را بـر   ، ان کشورهایدما میخیبا استفاده از نوسانات تار» گذشتهم قرنیشواهد از ن
. داشـته اسـت  یجـه کلـ  یسـه نت ین بررسیا. کرده استییشناساياقتصاديامدهایمجموع پ

کـاهش  يامالحظـه بـاالتر بـه طـرز قابـل    ير  با دمایفقيدر کشورهايرشد اقتصاد، نخست
دهـد  یز کاهش مـ یرشد را نيهابلکه نرخ، طوح محصولتنها سباالتر نهيدما، دوم. ابدییم

محصـوالت  ، يرات هماننـد کـاهش محصـوالت کشـاورز    ییـ از تغيابـازه گسـترده  ، و سوم
دما و بارش يهان مقاله دادهیدر ا. دار خواهند شدیباالتر پديبا دمایاسیو ثبات سیصنعت

ن زده یپانل تخميهادادهشده و مدل به روشيجمع آور2003تا 1950هر کشور از سال 
.  شده است

.11و 6صص. )، 1393وهوا (ر آبییتغی. دفتر طرح مل1
2. Melissa Dell
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د یـ م بـر تول یر اقلـ ییـ ن اثـر تغ یتخم«با عنوان يا) در مطالعه2014و همکاران (1اکسنبرگر
127م را بـر  یر اقلـ ییـ اثـر تغ » ان کشـورها یـ ميدر تکنولـوژ یبا احتساب ناهمگون: يکشاورز
بـر  يداریگونـه اثـر معنـ   چیم هـ یر اقلییتغ. اندن زدهیتخم2002تا 1961يهان سالیکشور ب

بـر  يداریاما اثر معکـوس و معنـ  ، با درآمد باال نداشته استيدر کشورهايد کشاورزیتول
شـامل  ین اثرات منفیا. ن داشته استییبا درآمد متوسط و پايدر کشورهايد کشاورزیتول

د یـ تول، ین کـاهش در بارنـدگ  یو همچنـ اسـت يش دما بر محصول کشـاورز یافزایاثر منف
. را کاهش خواهد دادياورزکش

پانـل از اثـرات   يهادادهيایل پویتحل«در یطور تجرب) به2015و همکاران (2توکوناگا
. کننـد یمییشناسايم را بر کشاورزیر اقلییاثرات تغ» در ژاپنيد کشاورزیم بر تولیر اقلییتغ

. شده اسـت يآوره ژاپن جمعیناح8در 2006تا 1995دوره يبرایصورت مقطعها بهداده
ک یـ نشان داده شده است ، دیپانل از تابع توليهادادهيایک و پوین مدل استاتیه تخمیبر پا

، درصـد 8/5زان یـ د بـرنج را بـه م  یمدت تولدر کوتاه، متوسط ساالنهيش در دمایدرجه افزا
ب در یـ بـه ترت ینـ یزمبیجات و سـ ید سـبز یـ دهـد و تول یدرصد کاهش مـ 9/3در بلندمدت 

.  افتیدرصد کاهش خواهند 6/8و 5زان یمدت و بلندمدت به مانیم
ک یـ در يم و رشـد اقتصـاد  یر اقلـ ییتغ«با عنوان یقاتی) در کار تحق2012(3ید نورعلیس

نـه داشـته   یهزیوپیـ کشـور ات يبـارش بـاران بـرا   يریرپـذ ییزان تغیچه م: خوردهاقتصاد باران
انـدازد و چگونـه   یه را از کـار مـ  یه سـرما کـ یعنوان عاملدر بارش را بهيریرپذییتغ» است؟
يهـا داده. کنـد یمـ یرشد سنتيهاوارد مدل، کندیبه آن رشد را در تله گرفتار میوابستگ

ج ینتـا . ه به کار برده شده اسـت ین فرضیاز ایتجربیبانیپشتيبرایوپیکشور اتیزمانيسر
ع نامنظم بارش در یدت و توزدهد که انحراف از متوسط بارش در بلندمین مطالعه نشان میا
دهـد  ینشـان مـ  يسـاز هیج شبینتا. دهدیر قرار میطور معکوس رشد را تحت تأثسال بهکی

ازنظر درآمـد سـرانه باشـد اگـر بـارش نـامنظم و       يار بهتریط بسیتواند در شرایکه کشور م
. متنوع نباشد

و يمصـرف انـرژ  ، ن انتشار کـربن یت بیل رابطه علیتحل«) در 1393ان (یو موسویصادق
یبـا هـدف بررسـ   » یبا استفاده از روش بوت استرپ حـداکثر آنتروپـ  : رانید سرانه در ایتول

1. Exenberger
2. Tokunaga
3. Seid Nuru, Ali
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يهـا فـرض نسبت به آزمـون يو رشد اقتصاديمصرف انرژ، ن انتشار کربنیت بیتر علقیدق
یاز روش بـوت اسـترپ حـداکثر آنتروپـ    ، ردیـ گیصورت مـ يحديه تئوریکه بر پایسنت

د یـ ن انتشـار کـربن و تول  یت بـ یـ بر عـدم وجـود رابطـه عل   یه صفر مبنیفرض. انداستفاده کرده
و انتشار ين رشد اقتصادیت بیعدم رابطه عل. ن پژوهش رد نشده استیدر ایناخالص داخل

رگـذار بـر   یاز عوامـل تأث یکـ یعنـوان  بهين لحاظ باشد که مصرف انرژیتواند از ایکربن م
ار یران بسـ یـ در ايکـه شـدت انـرژ   يطـور وردار نبوده بـه برخییران از کارایدر ا، یآلودگ

يلزومـاً بـه معنـا   ، شـتر یبین امر سبب شده است آلـودگ یگر است و ایديباالتر از کشورها
. شتر نباشدید بیتول

ــادق ــاران (یص ــوان   1391و همک ــا عن ــه ب ــ«) در مقال ــ یبررس ــه علّ ــیرابط ــار یب ن انتش
د ناخـالص  یـ و توليسـرانه مصـرف انـرژ   ، یم خـارج یمستقيگذارهیسرما، دکربنیاکسيد

و ین رابطـه علـ  یـ ایبـه بررسـ  » امامـاتو) ی-ت تـودا  یـ افـت آزمـون عل  یران (رهیـ در ایداخل
-1387در دوره EKC(2(1کـوزنتس یطـ یمحسـت یه زین با استفاده از آزمـون فرضـ  یهمچن
يرهاین متغیه بیت دوسویدهنده وجود علن مطالعه نشانیج حاصل از اینتا. پردازندیم1359
ن یدرصـد و همچنـ  5يداریدر سـطح معنـ  يو سـرانه مصـرف انـرژ   دکربنیاکسيدانتشار 

10يداریدر سـطح معنـ  يبه سرانه مصـرف انـرژ  ید ناخالص داخلیه از تولیسوکیت یعل
.  درصد است

ت و حجـم تجـارت   یـ جمع، ير رشـد اقتصـاد  یتأثیبررس«) به 1395و همکاران (یآبیب
ر یـ و غOECDعضـو سـازمان   يسـه کشـورها  ی(مقا2COياگاز گلخانـه بر انتشاریخارج

