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 چکیده
 یجد یامدهایاست که پ یکمو بیستقرن  محیطی زیست یها چالش ینتر از مهم یکی یماقل ییرتغ امروزه
با هدف  ی،آن بر بخش کشاورز یرتأثو  یماقل ییرتغ یتمطالعه با توجه به اهم ایندارد.  دنبال بهرا  یاقتصاد
-1360 دورةمحصوالت منتخب استان گلستان در  یکشاورز ینبر رانت زم یمیاقل یرهایمتغ یرتأث یبررس

 اهداف به دستیابی منظور به. گرفتانجام  یکاردین)پانل( و با استفاده از روش ر یبیترک صورت به 1390
 نتایج .شد استفاده تولید هزینةمربوط به  یها بارش و داده یزانمربوط به دما و م یها از داده ،مطالعه این

 صورت بهدما و بارش  یرهایمتغ یرها،متغ ینکه در ب دهد یمحصوالت نشان م یکاردینر مدلبرآورد 
 یشبا افزا ،دیگر عبارتبه ؛ندردا یکشاورز های ینو مثبت بر رانت زم یمنف یرتأث ،ترتیببه یرخطیغ

 افزایشو با  کاهشمورد مطالعه  منطقة یکشاورز های ینرانت زم ،گراد یسانت ةدرج 25/17از  دما متوسط
 کشاورزی زمین رانت تغییر یجنتا ،همچنین. یابدمی افزایش مترمیلی 72/259از  بارش باران یمقدار تجمع

 یرتأث محصوالت رانت مقدار بر ،اقلیم تغییر دهد می نشان آتی های سال در مختلف سناریوهای از استفاده با
توجه  با. شود می منجر آینده در درصد 38 حدود تا محصوالت از ناشی رانت کاهش به و ردگذا می منفی
 برای آبی منابع مدیریت بهبود و یخشک بهمقاوم  محصوالت از جدیدی ارقام و واریته توسعة یج،به نتا
 ناشی رانت کاهش از جلوگیری منظوربه ،وهواییآب شرایط سایر و دما تغییر خطر آبی،  کم مشکل با مقابله

 .دشو می پیشنهاد اقلیم تغییر از
 

 .ریکاردین روش کشاورزی، زمین رانتپانل،  های داده یم،اقل تغییرگلستان،  استان: کلیدی یها واژه

 

 مقدمه
 که است محیطی های چالش تریناز بزرگ یکی ،اقلیمی تغییر
 یناز ا یکیجهان  یدما یش. افزاروست هروب آن با امروز جهان
 اقلیم تغییر. دهد می تغییر را وهواییآب یهاست که الگو چالش

 تداوم و خشکسالی گسترش موجب ،جهانی گرمایش افزایش و
 شود یبارش م پراکندگی سبب ییرتغ ینا ،ینهمچن .شود می آن

(. با Khosravi et al., 2010) گذارد یم یرتأثو بر منابع آب 
مختلف  های بخش بر یمتوجه به آثار گسترده و متقابل اقل

 ییرامروزه از تغ ی،و جوامع انسان محیطی زیستعوامل  یدی،تول

قرن  محیطی زیست یها چالش ینتر از مهم یکی عنوان به اقلیم
را  یاقتصاد یجد یامدهایکه پ شود یم یاد یکمو بیست

بخش  ،یانم یندر ا (.Redsma et al., 2009) دارد دنبال به
 ةکنندیینتع یماست و اقل یمبخش به اقل ینتر وابسته یکشاورز

 است آن های یتفعال یور و بهره یدمکان، منابع تول یاصل
(Hosseini et al., 2013 .)در باالیی سهم کشاورزی بخش 

 یگرگسترده با د یارتباطات و توسعهدرحال کشورهای اقتصاد
 ینا ةمجموع (.Chang, 2003) ددار یاقتصاد یها بخش

 یاستیس یها بحث یرا به محور اصل یبخش کشاورز ،ها یژگیو
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 کرده تبدیل کشورها از بسیاری در تحقیقاتی ملی یها پروژه و
بارش باران و  یو الگو دما در تغییرات(. Chang, 2003) است
جهان  یبر کشاورز یمهم یرتأث ،اکسیدکربن ید یشافزا

 کشاورزی تولیدات(. Aydinalp & Cresser, 2008) گذارد یم
 تأثیر یو جهان یا منطقه وهواییآب تغییرات از همیشه

 یدما افزایش ،وهواییآب و اقلیمی های مدل. دنپذیر می
 محلی بارندگی و دما بر گسترده آثار با ار جهان سراسر متوسط

 برای یخطر حاضر درحال ،تغییرات این. کنند می بینی پیش
 روستایی جوامع و کشاورزان معیشت غذایی، مواد تأمین

 به کشاورزی بخش واکنش به ،همچنین و دنرومی شمار به
دردسترس و تولید های هزینه وری بهره الگوی و عملکرد تغییر
 تولیدکننده به ،تطبیق قابل رفتارهای. اندوابسته منابع بودن
. دهد کاهش را اقلیمی تغییر های هزینه تا دنده می اجازه

 پیش و جدید شرایط با سازگار و بهتر زراعی های گونه معرفی
 ,.Malcolm et al) کندمی تسهیل را امر این اقلیم، تغییر یرو

 محصول رشد بر اقلیم تغییر یرتأث برای دلیل چندین(. 2012
 محلی، های بارش یالگو در تغییر دما، یش. افزادارد وجود

 و آفات الگوهای تغییر اتمسفر، اکسیدکربن دی افزایش
 و فرسایش میزان و خاک حاصلخیزی در تغییر ها، بیماری

 جملةاز  توان یرا م طبیعی حوادث بروز و اقلیمی تنوع در تغییر

بر  ،اقلیم تغییر(. Malcolm et al., 2012) دانست عوامل این
 ییدر کشورها یرتأث این دارد. یادیز یرتأث بارندگی یزاندما و م

در  یرانا .دیاب می نمود بیشتر ،اندکه با کمبود آب مواجه
 خشک نیمهمناطق خشک و  ءجز ،یادن یمیاقل یبند پهنه

 تاریخی های داده شواهد(. IPCC, 2007) شود می محسوب
 دیگر مانند کشور، اقلیم وضعیت بینی پیش نیز و هواشناسی

