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 مقدمه
زیر  بر تولید اقلیمی تغییرات تأثیر در خصوص شواهد فراوانی

 شیالت و از جمله زیربخش کشاورزی مختلف های بخش
 و چکیکو ،برای نمونه. (Gregory et al., 2005) دارد وجود

 شرایط در مطالعه خود با در نظر گرفتن( ١٣٩5) همکاران
 گندم، عملکرد میانگین نشان دادند که ۲۰5۰ سال اقلیمی
 کشور مختلف مناطق در هدف سال در چغندر و نخود ذرت،

. یافت خواهد کاهش درصد ۲۰ و ۶/۶ ،١/١٩ ،۶/١8 بترتیب
بخش در . بود خواهد دما افزایش دلیل به عمدتاً کاهش این

(، ۲۰۰۶و همکاران ) Torres-Orozcoمطالعات شیالت نیز، 
Sugimoto ( و ۲۰۰١و همکاران )Lehodey  و همکاران

مانند  ها و تغییرات آب و هوایی ( اثرگذاری پدیده١٩٩7)
ماهیان  مختلفهای  بر گونه وزش باد، تغییرات بارندگی و دما

ته از تغییر تغییر الگوی بارش که نشأت گرف. ندا هکرد را اثبات
های بخش کشاورزی    ترین ریسک اقلیم است، یکی از مهم

. تغییرات الگوی (Olayide et al., 2016) شود محسوب می
های  تواند منجر به تغییر نظام تولید در زیربخش بارش می

بخش شیالت به عنوان . (١٣٩7)حاج عابدی،  کشاورزی شود
اقلیمی تأثیر  های کشاورزی نیز از تغییرات یکی از زیربخش

 .(Tian et al., 2008) پذیرد می
 بسیاری ماهی در اخیر، بخش شیالت و پرورش های دهه در
 رشد حیوانی پروتئین از بخشی منظور تامین به کشورها از

(. اما ١٣٩8است )زمانی و خواجوی،  توجهی کرده قابل
 دریا در ماهیگیریخصوص  فعالیت اقتصادی در این بخش، به

 طیف از ها( ها و تاالب رین )مثل رودخانهشی آبهای و
 .پذیرد می تأثیر اقلیمی تغییرات های مولفه از ای گسترده

موجودات زنده  یمراحل زندگ یبر تمام ،ییآب و هوا راتییتغ
 ییآب و هوا . تغییرات(Tian et al., 2008) گذارد یاثر م
دما و  رییتغ ریداشته باشد نظ میاثری مستق دتوان می
بر حضور و  به طور مستقیمبه آن که  ابستهو ایه دهیپد

 در .(Pondella et al., 2002) گذاردیاثر م انیپراکنش آبز
 از دما و شوری که است شده گزارش متعدد مطالعات

 زیستی های توده رشد و توسعه بر که هستند مهم فاکتورهای
موارد، اثر آب و هوا  یدر برخ(. ١٣٩8اثر گذارند )خانجانی، 

 قیصورت واسطه از طر  به ای میرمستقیغ طور به ،ها ونهبر گ
و  بیدر ترک رییعوامل باعث تغ ریبر سا میاثرگذاری مستق

آب  راتییتغ مفهوم ن،یشود. بنابرا می ییغذا رهیاتصاالت زنج
 ییهادهیصورت پد به ییایدر انیماه تیبرای جمع ییو هوا

 مشاهده یستیاز ساختارهای ز وستهیسطح بهم پ 4در 
شود با  باعث می: انیآبز کیولوژیزیف راتییتغ - ١شود:  می
را تحمل  یطیمح راتییو حدی از تغ یابندسازش  طیمح

 طیو دوری از شرا نابباعث اجت :رفتاری راتییتغ -۲کنند. 
 -٣شود.  تر می شده و مهاجرت به مکان مناسب جادیا

رشد و  ر،ینرخ مرگ و م نیدر ب راتییتغ :یتیجمع راتییتغ
بر  ییآب و هوا راتییشود که تغ مثل مشاهده می دیلتو

 راتییتغ -4. گذاردیآنها اثر م زییر و تخم یدگیمراحل رس
که  ییغذا بکهو عملکرد ش داتیدر تول راتییتغ :ستمیاکوس

موجودات  کیولوژیزیهای ف آن تفاوت داشتن پاسخ جهینت
 Song et) باشدیم ییغذا رهیزنده در سطوح مختلف زنج

al., 2008) . و  دیص تیقابل دتوان می یطیعوامل مح ،رونیااز
 یزمان اسیرا در مق دینسبت به ادوات ص انیآبز رییپذ بیآس

 . (Bigelow et al., 1999)قرار دهد ریتحت تأث یو مکان
اثرگذاری تغییرات آب و هوایی و از جمله کاهش بارندگی 

را  تنها جمعیت، رشد و تولید مثل ماهیان دریایی و صیادی
تواند با  پروری را نیز می دهد بلکه آبزی تحت تأثیر قرار نمی

مشکالت جدی مواجه کند. از جمله کاهش بارندگی با 
کاهش دسترسی به منابع آب سطحی و عدم تغذیه مناسب 

