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ABSTRACT 

 

Earth warming and climate change are one of the most important environmental issues in the 

world. In Iran, unsustainability of climatic conditions, the lack of uniform distribution of spatial 

temporal and rainfall changes, and the use of drought management are necessary. In recent years, 

decreasing precipitation and increasing the temperature of air has caused problems in the 

agricultural sector and the profitability of crops. In this study, the sensitivity of agricultural 

products' profitability to fluctuation of climatic variables in Khuzestan province based on combined 

data was investigated during the period of 1992-2012. The results showed that the fluctuation of 

climate variables led to decrease in economic profit by 58154.01 thousand Rials per hectare, and 

contribution of climatic growth to yield of products indicates the high contribution of rainfall. 

According to the results of the research, it is recommended that farmers' education should be used 

to counteract the decrease in the profitability of products, given the country's vulnerability to 

climate change. Creating an agricultural insurance system can also help to stabilize yields from 

product performance. 

 

JEL Classification: C33, Q54 
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INTRODUCTION 

Climate change is one of the biggest environmental challenges facing the world today. Therefore, 

due to the wide and interaction effects of climate on various sectors of production, environment and 

human societies, today climate change is mentioned as one of the most important environmental 

challenges of the 21st century. On the other hand, due to the importance of climate change in 

agriculture and the dependence of agricultural yields on rainfall, especially crops, providing 

accurate information on climate variables such as rainfall and temperature over the past several 

years has been useful. Among agricultural products, crops have been more important because of 

their important role in human nutrition. Meanwhile, Khuzestan is among the most productive 

provinces of the country in terms of agricultural production. Considering above facts, this study 

examines the sensitivity of profitability of agricultural products to climate change in Khuzestan. 

 

MATERIALS AND METHODS 

In order to examine the effect of climatic factors on the yield of agricultural products a panel 

data model is used. The general form of panel data model is as follows: 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_9885_10066.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_77658.html
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                        (1) 

Where, .  is average intercept and  is difference of different cross-sectional units 

from the average intercept. If  is fixed, the model is so called fixed effects model in which 

unobservable effects have entered into the constant term of regression and this model is estimated 

using least squares regression with dummy variables or differencing method. The term “fixed 

effects” comes from the fact that despite difference in intercept among units (cross-sections), the 

intercept of each unit remain fixed over time. But, if these unobservable effects are random, we 

face a model named random effects model which also called “error components model” estimated 

by generalized least squared method. So, when using panel data, various tests should be done to 

recognize the proper estimation method the most commonly of which are: F test, LM test and 

Hausman test that are specifically used to choose between the fixed effects, random effects or 

pooled data models. So that, if data are not randomly selected from large amounts of data, then the 

fixed effects model is used, but if data are randomly selected both fixed effects and random effects 

models are firstly estimated and then the Hausman test is done. If the test statistics indicate 

estimate using fixed effect model this model is estimated, but if the statistics is indicative of model 

estimation using random effects model, then LM test should be done to choose between random 

effects and pooled data models (Alijani et al., 2011). After choosing the appropriate model based 

on above tests and data type, one should ensure that the regression is not spurious due to the 

nonstationarity of model variables which this achieved through panel data unit root tests. These 

tests include Levin and Lin test, Breitung and Meyer, Im, Pesaran and Shin test, Maddala and Wu 

test. According to the theoretical foundations of research the empirical model is presented as 

follows:  

                                                                (2) 

Where,  is the logarithms of product yield in the city i and the year t;  includes the weather 

variables of temperature and precipitation and their quadratic forms to determine non-linear effects 

of these variables on product yield.  represents a change in use of region’s lands in the city i 

and in the year t. Product prices and input prices are defined by .  is the fixed effect used for 

each city and the time is constant that is used to control the methods of agricultural production in 

the region, and ultimately the  is the disturbance term. To calculate the variable LUC in both 

compressed and wide margin (increasing yield per unit area and cultivating more land) cultivated 

hectares in previous years are used. According to all the aforesaid and to achieve the objectives of 

the study, we firstly estimate the yield model related to the three crops of wheat, rice and barley 

and ultimately to gain a clear understanding of the amount of measurements, the percentage change 

in the yield of crops in 2013 that is due to climate change is obtained from the following equation: 

                                                                   (3)           

In other words, δ measures the percentage change in crop yields due to changes in weather 

conditions during the period 1993-2013 that considering the price of goods one can calculate profit 

or loss resulting from climatic changes. In addition, according to the equation (3), the equation (4) 

may be written as follows: 

                                                                                                  (4) 

Where,  is the coefficient of the effect of weather variables on crops yields. Replacing  by 

estimated coefficient gives an estimate of . 

According to the desired goals in this study, the studied variables include climatic variables 

including temperature and precipitation, farming variables including total production of crops, 

crops yield, the hectares cultivated and ultimately price variables including product prices and the 

prices of production inputs. This data were collected from Agriculture Organization of Khuzestan 

province and Meteorological Organization.  

 

CONCLUSIONS 

The results of estimating crops yield showed that the majority of estimated coefficients are 

significant and the variables of temperature and precipitation have negative effect on wheat yield, 

positive effect on rice yield and negative effect on barley yield. Also, economic investigation of 
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climate changes on yield of agricultural products indicated that changes in weather conditions 

caused a decrease in the yield of wheat, rice, and barley by 0.05, 0.032, and 0.021%, respectively. 

On the other hand, a change in weather conditions during 1993-2013 has led to a decrease in 

economic profit by 58154.01 thousand Rials in wheat, rice, and barley in 2013.  

Generally, climate change and global warming in the future may cause serious threats for yield 

and consequently production and, of course, will lead to reduction in incentive to produce and this 

in turn may has indirect effects on the pattern of food trade, development and security. Therefore, 

considering the results of the research the following recommendations are suggested: 

Given the country's vulnerability to the phenomenon of climate change, training farmers in 

order to prevent decline in crop yields including paying attention to short-term and long-term 

weather forecasts to prepare and adopt the necessary measures to protect agricultural products and 

prevent damage caused by adverse climatic factors in all stages of planting and harvesting is 

recommended. Creating a comprehensive insurance system for agricultural products to stabilize 

revenue from the product yield can boost this. Due to climatic conditions and cultivation type of 

each region, climate change can have positive and negative effects on agricultural production. 

Therefore, it is recommended that the effects of climate change on yield of country’s strategic 

products to be separately checked for regions or provinces through which one can obtain the best 

cropping pattern for vulnerable areas. For this purpose it is necessary that experts of agriculture, 

climatology and economists have a closer relationship and collaboration. 
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 بررسی حساسیت سودآوری محصوالت کشاورزی نسبت به نوسان 

 غیرهای اقلیمی )مطالعه موردی:استان خوزستان(مت
 

 4، امیر محمدی نژاد3، سعید یزدانی2*رضا مقدسی، 1ساناز کریمی فرد

و صنایع  کشاورزی علوم کشاورزی، دانشکده ، ترویج و آموزشگروه اقتصاددانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی،  .1
 ، ایران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانغذایی

، دانشگاه آزاد و صنایع غذایی کشاورزی علوم کشاورزی، دانشکده ، ترویج و آموزشدانشیار گروه اقتصاد .۲
 اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

 ایرانکرج،  دانشگاه تهران،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، استاد گروه اقتصاد کشاورزی،  .3
، دانشگاه آزاد و صنایع غذایی کشاورزیعلوم کشاورزی، دانشکده  ، ترویج و آموزشاستادیار گروه اقتصاد  .4

 اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 (11/8/98 تاریخ تصویب: -14/11/97)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
 در ایران نیز .است جهان یزیستمحیط لیترین مسامهم از اقلیم تغییر زمین و شدن گرم