و  یراخ یها در دهه یماقل ییرتغ ةپدید وقوع بیانگر دنیا، نقاط
 یقاتتحق یج(. نتاIPCC, 2007) است آینده در روند این ادامة

 آن یانگرب ،2007گزارش سال  در یماقل ییرتغ الدول بین تئهی
 متوسط افزایش با یم،اقل ییرتغ یوهایسنار ،ایران در که است
 همراه یندهسال آ 30در  گراد یسانت ةدرج 2حرارت تا  ةدرج

خواهد  یافت محسوس یبارندگ ،صورتدراین کهخواهد بود 
 شایان یشبه افزا حرارت درجة یشافزا ینکها ضمن ؛داشت
 Hosseini et) دوش میو تعرق ساالنه منجر  یرسطح تبخ توجه

al., 2013 .)و  دما تغییراز  الدول ینب هیئت بینی یش، پ1 شکل
 این به توجه با .دهد می نشان را 21 سدةاواخر  تا یماقل

 5/1تا  1حدود  ،2029 سال تا ایران مناطق دمای ،بینی پیش
تر  گرم گراد سانتی درجة 5/3تا  3حدود  2099درجه و تا سال 

 (.IPCC Report, 2007)شد  خواهد

 

 
 

 2099 تا 2020 های سال در جهان دمایی تغییر بینی پیش. 1 شکل

 (IPCC, 2007) یماقل ییرتغ الدول ینب هیئت: مأخذ

 
 زمرةدر  یزکه کشور ما ن -خشک نیمهخشک و  های اقلیم

 سایر از بیش ه،ویژ یکیساختار اکولوژ دلیل به -دارد قرار هاآن
 یشتریب پذیری یبو آس اندحساس یطیمح ییراتبه تغ ،ها اقلیم

 ،مناطق یندر ا یمیاقل یاحتمال ییراتوقوع تغ ،بنابراین ؛دارند
 دارد کشاورزی تولید های سیستم بر توجهی شایان آثار

(Kochaki & Kamali, 2009 .)اگرچه  -شرایطی چنین وقوع
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 انداز چشم -است تأثیرگذارکشور  یاقتصاد یها بخش ةهم بر
بخش  یدتول یطشرا ،کشور یمیاقل ویژة یتآن در کنار وضع

در طرف  رازی ،دکن می روروبه یاساس یترا با محدود یکشاورز
 یشرب و صنعت و حت یها بخش یآب نیاز تأمین یزتقاضا ن
 یبخش کشاورز از باالتر اولویتی در ،محیطی زیست یها حقابه

 یمتوجه بخش کشاورز ،تغییرات این عمدة یجه،درنت قرار دارد.
 (.Hosseini et al., 2013) خواهد بود

 ینده،در آ یماقل ییرحساس تغ یطتوجه به شرا با
اند. از  داده انجام زمینه یندر ا یا پژوهشگران مطالعات گسترده

 کشاورزی بر اقلیم تغییر تأثیردرمورد  گرفته صورتمطالعات 
کرد که به  اشاره Huiliu et al. (2004) ةمطالع به توان می

بارش  آثارپرداختند و  ینچ یبر کشاورز یماقل ییراثر تغ یبررس
برآورد کردند.  یکاردینر یرخطیمدل غ یک طریق ازو دما را 

 یاثر ،کشور یندر ا یدما و بارندگ یشنشان داد افزا یجنتا
 Aydinalp ،یگرد ایهمطالعدر  .دارد ینچ یمثبت بر کشاورز

& Cresser (2008) یبر کشاورز یماقل ییراثر تغ یبه بررس 
بر  ییراتتغ ینا دهد یمطالعه نشان م ینا یجپرداختند. نتا

 ها آن های یمتو ق یدیتول یالگوها ییرو تغ یکشاورز یستمس
انطباق  ،ای مطالعه در Malcolm et al. (2012). دنگذار یم یرتأث

 پانل یها با استفاده از داده یکادر امر یمیاقل ییربا تغ یکشاورز
(panel)  و مدل  یکاردیناستفاده از روش ر با راسطح مزرعه

که  رسیدند یجهنت ینو به ا کردند یبررس یتصادف آثار
 یشتریب پذیری انعطاف ،یماقل ییرتغ درمقابل یدکشاورزان با

 محصوالت تولید های وریافن از استفاده با و دهند نشان
 را محصول یدبر تول ییراتتغ یناثر ا توان یم یتا حد ،کشاورزی

با  شان مطالعه در Fezzi & Bateman (2012)داد.  کاهش
 مزرعه 3000 از بیش زمین ارزش ،یکاردیناستفاده از روش ر

 یرتأثو به  کردند بررسیسال  دهپانل  یها با استفاده از داده را
 یج. نتایافتنددست  ینرانت زم یینبارش و دما بر تع یزانمهم م

رانت  یشبه افزا یدما درصورت یشافزا دهد یمطالعه نشان م ینا
وجود  یزن یبارش کاف ،که در کنار آن شود یمنجر م ینزم

 .کند جلوگیری یاز خشکسال یناش مشکالت از تاداشته باشد 
( در 2010) .Khosravi et al ،کشور داخلدر  همچنین

 الدول ینب هیئتو  یبا اتکا بر اطالعات بانک جهان یا مطالعه
 آب منابع بر راآن  یرتأثو  یماقل ییر(، تغIPCC) یماقل ییرتغ

 تا دهد می نشان مطالعه این نتایج. کردند بررسی خاورمیانه
 یشدرجه افزا 2تا  1منطقه  ینحرارت در ا ةدرج 2020 سال

 .شد خواهددرصد کاسته  20بارش تا  یزاناز م و یافت خواهد
خشک  ةمنطق این ربآب  یبرمبنا و یممستق ییرتأثاتفاق  ینا

منابع آب  یبرا یدیجد یها چالش موجب و گذاشت خواهد
 یبه بررس شان مطالعه( در 2013) .Hosseini et al. شد خواهد
با  رود،زاینده آبریز ةحوض یبر بخش کشاورز یماقل ییراثر تغ
 بخش این در تطبیق هایدراهبر کارگیری هب نقش بر تأکید

ارتباط  یجادا یقاز طر ،مطالعه ینبه اهداف ا یابی. دستپرداختند
 یعصب یها شبکه ی،مولد هواشناس یها مدل یو اجرا