را به  آب زیرزمینی، دسترسی تولیدکننده محصوالت شیالتی
 منابع آب به عنوان یکی از مهمترین منابع تولیدی بخش

 به وابسته جوامع در فقر ،از سوی دیگر شیالت محدود کند.
 تغییرات به واکنش و سازگاری دررا  آنها توانایی شیالت،
 به و) سریع شدن جهانی همچنین. دهد می کاهش اقلیمی

 شیالت، و آبزیان بازار در( رقابت افزایش تبع
 ایجاد بازار اختالالت برابر در را جدیدی های پذیری آسیب

 تشدید را آن هوایی و آب تغییرات است ممکن که ندک می
 .(Cochrane et al., 2009) کند

بندی اقلیمی دنیا جزء مناطق خشک و نیمه  ایران در پهنه
شود که بنابر شواهد تاریخی هواشناسی،  خشک محسوب می

پدیده تغییر اقلیم در ایران نیز بوقوع پیوسته است )نظری، 
با  ١(IPCCییرات اقلیمی )المللی تغ بین هیأت(. ١٣٩١
، در ایستگاه هواشناسی ایران 5 صد ساله اطالعاتآوری  جمع

با  ی مورد بررسیها           که همه ایستگاه گزارش خود نشان داد
. اند دار میانگین دمای ساالنه روبرو بوده افزایش معنی

 ٣۰ایران در  IPCC (۲۰۰7)بینی  همچنین براساس پیش
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 محسوس بارندگی روبرو خواهد شدسال آینده با افت 
(IPCC, 2007).  برخی مطالعات تجربی داخلی نظیر

( نیز تغییرات الگوی بارش در ١٣٩۶همکاران ) محمدی و
های  اند. با توجه به تأثیرپذیری بخش ایران را تأیید کرده

مختلف تولیدی از پدیده تغییرات اقلیمی و تغییرات و کاهش 
های آن، در مطالعه حاضر  ؤلفهبارندگی به عنوان یکی از م

اثرپذیری تولید بخش شیالت کشور از تغییرات بارندگی در 
طور   بهگیرد.  مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار می کوتاه
در خصوص پدیده تغییرات اقلیمی و اثرگذاری آن بر  ،کلی

 یهای اقتصادی و اجتماعی مطالعات جوامع انسانی و فعالیت
تأثیرپذیری بخش شیالت از تغییرات فراوان اما در خصوص 
مطالعات کمتری صورت پذیرفته  نسبتاًاقلیمی و آب و هوایی 

است. در داخل کشور نیز مطالعات بسیار محدودی انجام شده 
طور مختصر به برخی مطالعات انجام شده  است. در ادامه به

 شود. در این حوزه اشاره می
Lan ( ۲۰١٣و همکاران )که با  دادندن در مطالعه خود نشا

 زانیم ه،یاول داتیتول شیآب و افزا یکاهش دمای سطح
 تن زردباله یماهگونه  برای واحد تالش ءبه ازا دیص
(Thunnus albacares )ابدی یم شیافزا. Song  و همکاران
)دما، شوری،  یطیاثر عمق و عوامل مح یدر بررس (۲۰۰8)

تالش  به ازای واحد دیمحلول( بر ص ژنیو اکس a لیکلروف
 اریبس ی، همبستگ(Thunnus albacares) تن زردباله یماه
( ١٣٩4) گرگین و رادفرنتایج مطالعه . مشاهده شد یکینزد

 با هوا فشار و جریان سرعت باالی همبستگی دهنده نشان
 مقدار گردید مشخص بررسـی ایـن در. اسـت صـید مقدار
 سرعت آب، سطحی دمای افزایش با تابستان فصل در صید

 .یابد می داریمعنی افزایش هـوا، فشـار کاهش و جریان
که مقدار  دهد ( نشان می١٣٩٣امیری و همکاران ) مطالعه

یمعن شیدمای هوا، افزا شیدر فصل تابستان با افزا دیص
 مطالعه در( ١٣8۲) زاهدی و آزاد ترابی .کند می دایپ داری
 آب جریان و تراز سطح، بر اقلیم تغییر که دریافتند خود

فارس  جیخل تبیین نمودند کهآنها  .است اثرگذار فارس خلیج
مانند آب اقلیمی و جغرافیایی خود خاص  های یژگیبه علت و

تنوع  دك،ان یعمق کم، بارندگ اد،یو هوای گرم، شوری ز
های  ها و صخره های حرا و تاالب جنگل ان،یآبز یستیز

 . است ندر صید آبزیا ای ژهیو اریبس تیدارای موقع ،یمرجان
که مشخص است مطالعات مرور شده در این یهمانطور

خصوص بیشتر فنی بوده و در خصوص یک گونه خاص از 

آبزیان انجام شده است. مطالعه حاضر از این حیث از 
اثرات مطالعات مشابه متمایز است که با یک نگاه اقتصادی، 

مدت و بلندمدت و مستقیم و غیرمستقیم تغییرات و  کوتاه
های  ترین مولفهارندگی به عنوان یکی از مهمکاهش ب

ارزش افزوده کل بخش شیالت اعم از تغییرات اقلیمی بر 
صیادی یا پرورش آبزیان را در یک مطالعه مورد بررسی قرار 