 دمای نابسامان تغییرات و بارش مکانی -زمانیتوزیع یکنواخت  اقلیمی، عدم ری شرایطناپایدا

اخیر، کاهش  هایسال ،است. همچنین ضروری خشکسالی با های مقابلهشیوهبکارگیری هوا، 
 و سودآوری محصوالت کشاورزی بخش در را هوا مشکالتی افزایش دمای میزان بارش و

ر این مطالعه، به بررسی حساسیت سودآوری محصوالت داست.  آورده وجود زراعی به
کشاورزی نسبت به نوسان متغیرهای اقلیمی در استان خوزستان با استفاده از مدل پانل دیتا و 
برآورد تابع عملکرد محصوالت کشاورزی تحت تأثیر متغیرهای آب و هوایی برای دوره 

ش سود اقتصادی به های اقلیم به کاهنوسان متغیرداد، شد. نتایج نشان پرداخته 139۲-137۲
است و سهم رشد متغیرهای اقلیمی بر هزار ریال در هکتار منجر شده  ۰1/۵81۵4میزان 

باشد. با توجه به نتایج تحقیق دهنده باال بودن سهم بارندگی میعملکرد محصوالت نشان
های بینیپیشوا، پذیری کشور نسبت به پدیده تغییر آب و هآسیب دلیلبهشود، پیشنهاد می

منظور آمادگی و اتخاذ تمهیدات الزم جهت محافظت از مدت هواشناسی بهمدت و بلندکوتاه
محصوالت کشاورزی و جلوگیری از صدمه ناشی از عوامل نامساعد جوی و اقلیمی در تمام 

ایجاد نظام بیمه محصوالت کشاورزی نیز برای مراحل کاشت، داشت و برداشت انجام شود. 
 واند این امر را تقویت کند. تیت درآمد ناشی از عملکرد محصول میتثب

 JEL :33C ،54Qبندی طبقه

 .حساسیت سودآوری، نوسان اقلیم، درجه حرارت، بارندگیکلیدی:  هایواژه

 

 مقدمه

هاي محيطی ترين چالشتغيير اقليم يکی از بزرگ

است که جهان امروز با آن روبه رو بوده و افزايش دماي 

ها است که منجر به تغيير ره زمين يکی از اين چالشک

الگوي آب و هوايی شده است. اين امر موجب گسترش 

خشکسالی و تداوم آن و سبب پراکندگی بارش شده و بر 

گذار بوده است. لذا، با توجه به آثار منابع آب تأثير

هاي مختلف توليدي، گسترده و متقابل اقليم بر بخش
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-ع انسانی، امروزه از تغيير اقليم بهمحيطی و جوامزيست

محيطی قرن هاي زيستترين چالشعنوان يکی از مهم

شود که پيامدهاي جدي اقتصادي را به دنبال ياد می 21

آب و (. از سوي ديگر، Mojaverian et al., 2014دارد )

هايی هستند که متأثر از ترين بخشکشاورزي از مهم

ا بر روي تعداد بسيار حوادث جوي بوده و تغييرات آنه

زيادي از نيازهاي بشر از جمله کميت و کيفيت 

تغييرات  ،محصوالت توليد شده تأثير بسزايی دارد. لذا

به مخاطره  ،اقليمی حادث شده و عوارض ناشی از آن

افتادن منابع غذايی بشر در آينده را به دنبال خواهد 

 شناسايی و آشکارسازي تغييرات ،همين دليلبه .داشت

ها از قدم هاي اوليه و اقليمی و بررسی آثار اقتصادي آن

با توجه به اهميت  ،از سوي ديگر رود.شمار میهاساسی ب

تغييرات آب و هوا در کشاورزي و وابستگی ميزان 

عملکرد محصوالت کشاورزي به نزوالت جوي بويژه 

ه اطالعات صحيح در زمينه زراعی، ارايمحصوالت 

د بارندگی و دما در طی چندين متغيرهاي اقليمی مانن

چگونگی توليد  اطالع از بوده، زيراسال گذشته مفيد 

مقايسه متغيرهاي جوي که از  محصوالت زراعی به همراه

علل کاهش يا  باشدعناصر مهم در عملکرد محصوالت می

 Alijani)نمايد يش عملکرد محصوالت را توجيه میافزا

et al., 2010.) که در مقياس  مطالعات تغيير اقليم

-20درصدي و  10-40جهانی انجام شده است، کاهش 

ترتيب براي غالت ديم و آبی درصدي عملکرد را به 5

 .اندسال آينده گزارش کرده 50ايران در 

عنوان واقعيتی مسلم مورد قبول تغيير اقليم به

تواند مینظران قرار گرفته است و ي از صاحببسيار

ع روستايی داراي اقتصاد امپيامدهاي ناگواري بر جو

چرا که  ؛طبيعی داشته باشدبر کشاورزي و منابع متکی

 باشندکشاورزي و تغيير اقليم با يکديگر مرتبط می

(Keshavarz & Moayedi, 2015.) میاقليم  تغييرات-

 کاهش و خشکسالی يا محصول فراوانی باعث تواند

 هچنانچود. ش اقتصادي رکود باعث آن دنبال به و محصول

 مناسبی ريزيبرنامه کشاورزي هايفعاليت با ارتباط در

 اقليم تغيير اثرات گيرد، صورت اقليم تغيير به نسبت

 سريع آهنگ و مقدار از آگاهی لذا، د.شومی تعديل

 کشاورزي روي بر اقليم اثرات بررسی و اقليمی تغييرات

 موقعبه و مناسب اريذگسياست و ايمنطقه سطح در

 Rahimi Badr) رسدمی نظربه ضروري اه دولت توسط

& Yazdani, 2006.) تغييرات اقليم باعث ديگر،  از طرف

ق تغيير در عملکرد گياهان زراعی می گردد و از اين طري

ثير قرار خواهد عرضه محصوالت کشاورزي را تحت تأ

ها، رفاه باعث تغيير در قيمت اين تغييرات ،داد. لذا

رفاه  ،کنندگان و در نهايتفکنندگان، رفاه مصرتوليد

 (.Chizari et al., 2009گردد )جامعه می

هاي موجود در پيش بينی هاي رغم عدم قطعيتعلی

مربوط به تغييرات اقليمی آينده، وقوع اين پديده مورد 

پذيرش عمومی محققين بوده و پيامدهاي ناشی از آن بر 

ه هاي خشک و نيمباشد. اقليمتوليدات زراعی محرز می

خشک که کشور ما نيز در گروه آنها قرار دارد به دليل 

ها ساختار اکولوژيکی خاص خود بيش از ساير اقليم

پذيري نسبت به تغييرات محيطی حساس بوده و آسيب

رسد که وقوع تغييرات نظر میبيشتري دارند. بنابراين، به

اي بر احتمالی اقليمی در اين مناطق اثرات قابل مالحظه

اي توليد کشاورزي به همراه داشته باشد سيستم ه

(Kochaki & Kamali, 2009.) 

-در ميان محصوالت کشاورزي، محصوالت زراعی به

دليل نقش بسزايی که در تغذيه بشر دارند از اهميت 

از طرف ديگر، استان . بيشتري برخوردار بوده است

خوزستان از ديرباز در بخش کشاورزي داراي 

ده است. داشتن خاک حاصلخيز، استعدادهاي فراوان بو

هاي وجود رودخانه هاي دايمی و فصلی فراوان، وجود راه

آبی و خشکی براي صادرات، زمينه صادرات محصوالت 

کشاورزي را ايجاد کرده است. اين امکانات جغرافيايی 

هاي همگی باعث شده تا استان خوزستان يکی از قطب

 2/1داشتن اين استان با  کشاورزي ايران محسوب شود.