دوره . انـد کـوزنتس پرداختـه  یطـ یمحسـت یزیدر قالـب منحنـ  » ران)یـ عضو منتخب شامل ا
. پانل مورداستفاده قرار گرفته اسـت يهاشده و مدل دادهانتخاب1971-2010موردمطالعه 

ياگـاز گلخانـه  يگروه از کشورها براکوزنتس در هر دو یطیمحستیزیمنحن، جیطبق نتا
2CO 2کل وCOيبـرا یاما نقطه برگشـت منحنـ  ، د قرار گرفتییونقل مورد تأبخش حمل
ياگاز گلخانهيبراینقطه برگشت منحن. ن دو گروه از کشورها با هم متفاوت بوده استیا
2COعضو سازمان يکل در گروه کشورهاOECD  روه گـ يدالر و بـرا 43/51025برابـر

از یشود، اما بعد از سـطوح مشخصـ  یست میزطیت محیابتدا باعث بدتر شدن وضعيه، توسعه اقتصادین فرضی. طبق ا1
سـت  یزطیدن محـ ت بـدتر شـ  ین وضـع یـ کند و ایست میزطی، جامعه شروع به بهبود روابط خود با محيرشد اقتصاد

کند. یدا میکاهش پ
2. Environmental Kuznets Curve
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ن اسـاس هـر دو گـروه    یـ بر ا. دست آمده استدالر به73/6707ر عضو برابر یغيکشورها
ــ ياقتصــاديهــايعضــو ســازمان همکــاريکشــورها ــه نقطــه برگشــت منحن یو توســعه ب

.  تر هستندکیکوزنتس نزدیطیمحستیز
در، انـد نجا ذکـر نشـده  یکه در ايمطالعات انجام شده که آورده شد و مواردیدر تمام

طـور  هـا بـه  ا بخـش ی(دما و بارش) بر کل اقتصاد یمیاقليرهایدار متغیو معنیمورد اثر منف
دمـا و  یز اثـر منفـ  یـ شـرو ن یاتفاق نظر وجـود دارد و در مطالعـه پ  يجداگانه همانند کشاورز

بـا  ین بررسـ یـ ایتفـاوت اصـل  . د شـده اسـت  یـ ران تائیـ ايهـا استانيبارش بر رشد اقتصاد
م بـر  یر اقلـ ییـ ن اثر تغیو تخمیاقتصادسنجيهااستفاده از مدل، نهین زمیادریمطالعات داخل

.  استیاستانيهااستفاده از داده، یگر تفاوت اصلید. باشدیمید ناخالص داخلیرشد تول

ينظریمبان. 3
ه یـ ک پایـ زیف. گرفتـه اسـت  و شـواهد شـکل  يدو قرن تئـور هیم بر پایر اقلییعلوم راجع به تغ

و جـان  1ریسـت فـور  ین باپتیام توسـط جـ  19دوم قرن مهیدر نياگلخانهيگازهادرباره اثر
نـدال  یشـود و ت یمـ يمانع از خروج انرژيزیر نشان داد که چیفور. شديگذارهیپا، 2ندالیت

یان نشر گاز ناشـ یرابطه م3وسیآرهن، ام20قرن يدر ابتدا. کردییدر عمل گازها را شناسا
در اواسـط قـرن   . را مطرح کـرد یعیطبياش اندازه اثر گلخانهیفزاو ایلیفسيهااز سوخت

شـد ییشناسـا ياگلخانـه ينوسان گازهـا یسم عملیمکان، کوانتوميشرفت تئوریبا پ، ام20
سـم  یدر شـناخت مکان ، جـو یمیک و شـ یـ زین بخـش از ف یا. فروسرخ ادغام شديکه با انرژ

ن را گـرم  یاز اتمسفر عبـور و سـطح زمـ   دینور خورش. داردینقش اساسياگلخانهيگازها
توســط یخروجــياز گرمــاياریبســن گرمــا بــه ســمت فضــا بازتــاب شــده ویــا. کنــدیمــ

شـود و  یمتان و بخار آب جذب مـ ، دکربنیاکسيدهمانند ياگلخانهيگازهايهامولکول
ن یـ ا.کنـد یتر را گرم مـ نیین و اتمسفر پایداکرده و سطح زمیجهات دوباره نشر پیدر تمام

بـه اثـر   ، شـود ین مـ یکه موجب گـرم شـدن سـطح زمـ    يو ورودیخروجيهاتبادل بازتاب
. معروف استياگلخانه
، هـا ن بردن جنگلیاز ب، یلیفسيهاق استخراج و احتراق سوختیاز طر، بشريهاتیفعال

1. Jean-Baptiste Fourier
2. John Tyndall
3. Svante Arrhenius
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ش یافـزا . کنـد یکمـک مـ  ياگلخانـه يان) گازهـا یـ جر(بـه نشـر   يکشاورزيهاتیا فعالی
ش مقـدار  ین باعـث افـزا  یشوند و همچنـ یها در جو مش آنیمنجر به افزاياگلخانهيگازها

يهـا ن و آبیمتوسـط زمـ  يدما، گرميش انرژیبا افزا. گرددیگرم گرفتار در جو ميانرژ
م بـه وجـود   یستم اقلـ یدر سيشتریشدت و تنوع ب، يش دما و انرژیبا افزا. رودیباال م، جهان

.  1شودیمياو منطقهیمحلییآب و هوايالگوهارییتغد که باعث نوسان و یآیم
،2زابــرونیکیرات تکنولــوژییــاز تغیرشــد بلندمــدت ناشــ، یرشــد ســنتيهــادر مــدل

ه یـ ط اولیعنـوان شـرا  م بـه یاقلـ یاز طرف. باشدیم3ق و توسعهیو تحقیه انسانیسرما، اندازپس
دو نکتـه وجـود دارد   . 4درآمد داردبریشود که تنها اثرات سطحیاقتصادها در نظر گرفته م

. کنـد یمهیرشد توجيهارات در بارش و دما را در مدلییهمانند تغیمیط اقلیکه لحاظ شرا
رات ییممکن است تغ، ها وابسته به بارش استدر حال توسعه که اقتصاد آنيکشورها، ابتدا

ر بلندمـدت اقتصـاد را   یمسـ یدهت شکلیقابلیثباتین بیچن. نامنظم را در بارش تجربه کنند
بر اقتصـاد خواهـد   یش از اثر سطحیبين اثریبنابرا، ک باشدیم نزدیر اقلییاگر تغ، دوم. دارد

. 5متفاوت استيادورهيهاند است و با شوكیک فرآیيریین تغیداشت چرا که چن
ک یـ يبراینیبشیک چالش دشوار است که شامل پیم یر اقلییتمام اثرات تغيسازمدل

. شـوند یدار مـ یـ اد در آن پدیـ بلندمـدت و بـا طـول عمـر ز    يهاشود و وقفهیشتر میا بین قر
. ج اسـت یر نتـا یاط در تفسیازمند احتین، یاس زمانین مقیچنيسازدر مدلییت توانایمحدود
شـده  يسازیبا استفاده از دو راه کمیطور سنتبهياقتصاديهاتیکل فعالن دما ویرابطه ب

کـل  متوسط وين دمایکند و رابطه بید میات توسعه و رشد تأکیبر ادب، دکریک روی. است
کننـد  یبحـث مـ  ياریهرحال بسبه. کندیمیدر کشورها را بررسياقتصادیمقطعيرهایمتغ