 دهد. می
 

 مواد و روش کار
های  مطالعات متعددی عوامل تأثیرگذار بر ارزش افزوده بخش

توان  ز این مطالعات میمختلف اقتصادی را بررسی نمودند. ا
خلیلیان  و فالحیو  (١٣٩4زاده و همکاران )محمود به
از روش تابع تولید  اشاره کرد. در این مطالعات (١٣88)

های  ارزش افزوده بخش استفاده شده که در این روش
های مصرفی برای تولید آن بخش است.  مختلف تابعی از نهاده

 (Solow, 1956)و در بیشتر این مطالعات از مدل رشد سول
براین کنند.  در تصریح تولید و ارزش افزوده استفاده می

برای تصریح تابع ارزش افزوده  ذیلتوان مدل کلی  اساس می
 استخراج نمود: مذکوررا از مطالعات 

𝑉𝐴𝑡 = 𝐴𝑡𝑓(𝐾𝑡, 𝐿𝑡, 𝑋𝑡)    (١)  
𝑉𝐴𝑡  =ارزش افزوده بخش مورد بررسی ،𝐴𝑡 =  ضریب

کار،  بترتیب موجودی سرمایه و نیروی=  𝐿𝑡و  𝐾𝑡، تکنولوژی
دو نهاده مهم تولید در همه توابع مربوط به ارزش افزوده 

های مورد استفاده با  سایر نهاده=  𝑋𝑡باشند و  ها می بخش
تواند شامل  توجه به تولید بخش مربوطه است که می

انرژی، منابع آب، مواد معدنی، های تولیدی نظیر زمین،  نهاده
انواع کود و سم در کشاورزی یا سایر مواد اولیه در تولیدات 

-. در بیشتر این مطالعات از تابع تولید کابصنعتی باشد
داگالس برای تصریح مدل استفاده کردند و در مطالعه حاضر 

توجه  با. نیز از شکل لگاریتمی این مدل استفاده شده است
ارزش افزوده بخش شیالت از عواملی مانند به تأثیرپذیری 

و  تالش صیادیو  ، موجودی سرمایههای آب و هوایی مولفه
همچنین مبانی نظری بررسی شده در خصوص تابع ارزش 

برای بررسی عوامل موثر )از  ذیل لگاریتمی الگوی، افزوده
تصریح و  جمله بارندگی( بر ارزش افزوده بخش شیالت

 شد.استفاده 
𝐿𝑜𝑔 𝐹𝑖𝑠ℎ = 𝑓(𝐿𝑜𝑔 𝑅𝑎𝑖𝑛, 𝐿𝑜𝑔 𝐸𝑥𝑡, 𝐿𝑜𝑔 𝐹𝑊, 𝐿𝑜𝑔 𝐼𝑛𝑣)  (۲)  
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𝐿𝑜𝑔 𝐹𝑖𝑠ℎ   = بخش کل ارزش افزودهلگاریتم طبیعی 
، لگاریتم طبیعی میزان بارندگی=   𝐿𝑜𝑔 𝑅𝑎𝑖𝑛، شیالت

𝐿𝑜𝑔 𝑒𝑥𝑡  =لگایتم طبیعی استحصال منابع آب، 𝐿𝑜𝑔 𝐹𝑊  =
 تعداد کارگران مشغول بکار در بخش شیالتلگاریتم طبیعی 

=  𝐿𝑜𝑔 𝐼𝑛𝑣و  )به عنوان شاخصی از متغیر تالش صیادی(
به دلیل عدم  .گذاری در بخش شیالت لگاریتم طبیعی سرمایه

گیری، از  دوبار تفاضل پس ازمانایی متغیر موجودی سرمایه 
گذاری در بخش شیالت به عنوان جایگزین  متغیر سرمایه

 وجودی سرمایه در مدل استفاده شد. متغیر م
با توجه به ماهیت سری زمانی متغیرهای استفاده شده در 
این مطالعه، ابتدا باید مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گیرد 

مدل مناسب  شکیل رگرسیون کاذب جلوگیری کرد وتا از ت
برای توضیح روابط بین متغیرها انتخاب گردد. برای بررسی 

 یافته استفاد شد. فولر تعمیم-رها از آزمون دیکیمانایی متغی
 ذیلصورت ه ب  ١(ADFفولر تعمیم یافته ) -آزمون دیکی

 : (Dickey & Fuller, 1981) باشد می
Δ𝑌𝑡 = (𝜌 − 1)𝑌𝑡−1 + ∑ 𝜃𝑖

𝑃
𝑖=1 Δ𝑌𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡  (٣)     

𝑌𝑡  = یک  متغیر در دورهt  ،است𝑌𝑡−1  =ل متغیر وقفه اوY ،
Δ𝑌𝑡−𝑖  = تفاضل مرتبهi ام و𝜀𝑡  = جزء اخالل با میانگین صفر

𝜌)باشد. فرض صفر و واریانس یک می − عدم مانایی  (1
مانا  Yاست و اگر فرض صفر رد شود سری زمانی متغیر 