ميليون هکتار اراضی آبی و ديم مستعد کشاورزي 

توانسته در توليد محصوالت استراتژيکی چون گندم، جو، 

با توجه  هاي اول تا سوم را کسب نمايد.برنج و خرما رتبه

به مطالب عنوان شده و سهم استان خوزستان در توليد 

محصوالت زراعی عمده مانند گندم، برنج و جو و 

ويژه درجه حرارت و هتأثير تغييرات اقليمی ب ،همچنين

بارندگی بر توليد و سودآوري اين محصوالت در اين 

مطاله به بررسی حساسيت سودآوري محصوالت 

 است. کشاورزي نسبت به تغييرات اقليمی پرداخته شده
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با توجه به هدف اين مطالعه که به بررسی حساسيت 

رات اقليم سودآوري محصوالت کشاورزي نسبت به تغيي

می باشد الزم است به بيان برخی آمارها در مورد اهميت 

 90-91و ضرورت موضوع پرداخته شود. در سال زراعی 

ميليون هکتار  12سطح محصوالت زراعی کشور حدود 

درصد سهم اراضی با کشت  2/53بوده که از اين مقدار 

درصد سهم اراضی با کشت ديم بوده است.  8/46آبی و 

درصد سهم  3/9زراعی استان خوزستان با  در اين سال

در سطح برداشت محصوالت زراعی باالترين سطح 

هاي ديگر به خود برداشت شده را نسبت به استان

هاي فارس و خراسان اختصاص داده است و استان

اند. از کل هاي بعدي قرار گرفتهرضوي به ترتيب در رتبه

ون تن ميلي 2/77اراضی در اين سال زراعی تقريبا 

محصوالت مختلف زراعی برداشت شده است که حدود 

درصد از کل ميزان توليد )تقريبا يک سوم( مربوط  9/32

 3/10درصد، فارس با  8/15هاي خوزستان با به استان

باشد. درصد سهم می 8/6درصد و خراسان رضوي با 

همچنين، بيشترين ميزان توليد محصوالت زراعی آبی 

درصد سهم  5/17تان خوزستان با در کشور متعلق به اس

ميليون  12، از حدود 90-91باشد. در سال زراعی می

 8/8هکتار سطح برداشت محصوالت زراعی حدود 

درصد به غالت اختصاص  1/73ميليون هکتار معادل 

درصد آن مربوط به اراضی با  45داشته که از اين مقدار 

صورت کشت ديم بوده درصد بقيه به 55کشت آبی و 

درصد،  18درصد، جو  4/72ست. محصوالت گندم ا

درصد سهم در  3اي درصد و ذرت دانه 5/6شلتوک 

استان که غالت  31سطح برداشت غالت را داشته اند. از 

هاي خوزستان، فارس، در آنها برداشت شده است، استان

درصد  5و  6، 9، 7کردستان و کرمانشاه به ترتيب با 

رصد سهم سطح د 27سهم در کشت غالت جمعًا 

برداشت شده اين گروه از محصوالت را به خود اختصاص 

 17اند. استان خوزستان در سطح برداشت غالت با داده

درصد سهم در جايگاه نخست قرار گرفته است. از سوي 

ميليون تن توليد زراعی در اين  2/77ديگر، از مجموع 

درصد سهم  7/25ميليون تن معادل  8/19سال مقدار 

ميليون تن غالت در  8/19وده است که از توليد غالت ب

درصد،  4/14درصد، جو  2/62سال ياد شده، گندم 

درصد سهم در  6/9اي درصد و ذرت دانه 8/13شلتوک 

درصد از توليد  8/37توليد غالت را داشته اند. حدود 

غالت کشور در چهار استان خوزستان، فارس، مازندران و 

در بين استان ها خوزستان  کرمانشاه توليد شده است که

درصد سهم در توليد غالت در رتبه اول قرار  3/13با 

 (.Agricultural Statistics, 2010-2011گرفته است )

هاي صورت گرفته و مطالعه آمارهاي با بررسی

کشاورزي در استان خوزستان مشاهده شد که، از کل 

سطح زير کشت محصوالت کشاورزي در استان 

 98528هکتار به کشت گندم،  599761خوزستان 

هکتار به کشت شلتوک  58025هکتار به کشت جو و 

اختصاص دارد و ميزان توليد گندم، جو و شلتوک به 

تن  274088تن و  84230تن،  1559927ترتيب 

با  ،(. لذاAgricultural Statistics,2010-2011باشد )می

ن توجه به آمار مربوطه و اهميت اين محصوالت در استا

خوزستان در اين مطالعه به اين سه محصول پرداخته 

 کليه اثر اهميت رغمعلیاز سوي ديگر، شده است. 

 محصوالت عملکرد و رشد بر هوايی و آب پارامترهاي

 پارامترها ساير از بيش بارندگی و حرارت درجه زراعی،

 بنديطبقهي هاروش تمامی تقريباً و بوده توجه مورد

 بر کشاورزي اقليمی هايشاخص يزن و کشاورزي اقليمی

با توجه به مطالب د. باشنمی استوار متغير دو اين پايه

شده، در مجموع پديده تغيير اقليم در آينده  عنوان

سودآوري محصوالت تواند خطرات جدي براي کاهش می

درآمد زارعان در پی داشته باشد. کشاورزي و کاهش 

ه توليد در بديهی است که کاهش درآمد زارعين انگيز

آنها را نيز کاهش خواهد داد و اين موضوع به نوبه خود 

طور مستقيم بر امنيت تأمين غذاي کشور و هتواند بمی

 اهميت به توجه باتوسعه کشاورزي تأثير گذار باشد. 

 هايطی سال ،بخش کشاورزي در اقليم تغيير اثر موضوع

 گرفته صورتمطالعاتی در داخل و خارج از کشور  اخير

 شود.میبرخی از آنها پرداخته  به که است

 Vaseghi&Esmaeili(2007 ،) در پژوهشی با

گيري اثرات اقتصادي استفاده از روش ريکاردين به اندازه

تغيير اقليم بر توليد محصول گندم و درآمد خالص 

کاران کشور پرداختند. نتايج نشان داد که گندم

رآمد خالص به داري بر دمتغيرهاي اقليمی اثرات معنی

افزايش دما  ،ازاي هر هکتار کشت گندم دارند. همچنين

 41سال آينده سبب کاهش  100و کاهش بارندگی تا 
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هزار ريال در هکتار(  777درصدي بازده کشت گندم )

 Asadfalsafi Zadeh&Sabohiشود. در کشور می

Saboni (2011 ،) به بررسی آثار پديده تغيير اقليم بر

زي )مطالعه موردي: شهرستان شيراز( توليدات کشاور

-پرداختند. با استفاده از آمار ساليانه بارندگی طی سال

و شاخص بارندگی استاندارد، احتمال  1337-1387هاي 

وقوع سال خشک در شهرستان شيراز تعيين و با استفاده 

ي و آمار زراعی ريزي رياضی تصادفی دو مرحله ااز برنامه

، آثار اعمال 1357-1387اي هسالشهرستان شيراز طی 

سناريو پمپاژ با احتمال وقوع سال خشک بررسی شد.  5

هاي بخش اول نشان داد که سطح آب چاه نتايج

 -4/0کشاورزي مورد نظر کاهش معناداري به ميزان 

مدت يافته اند و نتايج حل مدل نشان داد که کاهش بلند

ال درآمد و سود کشاورزي تحت تغيير اقليم ماليم در س

درصد و در مقابل  4/6درصد و  5/4خشک به ترتيب 

کاهش کوتاه مدت درآمد و سود کشاورزي در سناريوي 

درصد  85و  74درصد تا  30و  54مشابه به ترتيب از 

به بررسی اثر تغيير  ،Hoseini et al (2012) برآورد شد.

