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چکیده
امروزه تغییرپذیریهای آب و هوایی ،از مهمترین موضوعها در جهان بوده و اهمیت تأثیر آن در بخش کشاورزی
بیشتر از بخشهای دیگر است ،لذا در این تحقیق به بررسی تأثیر متغیرهای آب و هوایی بارش و دما به همراه
متغیرهای فیزیکی کود ،بذر ،نیرویکار و ماشینها و ادوات کشاورزی بر عملکرد محصول راهبردی پنبه آبی در
ایران پرداخته شد .در این پژوهش از دادههای ترکیبی (پنل) و از روش حداقل مربعات معمولی پویا ( )DOLSبرای
برآورد مدل استفاده شد .نتایج نشان داد که در بلندمدت متغیر دما تا پیش از دمای آستانه بازگشت ،تأثیر مثبت و
پس از آن تأثیر منفی بر عملکرد پنبه آبی دارد که این دمای آستانه بنابر نتایج و محاسبات  71/92درجه بهدست
آمده است .همچنین کشش متغیر آب و هوایی دما در بلندمدت معادل  0/97بهدست آمده است؛ یعنی ،با فرض ثابت
بودن دیگر شرایط چنانچه میانگین متوسط دمای ساالنه ایران یک درصد افزایش یابد ،آنگاه میانگین عملکرد پنبه