 باشد.  می
فولر و همچنین هدف مطالعه -با توجه به نتایج آزمون دیکی

مدت میان متغیرهای مدل  دمدت و کوتاهدر بررسی روابط بلن
با ارزش افزوده بخش شیالت، مدل خودتوضیح برداری با 

به عنوان مدل مناسب جهت  ۲(ARDLهای توزیعی ) وقفه
انتخاب گردید. این الگو اولین بار تحلیل و استنباط آماری 

رابطه  یینتع یبرا( ١٩٩5) Shinو   Pesaranتوسط 
 معرفی شد. ٣یجمع هم

 خطا، ضمن برآورد رابطه بلندمدت و مدل تصحیح گو،ال ینا
و منجر به برآورد  دارددر خود نیز مدت را  کوتاه های یاییپو

 ییالگو یا،پو ی. الگوگردد یم یشتریالگو با دقت ب یبضرا
 وارد شوند: ذیلهمانند رابطه  یرهااست که در آن وقفه متغ

𝑌𝑡 = 𝑎𝑋𝑡 + 𝑏𝑋𝑡−1 + 𝑐𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡     (4)     

                                                           
1 
Adjusted Dickey-Fuller 

2 
Autoregressive Distributed Lag 

3 
Cointegration  

الگو در  بیکاهش تورش مربوط به برآورد ضرا یبرا
استفاده  یی، بهتر است تا حد امکان از الگوکوچک یها نمونه

روابط  همانند رها،یمتغ یبرا یادیز یها شود که تعداد وقفه
     :ردیدر نظر گ ذیل

∅(𝐿, 𝑃)𝑌𝑡 = ∑ 𝑏𝑖
𝐾
𝑖=1 (𝐿, 𝑞𝑖)𝑋𝑖𝑡 + 𝐶 ′𝑤𝑡 + 𝑢𝑡    (5) 

∅ (𝐿, 𝑃) = 1 − ∅1𝐿 − ∅2𝐿2 − ⋯ − ∅𝑃𝐿2 (۶)  

𝑏𝑖(𝐿, 𝑞𝑖) = 𝑏𝑖0 + 𝑏𝑖1𝐿 + ⋯ + 𝑏𝑖𝑞𝐿𝑞            𝑖 = 1.2. … . 𝐾 (7)   

 

𝑌𝑡   = متغیر وابسته و𝑋𝑖𝑡  = متغیرهای مستقل. جملهL  =
است که نمایانگر متغیرهای  S×1برداری  𝑤𝑡عملگر وقفه و 
شده در مدل شامل عرض از مبدأ، متغیرهای  از پیش تعیین

تعداد =  Pزاست.  مجازی، روند زمانی و سایر متغیرهای برون
های  تعداد وقفه=  qهای بکار رفته برای متغیر وابسته و  وقفه

 باشد. مورد استفاده برای متغیرهای مستقل می
ی هریک از متغیرهای توضیحی را های بهینه برا تعداد وقفه

 -( ، شوارتزAICتوان با کمک یکی از ضوابط آکائیک ) می
( و یا ضریب تعیین HQCکوئین ) -(، حنانSBCبیزین )

، ١۰۰های کمتر از  تعدیل شده  تعیین کرد. معموالً در نمونه
شود تا درجه آزادی  بیزین استفاده می -از معیار شوارتز

ها صرفه جویی  ن معیار در تعیین وقفهزیادی از بین نرود. ای
 بیشتری آزادی درجه از تخمین نتیجه، در و نماید می

 یبرا. (Pesaran & Shin,1996)بود  خواهد برخوردار
استفاده  ایبلندمدت مدل از همان مدل پو بیمحاسبه ضرا

 8از رابطه  Xی رهایبلندمدت مربوط به متغ بیضراشود.  می
 :ندیآ یبدست م

𝜃𝑖 =
�̂�𝑖(𝐿,𝑞𝑖)

1−∅̂(𝐿,𝑃)
=  

�̂�𝑖0+�̂�𝑖1+⋯+ �̂�𝑖𝑞

1−∅̂1−∅̂2−⋯−∅̂𝑃
     𝑖 = 1.2. … . 𝑘 (8)   

     

توان از  برای تخمین رابطه بلند مدت می ARDLدر روش  
استفاده کرد. در مرحله اول  ذیلای به نحو  روش دو مرحله

ت بین متغیرهای تحت بررسی آزمون وجود ارتباط بلندمد
ها  در مطالعه حاضر برای این کار از آزمون کرانهشود.  می

الگوی  ابتدا استفاده شد. پس از تأیید وجود رابطه بلندمدت،
 الگوی. گردد برآورد می خطا تصحیح و سپس الگوی بلندمدت
 :شود برآورد می (٩صورت رابطه )  به (ECM) خطا تصحیح

∆𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1∆𝑥𝑡 = 𝛼2�̂�𝑡−1 + 𝜀𝑡    (٩)   
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 ،باشند I(1) یک درجه از جمعی 𝑦𝑡و  𝑥𝑡 متغیرهای اگر
∆𝑥𝑡 و∆𝑦𝑡 بلندمدت وجود رابطه به توجه با. بود خواهند مانا 