 یآب و الگو -توابع واکنش عملکرد محصول یدرولوژیک،ه
 نشان نتایج. است شده ارزیابیمثبت  ،یاضیر یزیر برنامه

 بارندگیبه کاهش  یماقل ییرتغ ،حاضر قرن های نیمه تا دهد می
 که شود می منجر حوضه دمایی پارامترهای مقدار افزایش و

 آن یکاهش منابع آب سطح ،ییراتتغ ینا یممستق ةنتیج
 ییراتتغ ینا یامدپ دهد ینشان م یاقتصاد یالگو یج. نتااست

 32تا  18کاهش حدود  ،حوضه این یبخش کشاورز یبرا
. است یندهسال آ 60و  30تا  ترتیببه ،درصد در سود ناخالص

 ییر( تغهزینة)بدون  یقیبا کاربست دو راهکار تطب ،حالدرعین
 در آبیاری کممناسب  (استراتژی) راهبردکشت و انتخاب  یالگو

مقابله با  یبخش برا یندر ا یامکان مناسب ،محصول هر کشت
درصد سود ناخالص  10و  7/2و کاهش آثار آن تا  یطشرا ینا

 یراندر ا یندریکار روشبه گرفته صورتوجود دارد. از مطالعات 
( اشاره کرد 2008) Vaseghi & Esmaeili  ةمطالعبه  توان یم

 ییرتغ یاثر اقتصاد یبه بررس یکاردینکه با استفاده از روش ر
در  1383تا  1363 یزمان یبر گندم با استفاده از سر یماقل

 یانگرمطالعه ب ینا یجپانل پرداختند. نتا صورت به استان هفده
بر درآمد  داری یمعن یرتأث ،اقلیمی متغیرهای که است آن

 یدما و کاهش بارندگ یشو افزا ندردا هکتار هر ازایبهناخالص 
بازده کشت گندم  یدرصد 41سبب کاهش  ،یندهسال آ صد در

 .شود یدر کشور م
 یماقل ییرتغ یبر نقش اساس ،گرفتهصورت های مطالعه نتایج

مطالعه با توجه  ینا ،اساسبراین. دارد تأکید یبخش کشاورز رد
بر بخش  ویژه آن بر جهان به یرتأثو  یماقل ییرتغ یتبه اهم
 را کشاورزی اقتصادی ةجنب بر یماقل ییرتغ یرتأث ی،کشاورز
 یجد یببه آس ،تغییرات این منفی تأثیر زیرا ،کندمی بررسی

 بخش به متکی که شود یم منجرکشور  یدبخش تول در
 هب اندکی یمطالعات داخل ینکهبا توجه به ا .است کشاورزی

 با مطالعه این در ،اندپرداخته یماقل ییرتغ یاقتصاد یرتأثجنبة 
 خبتبر محصوالت من اقلیمی متغیرهای یرتأث ،اقتصادی مدلی

 زراعی سال یس درو  1390-1361 دورةاستان گلستان در 
 مطالعات ینکهبا توجه به ا .شودمی یبررس پانل صورت به
 را یبر بخش کشاورز یمیاقل یرهایمتغ یرتأث تنها ،یشینپ
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 مانند یمیاقل یرهایمتغ برمطالعه عالوه یندر ا اند، کرده بررسی
 یمصرف یها نهاده یرعوامل و سا ینمتقابل ا آثار ،ندگیدما و بار

مطالعه از  یندر ا ،ینهمچن .شود یم یبررس یبر رانت کشاورز
 شود،میاستفاده  یکاردیندر مدل ر (یبی)ترک پانل یها داده

 یا شناسایی را یآثار توانمی ها داده مجموعه این با رازی
 زمانی سری یا محض مقطعی های داده در که کرد گیری اندازه

 .ندنیست شناسایی قابل ،خالص

 

 یقتحق روش

 زمین رانت بر اقلیم تغییر یرتأث بررسی برای ،مطالعه این در
 مورد محصول کشت از ناشی سود همان ،درواقع که -زراعی

. روش شد استفاده ریکاردین روش از -است آن در نظر
 ;Ricardo, 1822) یکاردور یویدد یاتبراساس نظر یکاردینر

 توسعه Malcolm et al.(1994)  توسطو  ریزی پایه (1817
 ةکنندسعکمن ،یکشاورز ینرانت زم ،یهنظر ین. در اشد داده
 هکتار هر ازایخالص مزرعه است و درآمد خالص به یور بهره

 زمین ارزش یا رانت برای معیاری منتخب، محصوالت کشت
(. Vaseghi & Esmaeili, 2008) شود می گرفته درنظر
 ارزش بر متغیرها دیگر و وهواآب ییرآثار تغ ،مدل ینا ،درواقع
 Kurukulasuriya) کند یم ایشآزم را خالص درآمد یا زمین

et al., 2006 .)ینهو هز یدتوابع تول ،ریکاردین مدل در 
 Vaseghi & Esmaeili, 2008; Eid)است  یرروابط ز صورت به

et al., 2007): 
(1) i iQ Q(K ,E) 
(2) i iC C(Q ,W,E) 

بردار  Ki یدشده،ام تول iمقدار محصول  Qi ،آن در که
 یبردار فاکتورها E ،ام iمحصول  یبرا یدیتول یها نهاده

ام  iمحصول  تولید هزینة  Ciمانند دما و بارش،  زابرون یمیاقل
 .است یدعوامل تول یمتاز ق یبردار Wو 

کشاورز در  یتابع سود برا ینه،و هز یدتوجه به توابع تول با
 ،که درواقع است زیر رابطة صورت به ،قیمت بودن معین یطشرا

 ,.Eid et al)حداکثر شود  یداز مزرعه با آمدهدستسود به

2007:) 

(3)  i i i Li iMax : PQ C(Q ,W,E) P L    
سطح  Liام و  iمحصول  زمین یانةسال هزینة PLi ،آن در که
 انتر ،PLi یبرا باال معادلةحل  از .است آن یدتول یرکشتز

معادل با درآمد خالص  ،محصول کشت هکتار هر ازایبه ینزم
 یرز ةرابط صورت بهکه  آید یم دست  به هکتار هر ازایبه

 :شود میخالصه 

(4 ) i i i
Li

i

(PQ C (Q ,W,E))
P

L


 

 