گيري اقليم بر بخش کشاورزي با تأکيد بر نقش بکار

هاي ر اين بخش با استفاده از مدلراهبردهاي تطبيق د

هاي مولد هواشناسی، شبکه ايجاد ارتباط و اجراي مدل

هاي عصبی هيدرولوژيک، توابع واکنش عملکرد 

ريزي رياضی مثبت آب و الگوي  برنامه-محصول

هاي قرن نيمه پرداختند. نتايج اين مطالعه نشان داد تا

مقدار ها و افزايش حاضر تغيير اقليم به کاهش بارش

شود که نتيجه پارامترهاي دمايی حوضه منجر می

مستقيم اين تغييرات کاهش منابع آب سطحی حوضه به 

 1450و  1420درصد تا افق  1/8و  4/3ترتيب در حدود 

خواهد بود. نتايج الگوي اقتصادي نشان داد که در 

بدترين حالت پيامد اين تغييرات براي بخش کشاورزي 

درصد در سود ناخالص به  32و  18حوضه کاهش حدود 

 Oliver and سال آينده خواهد بود. 60و  30ترتيب تا 

Micheal (2006)اثرات "اي تحت عنوان ، در مقاله

اقتصادي تغييرات آب و هوا با استناد به سود کشاورزي و 

، اثر اقتصادي تغيير آب و هوا را "نوسان در آب و هوا

اده از تخمين هاي کشاورزي آمريکا با استفروي زمين

تأثير نوسانات سال به سال درجه حرارت و بارندگی روي 

ها نشان داد که سود کشاورزي ارزيابی کردند. تخمين

دالر افزايش در سود  8/1تا  1/1تغييرات آب  و هوايی 

، با Finger and Schmid (2008)ساالنه خواهند داشت. 

شده  سازيهاي شبيهکارگيري روش تلفيقی که از دادههب

کند، به محيطی در مدل اقتصادي استفاده میزيست

تجزيه و تحليل اثر آب و هوا بر توليد و قيمت محصوالت 

ذرت و گندم زمستانه در کشور سوئيس پرداختند. نتايج 

نشان داد که فعاليت کشاورزان و عملکرد محصوالت به 

 Shuaiتغييرات اقليمی و قيمت محصوالت حساس است. 

chen and et.al (2013) به بررسی اثر اقتصادي تغييرات ،

اقليم بر عملکرد ذرت و سويا در چين و با استفاده از 

هاي اقتصاد سنجی پانل مکانی پرداختند. نتايج تکنيک

نشان داد که روابط غيرخطی و نامتقارن بين عملکرد 

ذرت و سويا و متغيرهاي آب و هوايی وجود دارد و 

ش درآمدهاي کشاورزان بررسی شرايط اقليمی به کاه

با توجه به مطالب عنوان شده در منجر شده است. 

هاي قبل، تحقيق در زمينه آثار تغييرات اقليمی قسمت

بر عملکرد و سودآوري کشاورزي يک موضوع عمده و 

در اين تحقيق به بررسی حساسيت باشد که اساسی می

سودآوري محصوالت کشاورزي نسبت به تغيير اقليم در 

 خوزستان پرداخته شده است.استان 

 

 هامواد و روش

 ،استفاده شده است از مدل پانل ديتادر اين مطالعه 

 افزايش جمله: از است مزايايی داراي از اين مدل استفاده

 کارايی، و آزادي افزايش درجات تغييرپذيري، و اطالعات

 از ناشی تورش کردن حداقل تغييرات، مطالعه در پويايی

 به که آثاري تعيين و کلی صورتبه احدهاو در نظر گرفتن

 مشاهده زمانی قابل سري و مقطعی داده هاي در سادگی

زير  بصورت ترکيبی هايداده کلی معادله. نيستند

 (:Green, 2003باشد )می

(1) 
                     

                                                               
عرض از مبدأ  است.  ه در آن ک

اختالف واحدهاي مقطعی  ميانگين ناميده شده و 

ثابت  باشد. اگر مختلف از عرض از مبدأ ميانگين می

باشد، معروف به مدل آثار ثابت است که اين مدل با 

ازي يا روش رگرسيون حداقل مربعات با متغيرهاي مج
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هاي . وقتی از دادهشودروش تفاضل گيري برآورد می

هاي مختلفی براي شود بايد آزمونترکيبی استفاده می

که متداول  تشخيص روش تخمين مناسب انجام داد

و آزمون  LM، آزمون F: آزمونترين آنها عبارتند از

هاي آثار هاسمن که مشخصا براي انتخاب يکی از مدل

 روندهاي ادغام شده بکار میدل دادهثابت، تصادفی يا م

 Alijani et) شودکه در ادامه به آنها پرداخته می

al.2010با فرض انتخاب مدل مناسب بر اساس آزمون .)-

ها بايد نسبت به کاذب نبودن هاي فوق و نوع داده

رگرسيون ناشی از ناپايايی متغيرهاي مدل نيز اطمينان 

سی آزمون ريشه حاصل شود که اين موضوع مبين برر

ها عبارتند از: اين آزمون باشد.هاي ترکيبی میواحد داده

آزمون لوين و لين، آزمون بريتونگ و می ير، آزمون ايم، 

باشند پسران و شين، آزمون ماداال و وو می

(Green،2003.) 

 :Fآزمون 

هاي ترکيبی با آثار ثابت براي اين آزمون براي داده

عرض از مبدأ جداگانه براي تعيين وجود يا عدم وجود 

نشان می  0Hهر يک از استان ها به کار می رود و در آن 

هاي مقاطع مختلف با هم برابر هستند دهد عرض از مبدأ

نيز مبين اين است که حداقل يکی از مقاطع   1Hو 

 داراي عرض از مبدأ متفاوتی است.

(2) 

  

                                              

همان مدل متغير مجازي )به روش  LSDVکه 

نماد مدل ادغام شده يا مقيد  Pooledحداقل مربعات( و 

 ها داردنها يک جمله ثابت براي تمام واحداست که ت

(Green,2003.) 

آزمون وجود آثار زمانی با توجه به آثار فردي معين 

(LM) 

اين آزمون براي وجود ناهمسانی واريانس بين 

-هايی ارايه شده است که مبناي باقيماندهی آمارهگروه

باشد. آماره آزمون )داده هاي ادغام شده( می OLSهاي 

 صورت زير است:به

(3) 

                                                                                   

 

-داده جزء اخالل دل برآورد شده eitدر اين رابطه 

ميانگين اين جزء اخالل براي  .eiهاي ادغام شده و 

هاي سري زمانی سال Tام در دوره مورد نظر و iمقطع 

داراي توزيع کاي دو  LMباشد که تحت فرض صفر، می

با درجه آزادي تعداد واحد مقطعی است. اگر مقدار آماره 

محاسباتی از مقدار بحرانی جدول بزرگتر باشد فرضيه 

ناهمسانی واريانس بين  ،عبارتیبه .شودصفر رد می

شود. براي رفع ناهمسانی واحدهاي مقطعب تأييد می

هاي کارا از جمله روش GLSواريانس بين گروهی، روش 

 .(Green,2003براي برآورد مدل مورد نظر خواهد بود )

توان مدل مناسب هاي مختلف میبه اين ترتيب با آزمون

تخاب مدل مناسب بايد تخمين را برگزيد. پس از ان

هاي زمانی و غير کاذب بودن نسبت به پايا بودن سري

  رگرسيون اطمينان حاصل نمود.