آبی ایران در طول دوره مورد بررسی  0/97درصد افزایش خواهد یافت .در برآورد مدل کوتاهمدت نیز ضریب
تصحیح خطا]) ،[ecm(-1معادل  -0/64بهدست آمده که نشان میدهد در هر دوره ،متغیرهای مدل به مقدار 0/64
واحد به سمت تعادل بلندمدت همگرا میشوند .در نهایت ،پیشنهاد میشود برای جلوگیری از افزایش دما از دخالت
انسانها در طبیعت (مانند بهرهبرداری بیرویه و از بین بردن مراتع و جنگلها) جلوگیری کرده و برای رویارویی با
افزایش دما نیز توصیه میشود از رقمهای متحمل و مقاوم به دما و یا تغییر الگوی کشت استفاده شود.
طبقهبندی Q1, Q5, Q54:JEL
واژههای کلیدی :تغییرپذیریهای آب و هوایی ،پنبه ،روش ترکیبی پویا ،دما ،بارش.
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مقدمه
آب و هوا پدیدهای است ناپایدار که بیانگر میانگین بلندمدت فراسنجههای هواشناسی مانند دما،
رطوبت ،بارندگی ،تابش و باد میباشد .اصلیترین فراسنجههای (پارامترهای) هواشناسی که آب
و هوای یک منطقه را بهوجود میآورند ،دما و بارش هستند که با تغییر هر یک از این دو عامل
دیگر عاملهای آب و هوایی نیز تغییر یافته و باعث رخداد تغییرپذیریهای آب و هوایی میشود
(کریمی و همکاران .)2931 ،در میان محققان در زمینه تغییرپذیریهای آب و هوایی ،یک اجماع
روشن در دو موضوع کلیدی وجود دارد .اول اینکه تغییر جهانی اقلیم (GCC)2رخ خواهد داد و
دلیل آن افزایش 0/8درجه سلسیوس میانگین دمای زمین از اوایل سده  10میباشدکه این امر
موجب رویدادهای طبیعی مربوط به آب و هوا ،مانند طوفان سیکلون ،سیل ،خشکسالی ،و موج
گرما میشود (جایاتیلک و یییانگ .)1022 ،دومین موضوع ،وابسته بودن کشاورزی و بهطورعمده
تولید مواد غذایی به تغییرپذیریهای آب و هوایی بوده چرا که گرمای بیش ازحد و یا آب ناکافی
میتواند رشد گیاه و تولید محصول را قطع و باعث کاهش بازدهی و همچنین سیل و خشکسالی
نیز میتواند باعث از بین رفتن گیاه و یا محصول آن در زمان برداشت شود (گورنال و همکاران،
 .)1020بنابراین ،بخش کشاورزی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فیزیکی از تغییر عاملهای
آب و هوایی همچون دمای محیط و بارش آسیبپذیر است (بن هین )1008 ،و تغییر در الگوی
این دو متغیر میتواند عملکرد محصول را در طول زمان برداشت کاهش دهد (بن زید.)1029 ،
بخش زراعی در جهان از بخشهای مهم کشاورزی بهشمار میآید و محصول پنبه نیز در ایران
بهعنوان یکی از مهمترین محصوالت زراعی راهبردی (استراتژیک) در کشور دارای جایگاه ویژهای
بوده و رشد روزافزون جمعیت نیز بر ضرورت افزایش تولید آن میافزاید .مناطق اصلی تولید این
محصول بین عرضهای  90و  00درجه شمالی میباشد که کشور ایران نیز در این عرضها واقع
شده است (نوروزیان و همکاران .)2931 ،میزان تولید این محصول در سال زراعی  2931-39در
کشور  282هزار تن برآورد شده بود که معادل  0/10درصد از کل میزان تولید محصوالت زراعی
و  2/6درصد از میزان تولید کل محصوالت صنعتی میباشد و  38/00درصد آن از اراضی با کشت
آبی به دست آمده است (آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی .)2939 ،بنابراین ،در این تحقیق با توجه
به اهمیت اقتصادی این محصول راهبردی در کشور ،ارزیابی تاثیر دو فراسنجه مهم آب و هوایی
دما و بارش (که دیگر فراسنجههای آب و هوایی را تحث تأثیر خود قرار میدهد) و نهادهها بر
Global Climate Chang
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عملکرد این محصوالت نقش ویژهای داشته و هدف اصلی این پژوهش میباشد .همچنین ،همان-
طور که بیان شد در ایران کشت آبی آن بیشتر مرسوم بوده و بیشتر استانهای تولیدکنندهی
پنبه بهصورت آبی کشت میکنند و با توجه به اینکه مدل این تحقیق نیز به صورت دادههای
ترکیبی (پنل) میباشد لذا کشت آبی پنبه انتخاب شده است.
طیف گستردهای از بررسیها در علوم زراعی و زراعت ،اقتصاد توسعه و اقتصاد کشاورزی در زمینه
تغییر اقلیم و خطرهای تأثیر تغییر آب و هوا بر تولیدات کشاورزی چه در داخل و چه در خارج
از کشور صورت گرفته است که در بررسیهای داخلی بررسی تأثیرگذاریهای اقلیمی به روش
دادههای ترکیبی پویا و روش حداقل مربعات پویا )DOLS(2هنوز صورت نگرفته و در واقع نوآوری
این پژوهش ،بررسی تأثیر متغیرهای اقلیم بر عملکرد محصول زراعی راهبردی پنبه آبی با استفاده
از روش اقتصادسنجی جدید دادههای ترکیبی پویا و الگوی  DOLSمیباشد.
نوروزیان و همکاران ( )2931تأثیر متغیرهای دما و بارش و دیگر نهادههای کشاورزی (بذر ،کود،
سم و ماشینها و ادوات کشاورزی) بر عملکرد محصول راهبردی پنبه را در قالب دادههای ترکیبی
با تأثیرات ثابت برآورد کردند که نتایج آنان نشان داد ،افزایش دما در طول فصل رشد بر عملکرد
پنبه تأثیر منفی میگذارد .کریمی و منصوریان ( )2931به بررسی تأثیرپذیریهای تغییرپذیری
های آب و هوایی بر عملکرد محصول نخود دیم در استان سمنان پرداختند .نتایج این تحقیق
نشان داد کهبین افزایش دما و کاهش عملکرد محصول همبستگی معنیدار معکوس وجود دارد.
زرعکاری و همکاران ( )2939به بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر اقتصاد گندم دیم در استان خراسان
شمالی پرداختند .نتایج آنان نشان داد ،تغییر اقلیم در  90سال گذشته در این استان رخ داده و
رابطه معنیداری بین لگاریتم فراسنجه های دمای کمینه ،دمای بیشینه و بارندگی ساالنه با
عملکرد گندم دیم مشاهده شد.گراف و هایجیس ( )1002نشان دادند که تنوع بارش در مناطق
نیمه خشک نیجریه منجر به کاهش عملکرد ارزن میشود .ترارو و همکاران ( )1029به بررسی
تأثیر تغییر اقلیم در تولید پنبه ،سویا و بادام زمینی با استفاده از دادههای بلندمدت سالهای
 1000-2360پرداختند .نتایج آنان نشان داد ،بیشینه دما و مجموع بارش فصلی تأثیر منفی بر
عملکرد پنبه داشته درحالیکه عملکرد ذرت با بارش فصلی رابطهای مستقیم داشته است .بنزید
( )1029بهبررسی تأثیرگذاریهای اقلیمی بارش و دمای ساالنه بر بخش کشاورزی تونس با
استفاده از روش دادههای ترکیبی پویا پرداخته است .نتایج نشان داد ،دمای ساالنه تأثیر منفی و
Dynamic OrdinaryLeast Squares
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بارش ساالنه تأثیر مثبتی هم بر تولید غالت و هم برکل تولیدات کشاورزی تونس داشته است.
الگیدده وهمکاران ( )1022به بررسی تأثیرگذاریهای بلندمدت و کوتاهمدت متغیرهای اقلیمی
دما و بارش بر رشد اقتصادی کشورهای جنوب صحرای آفریقا با استفاده از دادههای ترکیبی پویا
پرداختند .نتایج آنان نشان داد ،افزایش در دمای محیط به طور شایان توجهی عملکرد اقتصادی
درکشورهای جنوب صحرای آفریقا را کاهش میدهد .جان جوآ و همکاران ( )1022در بررسی
خود با عنوان تغییر اقلیم وتولید گندم در پاکستان به بررسی تأثیرگذاریهای متغیرهای اقلیم بر
تولید گندم با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی ،)ARDL(2در سالهای-2360
 1003پرداختند .نتایج آنان نشان داد ،تغییر اقلیم ،تولیدگندم درپاکستان را تحت تأثیر قرار
نمیدهد .آدیتیا و همکاران ( )1022در پژوهشی به بررسی تأثیر خطر تغییرپذیریهای آب و هوا
بر شدت برداشت با استفاده از روش دادههای ترکیبی پویا و الگوی حداقل مربعات پویا ((DOLS
برای  21سال پرداختند .نتایج آنها نشان داد ،در کوتاهمدت تأثیر خطر آب و هوا بر شدت برداشت
در مناطق روستایی هند منفی بوده در حالی که در بلندمدت تأثیر مثبتی داشته است .شایی و
همکاران ( )1020در مطالعهای به بررسی تأثیرگذاریهای متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر تولید
محصوالت سویا و ذرت در چین با استفاده از دادههای ترکیبی پرداختند .نتایج این پژوهش نشان
داد ،یک ارتباط غیرخطی میان تولید محصول سویا و ذرت با متغیرهای اقلیمی تحقیق وجود
دارد که این ارتباط بهصورت  Uوارون بوده است .توکوناگا و همکاران ( )1020در تحقیقی به
بررسی تأثیرگذاریهای تغییراقلیم بر تولیدات محصوالت کشاورزی در ژاپن به کمک تجزیه و
تحلیل دادههای ترکیبی پویا پرداختند .در این بررسی تأثیرگذاری سه متغیر اقلیمی دما ،تابش
خورشیدی و بارش بر تولیدات محصوالت کشاورزی ژاپن اعم از برنج ،سیبزمینی و سبزیها با
استفاده از تابع تولید پرداخته شد .نتایج حاصل از دادههای ترکیبی ایستا و پویا نشان داد که افزایش
یک درجه سلسیوس در میانگین دمای ساالنه ،تولید برنج را در کوتاهمدت  0/8درصد و در
بلندمدت  9/3درصد کاهش میدهد.
بررسیهای باال ،نمونهای از بررسیهای صورت گرفته در سال های اخیر در ارتباط با تغییر اقلیم
در داخل و خارج از کشور میباشند .با توجه به بررسیهای صورت گرفته آنچه که بهعنوان
متغیرهای مهم آب و هوایی در بخش کشاورزی استفاده شده ،متغیرهای دما و بارش بوده که در
این تحقیق نیز از این دو متغیر آب و هوایی مهم که هدف اصلی این پژوهش نیز است ،استفاده
)Auto- Regressive Distributed Lag (ARDL
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شده تا به بررسی تأثیرگذاریهای متغیرهای آب و هوایی بههمراه متغیرهای فیزیکی بر عملکرد
این محصول در دو دوره بلندمدت و کوتاهمدت پرداخته شود.