 کشت هکتار هر ازایدرآمد خالص به ،رابطه این در
 درنظر زمین رانت از معیاری عنوانبه نظر، مورد محصول

 تمام بایددرآمد خالص،  آوردندستبه برای. شود می گرفته
 یربرداشت و سا ،کاشت، داشت های ینه)هز تولید های هزینه

از درآمد ناخالص  ،ینزم ةهزین از غیر( بهها ینههز
محصول( کسر شود  یمتدر ق یدمقدار تول ضرب حاصل)
(Vaseghi & Esmaeili, 2008.) یکاردین،مدل ر ،طورکلی به 

که  گیرد یم نظردر یمیاقل یرهایاز متغ یرا تابع ینرانت زم
 (:Eid et al., 2007) شود یم یفتعر یرز ةرابط صورت به

(5) LiP E Z u  1 2 
 

Z که براساس نوع  زاستبرون یرهایمتغ یگراز د یبردار
 ایجاد لحاظ به .استمتفاوت  ی،بررس مورد منطقةمحصول و 

 متغیرهایی وجود درصورت مدل برآورد در همخطی مشکل
 فصل بارش همچنین و برداشت و کاشت فصل دمای مانند

 به نیز Salvo et al. (2013) ةکه در مطالع -برداشت و کاشت
 فصلمتوسط کل  یدما یرمتغ ،مطالعه یندر ا -شد اشاره آن

 برداشت تا کاشت فصل با محصوالت برای برداشت تا کاشت
 برداشت و کاشت فصل دمای متغیرهای جای به ،متفاوت
 فصلبارش  یمقدار تجمع یرمتغ ،همچنین .دوشمی استفاده
 برداشت تا کاشت فصل با محصوالت برای برداشت تا کاشت

 کاربهبارش فصل کاشت و برداشت  یرهایمتغ جایبه ،متفاوت
 عنواندما و بارش به یرهایاز متغ ،همچنین. دوشمی گرفته

 ییمتغیرها عنوانبه مصرفی های نهاده از و اقلیمی فاکتورهای
 .گذارند یم یرتأث یدبر تول که شود یم استفاده

 زمانی ماهیت و منطقه در محصوالت تنوع به توجه با
استفاده شد.  یبیترک یمطالعه از الگو یندر ا ،اقلیمی تغییرات

 و پانل های داده های روش یانم ازانتخاب  یبرا ،منظورینا هب
 ،آزمون ینا شد.  گرفته کاربه یمرل F ةآمار ،تلفیقی های داده
 تلفیقی و پانل روش دو( در RSSخطا ) ةمجموع جمل ةیسمقا

 شدنبا اضافه ،خطا در مدل ةاگر مجموع جمل ،ینبنابرا ؛است
 روش است بهتر د،یابن افزایش دار معنی طوربه ها محدودیت

روش  ،داری یدرصورت معن یاستفاده شود، ول (Pool) تلفیقی
 ؛(Mehregan & Daliri, 2010تر است ) پانل مناسب ةداد
 :دشو می انجام یرآزمون ز ،دیگر عبارت  به

NHصفر فرضیة ...    0 1 2 
i عدم فرضیة jH ;i j   1 

)لزوم  مبدأهاعرض از  بودن یکسان یانگرب ،صفر فرضیة
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لزوم  یانگرب ،عدم ةیفرض و( یقیتلف یها از روش داده استفاده
 .استپانل  یها استفاده از روش داده

 :است یرز صورت به یهفرض آزمون آمارة

N ,N(T ) k

(PRSS URSS) / (N )
F

URSS / (NT N K)
  

 


 
1 1

1
 

در  شده لحاظ یحیتوض یرهایتعداد متغ K کهطوری به
 اگر .است یمورد بررس زمانی دورة T و تعداد مقاطع Nمدل، 

 از استفاده لزوم شود، رد H0 فرضیة ،Fاز انجام آزمون  پس
آزمون هاسمن  از پس از آن، و آشکار پانل های داده روش

 یتصادف آثارثابت و  آثارروش  ینانتخاب ب یینتع یبرا
 معنایبه H0قبول فرض  ،آزمون این در. شود یاستفاده م

استفاده از  معنایبه یهو رد فرض یتصادف آثاراستفاده از روش 
 (.Mehregan & Daliri, 2010) ثابت است آثارروش 
 و دوشمیپانل متوازن استفاده  یها از داده ،مطالعه این در

( یآب یایو سو یآب ةپنب یم،جو د یم،چهار محصول )گندم د
 ،(1390 تا 1360) سال سی زمانیدورة  درمقطع  عنوان به

چهار محصول حدود  ین. ادهند یم یلپانل را تشک یها داده
 شاملمحصوالت استان گلستان را  یرکشتاز سطح ز یمین
 ,Agricultural data of Jahade-Keshavarzi) شوند یم

 یمیاقل یرهایو متغ ینرانت زم ةرابط بررسی برای (.2011
 یرز یونیرگرس یاز الگو ین،دیکارطبق مدل ر ،پانل صورت به

 :(Vaseghi & Esmaeili, 2008) دوشمیاستفاده 
(6) lit i i it i it itP E Z     

 یم،جو د یم،)گندم دام  iدرآمد خالص محصول  PLitدر آن،  که
در زمان  یکشاورز ینرانت زم عنوان به( یآب یایو سو آبی پنبة

t  وE مربوط به محصول  یمیاقل متغیرهای دهندةنشانi  در
در  i( محصول T) یمطالعه از متوسط دما یندر ا .است tزمان 
استفاده  tدر زمان  i( محصول rبارش ) یو مقدار تجمع tزمان 
 یرتأث یدکه بر تول است یییرهامتغ برخیشامل  Zشد. 