�̂�𝑡  و�̂�𝑡−1  بنابراین. هستند مانا نیز 𝜀𝑡 بود خواهد مانا نیز. 
�̂�𝑡−1  دورهی  برای شده برآورد بلندمدت خطایt-1  .است
 از درصد دوره چند هر در که دهد می نشان متغیر این ضریب

 رابطه سمت به و شده تعدیل وابسته متغیر تعادل عدم
 مورد جامعه (.١٣78)نوفرستی،  شود می نزدیک بلندمدت

ن های ای . دادهباشد می کل ایران مطالعه، این در بررسی
ایران، بانک مرکزی، وزارت جهاد  آمار مرکز از مطالعه

 بدست آمده است. به سازمان هواشناسی کشور و کشاورزی
 Eviewsافزار  منظور برآورد مدل و تحلیل آماری نیز از نرم 

  .استفاده شده است

 نتایج 
های  که در بخش روش تحقیق تشریح شد، در مدلیهمانطور

گیرد. غیرها مورد بررسی قرار میسری زمانی ابتدا مانایی مت

نتایج حاصل از بررسی مانایی متغیرهای مدل با استفاده از 
 شده است. شگزار ١یافته در جدول تعمیمفولر -روش دیکی

باشند،  می I(۰)و  I(١)صورت   با توجه به اینکه متغیرها به
های  مدل مناسب آماری، مدل خودتوضیح برداری با وقفه

به دلیل کوچک بودن حجم نمونه از  توزیعی تعیین شد.
. بیزین، در انتخاب وقفه بهینه الگو استفاده شد -معیار شوارتز

الگوی  جهت برآورد ARDL(2,2,2,2)بر این اساس مدل 
، ARDLپس از برآورد مدل  انتخاب شد. مدت کوتاه
اند و لذا قابل  دار نشده هایی که به لحاظ آماری معنی وقفه

نتایج برآورد الگوی حذف شدند.  ۲دولتفسیر نبودند، از ج
های  و همچنین آزمون های توزیعی خود رگرسیونی با وقفه

ارائه شده  ۲در جدول فروض کالسیک و خوبی برازش مدل
 است.

 
 

 

 (ADFیافته ) فولر تعمیم-: بررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی1جدول 
Table1: Survey of variables stationary using adjusted Dickey-Fuller (ADF) test. 

 لگاریتم متغیرهای مدل
مقدار 

 بحرانی

 ADFمقدار آماره 

 در سطح متغیرها

نتیجه 

 آزمون

در  ADFمقدار آماره 

تفاضل مرتبه اول 

 متغیرها

نتیجه 

 آزمون

درجه 

 جمعی هم

 I(١) امان -۰٣/۶ نامانا -٩8/۲ -٣/𝑳𝒐𝒈 𝑭𝒊𝒔𝒉) 57ارزش افزوده بخش شیالت 

 I(۰) - - مانا -5/۲٣ -٣/57 (𝑳𝒐𝒈 𝑹𝒂𝒊𝒏میزان بارندگی )

 I(١) مانا -۶5/7 نامانا -١/۲۲ -٣/57 (𝑳𝒐𝒈 𝒆𝒙𝒕استحصال آب )

 I(١) مانا -8٣/4 نامانا -۰١/٣ -٣/57 (𝑳𝒐𝒈 𝑭𝑾)کار  تعداد نیروی

 
 وقفه اول و دوم ، لگاریتم طبیعی۲ا توجه به نتایج جدولب

ی بر ارزش افزوده دار بارندگی، اثر مثبت ومعنی مقدار متغیر
دهد  دارد. این نتیجه نشان می بخش شیالت دوره جاری

مدت و حتی با  عامل بارندگی بسیار اهمیت دارد و در کوتاه
سال از زمان بارندگی، تأثیرات مثبتی بر ارزش  دوگذشت 

ای که افزایش یک  ، بگونهخواهد داشتافزوده دوره جاری 
بترتیب به سال گذشته  دورصدی در میزان بارندگی طی د

درصد منجر به افزایش ارزش افزوده  ۰٩/۰و  ۰7/۰اندازه 
 غنی شدن سبب چون. بارندگی با وقفه شود دوره جاری می

ها  روانآب ها از طریق افزایش ها و رودخانه تاالب آب سطح
و  کند میتری برای رشد ماهی فراهم  ، محیط مناسبشود می

 شود. نجر به رشد جمعیت و به تبع صید بیشتر ماهی میم
بر میزان صید و تولید زیربخش شیالت اثر مثبت  ،بنابراین

لگاریتم تعداد شاغلین بخش شیالت در سطح و وقفه دارد. 
داری بر میزان تولید زیربخش شیالت  دوم اثر مثبت و معنی

لید گذاشته است. اثر افزایش نیروی کار به این دلیل بر تو
شیالت موثر است که با افزایش تعداد شاغلین در بخش 
شیالت، میزان تالش صیادی و کار برای پرورش ماهی بیشتر 

یابد. دلیل اثرگذاری در  شده و به تبع تولید نیز افزایش می
وقفه دوم نیز بدین جهت است که پس از گذشت دو دوره 

و یابد  تجربه کاری در صیادی و پرورش ماهی افزایش می
داری بر رشد ارزش افزوده این بخش  عامل تجربه اثر معنی

