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 چکیده
آن در بخش کشاورزی  تأثیر در جهان بوده و  اهمیت هاترین موضوع، از مهمآب و هوایی هایتغییرپذیریامروزه 

راه بارش و دما به هم متغیرهای آب و هواییتأثیر تحقیق به بررسی  این های دیگر است، لذا دربیشتر از بخش
در  پنبه آبی راهبردیبر عملکرد محصول  ادوات کشاورزیها و کار و ماشینمتغیرهای فیزیکی کود، بذر، نیروی

( برای DOLSمربعات معمولی پویا ) حداقل( و از روش پنلهای ترکیبی )ایران پرداخته شد. در این پژوهش از داده
مثبت و  أثیرتاز دمای آستانه بازگشت،  پیش. نتایج نشان داد که در بلندمدت متغیر دما تا شداستفاده برآورد مدل 

دست هدرجه ب 92/71نتایج و محاسبات  بنابرمنفی بر عملکرد پنبه آبی دارد که این دمای آستانه  تأثیراز آن  پس
دست آمده است؛ یعنی، با فرض ثابت به 97/0معادل در بلندمدت  آب و هوایی دماهمچنین کشش متغیر  .است آمده

ملکرد پنبه گاه میانگین عدرصد افزایش یابد، آندمای ساالنه ایران یک متوسط  میانگینشرایط چنانچه  دیگربودن 

ضریب مدت نیز در برآورد مدل کوتاه درصد افزایش خواهد یافت. 97/0آبی ایران در طول دوره مورد بررسی 
 64/0متغیرهای مدل به مقدار  ،دهد در هر دورهدست آمده که نشان میهب -64/0معادل  ،[ecm(-1)]تصحیح خطا

شود برای جلوگیری از افزایش دما از دخالت پیشنهاد می ،شوند. در نهایتواحد به سمت تعادل بلندمدت همگرا می
با  روییرویاجلوگیری کرده و برای  ها(از بین بردن مراتع و جنگلرویه و برداری بیبهره)مانند  ها در طبیعتانسان

 استفاده شود. و یا تغییر الگوی کشت مقاوم به دمامتحمل و های رقمشود از افزایش دما نیز توصیه می
 

 JEL:Q1, Q5, Q54بندی طبقه

 پویا، دما، بارش.ترکیبی آب و هوایی، پنبه، روش  هاییریتغییرپذهای کلیدی: واژه
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 مقدمه 
دما،  ندمانهای هواشناسی فراسنجه بلندمدت میانگینای است ناپایدار که بیانگر آب و هوا پدیده

ب هواشناسی که آ )پارامترهای( هایفراسنجهترین باشد. اصلیرطوبت، بارندگی، تابش و باد می

که با تغییر هر یک از این دو عامل  هستند، دما و بارش آورندوجود میهو هوای یک منطقه را ب

 ودشآب و هوایی می هایتغییر یافته و باعث رخداد تغییرپذیریهای آب و هوایی نیز دیگر عامل

آب و هوایی، یک اجماع  هایتغییرپذیریدر زمینه  ن(. در میان محققا2931کریمی و همکاران، )

و  دادخواهد  رخ (GCC)2اول اینکه تغییر جهانی اقلیم .روشن در دو موضوع کلیدی وجود دارد

شدکه این امر بامی 10 سدهاز اوایل  میانگین دمای زمین سلسیوسدرجه 8/0دلیل آن افزایش 

طبیعی مربوط به آب و هوا، مانند طوفان سیکلون، سیل، خشکسالی، و موج  رویدادهایموجب 

 طورعمدهبهدومین موضوع، وابسته بودن کشاورزی و  (.1022یانگ، جایاتیلک و ییشود )می گرما

بیش ازحد و یا آب ناکافی  گرمایبوده چرا که  آب و هوایی هایتغییرپذیریتولید مواد غذایی به 

محصول را قطع و باعث کاهش بازدهی و همچنین سیل و خشکسالی  گیاه و تولید تواند رشدمی

گورنال و همکاران، در زمان برداشت شود ) آن محصولگیاه و یا تواند باعث از بین رفتن نیز می

 یهاعاملکی از تغییر بخش کشاورزی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فیزی ،بنابراین (.1020

تغییر در الگوی  و (1008)بن هین، پذیر است و بارش آسیب دمای محیطآب و هوایی همچون 

 (.1029تواند عملکرد محصول را در طول زمان برداشت کاهش دهد )بن زید، این دو متغیر می

و محصول پنبه نیز در ایران  آیدشمار میبههای مهم کشاورزی بخش زراعی در جهان از بخش

ی اجایگاه ویژه دارایدر کشور  (استراتژیک) راهبردی ترین محصوالت زراعیعنوان یکی از مهمبه