در  iمحصول  ی( براsit) یکه شامل مقدار بذر مصرف گذارند یم
در زمان  iمحصول  ی( براlit) مصرفی کار نیروی مقدار و tزمان 

t یها نهاده قیمت ینب کامل همخطی وجود دلیل به. است 
 مقدار متغیر از فقط ،مختلف محصوالت برای یمصرفمشابه 

در مدل استفاده شد.  از محصوالت یکهر مصرفی یها نهاده
 ایجاد از جلوگیری دلیلتوجه شود که به یدبا ،ینهمچن

 و دما های داده از دشده،وربرآ مدل در متغیرها بین همخطی
هر  یو مجزا برا یزراع ةدور صورت به ،محصول چهار بارش

 مقدار و دما متوسط از کهطوریبه ،محصول استفاده شد
و  یآب ةپنب دیم، جو دیم، گندم محصوالت بارش تجمعی

آبان تا خرداد،  یر،آذر تا ت یها در ماه ،ترتیببه آبی سویای
 و دما های داده از .تا آبان استفاده شد یرتا مهر و ت ینفرورد
 های ماه از هریک در متمایز صورت هب بارش تجمعی مقدار

 و کاشت زمان کهشد  استفاده یمحصوالت برداشت تا کاشت
سال که بر  یها ماه یرسا یها داده و دارند متفاوتی برداشت

 .ندنشد گرفته درنظر ،ندرندا ییرتأثمحصول  یدکشت و تول
 دوم ةو درج ریتمیالگ صورت به یرهامتغ ،مطالعه این در

 یربر متغ شان مطالعه درVan Passel (2012 ). شدنداستفاده 
 Masseti & Mendelsonمانند  رازی ،کردند یهتک Ln ةوابست

 کنندگیبینی یشقدرت پ یرا دارا یتمیمدل لگار (،(2011
 ةدر مطالع ها آن. دانستند یم یخط مدلبا  یسهمقا در یشتریب

 پذیر جمعرا  یماقل یرتأث ی،خط یکه الگو ندکرد تأکیدخود 
(Additive) را  یماقل یرتأث یتمی،لگار یالگو کهدرحالی کند، می

در  ،دیگر عبارتبه ؛کند می (Proportional) ینسب یامتناسب 
 نشان را یندر ارزش زم ییرتغ ،درصد یبضرا یتمی،فرم لگار

 .ندده یم

 دورةمربوط به  بارش میزان و دما به مربوط های داده
منطقه و  آب سازماناز  ،مطالعه مورد منطقة 1390 تا 1360

 بین شد. از یآور جمع گلستان استان هواشناسی ادارة
 ایه ایستگاه گلستان، استان در هواشناسی مختلف های یستگاها

 با ،سال هر برای وشدند  انتخاب یدورة مورد بررس در مشترک
 روی حرارت درجة رگرسیون ارتفاع، و دما متغیرهای از استفاده

 استان متوسط ارتفاع قراردادن با سپس. شد وردآبر ارتفاع
 هر برای استان دمای متوسط ،وردشدهآبر روابط این در گلستان

 آب امور شرکت توسط نیز بارش های داده .شد  محاسبه سال
 به مربوط های داده .ندشد برآورد گلستان استان ای منطقه

محصوالت مورد  یمتمقدار و ق یرکشت،سطح ز ید،تول ةهزین
جهاد  یمحصوالت زراع یدتول ةینو هز یاز آمار زراع یزن نظر

شد.  یآور جمع 1390تا  1360 ةمربوط به دور یکشاورز
 یرکشتبا سطح ز دیم گندم یزمحصوالت مورد نظر ن

 ،هکتار 54،364 کشت یربا سطح ز دیم جو ،هکتار 235،902
با سطح  یآب یایو سو هکتار 7012کشت  یربا سطح ز یآب ةپنب

 در یشترب کشت زیر سطح علتبه هکتار 53،100 کشت یرز
چهار  ین)ا شدند انتخاب گلستان استان در ،1390 سال

محصوالت استان  یرکشتاز سطح ز یمیمحصول حدود ن
-Agricultural data of Jahade) (شوند یگلستان را شامل م

Keshavarzi, 2011) .افزار نرمبا استفاده از  یزمورد نظر ن مدل 
STATA زده شد. ینتخم 
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 بحث و نتایج

در  کاررفته هب یرهایاز متغ یکهر یفیاطالعات توص ،1 جدول
حداکثر و  یانگین،مقدار م ،جدول این در. دهد یمالگو را نشان 

 ضریب شاخص همراهبه متغیرها از هریک مقدار حداقل
هر چهار محصول  یسال گذشته، برا سی در هاآن تغییرات

 .دوش می یانب یآب یایو پنبه و سو یمگندم و جو د

 
 سال یس دردر مدل  رفتهکار هب یرهایمتغ یفیتوص یبررس .1 جدول

 معیار انحراف حداقل حداکثر میانگین محصوالت متغیر
 یبضر شاخص

 )درصد( ییراتتغ

 دما متوسط
 (گراد یسانت درجة)

 83/5 772/0 41/11 47/14 24/13 دیم گندم
 10/6 716/0 03/10 80/12 74/11 دیم جو
 45/6 724/0 63/9 48/12 23/11 آبی پنبة

 19/5 690/0 71/11 48/14 29/13 آبی سویای
 37/9 160/1 63/9 47/14 38/12 محصوالت متوسط

 بارش تجمعی مقدار
 (متریلی)م

 73/20 172/69 10/192 20/510 68/333 دیم گندم
 86/20 574/74 10/234 4/509 50/357 دیم جو
 85/17 968/66 30/254 519 17/375 آبی پنبة

 14/20 616/75 30/245 22/526 45/375 آبی سویای
 20/20 811/72 10/192 20/526 45/360 محصوالت متوسط

 بذر
 (هکتار /یلوگرم)ک

 32/5 003/11 40/188 67/228 82/206 دیم گندم
 68/13 989/23 16/125 27/239 36/175 دیم جو
 02/16 820/5 22/25 90/49 33/36 آبی پنبة

 42/8 970/5 30/83 50/60 90/70 آبی سویای
 09/59 297/72 22/25 27/239 35/122 محصوالت متوسط

 کار نیروی
 (روز)نفر/ 

 55/56 511/2 42/1 95/11 44/4 دیم گندم
 00/50 270/2 04/1 53/10 54/4 دیم جو
 07/21 044/2 77/3 65/16 7/9 آبی پنبة

 31/37 906/3 02/3 55/24 47/10 آبی سویای
 00/54 937/3 55/24 04/1 29/7 محصوالت متوسط

 (1390 -1360) گلستان استان کشاورزی محصوالت زراعت های داده و بارش و دما میزان های داده: مأخذ

 
 یانگینکه مقدار م دهد ینشان م یرهامتغ یفیتوص نتایج

 دیم، جو دیم، گندم محصول چهار از هریک کشت ةدور یدما
 ةدرج 38/12 ،سال گذشته سی در یآب ییاو سو یآب ةپنب