دهد که افزایش یک درصدی  دارد. ضریب این متغیر نشان می
در نیروی کار در سطح و در دو وقفه، بترتیب منجر به 

درصدی در ارزش افزوده بخش شیالت  ١/١و  5/۲افزایش 
 شود.  می
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  ARDL(2,2,2,2)های  توزیعی  : نتایج برآورد مدل خودرگرسیون با وقفه2 جدول
Table 2: Estimation results of autoregressive distributed lag ARDL(2,2,2,2) 

 متغیر ضریب انحراف معیار tآمارۀ  احتمال

۰۲/۰ ١۶/٣ ۰۲/۰ ۰7/۰ 𝐿𝑜𝑔 𝑅𝑎𝑖𝑛(−1) 

۰۰/۰ ۲۲/5 ۰١/۰ ۰٩/۰ 𝐿𝑜𝑔 𝑅𝑎𝑖𝑛(−2) 

۰۰/۰ 85/8 ۲٩/۰ 54/۲ 𝐿𝑜𝑔 𝐹𝑊 
۰٣/۰ ٩۰/۲ ٣8/۰ ١۰/١ 𝐿𝑜𝑔 𝐹𝑊(−2) 

۰۲/۰ ١8/٣ 5١/١۶ ۲٩/5۲ 𝐿𝑜𝑔 𝐼𝑛𝑣 (−1) 

۰۶/۰ 45/۲ ١۰/۰ ۲4/۰ 𝐿𝑜𝑔 𝐸𝑥𝑡 (−2) 

۰۰/۰ 57/5- ۰۲/۰ ١١/۰- DUM 82 

۰۲/۰ 4۲/١ -٣4/١5 7۶/5١- Intercept (C) 

۰١/۰ ۶4/٣ ۰4/۰ ١5/۰ Trend 

۰۰۰/۰ 5۲/١4۰٩F= 
۲

 R ٩٩/۰ آماری های آزمون  
Statistic tests 

 

 مدل برازش خوبی و کالسیک فروض های آزمون نتایج

 Functional) شکل تابعی

form)  =٣5/۰ 

 58/۰سطح احتمال: 

ی واریانس ناهمسان

(Heteroscedasticity)  =٣5/١ 

 ٣٩/۰سطح احتمال: 

 خودهمبستگی

(Serial correlation)  =

5٣/۲ 

 ١٩/۰سطح احتمال: 

 خطا نرمال بودن جمالت

(Normality)  =٣٣/۰ 

 85/۰سطح احتمال: 

 

با توجه به اینکه متغیر موجودی سرمایه در بخش شیالت با 
، همچنان نامانا بود، از متغیر گیری دو بار تفاضل

گذاری به جای متغیر موجودی سرمایه استفاده شد.  سرمایه
گذاری در بخش شیالت پس  دهد سرمایه نتایج مدل نشان می

داری بر ارزش افزوده  و سال اثر مثبت و معنیاز گذشت د
لگاریتم طبیعی استحصال آب  بخش شیالت خواهد داشت.

مدت بر ارزش  ی در کوتاهدار اثر مثبت و معنی مدودر وقفه 
درصدی ای که افزایش یک  دارد، بگونه شیالتافزوده بخش 

درصد افزایش ارزش  ۲4/۰ ،در وقفه دوم متغیر استحصال آب
 یکی از که ییاز آنجا دارد.را بدنبال  شیالت افزوده بخش

بع اصلی پرورش ماهی در کشور منابع آب سطحی و امن
آب سطحی و  منابع استحصال افزایش زیرزمینی است، با

شود  استخر پرورش ماهی بیشتر می برداری از بهره، زیرزمینی
دهد. دلیل اثرگذاری وقفه  میافزایش  این بخش را نیز و تولید

حصال آب بر تولید شیالت، طول دوره رشد ماهی و دوم است
همچنین زمان الزم برای پرورش ماهی تا زمان تحویل 

 ٩٩دهد  آماره ضریب تعیین نشان می. محصول به بازار است
درصد از تغییرات متغیر وابسته به واسطه متغیرهای توضیحی 

دهندگی باالی مدل  توضیحشود که نشان از  مدل توجیه می
 است. 

فروض کالسیک  هیچکدام از، ۲ جدول بخش دومبه توجه  با
همچنین آزمون شکل  .نقض نشده استمدل برآورد شده  در

دهد مدل بدرستی انتخاب و برازش شده  تبعی، نشان می
وجود رابطۀ تعادلی بلندمدت بین  بررسی ه منظوراست. ب

که نتایج آن در  ها استفاده شد از آزمون کرانه ،متغیرهای الگو
 .ارائه شده است ٣ ولجد

محاسباتی از مقادیر  Fو بزرگتر بودن  با توجه به نتایج جدول
وجود رابطۀ تعادلی بلندمدت بین متغیرهای  ها،  بحرانی کرانه

نتایج برآورد ضرایب  شود. % پذیرفته می5الگوی در سطح 
گزارش  4جدول در و مدل تصحیح خطای برداری بلندمدت