با توجه به مطالعات انجام شده، ابتدا يک مدل که 

دهنده سود حداکثر شده کشاورز از توليد محصول نشان

دست آورده که در مراحل بعد با استفاده از همی باشد را ب

عوامل اقليمی را بر عملکرد محصوالت نشان اين مدل اثر 

گيريم که با چندين دهيم. يک کشاورز را در نظر میمی

محصولی را  غيرهنهاده مثل کود، سم، بذر، نيروي کار و 

کند و فرض بر اين است که بازار نهاده و توليد می

 πمحصول رقابتی بوده و کشاورز گيرنده قيمت است. 

قيمت بازار براي  Pل، سود مربوط به توليد محصو

هزينه ثابت توليد  Cقيمت نهاده و  محصول، 

عملکرد  Y)باشد. همچنين محصول می

محصول در هر هکتار است که اين عملکرد تابعی از 

( مانند Z( و شرايط آب و هوايی )تقاضاي نهاده )

( Sک مزارع )درجه حرارت و ميزان بارش و کيفيت خا

سطح زير کشت محصول است. فرض  Aمی باشد و 

کنيم کيفيت خاک زمين هاي زير کشت محصوالت می

(S=s  است کهC  متوسط شرايط خاکی است

که زير کشت محصول در دوره گذشته بوده است و 

نشان دهنده ميزان تغييرات در  

صول در هر دوره استفاده از زمين هاي زير کشت مح

باشد. از اينرو کيفيت خاک مزارع نسبت به دوره قبل می

نبوده بلکه تغيير در استفاده از  Cزير کشت فقط متأثر از 

باشد. بسته به کيفيت زمين هاي منطقه نيز مؤثر می

زمين هاي جديد اضافه شده براي توليد محصوالت، 
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چنين ممکن می تواند مثبت يا منفی باشد. هم  

است سطح زير کشت محصوالت در مقايسه با دوره قبل 

کاهش يابد که در اين شرايط منجر خواهد شد به 

-فرض می، لذا براي سهولت در ادامه  

و در هر دوره زمين زير کشت هر  که شود 

محصول نسبت به دوره قبل کاهش نداشته است. با 

 مسأله حداکثر نمودن سود کشاورز ازتوجه به نکات فوق 

 Shuai)باشد صورت زير میتوليد هر يک از محصوالت به

Chen, 2013). 

(4) 

         
                                        

شرايط بهينگی مرتبه اول با توجه به تقاضاي نهاده 

 د به:شومنجر می( A)و هکتارهاي کشت شده  

(5) 

    for 

                                    
                    

(6    ) 
            

                            

دليل ( حاشيه سود است که به5جزء اول در معادله )

د، که )از طريق تأثير بر عملکر kاستفاده بيشتر از نهاده 

 k( است. بنابراين استفاده بهينه از نهاده بصورت 

کار بردن نهاده اضافی، هزمانی است که حاشيه سود با ب

، Pتواند به عنوان تابعی از برابر با قيمت بازار شود و می

 ،Z ،C  صورت زير بيان شود:هب و 

(7) 

          
(، درآمد هر هکتار توليد 6اولين جزء از معادله )

دهنده اثر گسترش زمين محصول است، جزء دوم نشان

بر درآمد کشاورز از طريق تأثير بر کيفيت خاک و 

هاي عملکرد محصول است. آخرين جزء، هزينه کل نهاده

يابيم که مقدار می ( در6استفاده شده است. از معادله )

ده در هر هکتار بستگی به عوامل بهينه محصول کشت ش

داده شده است ( نشان 8متعددي دارد که در معادله )

(Shuai Chen, 2013). 

(8) 

    

                                                                                                                         

( در تابع 8( و )7ت )جايگزينی معادال با

شود که عملکرد مشخص می عملکرد

توان تابعی از قيمت محصول، قيمت نهاده ها، را می

( 9متغيرهاي آب و هوايی بيان کرد که در معادله )

 مشخص شده است:

(9) 

                                      
 

ی تحقيق به شکل (، الگوي تجرب9بر اساس معادله )

 گردد:زير معرفی می

(10) 

                                                                                                                                                 
 

لگاريتم عملکرد محصول در  (، 10در رابطه )

شامل متغيرهاي آب و  است،  tو در سال  iان شهرست

هاي درجه دوم آنها هوايی درجه حرارت و بارش و فرم

براي تعيين اثرات غير خطی اين متغيرها بر عملکرد 

دهنده تغيير استفاده از نشان محصول است. 

باشد. می tو در سال  iهاي منطقه در شهرستان زمين

تعريف  وسيله هها بقيمت محصوالت و قيمت نهاده

جزء اثر ثابت است که براي هر شهرستان  شوند. می

رود و جزء زمان ثابت است که براي کنترل کار میهب

-میکار ههاي توليد محصوالت کشاورزي منطقه بشيوه

براي  ،باشد. در نهايتمی جزء خطا   ،رود و در نهايت

جداسازي سهم هر يک از متغيرهاي درجه حرارت و 

هاي مورد مطالعه از بارندگی در رشد عملکرد طی سال

شود مشتق گرفته می بع اوليه مربوط به هر محصولتا

(Shuai Chen, 2013 براي محاسبه متغير .)LUC  در هر

د دو حاشيه فشرده و گسترده )افزايش عملکرد در واح

سطح و زير کشت بردن اراضی بيشتر( از هکتارهاي 

هاي پيشين استفاده الت در سالکشت شده محصو

عنوان کاهش شود. حاشيه فشرده براي هر محصول بهمی

در سطح زير کشت محصوالت نسبت به سال قبل تعريف 

شود و حاشيه گسترده براي هر محصول تفاوت ميان می

سال قبل و حاشيه  افزايش در سطح زير کشت نسبت به

باشد، اگر اين تفاوت مثبت فشرده براي محصول می
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اگر مجموع سطح زير کشت همه  ،باشد. بنابراين

محصوالت نسبت به سال قبل افزايش يابد، حاشيه 

فشرده براي محصول برابر صفر است. با توجه به مطالب 

هاي مطالعه، ابتدا عنوان شده و براي دستيابی به هدف

رد مربوط به سه محصول گندم، برنج و جو رابطه عملک

دست آوردن درک درستی از هبراي ب ،برآورد و در نهايت

ها، درصد تغيير در عملکرد محصوالت گيريميزان اندازه

-که با توجه به تغييرات آب و هوايی می 92را در سال 

 آوريم:دست میهاز رابطه زير ب ؛باشد

(11) 

         

                                                                  

اندازه درصد تغيير در عملکرد  عبارت ديگر، به

 دليل تغييرات شرايط آب و هوايی در طولمحصوالت به

که با توجه به قيمت  می باشد 1372-1392دوره 

ط توان ميزان سود يا زيان ناشی از شرايمحصوالت می

 ،اقليمی را بر عملکرد محصوالت محاسبه نمود. همچنين

ه ( را ب11توان معادله )(، می10با توجه به معادله )

 صورت زير نوشت:

(12) 

                                

                           
ضريب اثر متغيرهاي آب و هوايی  (، 12در معادله )

با ضريب  عملکرد محصوالت است. جايگزينی بر 

دهد. در ه میرا اراي تخمين زده شده، تخمينی از 

ا قسمت بعد از تحقيق به برآورد سهم رشد متغيرهاي دم

ه و بارش بر عملکرد محصوالت گندم، برنج و جو پرداخت

 شده است. 