. است هبود گراد یسانت ةدرج 47/14دما  یشترینب و گراد یسانت
 (Coefficient of variation) ییراتتغ یبشاخص ضر نتایج

 -محصوالت کل زراعی های سال متوسط و محصوالت از هریک
 بیان را میانگین از واحد یک ازایبه پراکندگی یزانکه درواقع م

 بیشتری راکندگیپ ،بارش تجمعی مقدار دهد یم نشان -کند می
 در یماقل ییرتغ اثر ربمقدار بارش  نوسانات پس. دارد دما به نسبت

 ینا ةیسمقا ،ینهمچن است. بوده از دما بیشتر ،سال گذشته یس
 کار یرویمصرف ن دهدمی نشان یمصرف یها مقدار در نهاده

دارد که  یشترینوسانات ب یا ندگیپراک ،بذر ةنهادنسبت به 

 و آالت ماشین و فناوری ةتوسع یرتأث دلیلبهاست  ممکن
 تاکنون گذشته های سال ازکار  یرویبا ن آالت ینماش یگزینیجا

و  دما ویژه به یماقل ییرها و تغ مصرف نهاده ییراتتغ ،بنابراین ؛باشد
و رانت حاصل از  یمنطقه از کشور، بر کشاورز ینبارش در ا

درادامه به  ،اساسبراین. گذاردمی یرتأث یمحصوالت کشاورز
استان پرداخته  ینپانل ا یها از داده یناش یکاردینمدل ر یبررس

 .شود یم
 پایایی ابتدا است ضروری ریکاردین، مدل برآورد از قبل

 ،اساسبراین. شود یبررس یو مدل برآورد یرهااز متغ هریک
 براساس آزمون ،مدل یرهایمتغ یاییپا یج، نتا2در جدول 

 .دوش میداده  نشان (Phillips-Perron) پرون -یلیپسف
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 مدل یرهایمتغ یاییپا یبررس یجنتا .2جدول 

 پایایی وضعیت داری معنیسطح  t یمحاسبات مقدار متغیر

 I(0) 006/0 -50/2 درآمد خالص لگاریتم
 I(0) 016/0 -14/2 دمامجذور  لگاریتم
 I(0) 000/0 -34/4 بارشمجذور  لگاریتم

 I(0) 000/0 -93/4 بارش و دما متقابل اثر لگاریتم

 I(0) 005/0 -29/3 بذرمجذور  لگاریتم
 I(0) 013/0 -24/2 کار نیرویمجذور  لگاریتم

 I(0) 001/0 -05/3 بذر و کار نیروی متقابل اثر لگاریتم

 I(0) 011/0 -42/2 کل مدل

 یقتحق های یافته :خذأم              

 
 ،در سطح یرهاتمام متغ ،پرون -فیلیپس آزمون به توجه با

به  یازین ،سطح در متغیرها پایایی درصورت .دارند یییاپا
 ولی ندارد، وجودبلندمدت  ةرابط بررسی و جمعیآزمون هم

آن  نتیجة انجام شد که همجمعی آزمون ،بیشتر اطمینان برای
وجود  ،آزمون ینا .شود می مشاهده 2 جدول انتهای در

 ینب بلندمدت یو وجود ارتباط تعادل یرهامتغ ینب یهمجمع
انباشته  یرهامتغ ةیماندباق دهدینشان م و کندمی تأیید را ها آن

 باید ،متغیرها از هریک پایایی بررسی از پس .ندصفر ةاز درج
 یبرا لیمرابتدا از آزمون  ،منظورینا به. دشو مشخص مدل نوع

 این نتایج. شداستفاده  پانلو  یقیتلف یالگو بین ازانتخاب 
 احتمال و F، 56/7مقدار  دهد یم نشان 3 جدول در آزمون

 ةفرضی رد دهندةنشاناست که  00/0 صفر ةفرضی پذیرش
 ةمرحل دراست.  و قبول استفاده از روش پانل یقیتلف یها داده
 یدر الگو یتصادف یاثابت  اثر ،هاسمن آزمون از استفاده بابعد، 

 (3)جدول  هاسمن آزمون نتایج. شد داده تشخیص یبیترک
 یحیتوض یرهایو متغ یتصادف آثار ینب دهد یم نشان

 یبرا یمناسب یالگو ،ثابت آثار مدل و ردوجود دا یهمبستگ
آزمون  ةیجنت ،دیگر عبارتبه ؛استبرآورد مدل مورد نظر 

 آثار یونیمدل رگرس بر  یمبتن های ینتخم یسازگار ،هاسمن
 .کند یم ییدتأثابت را 

 
 آزمون چاو و هاسمن یجنتا .3جدول 

 لیمر آزمون نتیجة
 احتمال F آمارة مقدار

56/7 00/0 

 هاسمن آزمون نتیجة
 احتمال 2χ آمارة مقدار

30/16 006/0 
 یقتحق های یافته :خذأم

با توجه به آزمون  ی،از انتخاب نوع مدل مورد بررس پس
LR مدل با استفاده  یو خودهمبستگ یناهمسان یبررس یبرا

و  ینشان داد مدل دچار ناهمسان یجنتا یچ،از آزمون ولدر
 یدمدل با ،منظورینا هب. است اول مرتبة یخودهمبستگ

 GLS: Generalized) یافته یمحداقل مربعات تعم صورت به

Least Squares )4 جدول در اساسبراین. شود زده تخمین ،
که ستون اول  دوش مینشان داده  یتخمین نهایی مدل نتایج

 ،یینتخم یبستون دوم مربوط به ضرا یرها،آن مربوط به متغ
 است Zآزمون  ةآمار آخر ستون و معیار انحراف سوم ستون

 برمدل، عالوه یندر ا برآورد شد. STATA افزارکه در نرم
 اثر اقلیمی، متغیرهای عنواندما و بارش به یمجزا یرتأث

 برآورد شد. هاآن اهمیت دلیل  به نیز دو این متقابل
های خوبی برازش در انتهای جدول، بیانگر  نتایج آماره

دار  دهندگی مدل، احتمال معنی مقدار باالی قدرت توضیح
 داری همزمان متغیرهای توضیحی است. آزمون والد و معنی