مواد و روشها
با توجه به پدیده گرمایش جهانی و موضوع تغییرپذیریهای آب و هوایی و تأثیرگذاریهای مربوط
به آن در بخشهای مختلف ،پژوهشهای گستردهای در حال انجام است که برای بررسی
تأثیرگذاریهای تغییر آب و هوایی بر بخش کشاورزی روشهای متعددی وجود دارد .از جمله
این روشها ،روش ریکاردین ،2تابع تولید ،1رشد ،9برنامهریزی ریاضی ،2شبیهسازی زراعی ،0روش-
های گردش عمومی ( ،6)GCMتعادل عمومی ( 7)CGEو یا ترکیبی از آنها بوده است که برخی
از این روشها افزون بر کاربرد گسترده ،نقاط ضعفی نیز دارند (جان جوآ و همکاران.)1022 ،
بهعنوان مثال ،در بررسیهایی که از روش اقتصاد سنجی ریکاردین استفاده کردند ،بهدلیل در
نظر گرفتن قیمتهای ثابت ،تأثیرگذاریهای رفاهی مثبت ،تأثیر تغییر اقلیم بیش از حد برآورد
میشود .استفاده از مدلهای رشد نیز با محدودیتهایی همراه است زیرا ،بر اساس متغیرهای
اقلیمی و زیستی (بیولوژیکی) پایهریزی شده اند و دسترسی به این اطالعات در کشورهای جهان
سوم محدود است و در این مدل بهبود فناوری نیز لحاظ نمیشود (مومنی و زیبایی.)2931 ،
همچنین ،مدلهای تعادل عمومی نیز منجر به نتایج غیرواقعی شده و باعث گمراهی در کشف
حقایق میشود (جان جوآ و همکاران .)1022 ،در این پژوهش ،با استفاده از مدل تابع تولید و
روش اقتصاد سنجی جدید دادههای ترکیبی پویا و الگوی  ،DOLSبه بررسی تأثیر تغییرپذیری-
های عاملهای آب و هوایی بر عملکرد محصول راهبردی پنبه آبی ایران پرداخته میشود.
تابع تولید ،رابطه بین نهاده مصرف شده و ستاده تولید شده را در سطوح مختلف مصرف نهاده
نشان میدهد .شکل کلی تابع تولید به صورت رابطه ( )2میباشد (موسینژاد و نجارزاده:)2976 ،
) Y  f (X 1 , X 2 ,..., X n
() 2
در رابطه ()2؛  Yمقدار تولید و  Xعاملهای تولید (به ترتیب انواع متنوعی از نیرویکار ،سرمایه
و مواد) را نشان میدهد .حال اگر در تولید یک محصول ،افزون بر عاملهای تولیدی مدیریت
1

Ricardian
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3
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4
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5
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6
)General Circulation Model (GCM
7
)Computable General Equilibrium (CGE
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شده ،عاملهای تولیدی غیرقابل مدیریت هم در نظر گرفته شود ،آنگاه تابع تولید به صورت
رابطه ( )1خواهد بود:
() 1
) Y  f (X 1 , X 2 , X 3
در رابطه ()1؛  ،X1برداری از نهادههای تولیدی مدیریتشده مانند سطح زیرکشت ،کود ،بذر و
دیگر نهادههای فیزیکی ،X2 ،برداری از نهادههای تولیدی غیرقابل مدیریت مانند عاملهای اقلیمی
(دما ،بارش و  ،)...و  X3بیانگر سطح فناوری بهکار رفته میباشد .بدین ترتیب در این بررسی،
رابطه ( )1به صورت رابطه ( ،)9تصریح میشود (جان جوآ و همکاران :1022 ،توکوناگا و همکاران
 ،)1020بنابراین ،مدل کاربردی تابع عملکرد پنبه آبی به صورت رابطه ( )9خواهد بود:
𝑡𝑖𝑛𝑖𝐿𝑦𝑖𝑡 = 𝐹(𝐿𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑡 , 𝐿𝑟𝑎𝑖𝑛2 𝑖𝑡 , 𝐿𝑡𝑒𝑚𝑖𝑡 , 𝐿𝑡𝑒𝑚2 𝑖𝑡 , 𝐿𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑡 , 𝐿𝑠𝑒𝑒𝑑𝑖𝑡 , 𝐿𝑙𝑎𝑏𝑒𝑟𝑖𝑡 , 𝐿𝑚𝑎𝑐ℎ
() 9
در رابطه (Lyit ،)9؛ لگاریتم طبیعی عملکرد گیاهان زراعی منتخب (کیلوگرم/هکتار)Lrainit ،؛
لگاریتم طبیعی مجموع بارش ساالنه (میلیمتر)Lrain2it ،؛ لگاریتم طبیعی توان دوم مجموع
بارش ساالنهLtempit ،؛ لگاریتم طبیعی میانگین دمای ساالنه (درجه سلسیوس)Ltemp2it،؛
لگاریتم طبیعی توان دوم میانگین دمای ساالنهLfert it ،؛ لگاریتم طبیعی کل کودشیمیایی
مصرفی در هکتار (کیلوگرم/هکتار)Lseedit ،؛ لگاریتم طبیعی مقدار بذر مصرفی در هکتار
(کیلوگرم/هکتار)Llaberit ،؛ لگاریتم طبیعی نیرویکار در هکتار (نفر-روزکار)Lmachinit ،؛
لگاریتم طبیعی میانگین درصد استفاده از ماشینها و ادوات کشاورزی در هکتار میباشد.
الزم به یادآوری است که در تابع عملکرد پنبه آبی ،برابر رابطه ( )9برای نشان دادن رابطه بین
متغیرهای آب و هوایی دما و بارش با عملکرد پنبه آبی ،از توان دوم این متغیرها استفاده شد تا
یک برآورد دقیقتری بهدست آید .برای بررسی تابع عملکرد پنبه آبی از روش حداقل مربعات
معمولی پویا ( )DOLSاستفاده شده است .چراکه این الگو روشی برای بررسی روابط بلندمدت2
بین متغیر وابسته و توضیحی مدل میباشد و با توجه به تعریف تغییر اقلیم ،که تغییر شرایط آب
و هوایی در طی یک دوره زمانی است ،استفاده از روش  DOLSمیتواند در بررسی این پدیده
سودمند باشد (بنزید.)1029 ،
روش  DOLSیکی از روشهای برآورد مدل دادههای ترکیبی پویا است که توسط استاک و
واتسون ( )2339مطرح شده است .در این روش با اعمال تعدیلهایی در روش کمینه مربعات
معمولی ،واکنش یک متغیر وابسته نسبت به تغییرپذیری متغیرهای مستقل را بررسی میکند
1 Long-term
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(علیزاده و گلخندان .)2939 ،از مهمترین برتریهای این روش در مقایسه با دیگر برآورد زننده-
های بردار همانباشتگی این است که در نمونههای کوچک نیز کاربرد داشته و از ایجاد تورش
همزمان جلوگیری میکند و دارای توزیع مجانبی عادی (نرمال) است (فطرس و همکاران.)2930 ،
همچنین ،الزم به یادآوری است که کائو ( )1000نشان میدهد که این روش کارآیی بیشتری
داشته و امکان استنباطهای آماری معتبر را فراهم میسازد .در این روش برای برآورد ضریبهای
بلندمدت بهصورت رابطه ( )2عمل میشود (فقه مجیدی و ابراهیمی:)2939 ،
p
p
() 2
Y it  i   X it    j X i ,t  j    j X i ,t  j  u it
j 1