ت یـ فیهمچـون ک یملـ يهـا دما بـا مشخصـه  یجعليهایوستگیخاطر پبهین همبستگیکه ا
ه یـ م تکیاثـرات اقلـ  يسـاز یکمـ يد خـرد بـرا  بر شواه، کرد دومیرو. شودیجاد میاينهاد

کرد ین رویا. کندیجمع میدرآمد مليجاد اثر خالص بر رویايها را برانیکند سپس ایم

.  6ص )،2016(. استرن و فانخاسر 1
.  )1965(، کوپمنس )1966(، کاس )1928(ي، رمز)1956(، سوان )1956(. سولو 2
.  )1966(، نلسون و فلپس )1995(، جونز )1990(رومر ،)1986(، رومر )1988(. لوکاس 3
)1992(ل یو، رومر و وی. منک4

5. Ali Seid Nuru (2012), p. 4.
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ات یـ از ادبياطـور گسـترده  که بهکار برده استه را بIAM(2(1کپارچهییابیارزيهامدل
ن یـ ايبـرا یچـالش اساسـ  . کندیم استفاده میاقل-تعامل اقتصاد يسازمدليم برایر اقلییتغ

هـا دمـا   ق آنیـ کـه از طر یانتخـاب يهـا سـم یک دسـته از مکان ی. آن استیدگیچیکرد پیرو
سـم  یاگـر هـر مکان  یر قرار دهد بزرگ اسـت و حتـ  یرا تحت تأثيتواند محصول اقتصادیم

نکـه چطـور عمـل    یدر مشـخص کـردن ا  ، ده شـود یـ بتواند شمارش شود و عملکـرد آن فهم 
.  3کنندیمییخودنمایتوجهمشکالت قابل، شوندیجمع مکنند و یم

م در محصول کمتر و رشـد  یر اقلییتغ. هستنديم در طول زمان جدیر اقلییتغیاثرات منف
سـطوح  یز بـر فقـر خواهـد داشـت و از طرفـ     یـ نییامـدها ین پیبنـابرا ، شـود یجه میتر نتنییپا

محصـول  . دهـد یر قـرار مـ  یتـأث ز تحـت  یـ ر را نیومن سالمت و نرخ مرگیو همچنيدرآمد
یسـال مشـخص بسـتگ   یه در دسـترس در طـ  یو سرمایطیت محیفیک، کاريرویاقتصاد به ن

يورهـا بـر سـالمت و بهـره    بیرنـد و آسـ  یم اثـر بپذ یر اقلییتوانند از تغیها منیهر سه ا. دارد
يذارگهیتر در سرمانییت پایفیها و کرساختیو زيخسران در بخش کشاورز، کاريروین

ر قرار ید اقتصاد تحت تأثیکه محصول و عوامل تولطورهمان. ه وجود خواهد داشتیو سرما
يطـور مشـخص بـرا   توانـد بـه  ین مـ یـ ا. کندیر مییز تغیانداز رشد نن چشمیبنابرا، رندیگیم

يتنـوع سـاز  يکمتـر بـرا  ییو توانـا يکشـاورز يشـتر بـر رو  یرتر با تمرکز بیفقياقتصادها
، ریـ م متغیدهد که اثر بالقوه اقلیم نشان میر اقلییاثرات تغ. توجه باشدشتر قابلیب، اقتصاد خود

زننـده  بیتوانـد آسـ  یرات در چرخه بـارش مـ  ییژه تغیبه و. تواند بر رشد و محصول باشدیم
ل تجـارت و  یر آب ببـرد و پتانسـ  یـ ونقل را زتواند حملیازحد مشیمثال باران بيبرا. باشد

.  کندارتباطات را محدود 
م در هنـد و  یر اقلـ ییـ نـه متوسـط تغ  یهز،تـا سـال  4میر اقلـ ییـ تغیمقدماتيویاساس سناربر

درصــد 9/1انــه یقــا و خاورمیو در آفرGDPدرصــد کــاهش در 5/2ا یآســیجنــوب شــرق

م یم، علـم اقلـ  یر اقلییتغياقتصادیاثرات کليسازیکميهم مرتبط براساده و بهيهاها، با استفاده از مدلن مدلی. ا1
کنند.یگر ادغام میکدیو اقتصاد را با 

2. Integrated Assessment Model
3. Dell, et al (2012), p. 2.

گـراد  یدرجه سانت9. 3زان یبه م2100تا سال یمتوسط جهانياست و طبق آن دمایو بر اساس شواهد علمین سناری. ا4
افت.  یش خواهد یافزا
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ب بـه  یـ ها بـه ترت ن کاهشیا، 1م باالیر اقلییتغيویبر طبق سنار. خواهد بودGDPکاهش در 
، ان رشـد و کـاهش فقـر   یـ ميقویهمبستگ. افتیش خواهند یادرصد افز7/2درصد و 5/3

دالر قـرار  2ر خـط فقـر روزانـه    یـ کـه ز يتعداد افراد، میر اقلییخاطر تغبهGDPکاهش در 
ط یسـه بـا شـرا   یر کودکـان را در مقا یـ ومدهد و نرخ مرگیش میافزا2100دارند را تا سال 

. 2بردیباال م، میر اقلییبدون تغ
آن ياقتصـاد يهـا ن کانـال یترق مهمیم از طریر اقلییترس از اثرات تغشواهد خرد در دس

کار توسـط  يروینيورجادشده در بهرهیرات اییتغ، بحران آب، يکشاورزيوربهره: شامل
از بـاال آمـدن سـطح    یها ناشـ رساختین و زیو خسارت به زميسالمت و اثرات انرژ، میاقل
بـا  . متفـاوت هسـتند  ، ان مناطق و سرمنشـأ اثـر  یدر ميادین اثرات تا حد زیا. باشدیم، اهایدر

ر ییـ تغ، میر اقلـ ییـ ن اثـر تغ یتـر يجـد ، یدر سـطح جهـان  ، هـا آنیمقدماتيهانیتوجه به تخم
2050در سال یدرصد خسارات جهان84حدود يزیکار خواهد بود که چيروینيوربهره

ر قرارگرفتـه از  یت تـأث ن منـاطق تحـ  یتـر يجـد . شودیمیرا ناش2100درصد در سال 76و 
کـه  -ا هسـتند  یطـور شـرق آسـ   نیقـا و همـ  یانه و شـمال آفر یخاورم، 2100م تا سال یر اقلییتغ

ا از بـاال  یکـار و شـرق آسـ   يرویـ نيورم بر بهـره یقا از ضربات مستقیانه و شمال آفریخاورم
ینـ عی، مـدت انیـ در ميم بر کشـاورز یر اقلییاثرات تغ. دیب خواهند دیا آسیآمدن سطح در

م یر اقلـ ییـ تغیاثـرات منفـ  ، رودیطورکه دما باال مـ اما همان، ستیم نیوخ، 2050حدود سال 
GDPهسـتند (باعـث خسـارت در    ين اثرات در طول زمان جـد یکنند و ایشروع به کار م