های کشاورزی  نتایج بررسی عوامل تأثیرگذار بر رانت زمین
دهد لگاریتم مجذور ناشی از محصوالت منتخب نشان می

 10و  5ترتیب، در سطح خطای  متغیرهای دما و بارش به
های کشاورزی  ترتیب، بر رانت زمین دارند و به درصد معنی

ا، رانت عبارت دیگر، با افزایش دم یر منفی و مثبت دارند؛ بهتأث
های کشاورزی منطقة مورد مطالعه کاهش و با افزایش  زمین

یابد، زیرا فصل تابستان، دورة کاشت تا بارش باران افزایش می
برداشت محصوالتی مانند پنبه و سویا است؛ بنابراین، افزایش 
بیش از حد دما و کاهش بارش در استان مورد مطالعه، به 

شود. البته  میکاهش تولید و رانت محصوالت منجر 
شکل این Uمتغیرهای برآوردی درجة دوم، بیانگر رابطة 

گیری نقاط بحرانی هریک از  متغیرها با رانت است که با مشتق
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محاسبه است. نتایج این مقادیر  این متغیرهای اقلیمی قابل
دهد اگر دمای متوسط هوای دورة کاشت تا برداشت  نشان می

نت محصوالت کشاورزی باشد، را 25/17محصوالت بیشتر از 
طورکه در نتایج مطالعة  همان -یابد و دلیل آن کاهش می

Vaseghi & Esmaeili (2008گفته شد )-  این است که
محصوالتی مانند گندم به مقداری کاهش دما برای 

دادن نیاز دارد. همچنین، برخی از محصوالت تا دمای  خوشه
مقدار، به کنند و بیشتربودن دما از آن خاصی را تحمل می
شود. همچنین، نتایج حد  ها منجر میکاهش عملکرد آن

دهد که اگر مقدار تجمعی  بحرانی عامل بارندگی نشان می
متر باشد، رانت ناشی از  میلی 72/259بارندگی بیشتر از 

متقابل این  یرتأثیابد. نتایج  محصوالت کشاورزی افزایش می

ر است که دا درصد معنی 10دو متغیر نیز در سطح خطای 
دهد؛ یر معنادار همزمان این دو متغیر بر رانت را نشان میتأث
عبارت دیگر، عوامل اقلیمی دما و بارش در کنار یکدیگر، بر  به

های  دار و مثبت دارند. نتایج تأثیر نهاده یر معنیتأثرانت 
دهد که فقط نهادة بذر مصرفی در  مصرفی بر رانت نشان می

یری تأثار است. درنتیجه، د درصد معنی 10سطح خطای 
های کشاورزی دارد و به  دار بر رانت زمین مثبت و معنی

شود. نتایج متغیرهای نیروی کار و اثر افزایش رانت منجر می
دار نیست. همچنین،  متقابل نیروی کار و بذر بر رانت معنی

نتایج مقادیر هریک از عرض از مبدأهای محصوالت مختلف 
داری هریک از عرض از  معنیصورت مجزا، بیانگر  به

 مبدأهاست.
 

 محصوالت منتخب یبرا یکاردینبرآورد مدل ر یجنتا .4جدول 

 داری معنی سطح Z آمارة معیار انحراف ضرایب متغیر

 044/0 -98/1 491/3 -912/6* دما متوسط مجذور لگاریتم
 076/0 78/1 471/1 614/2** بارش مقدار مجذور لگاریتم
 067/0 83/1 172/1 144/2** بارش و دما متقابل اثر لگاریتم
 064/0 85/1 175/0 324/0** مصرفی بذر مقدار مجذور لگاریتم
 587/0 -54/0 295/0 -160/0 کار نیروی مقدار مجذور لگاریتم
 653/0 45/0 119/0 053/0 بذر و کار نیروی متقابل اثر لگاریتم

 داری معنی سطح Z آمارة معیار انحراف ضرایب ثابت اثر
 018/0 37/2 505/17 434/41 یمگندم د مبدأاز  عرض
 019/0 34/2 490/17 942/40 یمجو د مبدأاز  عرض
 023/0 28/2 654/17 211/40 آبی پنبة مبدأاز  عرض
 016/0 41/2 507/17 204/42 یآب یایسو مبدأاز  عرض

R2 78/0  
Log likelihood 42/188-  

  000/0 والد آزمون احتمال
  تحقیق های یافته: خذأم                

 درصد 10 یخطا سطح **  درصد 5 یخطا سطح *                

 
محصوالت ذکرشده،  یبرا دینرریکا مدل برآورد از پس

بر درآمد خالص، با استفاده از  یماقل ییرتغ یرتأث یدرادامه به بررس
 ،مطالعه این در ،اساسین. براشود یمختلف پرداخته م یوهایسنار

MAGICC SCENGENمدل  از استفاده با
 از استفاده با و 1

 (General Circulation) جو عمومی گردش ةداد ورودی

                                                                                         
 شود. های اقلیمی استفاده می بینی این مدل برای پیش. 1

Model) GCM  وHadCM2 (Hadley Center General 

Circulation Model)، چهار در بارش و دما مختلف ناریوهایس 
 اقلیمی تغییر ،2100 و 2075 ،2050 ،2025 بررسی مورد سال
 عنوانآن بر درآمد خالص محصوالت به یرتأث و آینده های سال
 این ،درواقع. شد محاسبه مورد مطالعه ةمنطق های زمین رانت

 که آید یم دست به اقلیم تغییر بینییشافزار پ نرم در سناریو
 Abbasi) کندمی فراهم کاربر رایبرا  ییراتتغ این امکان محاسبة

et al., 2010.) و مناطق  یرانا یبرا یوهاسنار ینا های همحاسب
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 ایران، در یوهاسنار ین. اگرفت انجام محققانکشور توسط  شمالی
 گازهای افزایش اثر بر دما افزایش و ندگیبار کاهش بیانگر

 ،5 جدول در ،اساساینبر .است آینده های دهه در ای گلخانه
 ضرایب به توجه با آتی های دهه در سناریو این از ناشی رانت

 و محاسبه ،مختلف محصوالت های مدل از هریک از آمدهدست هب

جدول براساس  ینا یجنتا داشت توجه یدبا .شود می مشاهده
نشان یبرا ،درواقع .شد بینی یشپ یآت یها سال یبرا 4جدول 