j 1

تاخر،)2

∆Xi,t−j؛ تفاضل متغیر
در رابطه (P ،)2؛ نشاندهندهی روندهای گذشته و آینده (تقدم یا
توضیحی با وقفه∆Xi,t+j ،؛ تفاضل متغیر توضیخی با روندهای آیندهγj ،؛ ضریبهای وقفهها یا
روندهای گذشتهδj ،؛ ضریبهای روندهای آیندهuit ،؛ خطای برآورد رابطه بلندمدت پویاYit ،؛
متغیر وابسته است .برای برآورد رابطه کوتاهمدت نیز از رابطهی ( )0استفاده میشود (مهرآرا و
همکاران:)2930 ،
y it  0  1X it  2 X it 1  3y it 1  u it 1
() 0
در رابطه (∆ ،)0؛تفاضل مرتبه اول Xit ،؛ بردار متغیر توضیحیyit ،؛ متغیر وابستهα ،؛ضریب
تصحیح خطا و uit−1؛ نبود تعادل دوره پیش میباشد .در صورتی که ضریب تصحیح خطا با
عالمت منفی ظاهر شود (که انتظار میرود چنین باشد) ،نشانگر سرعت تصحیح خطا و میل به
تعادل بلندمدت خواهد بود .این ضریب نشان میدهد که در هر دوره چند درصد از نبو تعادل
متغیر وابسته ،تعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیک میشود (تشکینی.)2982 ،
پیش از تحلیل روابط میان متغیرها بایستی مانایی سریهای مورد بررسی را به کمک آزمونهای
ریشه واحد بررسی کرد .روشهای معمول اقتصادسنجی در کارهای تجربی مبتنی بر فرضهای
مانایی متغیرهای مورد بررسی است ،به این دلیل که امکان ساختگی بودن برآورد با متغیرهای
نامانا وجود دارد و استناد به نتایج چنین برآوردهایی به نتایج گمراهکنندهای منجر خواهد شد
(بالتاجی .)1000 ،از این رو ،در این مطالعه از دو آزمون معروف ریشه واحد در الگوهای ترکیبی
شامل آزمون لوین ،لین و چو )2339(1و آزمون ایم ،پسران و شین )1009( 9استفاده شده است.
1

Lag and Lead
Levin, Lin & Cho
3
Im, Pesaran & Shin
2
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فرضیه صفر در این آزمونها مبتنی بر وجود یک ریشه واحد است .برآورد مدل درصورت نامانا
بودن متغیرها ،منجر به ایجاد رگرسیون کاذب در مدل میشود که برای جلوگیری از اتکا به
رگرسیون کاذب روشهای تفاضلگیری و آزمون همانباشتگی وجود دارد .اما هنگام استفاده از
تفاضل متغیرها در برآورد ضریبهای الگو اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح متغیرها از دست
میرود به همین دلیل استفاده از این روش برای جلوگیری از ایجاد رگرسیون کاذب مناسب
نمیباشد که میتوان برای رفع این مشکل از آزمونهای همانباشتگی استفاده کرد (علیزاده و
گلخندان .)2939 ،مفهوم همانباشتگی تداعیکننده یک رابطه تعادلی بلندمدت است که نظام
(سیستم) اقتصادی در طول زمان به سمت آن حرکت میکند (نوفرستی .)2978 ،بنابراین اگر با
وجود متغیرهای نامانا در مدل ،بین آنها همانباشتگی برقرار باشد ،نتایج حاصل از برآورد مدل
قابل اعتماد خواهد بود .آزمونهای همانباشتگی در دادههای ترکیبی دارای توان و اعتبار بیشتری
نسبت به آزمونهای همانباشتگی برای هر مقطع بهصورت جداگانه است و حتی این آزمونها
قابلیت استفاده در شرایطی که دوره زمانی کوتاه و حجم نمونه نیز کوتاه باشد نیز دارد (بالتاجی،
.)1000در این تحقیق برای بررسی آزمون هم انباشتگی در مدل از روش ارائه شده توسط کائو2
( )2333استفاده شده است .فرضیه صفر در این آزمون ،نبود همانباشتگی یا رابطه بلندمدت است.
با توجه به اینکه در مدل کاربردی رابطه ( )9از توان دوم متغیرهای دما و بارش استفاده شده
است ،لذا برای محاسبه کشش و نقطه بیشینه یا کمینه این متغیرها از رابطه ( )6استفاده میشود
(حسینینسب و پایکاری:)2932 ،
∂LnY
() 6
̂
̂
= β1 + 2β2 LnX

∂LnX

= ƞ̂ij

در رابطه (ƞ̂𝑖𝑗 ،)6؛ کشش متغیرهای اقلیمیY ،؛ متغیر وابسته (عملکرد گیاهان زراعی منتخب)،
X؛ متغیر مستقل (متغیرهای اقلیمی دما و بارش)𝛽̂1 ،؛ مقدار ضریب  ،LnXو 𝛽̂2؛ مقدار ضریب
 LnX2میباشد .همچنین با توجه به مدل کاربردی رابطه ( ،)9درصورت وجود نقاط بیشینه یا
کمینه ،برای محاسبه این نقاط در الگوی لگاریتمی از رابطه ( )7استفاده میشود (حسینی نسب
و پایکاری:)2932 ،
() 7
  
T  exp  1 
 2 2 

kao

1
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در رابطه ( ،)7نقطه بیشینه یا کمینه α1 ،ضریب توان اول متغیرهای اقلیمی دما یا بارش و α2
ضریب توان دوم متغیرهای اقلیمی دما و بارش میباشد.دادههای این تحقیق از بانک هزینه تولید
وزارت جهاد کشاورزی برای متغیرهای عملکرد ،بذر ،کود ،ماشینها و ادوات کشاورزی و نیرویکار
با توجه به آخرین اطالعات آن از سال زراعی  2972-2970الی  2932-2930استفاده شده و
دادههای متغیرهای اقلیمی بارش و دمای ساالنه استانها از سازمان هواشناسی کشور تهیه شده
است .الزم به توضیح است از آنجا که ممکن است کشت محصول در نقاط مختلف کشور (به دلیل
اقلیمهای مختلف) دورههای متفاوتی داشته باشد به همین منظور از میانگین و مجموع ساالنه
دما و بارش استفاده شده است.
استانهای مورد بررسی  20استان کشور بوده که شامل استانهای خراسان ،تهران ،اردبیل،
گلستان ،فارس ،یزد ،اصفهان ،کرمان ،مرکزی و سمنان میباشد چراکه بیش از  30درصد محصول
پنبه آبی در این استانها تولید میشود .الزم به توضیح است که با توجه تقسیمات کشوری،
استانهای قم و تهران ادغام شده و با نام استان تهران ،و استانهای خراسان شمالی ،رضوی و
جنوبی نیز پس از ادغام با نام خراسان بیان شده است .در نهایت ،برای برآورد برآوردها از نرمافزار
 Eviews8استفاده شده است.