تند از: متغيرهاي مورد مطالعه در اين تحقيق عبار

 متغيرهاي اقليمی شامل درجه حرارت و ميزان بارندگی

 که اين متغيرها از سازمان هواشناسی استان خوزستان

گردآوري شد. همچنين، متغيرهاي زراعی شامل: توليد 

کل محصول، عملکرد محصول، مقدار هکتارهاي کشت 

شده و در نهايت، متغيرهاي قيمتی نيز شامل قيمت 

باشند که از ه هاي توليد میمحصول و قيمت نهاد

 سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان گردآوري شد.

 

 نتایج و بحث

آمارهاي توصيفی متغيرهاي مورد نظر در تحقيق در 

 ارايه شده است.( 1جدول )

 
 1372-1392محصوالت منتخب در استان خوزستان در دوره  آمار توصيفی -1 جدول

 جو برنج گندم متغير

انحراف  حداکثر داقلح ميانگين

 معيار

انحراف  حداکثر حداقل ميانگين

 معيار

انحراف  حداکثر حداقل ميانگين

 معيار

 50/0 25/8 21/6 47/7 29/0 69/8 43/7 05/8 04/0 32/3 15/3 24/3 عملکرد)تن(

درجه حرارت)سانتی 

 گراد(

3/24 3/15 3/32 04/0 3/23 3/15 3/32 04/0 3/23 3/16 3/31 04/0 

جه دو درجه فرم در

 حرارت

6/48 6/31 6/64 09/0 6/47 6/31 6/64 09/0 6/46 6/32 6/62 08/0 

 44/0 6/37 4/72 5/33 50/0 6/37 4/30 5/24 53/0 6/37 4/27 5/25 ميزان بارش)ميليمتر(

 88/0 12/75 9/44 10/67 01/1 12/75 8/60 10/48 07/1 12/75 8/55 10/50 فرم درجه دو بارش

حاشيه 

 ()هکتار(LUC1گسترده)

66/5 21/9- 75/9 06/6 94/5 21/9- 85/10 79/5 03/6 21/9- 85/10 90/5 

حاشيه 

 ()هکتار(LUC2فشرده)

97/1- 21/9- 63/9 47/8 74/5- 21/9- 09/10 92/6 24/6- 21/9- 19/9 41/6 

نسبت قيمت محصول به 

 کود

54/2 61/0 71/3 77/0 79/3 27/2 13/5 90/0 02/2 14/0 82/3 95/0 

نسبت قيمت محصول به 

 دستمزد

81/5 26/7 82/4 86/0 56/4 21/6 81/2 11/1 78/5 60/7 21/1 03/2 

 مأخذ: يافته هاي تحقيق
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مناسب، از مدل اثر ثابت  منظور تخمين الگويبه

نيازي به بررسی آزمون هاسمن  ،لذا است. استفاده شده

براي تعيين وجود يا عدم وجود عرض از مبدأ ندارد. 

استفاده  Fها از آماره اگانه براي هر يک از شهرستانجد

نتيجه دال بر رد  Fشده است. با توجه به آماره آزمون 

شود. فرضيه صفر است. لذا، روش اثر ثابت پذيرفته می

 ( آمده است.2نتايج حاصل از عملکرد گندم در جدول )

 
 برآورد تابع عملکرد محصول گندم -2 جدول

 احتمال tآماره  ضريب متغير

 020/0 534/2 407/19 ** عرض از مبدأ

 037/0 915/0 190/0 ** روند زمان

 ns 015/0- 953/0- 342/0 فرم درجه دوم روند زمان

 012/0 -608/1 -349/0 ** دما

 032/0 -981/0 -064/0 ** فرم درجه دوم دما

 079/0 -264/0 -032/0 * بارش

 001/0 259/3 118/0 *** فرم درجه دوم بارش

 081/0 -241/0 -002/0 * حاشيه گسترده

 084/0 -196/0 -001/0 * حاشيه فشرده

 022/0 -262/1 -315/0 ** نسبت قيمت محصول به کود

 058/0 -550/0 -066/0 ** نسبت قيمت محصول به دستمزد

 - - 364/0 اهواز اثرات ثابت

 - - 106/0 دزفول

 - - 031/0 خرمشهر

 - - -618/0 شادگان

 - - 089/0 شوش

 90/0 - - 
F *** 557/15 - 0000/0 

  * معنی داري در سطح ده درصد،        معنی دار نبودن،  nsمأخذ: يافته هاي تحقيق. )

 *** معنی داري در سطح يک درصد(.     ** معنی داري در سطح پنج درصد، 

 

(، ضريب متغير زمان در اين 2با توجه به جدول )

باشد، نشان دهنده پيشرفت تکنولوژي میمدل که نشان

دهد که پيشرفت تکنولوژي باعث افزايش عملکرد می

فرم  ،از سوي ديگر .شودمی %19محصول به ميزان 

دهنده اثرات غير خطی درجه دوم روند زمان که نشان

باشد معنادار نشده متغير زمان بر عملکرد محصول می

رد رابطه منفی است. متغيرهاي دما و بارش نيز با عملک

طوري که با تغيير در ميزان دما و بارش، ميزان هب ،دارند

درصد و در خالف جهت  2/3و  349/0عملکرد به ترتيب 

فرم درجه  ،کند. همچنينتغيير دما و بارش تغيير می

دوم متغيرهاي دما و بارش نيز براي نشان دادن اثرات 

شد باغير خطی متغيرهاي اقليمی بر عملکرد گندم می

که فرم غير خطی دما با عملکرد رابطه منفی دارد و با 

درصد و خالف جهت اين  4/6تغيير آن عملکرد گندم 

فرم درجه دوم بارش  ،يابد. از طرف ديگرمتغير، تغيير می

نيز با عملکرد رابطه مستقيم دارد و با تغيير در ميزان 

درصد و در جهت تغيير  8/11بارش عملکرد محصول 

يابد. دو متغير حاشيه گسترده و تغيير می اين متغير،

-بطوري ؛حاشيه فشرده نيز با عملکرد رابطه منفی دارند

که با گسترش سريع مناطق توليد گندم در اراضی 

هايی که به کشت ساير محصوالت اي و زمينحاشيه

اختصاص داشته است عملکرد گندم را به ترتيب به 

تغير نسبت دهد. مدرصد کاهش می 1/0و  2/0ميزان 

قيمت محصول به کود نيز با عملکرد رابطه منفی دارد و 

هاي توليد محصول افزايش و با افزايش قيمت کود هزينه

درصد کاهش  5/31ميزان عملکرد محصول به ميزان 

متغير نسبت قيمت محصول به  ،يابد. همچنينمی

دستمزد نيز با عملکرد رابطه منفی دارد و با افزايش 

يابد و باعث ده از نيروي کار کاهش میدستمزد استفا

 شود.درصد می 6/6کاهش عملکرد محصول به ميزان 
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 برآورد تابع عملکرد محصول برنج -3 جدول
 احتمال tآماره  ضريب متغير

 ns 510/1- 198/0 844/0 عرض از مبدأ

 ns 337/2 012/1 321/0 روند زمان

 0001/0 047/4 065/0 *** فرم درجه دوم روند زمان

 032/0 012/1 -117/0 ** دما

 ns 014/0- 233/0- 815/0 فرم درجه دوم دما

 036/0 922/0 134/0 ** بارش

 ns 041/0 189/1 237/0 فرم درجه دوم بارش

 041/0 163/2 025/0 ** حاشيه گسترده

 018/0 378/1 012/0 ** حاشيه فشرده

 040/0 853/0 174/0 ** نسبت قيمت محصول به کود

 044/0 -770/0 -111/0 ** بت قيمت محصول به دستمزدنس

 - - -025/0 اهواز اثرات ثابت

 - - 275/0 دزفول

 - - -183/0 خرمشهر

 - - -183/0 شادگان

 - - -019/0 شوش

 54/0 - - 
F *** 442/2 - 003/0 

** معنی داري در سطح پنج درصد،        معنی دار نبودن، * معنی داري در سطح ده درصد،  nsمأخذ: يافته هاي تحقيق. )

 *** معنی داري در سطح يک درصد(.
 

دهد، (، نتايج اين تابع نشان می3با توجه به جدول )