 بین رابطة که فرض شد ،آتی های سال در تغییرات حدود دادن
 .ماند می باقیثابت  ها سال این در متغیرها

 
 یمیاقل ییرتغ یوهایاز سنار یمحصوالت ناش یکشاورز ینرانت زم ییردرصد تغ .5جدول 

 سال محصول
 اقلیم تغییر سناریوهای

 )درصد(رانت محصوالت  تغییر
 )درصد(بارش  تغییر (0C) دما تغییر

 محصوالت

2025 1 9/0- 31/13- 
2050 7/1 3/1- 14/21- 
2075 3/2 8/1- 75/28- 
2100 3 5/2- 26/38- 

 تحقیق های یافته: خذأم 

 
 آتی های سال در کشاورزی زمین رانت تغییر یبررس نتایج

 یرتأث محصوالت رانت مقدار بر اقلیم تغییر دهد می نشان
 منجر آینده در رانت تغییر کاهش به و ردگذا می منفی

 سبب یآت یها در دهه خود نوبةبه تغییرات این. شود می
  Fezzi &Bateman .دنشو می کاهش رانت محصوالت

 دما شیکه افزا یدندرس یجهنت ینبه ا شان مطالعه در( 2012)
 ،آن کنار در که شود می منجر زمین رانت افزایش به صورتیدر
 یجبا توجه به نتا یول ،وجود داشته باشد یزن یکاف ندگیبار

سال  یس درمطالعه،  مورد ةدما و بارش منطق ییراتتغ یبررس
 که است بوده همراه ندگیبار کاهش با دما افزایشگذشته، 

 نتایج. کند می توجیه را استان این محصوالت رانت کاهش
 تا یکشاورز های ینرانت زم ،2100 سال در دهد می نشان
 یتوجه شایانکه رقم  یابد یدرصد کاهش م 35 حدود

 شان مطالعه در نیزHosseini et al. (2013 ). رودمی شمار به
 شصت درمحصوالت  ناخالص سود یدرصد 32به کاهش 

 یمهم یرتأث ،یماقل ییرتغ ،اساسین. برایافتنددست  یندهسال آ
 .دراز محصوالت دا یناش یکشاورز ینبر رانت زم

 

 یشنهادهاو پ یریگ جهینت

آن بر جهان  یرتأثو  یماقل ییرتغ یتمطالعه با توجه به اهم این
 یرهایمتغ یرتأث یبا هدف بررس ی،بر بخش کشاورز ویژه به
( کشاورزی زمین رانت عنوان بهبر درآمد خالص ) یمیاقل

 30) 1390-1360 ةدور در گلستان استان منتخب محصوالت
انجام  یکاردینبا استفاده از روش ر ،پانل صورت به (یسال زراع

 یم،چهار محصول گندم د یکاردینر مدلبرآورد  یج. نتاگرفت
 بین در که دهد می نشان آبی سویای و آبی پنبة یم،جو د

 ترتیببه ،یرخطیغ صورت به ،بارش و دما متغیرهای متغیرها،
به ؛ندردا کشاورزی های زمین رانت بر مثبت و منفی تأثیر

 مقدار ،25/17از  یشب متوسط یدما یشبا افزا ،دیگر عبارت
و با  کاهشمورد مطالعه  منطقة یکشاورز های ینزم رانت

 افزایش متر یلیم 72/259از  باران بارش یتجمع مقدار افزایش
دما و بارش بر  یردو متغ مانهمز یرتأث یجنتا ،همچنین. یابدمی

بر رانت  یکدیگردو عامل در کنار  ینکه ا دهد یم نشانرانت 
بر  یمصرف یها نهاده یرتأث یجنتا و مثبت دارند. دار یمعن یرتأث

مثبت و  ییرتأث ،یمصرف بذر ةکه نهاد دهد یرانت نشان م
رانت  یشو به افزا دارد یکشاورز های ینبر رانت زم دار یمعن

 محصوالت برای دینرریکا مدل برآورد از پس. شود می منجر
 از استفاده با کشاورزی زمین رانت تغییر نتایج ذکرشده،

 اقلیم تغییر دهد می نشان آتی های سال در مختلف سناریوهای
 رانت کاهش به و ردگذا می منفی یرتأث محصوالت رانت مقدار بر

 سال در کهطوری هب ،شود می منجر آینده در محصوالت از ناشی
درصد کاهش  38 حدود تا یکشاورز های ینرانت زم ،2100

بر رانت  یتوجه یانشا یرتأث ،یماقل ییرتغ ،اساساین. بریابد یم
 ی. از آنجاکه رانت اراضدراز محصوالت دا یناش یکشاورز ینزم

آن درمقابل  نامالک یبرا ،فعلی سطح در حتی یکشاورز
 یلتبد ةپدید و نیست کنندهقانع یرکشاورزیغ یها فرصت

 بینیپیش است، گسترش درحال تشددر منطقه به یاراض
ابعاد  یندهدر آ یدتهد ینا ،رانت کاهش با همزمان شود می
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. شودمنطقه منجر  یکشاورز یاراض یبه نابود و بیابد تری وسیع
 از جدیدی یتةوار توسعة شده، گفتهو مطالب  یجبا توجه به نتا

 گیاهان تناسب و تحمل افزایش برای ارقام، جمله از محصوالت،
 شرایط دیگر و رطوبت آبی، کم شرایط و حرارت درجة با

 آبیاریجمله  از آبی منابع مدیریت بهبود ،طومرب وهوایی آب
 و رطوبت دما، تغییر خطر آبی،کم مشکل با مقابله برای متفاوت

 برای ها گونه و محصوالت تنوع و وهواییآب شرایط سایر
 هب طومرب اقتصادی یاهخطر و زیستیمحیط تنوع به دستیابی

 .دشو می پیشنهاد که است مواردی هاز جمل ،اقلیمی تغییر
 و مختلف اراضی در رانت کاهش میزان آنجاکه از ،ینهمچن

 ییرتغ شود یم یشنهادپ ،نیست یکسان مختلف محصوالت
 الگوی با و شود گیریرانت اندازه ییرکشت بر اثر تغ یالگو
 یسهمقا ییغذا یتمانند امن یاستیاهداف س یکشت برا ةبهین

 آینده در رادولت  گرایییتاآن حم ةیشود تا بتوان بر پا
 .کرد بینی  یشپ
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