. 3قا خواهد شدیانه و شمال آفریخاورم، لیدرصد در برز2ش از یب، بالقوه

ن مدلیو تخمیشناسروش. 4
ا یـ ات توسـعه و رشـد و   یا به کمک ادبیم عمدتاً یر اقلییتغيسازمدل، ورکه گفته شدطهمان
کــرد دوم یرویشـود کــه البتـه چــالش اساسـ   ین زده مـ یکپارچـه تخمــ ییابیــارزيهـا مـدل 

يهـا بـا اسـتفاده از روش  یعنـ یگـر  یديکـرد یش رو بـا رو یاما مطالعه پ. آن استیدگیچیپ
.  کندیبررسيم را بر رشد اقتصادیر اقلییدر نظر دارد اثر تغیاقتصادسنج

بـا  ید ناخـالص داخلـ  یـ را بـر رشـد تول  دما و بارش، یمیاقليرهایاثر متغ، ن مطالعهیدر ا

افت. یش خواهد یگراد افزایدرجه سانت3. 4زانیبه م2100تا سال یمتوسط جهانيم باال، دمایر اقلییتغيوی. در سنار1
2. Nicolas Stern (2006), pp. 107-108.
3. Roson and Mensbrugghe (2010), p. 15.
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، یخراسـان شـمال  ، البـرز يهـا جـز اسـتان  استان کشـور بـه  27احتساب نفت و بدون نفت در 
بـه  ، پانـل يهـا ادهدییتـابلو يهـا با اسـتفاده از مـدل داده  یو خراسان جنوبيخراسان رضو

م اسـتان  یک استان البرز از تهران و تقسـ یل تفکیبه دل. شودین زده میروش اثرات ثابت تخم
ن یـ ايهـا داده، یو خراسان جنوبيخراسان رضو، یخراسان به سه استان جدا خراسان شمال

. انـد موجود نبوده و به ناچار در مطالعه لحـاظ نشـده  یدوره بررسيطور مجزا برااستان به4
در نظـر  يرهـا یمتغ. شـده اسـت  يهـر اسـتان جمـع آور   يبـرا 1393تا 1379ها از سال داده

يهامصرف حامل، کاريرویت نیجمع، (دما و بارش)یمیاقليرهایشده عالوه بر متغگرفته
ر یـ و سه متغیاصليرهایعنوان متغدما و بارش بهيرهایمتغ. باشندیميگذارهیو سرمايانرژ

، نشـان دادن رشـد  يالزم به ذکر اسـت بـرا  . شوندیوارد مدل میر کنترلیوان متغعنگر بهید
. انددر نظر گرفته شدهیتمیصورت لگاررها در مدل بهیمتغیتمام

اطالعاتيمدل و نحوه گردآوريرهایمتغیمعرف. 1-4
د یـ رشـد تول ، ش رو مـدنظر قـرار گرفتـه شـده اسـت     یر وابسته در مطالعه پیعنوان متغآنچه به

بـه  ید ناخـالص داخلـ  یـ داده تول. اسـت یمورد بررسيهاسالیهر استان طیناخالص داخل
ن یاز آنجـا کـه دو مـدل تخمـ    . شده استيگرد آور1393تا 1379از سال یک استانیتفک

بـا احتسـاب نفـت را در نظـر گرفتـه و      ید ناخالص داخلـ یمدل اول رشد تول، زده شده است
رشـد  يجـا به، باال بردن دقتيبرا. دهدیرا بدون نفت نشان مرین متغیمدل دوم اثرات بر ا

ر ییـ ک درصـد تغ یـ م داد که ین نشان خواهیبنابرا، میتم گرفتیها لگاراز آن، هاگرفتن از داده
.  اثر خواهد گذاشتید ناخالص داخلیزان بر رشد تولیچه م، یحیتوضيرهایدر متغ
. سـاالنه هـر اسـتان اسـت    ين دمـا یانگیـ م، دهنـده در مـدل  حیو توضـ یر اصـل ین متغیاول

ات یـ طبق آنچـه در ادب . باشدیدما م، که در مطالعات موردتوجه استیمیر اقلین متغیترمهم
ياریبسیش اثرات جانبین افزایش است و این رو به افزایکره زميدما، گفته شدیموضوع

بـه اثـرات آن بـر    ده بـا توجـه   یـ ن پدیايجنبه اقتصادیاز طرفمختلف دارد ويهادر بخش
يهـا سالدر شدهانجاميهاگزارشطبق مطالعات و . ار پررنگ استیرشد و فقر بس، توسعه

رشد يبراهاآنت یو قابلتوسعهدرحالر و یفقير را بر کشورهاین تأثیشتریم بیر اقلییر تغیاخ
یکـه برخـ  توان متوجه شـد می،هااستانساله 15رات ییگذرا به روند تغیبا نگاه. گذاردیم

در یشـ یزد و بوشهر رونـد افزا یهمانند ، اندبودهز در نقاط گرم ین نیش از ایکه پییهااستان
جـان  یهماننـد آذربا ، ر هسـتند یسردسـ طورمعمـول بـه که ییهااستانو اندکردهدما را تجربه 
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نمودار در ادامه . اندداشتههاسالن یایرا طباثباتيل روندیو اردبیجان غربیآذربا، یشرق
مالحظـه  یجـان شـرق  یاسـتان بوشـهر و آذربا  يرا بـرا هـا سالن یمتوسط دما در ایپراکندگ

دمـا را داشـته   پر نوسـان و یشیافزايروند، استان بوشهر واقع در منطقه گرم کشور. شودیم
.  تجربه کرده استهاسالن یایرا طباثباتيروندیجان شرقیاست و استان آذربا

هاي بوشهر و آذربایجان شرقیماي استانمتوسط د.1نمودار

اسـت کـه اثـر مـؤثر بـر      ییرهایاز متغیکیبارش . و مهم بارش استیمیر اقلین متغیدوم
بـه  ین بـا نگـاه  یهمچن. دارديخصوص بخش کشاورزبه، ياقتصاديهاد و رشد بخشیتول

بـارش  ک و کـم کـه در منـاطق خشـ   ییتوان گفـت کشـورها  یجهان و کشورها ميایجغراف
بـه  یالبتـه دسترسـ  . ار انـدك هسـتند  یافته با رشد بسینتوسعهییعموماً کشورها، اندواقعاً شده

ز مهـم  یـ ر نیـ و نـرخ تبخ یفصليهاهمچون چرخهیندارد و مسائلیآب تنها به بارش بستگ
یبارنـدگ یخشـک اسـت و از طرفـ   مهیا نیت خشک و یران با خصوصیايوهواآب. هستند

م با یر اقلییبا عدم وجود تغیه بارش حتیتوان گفت کشور از ناحیمساعد دارد و منایعیتوز
بـه رونـد   یبا نگاه. تر کندیت را بحرانین وضعیتواند ایم میر اقلییرو است و تغمشکل روبه

فـارس و  ، خشـک هماننـد قـم   يهـا را هم در اسـتان یتوان روند کاهشیها مبارش در استان
در . و گلسـتان مشـاهده کـرد   شتر همانند مازندرانین بارش بیانگیبا مییاهز استانیتهران و ن

شـود کـه هـر دو    یتهـران و گلسـتان مشـاهده مـ    يهـا ن بارش در اسـتان یانگینمودار م، لیذ
.  اندکاهش را داشتهيروند
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هاي تهران و گلستانمیانگین بارش استان.2نمودار 