نتایج
برای آشنایی با متغیرهای مورد استفاده در بررسی ویژگیهای آماری متغیرهای مورد استفاده در
جدول ( )2برای محصول پنبه آبی نشان داده شده است .در این جدول ( )2مقادیر کمینه ،بیشینه،
میانگین و انحراف معیار متغیرها خالصه شده است.
جدول ( )1ویژگیهای آماری متغیرهای مورد استفاده در بررسی برای محصول پنبه آبی
کمینه

بیشینه

میانگین

انحراف معیار

نام

عملکرد (کیلوگرم/هکتار)

119/1073

9721/77

1260/020

790/1211

TEMP

میانگین دمای ساالنه (درجه
سلسیوس
ساالنه) (میلیمتر)
مجموع بارش

8/7018

10/6027

26/7391

1/2186

19/8

001/0999

190/1220

211/2220

SEED

بذر مصرفی (کیلوگرم/هکتار)

29/2602

261/2292

71/2187

90/07720

FERT

کل کود شیمیایی مصرفی
(کیلوگرم/هکتار)
روزکار/هکتار)
نیروی کار (نفر

72/8908

1099/138

936/987

102/2791

12/12

109/27

86/1878

92/2126

7/262

71/308

92/001

21/291

متغیر Y
RAIN

LABER
MACHIN
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شرح متغیر

ماشینها و ادوات کشاورزی
(درصداستفاده/هکتار)
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ارقام موجود در جدول ( ،)2نشان میدهد کمینه و بیشینه عملکرد پنبهآبی در بین  20استان
منتخب تولید پنبهآبی در ایران طی دوره مورد بررسی  2970-72الی  2930-32بهترتیب برابر
با  119/1073و  9721/77کیلوگرم در هکتار در سال میباشد .بیشینه عملکرد مربوط به استان
اصفهان در سال زراعی  2986-87و کمینه عملکرد مربوط به استان یزد در سال زراعی -78
 2977میباشد .همچنین ،بیشینه میانگین دمای ساالنه  10/6درجه سلسیوس مربوط به استان
کرمان و کمینه دما  8/7درجه سلسیوس مربوط به استان اردبیل میباشد .برای متغیر بارش نیز
بیشینه مجموع بارش ساالنه  001/099میلیمتر بوده که مربوط به استان گلستان و کمترین
بارندگی مربوط به استان یزد با  19/8میلیمتر میباشد .بیشترین درصد استفاده از ماشینها و
ادوات کشاورزی در طی دوره بررسی برای تولید محصول پنبه آبی در بین  20استان منتخب
مربوط به استان اردبیل و کمینه درصد استفاده از ماشینها و ادوات کشاورزی در هکتار برای
تولید پنبه آبی مربوط به استان یزد میباشد .بیشینه و کمینه نیرویکار برای تولید پنبه آبی در
بین  20استان مورد بررسی بهترتیب مربوط به استانهای اصفهان و فارس بوده و همچنین
بیشترین و کمترین استفاده از کود در هکتار برای این محصول بهترتیب مربوط به استانهای
سمنان و گلستان ،و بیشینه و کمینه میزان بذر مصرفی در هکتار در طی دوره مورد بررسی
مربوط به استانهای خراسان و گلستان میباشد .در ادامه پیش از برآورد مدل ،در آغاز ایستایی
متغیرها با دو آزمون پرکاربرد لوین ،لین و چو و ایم ،پسران و شین بررسی شده است که خالصه
نتایج این دو آزمون در جدول شماره ( )1و ( )9برای لگاریتم متغیرهای مورد بررسی در سطح و
پس از نخستین تفاضلگیری ،با فرض وجود متغیرهای روند زمانی و عرض از مبدأ و به تفکیک
نشان داده شده است.
جدول ( )2نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها در سطح
متغیر

با عرض از مبدا
آزمون لوین -لین -چو

با عرض از مبدا و روند
آزمون ایم–پسران -شین

آزمون لوین -لین -چو

آزمونایم–پسران  -شین

آماره t

احتمال

آماره t

احتمال

آماره t

احتمال

آماره t

احتمال

*-2/87

0/008

*-2/61

0/08

-0/63

0/03

-0/38

0/86

LRAIN

0/12

0/03

-0/21

0/60

-2/88

0/37

-2/06

0/20

LRAIN2

0/10

0/03

-2/09

0/23

2/90

0/38

-2/07

0/20

LTEMP

*-2/78

0/07

*-2/03

0/07

*-2/06

0/06

*-2/78

0/07

LTEMP2

*-2/78

0/068

*-2/06

0/078

**-1/07

0/02

*-2/83

0/07

LFERT

*-2/88

0/07

-2/96

0/2

*2/30

0/08

*-2/37

0/07

LSEED

-2/19

*-2/8

0/03

LY

0/21

2/97

2/00

-2/06

0/20
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ادامه جدول ( )2نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها در سطح
متغیر

با عرض از مبدا و روند

با عرض از مبدا
آزمون لوین -لین -چو

آزمون
شین

ایم–پسران-

آزمون لوین -لین -چو

آماره t

احتمال

آماره t

احتمال

آماره t

LLABER

2/00

2/00

*-2/03

0/070

*-2/68

LMACHIN

2/13

0/30

2/07

0/80

0/38

آزمونایم–پسران  -شین

احتمال

آماره t

احتمال

0/03

*-2/8

0/08

*-2/70

0/071

0/28

منبع :یافته های تحقیق (* ** ،به ترتیب معنی داری در سطح 20و  0درصد می باشد)

با توجه به نتایج آزمونهای ریشه واحد در جدولهای ( )1و ( ،)9بهطور خالصه همه متغیرهای
الگو در سطح احتمال یک درصد ،نامانا و حاوی یک ریشه واحد بودهاند ،بهطوریکه تفاضل مرتبه
اول آنها در سطح یک درصد در همه موارد مانا یا ) I(0هستند.
جدول ( )3نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها در تفاضل مرتبه اول
متغیر