افزاید. مناطق اصلی تولید این بوده و رشد روزافزون جمعیت نیز بر ضرورت افزایش تولید آن می

ها واقع یران نیز در این عرضباشد که کشور ادرجه شمالی می 00و  90های محصول بین عرض

در  2931-39میزان تولید این محصول در سال زراعی  (.2931شده است )نوروزیان و همکاران، 

درصد از کل میزان تولید محصوالت زراعی  10/0که معادل بود هزار تن برآورد شده  282کشور 

آن از اراضی با کشت  درصد 00/38باشد و درصد از میزان تولید کل محصوالت صنعتی می 6/2و 

بنابراین، در این تحقیق با توجه . (2939)آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، آبی به دست آمده است 

 واییمهم آب و ه فراسنجهدو تاثیر ، ارزیابی در کشور راهبردی به اهمیت اقتصادی این محصول

بر ها و نهادهدهد( می های آب و هوایی را تحث تأثیر خود قراردما و بارش )که دیگر فراسنجه

                                           
1 Global Climate Chang 
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-همچنین، همانباشد. پژوهش می این ای داشته و هدف اصلیویژه نقشعملکرد این محصوالت 

ی دههای تولیدکنناستان بیشتردر ایران کشت آبی آن بیشتر مرسوم بوده و  طور که بیان شد

های ادهد صورتکنند و با توجه به اینکه مدل این تحقیق نیز به صورت آبی کشت میپنبه به

 باشد لذا کشت آبی پنبه انتخاب شده است.می (پنل) ترکیبی

نه رزی در زمیدر علوم زراعی و زراعت، اقتصاد توسعه و اقتصاد کشاو هابررسیای از طیف گسترده

هوا بر تولیدات کشاورزی چه در داخل و چه در خارج  و تغییر آب تغییر اقلیم و خطرهای تأثیر

اقلیمی به روش  هایگذاریتأثیرهای داخلی بررسی بررسیاز کشور صورت گرفته است که در 

واقع نوآوری  هنوز صورت نگرفته و در (DOLS)2مربعات پویا حداقل پویا و روش های ترکیبیداده

تفاده پنبه آبی با اس راهبردیزراعی  عملکرد محصولمتغیرهای اقلیم بر این پژوهش، بررسی تأثیر 

 . باشدمی DOLSپویا و الگوی  های ترکیبیدادهاز روش اقتصادسنجی جدید 

های کشاورزی )بذر، کود، نهاده دیگر( تأثیر متغیرهای دما و بارش و 2931نوروزیان و همکاران )

های ترکیبی دادهب در قال پنبه را راهبردیبر عملکرد محصول ( ها و ادوات کشاورزیسم و ماشین

افزایش دما در طول فصل رشد بر عملکرد  ،نشان دادآنان نتایج  که دندات ثابت برآورد کرتأثیربا 

تغییرپذیری  هایپذیریتأثیربررسی  به( 2931کریمی و منصوریان ) .گذاردمنفی می تأثیرپنبه 

نتایج این تحقیق پرداختند. آب و هوایی بر عملکرد محصول نخود دیم در استان سمنان  های

 ر معکوس وجود دارد.داو کاهش عملکرد محصول همبستگی معنی نشان داد کهبین افزایش دما

اسان در استان خر تغییر اقلیم بر اقتصاد گندم دیم تأثیربه بررسی ( 2939زرعکاری و همکاران )

و رخ داده ن استان سال گذشته در ای 90تغییر اقلیم در  د،نشان دا آناننتایج تند. شمالی پرداخ

های دمای کمینه، دمای بیشینه و بارندگی ساالنه با فراسنجهداری بین لگاریتم رابطه معنی

نشان دادند که تنوع بارش در مناطق ( 1002گراف و هایجیس ).عملکرد گندم دیم مشاهده شد

( به بررسی 1029شود. ترارو و همکاران )منجر به کاهش عملکرد ارزن می نیمه خشک نیجریه

 هایالس های بلندمدتبادام زمینی با استفاده از داده تغییر اقلیم در تولید پنبه، سویا و تأثیر

فی بر من تأثیردما و مجموع بارش فصلی  بیشینه آنان نشان داد،پرداختند. نتایج  2360-1000