، د قـرار گرفتـه اسـت   یـ ات توسـعه و رشـد مـورد تأک   یـ بکه همواره در ادیاز عواملیکی
از عوامـل  یکـ یعنـوان بـه کار يرویدر بحث ن، اقتصاديدر تئور. کار استيرویت نیجمع

مواقـع یبعضـ درالبته. استکاريروینتیکم، ردیگیمقرارموردتوجهمعموالًآنچهد یتول
، محـدود طـور بـه اگرچـه ، آنیفـ یکجنبـه مـاهر ریـ غومـاهر به، کاريروینيبندمیتقسبا

کـار  يرویـ دار و مثبـت ن یاثر معن، نهین زمیشده در امطالعات انجام. شودیمواقع موردتوجه
از یکـ یعنـوان  کـار بـه  يرویت نیز جمعین مطالعه نیدر ا. دهندیرا نشان ميبر رشد اقتصاد

.  رگذار به مدل اضافه شده استیو تأثیکنترليرهایمتغ
د ناخـالص  یـ آن را رشد تولیاست که محور اصليندیفرآيشد اقتصادکه رییاز آنجا

يهـا تیـ شـتر فعال یمحرکه در بيرویک نیعنوان بهيانرژیدهد و از طرفیل میتشکیداخل
در رشـد و  ين نقـش مـؤثر  یبرخـوردار اسـت و بنـابرا   ياژهیگاه ویاز جایو خدماتيدیتول

ير در سـاختارها یـ اخيهـا که در سالیوالتباوجود تح. کندیفا میکشور ايتوسعه اقتصاد
کمتر به یو وابستگیکیتکنولوژيهاشرفتیبر پیمبن، افتهیشرفته و توسعهیجوامع پيدیتول

ید جهـان یـ در ساختار تول، يحال نهاده انرژنیباا، رخ داده است، هیاوليهامواد خام و نهاده
کـه  يطـور بـه . کنـد یفـا مـ  یایتینقـش بـااهم  ، توسـعه درحـال يخصوص در کشـورها و به

، زیـ نـده ن ین کشـورها در چنـد دهـه آ   یدر ا، يمصرف انرژيشود که رشد باالیمینیبشیپ
. تداوم داشته باشد
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رقابـل  یه غید بـدون سـرما  یـ تول. کنـد یفا مـ ید ایستم مدرن تولیدر سیاتیحیه نقشیسرما
د بـر رشـد   یوامل تولن عیتراز مهمیکیه یسرما، کیرشد نئوکالسيهادر مدل. تصور است

سـاختن  ، یصـنعت يهـا نیجاد و استفاده از ماشیشتر بدون ایبيتوسعه اقتصاد. استياقتصاد
جـزء  یهـا کـه همگـ   فرودگـاه ، خط آهن، هاکارخانه، هاپل، ساخت سدها، يابزار کشاورز

از یکـ یعنـوان  را بـه يگـذار هیز سـرما یـ ن مطالعـه ن یـ در ا. سـت یر نیپذامکان، ه هستندیسرما
.  میاها در نظر گرفتهاستانيرگذار بر رشد اقتصادیو تأثیحیتوضيرهایتغم

تـا  1379ها (با احتساب نفت و بدون نفت) از سـال  استانید ناخالص داخلیتوليهاداده
اسـاس  هـا بر ن دادهیـ مرکـز آمـار اسـتخراج شـده اسـت و ا     يامنطقـه يتوسط آمارها1393

. انـد شـده یواقعـ 1390مـت سـال   یهـا بـه ق  الن سـ یـ ایکننده هـر اسـتان طـ   شاخص مصرف
و یمـ یاقليهـا دمـا و بـارش هسـتند کـه براسـاس داده     یمـ یاقليرهـا یمتغ، يبعـد يرهایمتغ
هـا  و وجـود داده يسازکسانیيشده است و برايآورجمعیسازمان هواشناسياخچهیتار
ت یـ داده جمع. اسـت شـده ن دما و بارش مراکز هر استان اسـتفاده یانگیاز م، هاهمه ساليبرا

با توجه به عدم . دست آمده استکار مرکز آمار بهيرویاز نيریج آمارگیکار از نتايروین
هـا بـه   بانـک یالت پرداختـ یاز مجمـوع تسـه  ، هر استانيگذارهیسرمايهابه دادهیدسترس

ن عنـوا ) بـه ياهیسـرما يهاییدولت (تملک دارایعمرانيهانهیزان هزیو میردولتیبخش غ
. انـد شـده یواقعـ 1390سـال  يها بر مبنان دادهیساالنه استفاده شده است و ايگذارهیسرما

رو استخراج شده و شامل مصرف نفت یوزارت نياز ترازنامه انرژيانرژيهامصرف حامل
براسـاس بشـکه نفـت خـام     یو بـرق اسـت کـه همگـ    یعـ یگاز طب، نیبنز، نفت کوره، دیسف

. اندشدهيسازکسانی

یج تجربینتا. 2-4
رهـا را آزمـون   یمتغییسـتا ی) اIPS(2نیپسران و شـ ، می) و اLIC(1ن و چویل، نیبا آزمون لو

متقابـل بـا انحـراف    يهـا هینسبت به فرضـ ، يشه واحد فردیکند ریاستدالل مLIC. شودیم
کوچـک شـدت   يهـا ژه در نمونهیون امر بهیا. دارديقدرت محدود، دار از تعادلیکامالً پا

پانـل را نسـبت بـه انجـام     يهـا شـه واحـد داده  یتـر ر ک آزمون پرقدرتین روش یا. ابدییم
ن یانگیـ ز براسـاس م ینIPSآزمون . کندیشنهاد میپ، هر مقطعيشه واحد منفرد برایآزمون ر

1. Levin-Lin-Chu
2. Im, Pesaran and Shin



141|و همکاران سیدحسین میرجلیلی

، در هـر دو آزمـون  . ردیـ گیهر فـرد جداگانـه) انجـام مـ    ي(برايشه واحد فردیريهاآماره
شه واحد است و فرض متقابـل  یک ریشامل يفردیزمانيسرن است که هریفرض صفر ا

.  1ستاستیایزمانيآن است که هر سر
دسـت آمـده اسـت و    مدل بـه يرهایر از متغیج زینتاLICشه واحد یبا توجه به آزمون ر