با عرض از مبدا و روند

با عرض از مبدا
آزمون لوین -لین -چو

آزمون ایم– پسران  -شین

آزمون لوین -لین -چو

آزمون ایم– پسران-شین
آماره t

احتمال

آماره t

احتمال

آماره t

احتمال

آماره t

احتمال

***-8/13

***-7/62

dLY
dLRAIN
dLRAIN2

***-3/67
***-1/81
***-9/96

0/000
0/000
0/000

***-20/26

0/000
0/000
0/000

0/000
0/000
0/000

***-3/16
***-3/92

0/000
0/000
0/000

***-7/19
***-7/18

***-9/06
***-9/66

***-6/37
***-6/86
***-7/92

0/000
0/000
0/000

dLTEMP
dLTEMP2
dLFERT

***-2/66
***-2/91
**-20/29

0/000
0/000
0/000

***-8/80
***-8/76
***-3/62

0/000
0/000
0/000

***-9/98
***-2/78
***-8/07

0/000
0/000
0/000

0/000
0/000

dLSEED
dLLABER

***-3/26
***-6/32

0/000
0/000

***-3/73
***-22/19

0/000
0/000

***-6/71
***-2/17

0/000
0/000

***-7/28
***-3/21

0/000

dLMACHIN

***-6/03

0/000

***-8/08

0/000

***-2/67

0/000

***-6/32

منبع :یافته های تحقیق (* ** ،و *** به ترتیب معنی داری در سطح  0 ،20و  2درصد می باشد)

پس از آزمون ایستایی برای ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مدل از آزمون همانباشتگی کائو
استفاده شده است که نتایج آماره  tدر آزمون کائو در سطح احتمال یک درصد کامالً معنیدار
میباشد ( .)t=2/24بنابراین ،با توجه به نتایج این آزمون وجود رابطه بلندمدت میان عملکرد
پنبه آبی و دیگر متغیرها تأیید میشود .به بیان دیگر ،فرضیه صفر مبنی بر نبود همانباشتگی یا
رابطه بلندمدت رد شده است .پس از اثبات وجود همانباشتگی در مدل به برآورد رابطه بلندمدت
پرداخته میشود و آنگاه با استخراج جملههای خطای معادله بلندمدت ،رابطه کوتاهمدت با توجه
به رابطه ( )0برآورد گردید .به این ترتیب نتایج برآورد معادلههای بلندمدت و کوتاهمدت در
جدولهای ( )2و ( )0ارائه شده است.
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با توجه به جدول ( )2که بیانگر نتایج بهدست آمده از برآورد مدل به روش  DOLSمیباشد در
بلندمدت به غیر از بارش و توان دوم آن دیگر متغیرها در سطح  0درصد و یک درصد معنیدار
شدند .همچنین با توجه به نتایج ،توان اول میانگین دمای ساالنه تأثیر مثبت و معنیداری با
عملکرد پنبه آبی داشته و توان دوم رابطه منفی ،که نشاندهنده یک ارتباط غیرخطی (بهصورت
Uوارون) میان عملکرد پنبهآبی و میانگین دمای ساالنه بوده است .که نشاندهنده این است،
افزایش دما همیشه بهطور خطی باعث افزایش عملکرد نشده بلکه پس از نقطه بازگشت ،افزایش
دما باعث کاهش عملکرد میشود .این نقطهی آستانه بازگشت با توجه به رابطه ( )7و با در اختیار
داشتن ضریب های توان اول و توان دوم میانگین دمای ساالنه که بهترتیب برابرα1 =28/60 ،
و  α2 = -9/16بوده ،برابر  27/13درجه میباشد .بدین معنی که تا پیش از دمای  27/13درجه
سلسیوس ،افزایش میانگین دمای ساالنه منجر به افزایش عملکرد شده و پس از دمای 27/13
درجه سلسیوس افزایش دما منجر به کاهش عملکرد میشود .همچنین ،برابر رابطه ( ،)6طی دوره
 12ساله کشش تغییرپذیریهای عملکرد پنبه آبی به تغییرپذیریهای متغیر اقلیمی میانگین
دمای ساالنه در بین  20استان منتخب معادل  0/12بهدست آمده است .متغیرهای کود ،ماشینها
و ادوات کشاورزی و نیروی کار رابطه مثبت و معنیداری با عملکرد داشته ولی متغیر بذر مصرفی
رابطه منفی و معنیداری با عملکرد داشته استکه نشاندهندهی استفاده بیش از حد از این نهاده
و یا قرار گرفتن در ناحیه سوم تولید میباشد.
جدول ( )4نتایج بهدست آمده از برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی پویا ()DOLS
متغیر

مقدار ضریب

انحراف معیار

آماره t

ارزش احتمال

𝒕𝒊𝒏𝒊𝒂𝒓𝑳

-0/70

2/98

-0/02

()0/07

𝒕𝒊𝟐𝒏𝒊𝒂𝒓𝑳

0/21

0/29

0/31

()0/27

𝒕𝒊𝒑𝒎𝒆𝒕𝑳

**

𝒕𝒊𝟐𝒑𝒎𝒆𝒕𝑳

**

8/239

28/60

()0/09

1/23

-9/16

2/270

-1/12

()0/09

𝒕𝒊𝒕𝒓𝒆𝒇𝑳

***0/78

0/27

2/08

()0/000

𝒕𝒊𝒅𝒆𝒆𝒔𝑳

***

0/12

𝒕𝒊𝒓𝒆𝒃𝒂𝒍𝑳

**

𝒕𝒊𝒏𝒊𝒉𝒄𝒂𝒎𝑳

***

-0/80

0/21

0/10

0/22

0/18
𝟐̅

𝐑 = 0/80

()0/000

-9/80

()0/09

1/08

()0/008

1/02
2

R = 0/86

منبع :یافته های تحقیق (* ** ،و *** به ترتیب معنی داری در سطح  0 ،20و  2درصد می باشد)

بررسی اثرات بلند مدت و کوتاه مدت029...