 است.  شده
دهد بین  نشان می ،4 در جدول ند مدتنتایج الگوی بل

رابطه مثبت وجود  بارندگی و ارزش افزوده بخش شیالت
ک درصد افزایش یدهد که  دارد. ضریب این متغیر نشان می

 ١8/۰در میزان بارندگی طی دوره بلندمدت سبب افزایش 
 شود. می شیالتدرصدی در ارزش افزوده بخش 
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 ها آزمون کرانه : نتایج3 جدول
Table 3: Bounds test results 

 محاسباتی Fآماره  %(5) احتمال و سطح k=3با  Fهای مقادیر بحرانی آمارۀ  کرانه

(١)I (۰)I 
8۰/۲4 

٩7/٣ ۰5/٣ 
 

 : نتایج برآورد مدل بلندمدت4 جدول
Table 4: Results of long-term model estimation  

 متغیر ضریب معیار انحراف tۀ آمار احتمال

۰4/۰ 7۶/۲ ۰7/۰ ١8/۰ 𝐿𝑜𝑔 𝑅𝑎𝑖𝑛 

۰۰/۰ 8٣/۶ 48/۰ ٣١/٣ 𝐿𝑜𝑔 𝐹𝑊 

١١/۰ ٩۲/١ ۶٩/۰ ٣٣/١ 𝐿𝑜𝑔 𝐼𝑛𝑣 

١5/۰ ۶8/١ ۲١/۰ ٣5/۰ 𝐿𝑜𝑔 𝐸𝑥𝑡 

۰١/۰ 7٩/٣- ۰٣/۰ ١١/۰- D82 

۰۰/۰ ٩١/5 ۰۲/۰ ١5/۰ Trend 

 (ECM)نتایج برآورد مدل تصحیح خطا 

۰۰/۰ ١8/4 ۰۶/۰ ١8/4 𝐷(𝐿𝑜𝑔 𝐹𝑖𝑠ℎ(−1)) 
۰٩/۰ ١۰/۲ ۰۰/۰ ۰۲/۰ 𝐷(𝐿𝑜𝑔 𝑅𝑎𝑖𝑛) 

۰۰/۰ ۰4/٩- ۰١/۰ ۰٩/۰- 𝐷(𝐿𝑜𝑔 𝑅𝑎𝑖𝑛(−1)) 

۰۰/۰ 44/۲۰ ١۲/۰ 54/۲ 𝐷(𝐿𝑜𝑔 𝐹𝑊) 

۰۰/۰ ۲5/7- ١5/۰ ١١/١- 𝐷(𝐿𝑜𝑔 𝐹𝑊(−1)) 

۰۰/۰ 7۶/١5 ۲۲/٣ 87/5۰ 𝐷(𝐿𝑜𝑔 𝐼𝑛𝑣(−1)) 

۰۰/۰ ۲7/7- ۰٣/۰ ۲4/۰- 𝐷(𝐿𝑜𝑔 𝐸𝑥𝑡(−1)) 

۰۰/۰ 55/١۲- ۰۰/۰ ١١/۰- 𝐷(𝐷82) 

۰۰/۰ ٩١/١5- ۲۲/٣ ٣7/5١- Intercept (C) 

۰۰/۰ ٩٣/١5- ۰۶/۰ ٩8/۰- ECM(-1) 

کار و به تبع افزایش تالش صیادی اثر  افزایش تعداد نیروی

مثبتی بر ارزش افزوده بخش شیالت در بلندمدت دارد 

وی کار در این بطوریکه یک درصد افزایش در تعداد نیر

 دهد. درصد افزایش می ٣/٣بخش، ارزش افزوده بخش را 

گذاری در بخش شیالت  متغیرهای استحصال آب و سرمایه

تأثیر مثبتی بر ارزش افزوده بخش شیالت در بلندمدت 

افزایش  ،بنابرایناند.  دار نشده داشته اما به لحاظ آماری معنی

پرورش ماهی  شبخبارندگی اثر مثبتی بر صیادی و همچنین 

  کشور دارد.

است که نشان  ٩8/۰ برآوردی برابر ضریب تصحیح خطا

ها در هر دوره اصالح  درصد از عدم تعادل ٩8 دهد یم

تر از یک و کوچکو  یدر مدل منف ECMضریب  ود.ش یم

در مدل تایید  یوجود همگرای ،باشد، بنابراین معنادار می

معتبر بودن نتایج در مطالعه حاضر جهت اطمینان از شود.  یم

آزمون مجموع  برآورد آماری، ثبات ضرایب برآوردی از طریق

( مورد ارزیابی قرار گرفت که CUSUMSQ) مجذور تجمعی

 شده است. ارائه ١در شکلنتایج این آزمون 

مشخص  CUSUMSQ آزمون نتایج ١که در شکلیهمانطور

مرزی بحرانی در سطح ، آماره آزمون در داخل خطوط است

 ثبات ضرایب دهنده نشانقرار دارند که  درصد 5ن اطمینا

 .است% 5در سطح معنی داری  برآوردی
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 (CUSUMSQ) مجموع مجذور تجمعی ثبات ضرایب آزموننتایج  :1 شکل
Figure 1: Results of CUSUMSQ coefficients stability test. 