 زیدای مستقیم داشته است. بنکه عملکرد ذرت با بارش فصلی رابطهعملکرد پنبه داشته درحالی

 اب تونس کشاورزی بخش بر ساالنه دمای و بارش اقلیمیهای گذاریتأثیر بررسیبه (1029)

 و فیمنتأثیر  ساالنه دمای ،داد نشان نتایج. استپرداخته پویا های ترکیبی دادهروش  از استفاده

                                           
Dynamic OrdinaryLeast Squares 1 
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 .است هداشت تونس کشاورزی تولیدات برکل هم و غالت تولید بر هم مثبتیتأثیر  ساالنه بارش

 اقلیمی متغیرهای مدتکوتاه و بلندمدتهای گذاریتأثیر بررسی به (1022) وهمکاران الگیدده

 ویاپترکیبی  هایداده از استفاده با آفریقا صحرای جنوب کشورهای اقتصادی رشد بر بارش و دما

 ادیاقتص عملکرد توجهی طور شایان بهدمای محیط  در افزایش، داد نشانآنان  نتایج. پرداختند

بررسی  در( 1022) همکاران و جوآ جان. دهدمی کاهش را آفریقا صحرای جنوب درکشورهای

 بر اقلیم ایمتغیره هایگذاریتأثیر بررسی به پاکستان در گندم وتولید اقلیم تغییر عنوان با خود

-2360هایسال در ،(ARDL)2توزیعی وقفه با خودرگرسیونی الگوی از استفاده با گندم تولید

 قرار ثیرتأ تحت را درپاکستان تولیدگندم اقلیم، تغییر داد، نشان آنان نتایج .پرداختند 1003

آب و هوا  هایتغییرپذیریثیر خطر ( در پژوهشی به بررسی تأ1022آدیتیا و همکاران ) .دهدنمی

 DOLS))مربعات پویا  حداقل پویا و الگویهای ترکیبی دادهبر شدت برداشت با استفاده از روش 

ثیر خطر آب و هوا بر شدت برداشت مدت تأدر کوتاه آنها نشان داد،سال پرداختند. نتایج  21برای 

ایی و شمثبتی داشته است.  تأثیردر مناطق روستایی هند منفی بوده در حالی که در بلندمدت 

متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر تولید  هایگذاریتأثیرای به بررسی ( در مطالعه1020همکاران )

ان نتایج این پژوهش نشتند. پرداخهای ترکیبی با استفاده از دادهمحصوالت سویا و ذرت در چین 

حقیق وجود متغیرهای اقلیمی تیک ارتباط غیرخطی میان تولید محصول سویا و ذرت با داد، 

( در تحقیقی به 1020) توکوناگا و همکارانارون بوده است. و Uصورت به دارد که این ارتباط

و جزیه ت محصوالت کشاورزی در ژاپن به کمک تغییراقلیم بر تولیدات هایگذاریتأثیربررسی 

ش متغیر اقلیمی دما، تاب سه گذاریتأثیر بررسیپرداختند. در این  های ترکیبی پویادادهتحلیل 

با  اهزمینی و سبزیاز برنج، سیبخورشیدی و بارش بر تولیدات محصوالت کشاورزی ژاپن اعم 

فزایش ایستا و پویا نشان داد که اهای ترکیبی دادهاستفاده از تابع تولید پرداخته شد. نتایج حاصل از 

درصد و در  8/0مدت ساالنه، تولید برنج را در کوتاه دمای میانگیندر  سلسیوسدرجه  یک

 دهد. می درصد کاهش 3/9بلندمدت 

های اخیر در ارتباط با تغییر اقلیم صورت گرفته در سال هایبررسیای از ، نمونههای باالبررسی

عنوان ه که بههای صورت گرفته آنچبررسیبا توجه به باشند. در داخل و خارج از کشور می

متغیرهای دما و بارش بوده که در  شده،متغیرهای مهم آب و هوایی در بخش کشاورزی استفاده 

ده ، استفاهدف اصلی این پژوهش نیز استاین تحقیق نیز از این دو متغیر آب و هوایی مهم که 

                                           
Regressive Distributed Lag (ARDL) -Auto 1 
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د رهمراه متغیرهای فیزیکی بر عملکهای متغیرهای آب و هوایی بهگذاریتأثیرتا به بررسی  شده

 مدت پرداخته شود. این محصول در دو دوره بلندمدت و کوتاه

 هامواد و روش
ربوط م هایگذاریتأثیرآب و هوایی و  هایتغییرپذیریبا توجه به پدیده گرمایش جهانی و موضوع 