افزونبراین ،با توجه به ضریبهای این متغیرهای فیزیکی ،یک درصد افزایش در استفاده از کود
شیمیایی با فرض ثابت بودن سایر شرایط ،منجر به افزایش  0/78درصد در عملکرد پنبه آبی
می شود .یک درصد افزایش در استفاده از بذر با فرض ثابت بودن دیگر شرایط -0/80 ،درصد از
عملکرد پنبه آبی را کاهش میدهد .همچنین ،یکدرصد افزایش در استفاده از نیرویکار و سهم
ماشینآالت با فرض ثابت بودن دیگر شرایط ،بهترتیب0/10و  0/18درصد ،عملکرد محصول پنبه
آبی افزایش مییابد.
جدول ( -)5نتایج بهدست آمده از برآورد مدل کوتاهمدت ()ECM
متغیر

مقدار ضریب

𝑪
𝒕𝒊𝒏𝒊𝒂𝒓𝑳∆
𝒕𝒊𝟐𝒏𝒊𝒂𝒓𝑳∆
𝒕𝒊𝒑𝒎𝒆𝒕𝑳∆
𝒕𝒊𝟐𝒑𝒎𝒆𝒕𝑳∆
𝒕𝒊𝒕𝒓𝒆𝒇𝑳∆
𝒕𝒊𝒅𝒆𝒆𝒔𝑳∆
𝒕𝒊𝒓𝒆𝒃𝒂𝒍𝑳∆
𝒕𝒊𝒏𝒊𝒉𝒄𝒂𝒎𝑳∆
𝟏∆𝑳𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒕−
𝟏∆𝑳𝒓𝒂𝒊𝒏𝟐𝒊𝒕−
𝟏∆𝑳𝒕𝒆𝒎𝒑𝒊𝒕−
𝟏∆𝑳𝒕𝒆𝒎𝒑𝟐𝒊𝒕−
𝟏∆𝑳𝒇𝒆𝒓𝒕𝒊𝒕−
𝟏∆𝑳𝒔𝒆𝒆𝒅𝒊𝒕−
𝟏∆𝑳𝒍𝒂𝒃𝒆𝒓𝒊𝒕−
𝟏∆𝑳𝒎𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒊𝒕−
𝟏∆𝑳𝒚𝒊𝒕−
)𝒎𝒄𝒆( 𝟏𝒖𝒊𝒕−
، D-W = 2/87

**

0/021
0/23
-0/09
**-0/9
2/07
***-0/09
***0/22
**0/29
**0/02
-0/12
0/029
-2/10
2/20
***-0/90
-0/91
0/29
0/01
***-0/02
***-0/26

انحراف معیار
0/006
0/70
0/07
1/0
2/361
0/200
0/206
0/009
0/012
0/021
0/001
1/90
0/729
0/000
0/179
0/218
0/092
0/010
0/072

(، F = 23/69 )0/000

آماره t
2/38
0/10
-0/21
1/21
0/80
-0/09
1/82
1/22
2/32
-0/22
0/10
-2/78
2/28
-0/29
-2/27
2/02
0/03
-16/28
-6/00
̅ 𝟐 = 0/39
،
𝐑

ارزش احتمال
()0/02
()0/77
()0/66
()0/09
()0/21
()0/00
()0/007
()0/09
()0/00
()0/67
()0/73
()0/20
()0/22
()0/00
()0/21
()0/10
()0/00
()0/00
()0/00
R2 = 0/36

منبع :یافته های تحقیق (* ** ،و *** به ترتیب معنی داری در سطح  0 ،20و  2درصد می باشد)

با توجه به جدول ( ،)0در کوتاهمدت متغیر دما بههمراه متغیرهای فیزیکی در میزانعملکرد پنبه
تأثیر داشته که مقدار کود مصرفی ،نیرویکار و ماشینها و ادوات کشاورزی رابطه مستقیم و
مقدار بذر رابطه منفی با عملکرد داشته است .بنابراین ،در کوتاهمدت رابطه دما با عملکرد پنبه
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آبی یک رابطه خطی منفی میباشد .همچنین ،وقفه متغیر فیزیکی کود نیز معنیدار شده است،
که این ارتباط منفی میباشد .بدین ترتیب ،یک درصد افزایش در وقفه متغیر کود نیز با فرض
ثابت بودن دیگر شرایط منجر به کاهش  0/9درصدی در عملکرد پنبه آبی خواهد شد .درمورد
وقفه عملکرد پنبه آبی نیز یک ارتباط منفی بهدست آمده ،بهطوریکه یک درصد افزایش در وقفه
عملکرد منجر به کاهش  0/02درصدی در عملکرد پنبه آبی خواهد شد .بنابر نتایجِ مدل کوتاه-
مدت ،ضریب تصحیح خطا) ،ecm(-1معادل  -0/26برآورد شده است که از نظر آماری کامالً
معنیدار بوده و نشاندهنده سرعت تعدیل نبود تعادل کوتاهمدت بهسمت تعادل بلندمدت است.
این مقدار نشان میدهد در هر دوره متغیرهای مدل بهمقدار  0/26واحد بهسمت تعادل بلندمدت
همگرا میشوند.

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق همانطور که بیان شد اثرگذاریهای بلندمدت و کوتاهمدت عاملهای آب و هوایی
دما و بارش بر عملکرد پنبه آبی بهروش حداقل مربعات معمولی پویا برآورد شد .پیش از برآورد
به روش  DOLSآزمونهای ایستایی و همانباشتگی انجام شده که نتایج آزمونهای ایستایی بیان
از وجود یک ریشه واحد برای محصول پنبه آبی بوده است .نتایج آزمون همانباشتگی کائو نیز
نشان از ارتباط بلندمدت میان متغیرهای توضیحی و وابسته مدل برای این محصولبوده است.نتایج
بلندمدت نشان داد که در بلندمدت تنها متغیر اقلیمی دما بر میزان عملکرد پنبه آبی تأثیر داشته
و این ارتباط ،غیرخطی و بهصورت کوهانی شکل (Uمعکوس) بوده است که این ارتباط غیرخطی
با نتایج واتقی و اسماعیلی ( ،)2987بنیاسد و همکاران ( )2932و شایی و همکاران ()1020
همجهت بوده است.
کشش متغیر آب و هوایی دما در بلندمدت برابر محاسبات 0/12 ،بهدست آمده است که بیان
میدارد ،با فرض ثابت بودن دیگر شرایط یک درصد افزایش در میانگین میانگین دمای ساالنه که
منجر به افزایش این متغیر از  26/73درجه سلسیوس به  26/36سلسیوس (حدود  0/27درجه
سلسیوس) خواهد شد ،میزان میانگین عملکرد پنبه آبی را در دوره مورد بررسی در بین 22
استان منتخب از  1260/020کیلوگرم بر هکتار به  1263/062کیلوگرم بر هکتار (حدود 2/02
کیلوگرم بر هکتار) افزایش خواهد داد .همچنین ،نقطه بیشینه دما برای این محصول برابر 27/13
درجه سلسیوس به دست آمده بهطوریکه پیش از دمای بیشینه ،افزایش دما منجر به افزایش
عملکرد و پس از آن منجر به کاهش عملکرد پنبه آبی خواهد شد .با توجه به ویژگی آماری متغیر

بررسی اثرات بلند مدت و کوتاه مدت021...