  

 بحث
 در یطیمح ستین مشکالت زیتر از مهم م،یراقلییامروزه تغ

سایر از  شتریآن در بخش کشاورزی ب تیجهان بوده و اهم
کشاورزی کشور  دیتول ستمیکه س ییهاست و از آنجا بخش

 یکم رییپذ انعطاف ه،یتکنولوژی و سرما ریینسبت به تغ
و  شتریب م،یاقل رییبخش نسبت به تغ نیا تیدارد، لذا حساس

 دهنده تغییرات های نشان یکی از مؤلفه است. رتریپذبیآس
آب و هوایی تغییر و کاهش در میزان بارندگی است که 
خسارات فراوانی را به کشور تحمیل کرده است. تغییرات 

تواند  الگوی بارش، که نشأت گرفته از تغییر اقلیم است، می
منجر به تغییر نظام تولید کشاورزی شود. یکی از 

های کشاورزی، زیربخش شیالت است که از  زیربخش
پذیرد. از  از جمله کاهش بارندگی تأثیر می تغییرات اقلیمی

با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مطالعه بررسی اثر  ،اینرو
بارندگی و استحصال آب بر ارزش افزوده بخش شیالت کشور 

 بود.
مدت و بلندمدت  کوتاهدر دهد که  نتایج این مطالعه نشان می

و تعداد کارگران اثر مثبت بارندگی و  متغیرهای میزان
 شیالت دارند. بخش مقدار ارزش افزودهبر  یدار معنی

گذاری در  همچنین متغیرهای استحصال منابع آب و سرمایه
داری بر ارزش افزوده بخش  کوتاه مدت اثر مثبت و معنی

رغم اثر مثبت، به لحاظ به اما در بلندمدت،  داشتهشیالت 
رات تغییرات اقلیمی منجر به تغیی اند. دار نشده آماری معنی

پراکنش بارندگی، تغییرات زمانی و مکانی و همچنین کاهش 

بارندگی شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، کاهش 
بارندگی منجر به کاهش تولید و ارزش افزوده در این بخش 

کاهش بارندگی و تغییر  ،شیالت شده است. از سوی دیگر
 زمان و مکان بارندگی به سبب تغییرات اقلیمی منجر به
کاهش تغذیه منابع آب زیرزمینی و همچنین کاهش سطح 

ها شده و در برخی مناطق سطح  ها و به تبع رودخانه رواناب
ها نیز کاهش یافته است. این موضوع  ها و تاالب آب دریاچه

ها با  ها و دریاچه منجر به این شده که رشد ماهی در تاالب
ه نهاده با توجه به اینک ،دیگر سویکندی صورت بگیرد. از 

پروری و پرورش ماهی منابع آب است،  آبزی بخشاصلی 
کاهش بارندگی و به تبع کاهش سطح ایستابی منابع 

های سطحی، سبب  زیرزمینی و همچنین کاهش جریان
کاهش دسترسی بیشتر به منابع آب برای تولیدکنندگان 
شیالتی شده است. بنابراین کاهش بارندگی عالوه بر اثر 

غیرمستقیم نیز سبب کاهش تولید شیالت  طور مستقیم، به
دهد استحصال  شود. همانطور که نتایج مطالعه نشان می می

اثر مثبتی بر ارزش افزوده بخش  مدت، آب در کوتاه منابع
شیالت دارد که با کاهش بارندگی و کاهش دسترسی به آب، 
استحصال آب نیز کاهش یافته و ارزش افزوده بخش شیالت 

شود  ا توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد میبیابد.  کاهش می
در مناطقی که به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی، 

 ها با بحران مواجه ها و تاالب های سطحی، رودخانه جریان
و رشد و تولید مثل ماهی در طبیعت با کندی  باشند می

پذیرد، صید ماهی ممنوع گردد. در خصوص  صورت می
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های باالتر تولید  شود از تکنولوژی وصیه میپرورش ماهی نیز ت
کنند و تولیدات  صورت کاراتر مصرف می که منابع آب را به

بیشتری نسبت به هر واحد مصرف آب دارند، استفاده شود. 
برای این منظور ارائه تسهیالت به تولیدکنندگان شیالتی 
کشور جهت بروز رسانی شیوه تولید و بهبود تکنولوژی تولید 
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Abstract  

Human economic activities have caused many environmental impacts that can be attributed to 

climate change as the most important side effects. One of the components of climate change is 

the change in rainfall pattern, time and space distribution of rainfall, and also the reduction of 

rainfall. Considering the importance of water inputs in economic activities, especially 

agriculture and fisheries, in the present study, the effect of rainfall change on the value added 

of the fisheries sector in the short and long term has been studied. For this purpose, the Auto-

Regressive Distributed Lag model (ARDL) has been used. The results of this study indicate 

that rainfall in the short and long run has a positive and significant effect on the added value 

of the fisheries sector. Rainfall by improving access to surface water and groundwater 

resources has indirect effects on improving the value added of the fisheries sector. According 

to the results, it is suggested that fish catch limits be applied in critical areas affected by 

climate change. Also, in order to adjust and adapt the country's aquaculture sector to shocks 

caused by rainfall and climate change, the field of technology and production improvement 

should be provided through providing banking and financing facilities. 
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