ال انجام است که برای بررسی در ح ایگستردههای های مختلف، پژوهشبه آن در بخش

 های متعددی وجود دارد. از جملهبر بخش کشاورزی روش آب و هواییتغییر  هایگذاریتأثیر

-، روش0سازی زراعی، شبیه2ریزی ریاضی، برنامه9، رشد1، تابع تولید2ها، روش ریکاردیناین روش

و یا ترکیبی از آنها بوده است که برخی  7(CGE، تعادل عمومی )6(GCM)های گردش عمومی 

(. 1022بر کاربرد گسترده، نقاط ضعفی نیز دارند )جان جوآ و همکاران،  افزونها از این روش

ل در دلیکه از روش اقتصاد سنجی ریکاردین استفاده کردند، به هاییبررسیعنوان مثال، در به

رآورد تغییر اقلیم بیش از حد ب تأثیررفاهی مثبت،  هایگذاریتأثیرهای ثابت، نظر گرفتن قیمت

هایی همراه است زیرا، بر اساس متغیرهای های رشد نیز با محدودیتاز مدلشود. استفاده می

اند و دسترسی به این اطالعات در کشورهای جهان ریزی شدهپایه (بیولوژیکیزیستی )اقلیمی و 

(. 2931شود )مومنی و زیبایی، نیز لحاظ نمی فناوریسوم محدود است و در این مدل بهبود 

عمومی نیز منجر به نتایج غیرواقعی شده و باعث گمراهی در کشف های تعادل مدل ،همچنین

در این پژوهش، با استفاده از مدل تابع تولید و (. 1022شود )جان جوآ و همکاران، حقایق می

-تغییرپذیری، به بررسی تأثیر DOLSپویا  و الگوی  های ترکیبیدادهروش اقتصاد سنجی جدید 

 .شودپنبه آبی ایران پرداخته می راهبردیآب و هوایی بر عملکرد محصول  هایعامل های

تابع تولید، رابطه بین نهاده مصرف شده و ستاده تولید شده را در سطوح مختلف مصرف نهاده 

 (:2976نژاد و نجارزاده، موسیباشد )( می2دهد. شکل کلی تابع تولید به صورت رابطه )نشان می

(2) 1 2( , ,..., )nY f X X X 
کار، سرمایه تولید )به ترتیب انواع متنوعی از نیروی هایعامل Xمقدار تولید و  Y(؛ 2در رابطه )

تولیدی مدیریت  هایعاملبر  افزوندهد. حال اگر در تولید یک محصول، و مواد( را نشان می

                                           
1 Ricardian 
2 Production Function 
3 Growth 
4 Mathematical Programming 
5 Agronomic – Simulation Model 
6 General Circulation Model (GCM) 
7 Computable General Equilibrium (CGE) 
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گاه تابع تولید به صورت ، آنتولیدی غیرقابل مدیریت هم در نظر گرفته شود هایعاملشده، 

 ( خواهد بود:1رابطه )

(1) 1 2 3( , , )Y f X X X 
زیرکشت، کود، بذر و  شده مانند سطحهای تولیدی مدیریت، برداری از نهاده1X(؛ 1در رابطه )

اقلیمی  هایعاملهای تولیدی غیرقابل مدیریت مانند ، برداری از نهاده2Xهای فیزیکی، نهاده دیگر

، سیبرردر این بدین ترتیب باشد. کار رفته میهب فناوریبیانگر سطح  3X)دما، بارش و ...(، و 

: توکوناگا و همکاران 1022جان جوآ و همکاران، شود )(، تصریح می9( به صورت رابطه )1رابطه )

 بود: ( خواهد9صورت رابطه )ه تابع عملکرد پنبه آبی بمدل کاربردی  ،(، بنابراین1020

(9) 𝐿𝑦𝑖𝑡 = 𝐹(𝐿𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑡 , 𝐿𝑟𝑎𝑖𝑛2
𝑖𝑡 , 𝐿𝑡𝑒𝑚𝑖𝑡 , 𝐿𝑡𝑒𝑚2

𝑖𝑡, 𝐿𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑡 , 𝐿𝑠𝑒𝑒𝑑𝑖𝑡  , 𝐿𝑙𝑎𝑏𝑒𝑟𝑖𝑡 , 𝐿𝑚𝑎𝑐ℎ𝑖𝑛𝑖𝑡 

 ؛Lrainit منتخب )کیلوگرم/هکتار(، گیاهان زراعیلگاریتم طبیعی عملکرد  ؛Lyit، (9در رابطه )