:  ستا هستندیدر سطح ایهمگ

ییستایج آزمون اینتا.1جدول

جهینت p-value آماره روش آزمون رینام متغ

ستایا
0000/0 9147/8- ن و چویل، نیلو

مت ثابتیبه قید ناخالص داخلیتول
0004/0 3708/3- نیپسران و ش، میا

ستایا
0000/0 8599/8- ن و چویل، نیلو

مت ثابت بدون نفتیبه قید ناخالص داخلیتول
0001/0 8753/3- نیپسران و ش، میا

ستایا
0000/0 7688/8- ن و چویل، نیلو

ساالنهيط دمامتوس
0000/0 5968/9- نیپسران و ش، میا

ستایا
0000/0 9171/6- ن و چویل، نیلو

متوسط بارش ساالنه
0000/0 3809/8- نیپسران و ش، میا

ستایا
0000/0 8247/10- ن و چویل، نیلو

کاريرویت نیجمع
0036/0 6882/2- نیپسران و ش، میا

ستایا
0000/0 8405/6- ن و چویل، نیلو

مت ثابتیبه قيگذارهیسرما
0000/0 7705/5- نیپسران و ش، میا

ستایا
0000/0 3301/6- ن و چویل، نیلو

يانرژيهامصرف حامل
0000/0 8917/3- نیپسران و ش، میا

قیمحاسبات تحق: منبع

dجـه  را انباشـته از در يسر. باشدیدر مدل م2یبر وجود هم انباشتگیمبنيآزمون بعد

.  146و131صص )،1393(زاده . مهرگان و اشرف1
2. Cointegration
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يدو سـر یب خطـ یـ اگـر ترک . مانا کرديریبار تفاضل گdشود اگر بتوان آن را با یگفته م
هـا  از آزمونیکی. نامندیرا هم انباشته مين صورت دو سریدر ا، انباشته از مرتبه صفر باشد

عـدم  0Hه ین آزمون فرضـ یدر ا. باشدیم2کائو1ADFآزمون، یص هم انباشتگیتشخيبرا
ن یـ ر از ایـ جـه ز ینت. کنـد یرا مطرح میوجود هم انباشتگ1Hه مخالف یو فرضیهم انباشتگ
بـر عـدم وجـود هـم     یفـرض صـفر مبنـ   ، دست آمده است که با توجه به احتمـال آزمون به

.  شودیرد نمیانباشتگ

	کائویج آزمون هم انباشتگینتا. 2جدول  	
آماره t-statistic p-value جهینت
ADF 0836/0 4667/0 یم انباشتگعدم ه

قیمحاسبات تحق: منبع

) از OLSیبی(روش ترک3نگیپوليهاپانل و دادهيهادادهيهان روشیانتخاب بيبرا
کسان بودن عرض از مبدأها (لـزوم  ی0Hه یفرض،Fدر آزمون . شودیمر استفاده میلFآماره 

از مبدأها (لـزوم  عرضیناهمسان، 1Hه مخالف ینگ) در مقابل فرضیپوليهااستفاده از داده
.  4ردیگیپانل) قرار ميهااستفاده از داده

بـر  ، الزم بـه ذکـر اسـت مـدل اول    . دست آمـده اسـت  دو مدل مطالعه بهير برایج زینتا
ج ینتـا . باشـد یبا احتساب نفت است و مدل دوم بـدون نفـت مـ   ید ناخالص داخلیتوليمبنا
:  پانل هستنديهابر استفاده از مدل دادهیمبن

مریلFج آزمون ینتا. 3دول ج

آماره مقدار p-value جهینت
مر مدل اولیلFآزمون  67/70 0000/0 پانليهاداده
مر مدل دومیلFآزمون  15/39 0000/0 پانليهاداده

قیمحاسبات تحق: منبع

1. Augmented Dickey-Fuller
2. Kao
3. Pooling Data

.160-159) صص. 1389(يری. مهرگان و دل4
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ن یـ در ا. رودیپانل به کار مـ يهان در روش دادهین روش تخمییتعيآزمون هاسمن برا
د ییـ ه مخـالف روش اثـرات ثابـت را تأ   یو فرضـ یبـر روش تصـادف  یه صفر مبنیضآزمون فر

: آمده استدستبهر یجه زیدو مدل مطالعه نتيپس از انجام آزمون هاسمن برا. کندیم

»ج آزمون هاسمنینتا.4جدول 

آماره مقدار p-value جهینت
آزمون هاسمن مدل اول 50/14 0127/0 روش اثرات ثابت

من مدل دومآزمون هاس 27/3160 0000/0 روش اثرات ثابت
قیمحاسبات تحق: منبع

از یا بعضـ یـ ن همـه  یق بـ یـ ا دقیـ کامـل  یوجود ارتبـاط خطـ  يدر اصل به معنایهمخط
ق یـ از طر، یص هـم خطـ  یتشخيهاراهاز یکی. باشدیمون یمدل رگرسیحیتوضيرهایمتغ

يرهـا ین متغیبـ یب همبستگیضر، ونیک معادله رگرسیياگر برا. استیب همبستگیضرا
. 1د استیشدیهم خط، باشد2Rش از جذر یبیحیتوض

از تـوان یمـ ر یـ ج زیو با توجه به نتـا باشدیم85/0، در مدل مطالعهشدهمحاسبه2Rجذر 
. کردیچشم پوشیحیتوضيرهاین متغیکامل بیوجود هم خط

یج آزمون همخطینتا. 5جدول 

lnE lnC lnL lnP lnT ریمتغ
0000/1 lnT

0000/1 2953/0 lnP

0000/1 0464/0- 0090/0- lnL

0000/1 2435/0- 0030/0- 0088/0 lnC

0000/1 4051/0- 0352/0 0918/0 0574/0 lnE

قیمحاسبات تحق: منبع

یآزمـون ناهمسـان  يبـرا ، جه آزمون هاسمن و انتخـاب روش اثـرات ثابـت   یبا توجه به نت

.239ص)، 1392(يسور. 1
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.  شودیموالد استفاده انس از آزمون یوار
ر اسـت  یـ آزمون والد منتج شده از دو مدل به صورت ز. است2χع یتوزين آماره دارایا

: انس داللت داردیواریکه بر وجود ناهمسان

ج آزمون والدینتا. 6جدول 

جهینتp-valueمقدارآماره
انسیواریناهمسان03/28270000/0) مدل اولشدهلیتعداثرات ثابت (والد یآزمون ناهمسان
انسیواریناهمسان41/5800000/0) مدل دومشدهلیتعداثرات ثابت (والد یآزمون ناهمسان

قیمحاسبات تحق: منبع

ه صـفر  یفرضـ . استفاده شده است1جیاز آزمون وولدریآزمون کردن خودهمبستگيبرا
بـه توجـه بـه آمـاره    مرتبه اول اسـت کـه بـا   یانگر عدم وجود خودهمبستگین آزمون بیدر ا

یخودهمبسـتگ يه صفر رد شده است و دو مـدل دارا یفرض، ن مطالعهیآماده از مدل ادست
:  از مرتبه اول هستند

جیج آزمون وولدرینتا. 7جدول 

آماره مقدار p-value جهینت
ج مدل اولیآزمون وولدر 748/172 0000/0 داردیخودهمبستگ
ج مدل دومیآزمون وولدر 912/178 0000/0 داردیخودهمبستگ

قیمحاسبات تحق: منبع

ن مدلیتخم. 5
ينامسـاو يریرپـذ ییتغاز یکـه حـاک  ی) از اطالعـات ی(حداقل مربعات معمـول OLS2روش 

ک از مشـاهدات  یـ بـه هـر   يت مسـاو یـ ا اهمیـ و وزن کنـد ینماستفاده ، ر مستقل هستندیمتغ
ن اطالعـات  یـ ) اGLS(افتـه یمیتعمـ معروف بـه حـداقل مربعـات    ینیاما روش تخم، دهدیم

ن ین قـادر اسـت تخمـ   یآورده و بنابراحساببه) را یا خودهمبستگییت ناهمسانی(مانند ماه