میانگین دمای ساالنه ،بیشینه این متغیر در طی  12سال در بین  20استان مورد مطالعه 10/60
درجه سلسیوس میباشد که از نقطه بیشینه بهدست آمده بیشتر میباشد که نشان میدهد نقطه
بیشینه دمای محاسبه شده درون نمونه قرار دارد ،اما از آنجا که میانگین میانگین دما (که برابر
 26/73درجه سلسیوس است) از نقطه بیشینه دمای برآورد شده کمتر است بنابراین ،ممکن است
همه استانهای مورد بررسی به نقطه بیشینه دمای مدنظر نرسیده باشند .برای این منظور ،همان-
طور که برای دیگر گیاهان زراعی انجام داده شد ،به بررسی بیشینه دمای ساالنه برای هر استان
بهطور جداگانه در دوره  12سال پرداخته شد ،که این بررسیها نشان داد ،در بین  20استان مورد
بررسی 2 ،استان تهران ،سمنان ،اردبیل و یزد هنوز به نقطه بیشینه دمای ساالنه  27/13درجه
سلسیوس نرسیدهاند و دیگر استانها در طی دوره مورد بررسی دمایی باالتر از نقطه بیشینه
محاسبه شده را تجربه کردهاند .اما معنیدار نشدن متغیر اقلیمی بارش میتواند به این سبب باشد
که در تولید این محصول آبی ،بیشتر از آب آبیاری مانند ذخایر زیرزمینی که بهطور مستقیم
توسط خود کشاورز بوده ،استفاده شده است .در مورد متغیرهای فیزیکی مدل نیز همهی متغیرها
ارتباط معنیداری با عملکرد پیدا کردهاند که این ارتباط به غیر از نهاده بذر ،ارتباطی منفی با
عملکرد بوده که سازگار با فرضیه (تئوری) نیز میباشد .در مورد ارتباط منفی نهاده بذر با عملکرد
نیز می توان بیان کرد که در تولید پنبه آبی از این نهاده بیش از حد استفاده شده و یا بهعبارتی
دیگر تولیدکننده در ناحیه سوم تولید قرار دارد.
نتایج الگوی کوتاهمدت برای محصول پنبه آبی نشان میدهد که تنها متغیر اقلیمی دما مانند
رابطه بلندمدت بر عملکرد تأثیرگذار بوده که این ارتباط بر خالف رابطه بلندمدت غیرخطی نبوده
بلکه یک ارتباط خطی غیرمستقیم با عملکرد پنبه آبی بوده است .ارتباط خطی میان عاملهای
اقلیمی با عملکرد نیز در تحقیقات زرعکاری و همکاران ( ،)2939مومنی و زیبایی (،)2931
نوروزیان و همکاران ( ،)2931علیجانی و همکاران ( ،)2930بنالچ گونزالس و همکاران (،)1022
بن زید ( ،)1029سالتانا و همکاران ( )1003و کومار و همکاران ( )1002نیز دیده شده است.
همچنین ،همهی متغیرهای فیزیکی نیز در کوتاهمدت معنیدار شده که این ارتباط به غیر از
متغیر کود که ارتباطی منفی با عملکرد داشته درمورد دیگر نهادههای فیزیکی ارتباطی مثبتی با
عملکرد پنبه آبی داشته است که ارتباط منفی کود نشاندهنده استفاده بیش از حد از این نهاده
در تولید بوده که در واقع قرار گرفتن تولیدکننده در ناحیه سوم تولید را نشان میدهد.در مورد
وقفه های متغیرها نیز تنها وقفه متغیرهای ،کود و متغیر وابسته معنیدار شده که ارتباط منفی
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وقفه کود با عملکرد میتواند به این خاطر باشد که بنابر نتایج بهدست آمده متخصصان کشاورزی،
استفاده زیاد از کودهای شیمیایی منجر به باقی ماندن آن در خاک و در نتیجه از بین بردن
ساختمان خاک شده که این امر منجر به کاهش عملکرد در سالهای بعد خواهد شد.
با توجه به نتایج بهدست آمده در مورد نقطه بیشینه میانگین دمای ساالنه ،استانهای فارس،
خراسان ،گلستان  ،اصفهان ،مرکزی و کرمان که حتی به دمایی باالتر از نقطه بیشینه میانگین
دمای ساالنه در طی دوره مورد بررسی رسیدهاند ،باید تصمیمگیریهای الزمی در جهت رویارویی
با افزایش دما از جمله استفاده از رقمهای مقاوم به دما و یا تغییر الگوی کشت را اتخاذ کنند.
همچنین ،همانطور که در نتایج تحقیق دیده شد ،افزایش دما میتواند منجر به کاهش عملکرد
شود (عبور دما از نقطه بیشینه و یا ارتباط خطی منفی در کوتاهمدت) و از آنجا که یکی از
مهمترین منبع افزایش دما فعالیتهای انسانها بوده است (زیرا انسانها با مداخله خود در
اکوسیستمهای طبیعی ،افزونبراین که رویدادهایی از جمله خشکسالی ،طوفانهای شدید ،بههم
خوردن تعادل اکوسیستمهای آبی ،تخریب جنگلها و مراتع را منجر میشود ،باعث ایجاد
مشکالتی در تولید محصوالت زراعی و اکوسیستمهای زراعی میگردد) ،به همین منظور دولت
باید با ایجاد ضوابط و مقرراتی مانع از نابودی بیش از حد منابع طبیعی از جانب انسانها شود.
بهطورکلی با توجه به شرایط اقلیمی و نوع کشت هر منطقه ،تغییر اقلیم میتواند هم تأثیر مثبت
و هم تأثیر منفی بر تولید محصوالت کشاورزی داشته باشد .لذا ،توصیه میشود تأثیر عاملهای
اقلیمی بر تولید انواع محصوالت راهبردی کشور بررسی تا بتوان الگوی کشت بهینه را برای مناطق
آسیبپذیر بهدست آورد .برای تحقق این امر الزم است متخصصین در زمینه زراعت و اقلیم
همکاری الزم را با متخصصان اقتصاد داشته باشند تا بتوان مدیریت زراعی بهینهای در شرایط
متغیر فراهم کنند .در نهایت ،باتوجه به اینکه این تحقیق بهدلیل نداشتن دسترسی به دادههای
جزئیتر ،در سطح کشوری بررسی شده لذا پیشنهاد میشود در آینده بررسیها درمقیاس
کوچکتری (برای مثال شهرستان) بررسی شود تا نتایج واقعیتر و کاربردی تبیین شود.
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