دهنده پيشرفت تکنولوژي ضريب متغير زمان که نشان

باشد در اين مدل معنادار نشده است و تغييرات می

ی فرم تکنولوژي تأثيري بر عملکرد محصول برنج ندارد ول

دهنده افزايش درجه دوم متغير زمان معنادار و نشان

باشد. متغير دما با درصد می 5/6عملکرد به ميزان 

طوري که با تغيير در ميزان هب ،عملکرد رابطه منفی دارد

درصد و خالف جهت با تغيير  117/0دما، ميزان عملکرد 

کند. متغير بارش با عملکرد رابطه مثبت دما تغيير می

 134/0د و با تغيير در ميزان بارش، مقدار عملکرد دار

 ،کند. همچنيندرصد و در جهت تغيير بارش تغيير می

فرم درجه دوم متغيرهاي دما و بارش نيز براي نشان 

دادن اثرات غير خطی متغيرهاي اقليمی بر عملکرد برنج 

باشند که معنادار نشده اند. دو متغير حاشيه گسترده می

-هب ،نيز با عملکرد رابطه مثبت دارند و حاشيه فشرده

طوري که با گسترش سريع مناطق توليد برنج در اراضی 

هايی که به کشت ساير محصوالت اي و زمينحاشيه

اختصاص داشته است عملکرد برنج را به ترتيب به ميزان 

دهد. متغير نسبت قيمت درصد افزايش می 2/1و  5/2

منفی دارد و با  محصول به کود نيز با عملکرد رابطه

هاي توليد محصول افزايش و افزايش قيمت کود هزينه

درصد کاهش  4/17ميزان عملکرد محصول به ميزان 

متغير نسبت قيمت محصول به  ،يابد. همچنينمی

دستمزد نيز با عملکرد رابطه منفی دارد و با افزايش 

يابد و باعث دستمزد استفاده از نيروي کار کاهش می

 شود. درصد می 1/11محصول به ميزان  کاهش عملکرد
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 برآورد تابع عملکرد محصول جو -4 جدول
 احتمال tآماره  ضريب متغير

 ns 307/12 412/1 172/0 عرض از مبدأ

 ns 296/0 581/0 566/0 روند زمان

 002/0 -097/3 -093/0 *** فرم درجه دوم روند زمان

 ns 981/3- 823/0- 419/0 دما

 ns 122/0- 015/1- 312/0 دما فرم درجه دوم

 ns 265/0- 934/0- 360/0 بارش

 032/0 175/2 144/0 ** فرم درجه دوم بارش

 067/0 -418/0 -010/0 * حاشيه گسترده

 071/0 -364/0 -005/0 * حاشيه فشرده

 017/0 -408/1 -528/0 ** نسبت قيمت محصول به کود

 065/0 453/0 -022/0 * نسبت قيمت محصول به دستمزد

 - - 476/0 اهواز اثرات ثابت

 - - -018/0 دزفول

 - - 025/0 خرمشهر

 - - -372/0 شادگان

 - - -106/0 شوش

 52/0 - - 
F  * 122/2 - 066/0 

** معنی داري در سطح پنج درصد،       * معنی داري در سطح ده درصد،  معنی دار نبودن،  nsمأخذ: يافته هاي تحقيق. )

 عنی داري در سطح يک درصد(.*** م

 

دهد، (، نتايج اين تابع نشان می4با توجه به جدول )

دهنده پيشرفت تکنولوژي ضريب متغير زمان که نشان

می باشد در اين مدل معنادار نشده است و تغييرات 

تکنولوژي تأثيري بر عملکرد محصول جو ندارد ولی فرم 

ده کاهش درجه دوم متغير زمان معنادار و نشان دهن

باشد. متغيرهاي دما و درصد می 3/9عملکرد به ميزان 

اند و بر عملکرد بارش و فرم درجه دوم دما معنادار نشده

ولی متغير فرم درجه دو بارش که  ؛جو تأثير ندارند

-دهنده تغييرات غير خطی بر عملکرد محصول مینشان

باشد معنادار شده و با عملکرد محصول رابطه مثبت دارد 

درصد  4/14باعث افزايش عملکرد محصول به ميزان و 

باشد. دو متغير حاشيه گسترده و حاشيه فشرده نيز با می

طوري که با گسترش سريع هب ،عملکرد رابطه منفی دارند

اي و زمين هايی که به مناطق توليد جو در اراضی حاشيه

عملکرد  .کشت ساير محصوالت اختصاص داشته است

دهد. درصد کاهش می 0/5و  1ميزان  جو را به ترتيب به

متغير نسبت قيمت محصول به کود نيز با عملکرد رابطه 

منفی دارد و با افزايش قيمت کود هزينه هاي توليد 

محصول افزايش و ميزان عملکرد محصول به ميزان 

متغير نسبت  ،يابد. همچنيندرصد کاهش می 8/52

منفی قيمت محصول به دستمزد نيز با عملکرد رابطه 

دارد و با افزايش دستمزد استفاده از نيروي کار کاهش 

 2/2يابد و باعث کاهش عملکرد محصول به ميزان می

 شود.درصد می

درصد تغيير در عملکرد محصوالت  (، 5در جدول )

      1372و تحت شرايط اقليمی سال  1392در سال 

از دهنده سود حاصل می باشد. مقادير منفی نشان

دهنده کاهش سود تغييرات اقليم و مقادير مثبت نشان

طور کلی تغييرات در هباشد. بناشی از تغييرات اقليم می

شرايط آب و هوايی باعث کاهش در عملکرد گندم به 

تغيير شرايط  ،شود. از سوي ديگردرصد می05/0ميزان 

به کاهش سود اقتصادي به  1372-1392اقليم در دوره 

هزار ريال در هکتار در بخش گندم در  43/5795ميزان 

تغييرات در شرايط آب همچنين،  شده است. 1392سال 

درصد  032/0و هوايی باعث کاهش در عملکرد برنج 

شود. از سوي ديگر تغيير شرايط اقليم در دوره می

به کاهش سود اقتصادي به  1392-1372

هزار ريال در هکتار در بخش برنج در  73/51268ميزان

تغييرات در شرايط و در نهايت،  شده است 1392 سال

آب و هوايی باعث کاهش در عملکرد جو به ميزان 
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تغيير شرايط اقليم  ،شود. از سوي ديگردرصد می 021/0

به کاهش سود اقتصادي به ميزان  1372-1392در دوره 

هزار ريال در هکتار در بخش جو در سال  85/1089

  شده است. 1392

 
 1392در سال  محصوالتبر سودآوري  1372-1392ت اقتصادي تغيير شرايط اقليمی در دوره اثرا -5جدول 

 متغيرهاي اقليمی  کاهش محصول )تن( هزينه )هزار ريال(

 گندم

 درجه حرارت 046/0 39/629 83/5069

 بارندگی 004/0 08/90 60/725

 کل 05/0 19/720 43/5795

 برنج

 حرارتدرجه  015/0 98/1229 61/64040

 بارندگی 017/0 67/139 12/5228

 کل 032/0 65/1369 73/5168

 جو

 درجه حرارت - - -

 بارندگی 021/0 86/160 85/1089

 کل 021/0 86/160 85/1089

 مأخذ: يافته هاي تحقيق

 