1. Wooldridge’s Test
2. Ordinary Least Squares
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روش . ) هسـتند BLUE(1بـدون تـورش  ین زن خطـ ین تخمیآورد که بهتردستبهرا یزن
نیتـأم ک را یفـروض مـدل کالسـ   شـده لیتبـد يرهایمتغکهينحوبهیاصليرهایل متغیتبد

معـروف بـه روش حـداقل مربعـات     هـا آندر مـورد  OLSو سپس به کار بردن روش کنند 
ل شـده  یتبـد يرهـا یمتغيبـرا OLSهمـان  GLSخالصـه  طوربه. ) استGLS(افتهیمیتعم

حاصله يهازنن یتخم، نیبنابرا، کندیمنیتأماست که فروض استاندارد حداقل مربعات را 
. 2باشندیمBLUEهستند که GLSيهازنن یمعروف به تخم

:  ر هستندیزصورتبهن زده شده یتخميهامدل

ititititititit uInEβInCβInLβInPβInTββGDPIn  543210

itititititititwo, uInEβInCβInLβInPβInTββGDPIn  543210

در یخودهمبسـتگ و یانس ناهمسـان یـ صـورت گرفتـه و کشـف وار   يهـا آزمونبا توجه به 
ن یبنـابرا ، انس استیحداقل واريو داراGLS ،BLUEن زن یتخم، در هر دو مدلرهایمتغ

زدهن یتخمـ یو خودهمبسـتگ یانس ناهمسانیو با در نظر گرفتن وارGLSو مدل به روش د
دو مـدل  يرهـا یمتغیاست کـه تمـام  يادآوریالزم به . ر حاصل شده استیج زیشده که نتا

د ناخـالص  یـ زان رشـد تول یـ وابسـته م يرهایهستند و متغیتمیلگارصورتبهشدهزدهن یتخم
بـدون در نظـر   يگـر یبـا احتسـاب نفـت و د   1390ثابت سـال  يهامتیقهر استان به یداخل

: باشدیمگرفتن نفت 

1. Best Linear Unbiased Estimator
.  524و 473. ص)، 1378(یگجرات.  2
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(مدل اول)GLSافتهیمیتعمن به روش حداقل مربعات یتخم. 8جدول 

احتمالzآماره استاندارديخطابیضرينام اختصاریحیر توضینام متغ
LnT1264074/0-0643957/096/1-050/0ن دمایانگیم
LnP053373/00128532/015/4000/0رشن بایانگیم

LnL1737027/00289104/001/6000/0کاريرویت نیجمع
LnC0396295/00103886/081/3000/0مت ثابتیبه قيگذارهیسرما

LnE7055881/00234838/005/30000/0يانرژيهاحاملزان مصرف یم
cons-6450891/03538777/082/1068/0مبدأعرض از 
0000/0---89/2303دو-يآماره آزمون کا

27)هااستان(مقاطعتعداد 
405تعداد مشاهدات

قیمحاسبات تحق: منبع

(مدل دوم)GLSافتهیمیتعمن به روش حداقل مربعات یتخم.9جدول 

احتمالzآماره استاندارديخطابیضرينام اختصاریحیر توضینام متغ
LnT3838139/0-0581603/060/6-000/0مان دیانگیم
LnP0267353/00106352/051/2012/0ن بارشیانگیم

LnL1567506/00230954/079/6000/0کاريرویت نیجمع
LnC479645/00102769/067/4000/0مت ثابتیبه قيگذارهیسرما

LnE7413304/00212112/095/4000/0يانرژيهاحاملزان مصرف یم
cons-055587/03106969/091/2004/0مبدأعرض از 
23/29300000/0دو-يآماره آزمون کا

27)هااستان(مقاطعتعداد 
405تعداد مشاهدات

قیمحاسبات تحق: منبع

ید ناخـالص داخلـ  یـ ب دمـا و اثـر آن بـر رشـد تول    یضر، در مدل اول و با احتساب نفت
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يک درصـد یـ ش ین هـر افـزا  یبنـابرا ، اسـت داریمعنو یمنف، شدیمینیبشیپکه طورهمان
از . خواهد شـد هااستانید ناخالص داخلیدر توليدرصد12/0باعث کاهش ، مثبت در دما

ش مثبـت در  یک درصد افـزا یاست و هر داریمعنب بارش مثبت و ین مدل ضریدر ایطرف
خواهـد  هـا اسـتان ید ناخـالص داخلـ  یولش در رشد تیدرصد افزا053/0باعث ، زان بارشیم

و هـا اسـتان يگـذار هیسـرما زان یـ م، کـار يرویـ ت نیجمع، یعنیرها یگر متغیب دیشد و ضرا
.  هستندداریمعنمثبت و ، که مورد انتظار بودطورهمان، يانرژيهاحاملمصرف 

بـدون نفـت در نظـر گرفتـه شـده و تمـام       هـا اسـتان ید ناخالص داخلـ یتول، در مدل دوم
ن یـ اسـت امـا ا  یب دمـا منفـ  یز ضرین مدل نیدر ا، همانند مدل اول. هستندداریمعنب یضرا
يش در دمـا یک درصـد افـزا  یـ ن معنا کـه  یاست به اافتهیشیافزاب نسبت به مدل اول یضر

بـدون نفـت   ید ناخـالص داخلـ  یدرصد در رشد تول38/0زان یمبهیکاهش، هااستانمتوسط 
توانـد یمـ شـتر  یدمـا ب يک درصدیش یکه افزادهدیمن نشان یمن تخیا. اتفاق خواهد افتاد

یمـ یر اقلیـ گـر متغ یجه دینت. قرار دهدریتأثمجزا از نفت را تحت ید ناخالص داخلیرشد تول
د یـ رشـد تول ، هـا اسـتان ن بـارش  یانگیـ ش در میک درصـد افـزا  یـ بارش مثبت اسـت و  یعنی

. دهدیمش یافزايددرص026/0بدون نفت را به مقدار مثبت یناخالص داخل
در يگـذار هیسـرما ب یضـر یعنی، دو مدلمالحظهقابلگر تفاوت یبه دتوانیمدر انتها 

امـا  ، باشـد یمـ 039/0ر تنها ین متغیب ایدر مدل اول با احتساب نفت ضر. اشاره کردهامدل
ده و یرسـ 47/0بـدون نفـت بـه    ید ناخـالص داخلـ  یـ ر بـر رشـد تول  ین متغیدر مدل دوم اثر ا

د کشور کـه مجـزا از   یرا بر توليگذارهیسرمارگذاریتأثن اثر مثبت و یاست و اافتهیشیزااف
. دهدیمنشان ، نفت است

یاستیسيهاهیتوصو يریگجهینت. 5
از یکـ یشـود بـه   یه آن احساس میکه از ناحیت و خطراتیم با توجه به ماهیر اقلییامروزه تغ

ل یتبـد یهمانند بانک جهانیالمللنیبيهاسازمانمطالعه و پژوهش کشورها ويهاتیاولو
نـده و  یدر مـورد آ ینـان یاطمهمچـون نـا  یده بـا مسـائل  یـ ن پدیعت ایطبیاز طرف. شده است

م را بـه  یر اقلـ ییـ هـا در مـورد تغ  ینـ یبشیت بلندمدت بودن آن همراه است که مطالعه و پیماه
که در منـاطق خشـک و   ییهاانشتر در استیش دما بیافزا. کندیل میک چالش سخت تبدی

ين دمـا یانگیـ کـه م ییهـا شـود و اسـتان  یزد و بوشهر مشاهده مـ یهمانند ، اندگرم واقع شده
امـا  ، اندش دما نسبتاً مصون بودهین افزایاز ایجان شرقیل و آذربایهمانند اردب، ندارندییباال
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خشـک  يهـا انرا هـم در اسـت  یک روند کاهشـ یسال گذشته 15یبارش در طينمودارها
شـتر هماننـد مازنـدران و    ین بـارش ب یانگیبا مییهان در استانیهمانند قم داشته است و همچن

. شودیده میز کاهش در بارش دیگلستان ن
م یر اقلییتغياز اثرات اقتصادیبخشیگرفتن از مدل اقتصادسنجيارین پژوهش با یدر ا

خراسـان  ، جز البرزاستان کشور به27يبرا1393تا 1379ها از سال ابتدا داده. نشان داده شد
انجام گرفتـه  يهابا توجه آزمون. شديآورجمعیو خراسان جنوبيخراسان رضو، یشمال

. ن زده شدیپانل تخميهامدل به روش اثرات ثابت داده
، بـا احتسـاب نفـت)   ید ناخـالص داخلـ  یتول(دست آمده در مدل اولج بهیبا توجه به نتا

در يدرصد12/0کاهش ، کشوريهااستانيش در دمایک درصد افزایشد که نشان داده 
دار یمقدار به دست آمده معن. ها را به همراه خواهد داشتاستانید ناخالص داخلیرشد تول

یتواند باعـث بـروز مشـکالت   یست که در بلندمدت مینیاغماضزان قابلیمیاست و از طرف
یعنـ ییمـ یر اقلیـ گـر متغ یدر ديک درصدیش ید افزان نشان داده شیهمچن. در کشور شود

. ابـد یش یدرصـد افـزا  053. 0زان یـ تواند بـه م یها ماستانید ناخالص داخلیرشد تول، بارش
جـه را  ین نتیتواند ایم میر اقلییتغ، استيآن جديکه مسئله آب و بارش برايکشوريبرا

، کـار يرویـ ت نیـ جمعيرهـا یغطبـق برآوردهـا اثـر مت   . تـر کنـد  یهـا بحرانـ  با کاهش بـارش 
یهمگـ 705/0و 039/0، 17/0ب یب با ضرایبه ترتيها انرژو مصرف حامليگذارهیسرما

.  دار هستندیمثبت و معن
ب یضر، هااستانید ناخالص داخلیدر مدل دوم و بدون در نظر گرفتن نفت در رشد تول

جـه گرفـت   یتـوان نت ین میابرابن. شدید و منفیدرصد رس38/0زان یافت و به میش یدما افزا
ب یز ضـر یـ ن مـدل ن یـ در ا. کشور داشـته باشـد  یرنفتیبر بخش غيشتریتواند اثر بیکه دما م

ــت و  ــارش مثب ــه دســت درصــد026/0ب ــدب ــایگــر متغید. آم ــجمعيره ــت نی ــاريروی ، ک
قابـل  . باشـند یمـ 74/0و 47/0، 15/0ب یـ بـه ترت يانرژيهاو مصرف حامليگذارهیسرما

افته و اثر یش یبدون نفت افزاید ناخالص داخلیبر رشد توليگذارهیکه اثر سرماذکر است 
.  خواهد داشتيشتریبيداریمثبت و معن

: پژوهشيهاافتهیبا توجه به 
در ، ید ناخـالص داخلـ  یـ ش دما بـر رشـد تول  یافزایشود  با توجه به اثر منفیشنهاد میپ-

يهـا بـرا  رسـاخت یق و بهبـود ز یـ سـبت بـه تطب  که به دمـا حسـاس هسـتند ن   یع و خدماتیصنا



149|و همکاران سیدحسین میرجلیلی

د یـ طورکه ذکر شـد دمـا بـر رشـد تول    همان. ش دما و اثرات آن اقدام شودیبا افزايسازگار
ن اگـر کشـور قصـد کـاهش     یبنـابرا ، خواهـد داشـت  يشتریبدون نفت اثر بیناخالص داخل

، دار داشــته باشــدیــپايگــر درآمــدهایآوردن بــه ديکســب درآمــد از فــروش نفــت و رو
.  افتیش خواهد یش دما افزایم و افزایر اقلییضرورت توجه به تغ

ــا- ــه ی ــارش روب ــا بحــران آب و ب ــابرا، رو اســتران ب ــان در بخــشیبن و ياقتصــاديه
يدیـ توليهاژه برخوردار باشد و به روشیت وید از اهمین مسئله بایايخصوص کشاورزبه

در ياریـ مـدرن در آب يهـا وهیشـ ن از یآورد و همچنـ يرو، دارنـد یکه مصرف آب حداقل
د یـ ه و استفاده دوباره از آب فاضالب بایستم تصفیسیاز طرف. استفاده شوديد کشاورزیتول

د محصـوالت  یـ ن در تولیهمچنـ . ردیـ هـا مـدنظر قـرار گ   اسـتان یتمـام يشهريهاستمیدر س
ط آب یشود و محصوالت مناسب با شـرا يد بازنگریاد دارند بایاز به آب زیکه نيکشاورز

.  کشور انتخاب شودییو هوا
اثـر  ید ناخـالص داخلـ  یـ بـر رشـد تول  يانرژيهاده شد مصرف حاملیطورکه دهمان-

یکـ ی. اسـت ياگلخانهيش دما مسئله نشر گازهاین منشأ افزایتریاصلیاز طرف. مثبت دارد
اقل باشـد کـه حـد   یمـ يدیـ توليهـا وهیاسـتفاده از شـ  ، ن جهتین اقدامات در ایتریاز اصل

روز د بـه یـ د بایتوليهاوهیش. همانند نفت و گاز را داشته باشدیلیفسيهااستفاده از سوخت
. آورده شوديرويا بادیو يدیخورشيسبز همچون انرژيهايشوند و به انرژ

مقابلـه بـا آن   يهـا راه، ر هسـتند یناپـذ آن اجتنـاب يامـدها یم و پیر اقلـ ییـ از آنجا که تغ-
آوردن بــه يو روينــوآور، هـا رســاختیت زیـ دولــت بــا تقو. اسـت يف و ســازگاریـ تخف

. ا کندیده مهین پدیبا ايمقابله و سازگارينه را برایتواند زمیبرتر ميهايتکنولوژ
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Abstract
Climate change is the most important phenomenon that directly affects the
environment worldwide. The effect of this global phenomenon varies across
countries. Some of the consequences of climate change worth mentioning
are disappearing of glaciers, the sea level rise and the declining crop yields
in Iran being located in an arid and semi-arid area in the Middle East region
as well as facing the water crisis hence will not be immune to climate change
and its consequences. In this paper, we investigate the effect of climate
variables such as temperature and precipitation on GDP growth in 27
provinces in Iran. The labor force, investment and energy consumption are
the control variables. We have estimated the panel data model for the years
2000 to 2015. The results indicate a negative effect of temperature on GDP
growth with or without the oil production. We have also demonstrated that
the rising rainfall contributes to GDP growth.
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