 است.  به برآورد سهم رشد متغيرهاي دما و بارش بر عملکرد محصوالت گندم، برنج و جو پرداخته شدهدر ادامه، 

 
 محصوالتسهم رشد متغيرهاي اقليم بر عملکرد  -6جدول 

 متغير ضرايب تابع برآورد شده اوليه تغييرات متغيرهاي اقليمی سهم رشد

 گندم

20/0- 

(44/3-) 

 درجه حرارت -064/0 27/3

01/6 

(44/103) 

 بارندگی 118/0 01/51

93/5 

(100) 

 رشد کل - -

 برنج

06/0 

(44/2) 

 رجه حرارتد 117/0 59/0

39/2 

(55/97) 

 بارندگی 134/0 86/17

45/2 

(100) 

 رشد کل - -

 جو

 درجه حرارت - - -

96/8 

(100) 

 بارندگی 144/0 25/62

96/8 

(100) 

 رشد کل - -

 مأخذ: يافته هاي تحقيق
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ستون اول نام متغيرها و ستون دوم (، 6جدول )در 

تغييرات ضرايب برآورد شده از تابع اوليه و ستون سوم 

هاي مورد مطالعه می باشد و متغيرهاي اقليمی طی سال

باشد و می ستون آخر نيز سهم رشد متغيرهاي اقليمی

اعداد داخل پرانتز درصد سهم رشد هر يک از متغيرها را 

براي دهد که دهد. نتايج حاصل نشان مینشان می

درصد و سهم  -44/3سهم رشد درجه حرارت گندم، 

درصد  44/103عملکرد در اين مدل بارندگی از رشد 

افزايش درجه حرارت باعث کاهش  ،است، به عبارت ديگر

ها موجب عملکرد و افزايش بارندگی طی اين سال

افزايش عملکرد گندم شده است که تأثير افزايش 

بارندگی بر افزايش عملکرد بسيار بيشتر از افزايش درجه 

راي همچنين، ب حرارت بر کاهش عملکرد بوده است.

درصد و سهم  44/2سهم رشد درجه حرارت برنج 

درصد  55/97بارندگی از رشد عملکرد در اين مدل 

افزايش درجه حرارت باعث  ،است، به عبارت ديگر

افزايش بسيار ناچيزي در عملکرد و افزايش بارندگی 

موجب افزايش عملکرد برنج شده است که تأثير افزايش 

از افزايش درجه حرارت بارندگی بر عملکرد بسيار بيشتر 

-متوان نتيجه گرفت که مهاي که میبگونه؛ بوده است

تواند ميزان ترين متغير اقليمی مؤثر بر عملکرد برنج می

نتايج حاصل نشان در مورد محصول جو،  بارندگی باشد.

می دهد که با توجه به معنادار نشدن ضريب درجه 

ن مدل حرارت، سهم رشد بارندگی از رشد عملکرد در اي

افزايش بارندگی طی  ،به عبارت ديگر .درصد است 100

 ها موجب افزايش عملکرد جو شده است.اين سال

 گيري و پيشنهادهانتيجه

نتايج حاصل از برآورد عملکرد محصوالت نشان داد 

دار بوده و متغيرهاي که اکثر ضرايب برآورد شده معنی

رد درجه حرارت و بارندگی داراي اثر منفی بر عملک

متغير درجه حرارت اثر منفی و ميزان  ،گندم، همچنين

بارندگی اثر مثبت بر عملکرد برنج دارند و نيز دو متغير 

درجه حرارت و ميزان بارندگی اثر منفی بر عملکرد جو 

بررسی اقتصادي تغييرات اقليم بر  ،دارند. همچنين

عملکرد محصوالت کشاورزي نشان داد تغييرات در 

يی باعث کاهش در عملکرد گندم، برنج شرايط آب و هوا

درصد و  032/0درصد،  05/0و جو به ترتيب به ميزان 

تغيير شرايط اقليم  ،شود. از سوي ديگردرصد می 021/0

به کاهش سود اقتصادي به ميزان  1372-1392در دوره 

هزار ريال در بخش گندم، برنج و جو در  01/58154

هم رشد نتايج س ،شده است. همچنين 1392سال 

متغيرها نشان داد که سهم بارندگی نسبت به درجه 

طور هباشد. بحرارت بر عملکرد هر سه محصول بيشتر می

تواند تغيير اقليم و گرم شدن هوا در آينده می ،کلی

کاهش  ،خطرات جدي براي کاهش عملکرد و سپس

کاهش انگيزه  توليد محصوالت در پی داشته باشد و طبعاً 

اه خواهد داشت و اين به نوبه خود همرتوليد را به

تواند آثار غير مستقيم نيز بر الگوي تجارت، توسعه و می

 امنيت غذايی داشته باشد. 

پذيري کشور نسبت به پديده تغيير با توجه به آسيب

با کاهش  رويارويیآب و هوا، آموزش کشاورزان در جهت 

هاي بينیعملکرد محصوالت از جمله توجه به پيش

منظور آمادگی و مدت و بلندمدت هواشناسی بهکوتاه

محافظت از محصوالت  براياتخاذ تمهيدات الزم 

ناشی از  هاياسيب و زيانکشاورزي و جلوگيري از 

 در همه مرحله هاينامساعد جوي و اقليمی  هايعامل

ه ، ارايشود. همچنينمیکاشت، داشت و برداشت توصيه 

و هوا براي  اطالعات و مشاوره در مورد وضعيت آب

-کشاورزان در مرکزهاي ترويج و خدمات کشاورزي می

تواند باعث ارتقاء شناخت کشاورزان نسبت به ميزان 

رو، شده و هاي اقليمی و درک درست شرايط پيشنوسان

هاي آنان براي سازگاري با گيرينقش مهمی در تصميم

ايجاد نظام بيمه  هاي آب و هوايی ايفا کند.اين نوسان

 ر محصوالت کشاورزي براي تثبيت درآمد ناشی ازفراگي
تواند اين امر را تقويت کند. با توجه عملکرد محصول می

به شرايط اقليمی و نوع کشت هر منطقه، تغيير اقليم 

منفی و مثبت بر توليدات  هاياثرگذاريتواند می

 هاياثرگذاري ضرورت دارد ،لذا .کشاورزي داشته باشد

رد محصوالت راهبردي کشور براي تغيير اقليم در عملک

طور جداگانه بررسی شود تا به هها بمناطق و يا استان

اين وسيله بتوان بهترين الگوي کشت را براي مناطق 

به اين منظور الزم است  .دست آوردپذير بهآسيب

متخصصان زراعت، اقليم شناسی و اقتصاددانان همکاري 

دست هبه نتايج ببا توجه  .و رابطه نزديکی داشته باشند

کشت شود که  ، گياهانیآمده در منطقه مورد مطالعه

 باال و ميزان بارندگی کم در منطقه دماينسبت به 
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تعيين الگوي کشت  ،تر باشند. لذامقاوم تر يامحتمل

تواند بهينه که با شرايط اقليمی منطقه سازگار باشد می

افزايش درآمد  ،باعث افزايش عملکرد و در نتيجه

هاي غيرزراعی و صنايع کوچک فعاليت ورزان شود.کشا

هاي ناشی از منظور جبران آسيبتبديلی در روستاها به

هاي احتمالی شرايط آب و هوايی ايجاد و تغييرپذيري

با توجه به شرايط کم آبی و  ،تقويت شود. همچنين

-هاي آبی، تمهيدهايی براي مهار آبمحدود شدن منبع

در هنگام کم بارش بتواند هاي سطحی صورت گيرد تا 

 جايگزين شود.
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