لگاریتم طبیعی توان دوم مجموع ؛ Lrain2it متر(،لگاریتم طبیعی مجموع بارش ساالنه )میلی

 ؛Ltemp2it(،سلسیوس دمای ساالنه )درجه میانگینلگاریتم طبیعی  ؛Ltempit بارش ساالنه،

 شیمیاییلگاریتم طبیعی کل کود ؛Lfertit دمای ساالنه، میانگینلگاریتم طبیعی توان دوم 

لگاریتم طبیعی مقدار بذر مصرفی در هکتار  ؛Lseedit تار )کیلوگرم/هکتار(،مصرفی در هک

 ؛Lmachinit روزکار(،-کار در هکتار )نفرلگاریتم طبیعی نیروی ؛Llaberit )کیلوگرم/هکتار(،

 .باشدمی در هکتار ها و ادوات کشاورزیدرصد استفاده از ماشین میانگینیعی لگاریتم طب

 بین( برای نشان دادن رابطه 9رابطه ) برابراست که در تابع عملکرد پنبه آبی،  یادآوریالزم به 

تا د شدما و بارش با عملکرد پنبه آبی، از توان دوم این متغیرها استفاده  آب و هواییمتغیرهای 

عات مرب حداقل. برای بررسی تابع عملکرد پنبه آبی از روش دست آیدبه ترییک برآورد دقیق

 2روشی برای بررسی روابط بلندمدتچراکه این الگو  ( استفاده شده است.DOLSمعمولی پویا )

 باشد و با توجه به تعریف تغییر اقلیم، که تغییر شرایط آببین متغیر وابسته و توضیحی مدل می

تواند در بررسی این پدیده می DOLS، استفاده از روش استو هوایی در طی یک دوره زمانی 

 (.1029زید، باشد )بن سودمند

که توسط استاک و  استپویا  ترکیبیهای های برآورد مدل دادهیکی از روشDOLS روش 

مربعات  کمینهدر روش  هاییدر این روش با اعمال تعدیل .( مطرح شده است2339واتسون )

 ندکمتغیرهای مستقل را بررسی می یک متغیر وابسته نسبت به تغییرپذیری معمولی، واکنش

                                           
1 Long-term 
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-زننده برآوردهای این روش در مقایسه با دیگر برتریترین (. از مهم2939)علیزاده و گلخندان، 

های کوچک نیز کاربرد داشته و از ایجاد تورش انباشتگی این است که در نمونههای بردار هم

(. 2930و همکاران، است )فطرس  (النرمعادی )مجانبی توزیع  دارایکند و همزمان جلوگیری می

یی بیشتری دهد که این روش کارآمینشان  (1000) الزم به یادآوری است که کائو ،همچنین

 هاییبورد ضرآدر این روش برای بر .سازدهای آماری معتبر را فراهم میو امکان استنباط داشته

 :(2939ابراهیمی، فقه مجیدی و ) شودعمل می (2رابطه )صورت بلندمدت به

(2) 
, ,

1 1

p p

it i it j i t j j i t j it

j j

Y X X X u    

 

        

تفاضل متغیر  ؛Xi,t−j∆، (2ی روندهای گذشته و آینده )تقدم یا تاخردهندهنشان ؛P(، 2در رابطه )

ها یا وقفه هاییبضر ؛γjتفاضل متغیر توضیخی با روندهای آینده،  ؛Xi,t+j∆توضیحی با وقفه، 

 ؛Yitورد رابطه بلندمدت پویا، آخطای بر ؛uitروندهای آینده،  هاییبضر ؛δjروندهای گذشته، 

مهرآرا و شود )( استفاده می0ی )مدت نیز از رابطهبرای برآورد رابطه کوتاه. متغیر وابسته است

 (:2930همکاران، 
(0) 0 1 2 1 3 1 1it it it it ity X X y u               

ضریب ؛αمتغیر وابسته،  ؛yitبردار متغیر توضیحی،  ؛Xitتفاضل مرتبه اول ،؛∆(، 0در رابطه )

باشد. در صورتی که  ضریب تصحیح خطا با می پیشتعادل دوره  نبود ؛uit−1تصحیح خطا و 

رود چنین باشد(، نشانگر سرعت تصحیح خطا و میل به عالمت منفی ظاهر شود )که انتظار می

تعادل  نبودهد که در هر دوره چند درصد از ضریب نشان میتعادل بلندمدت خواهد بود. این 

 (. 2982تشکینی، ) شودتعدیل شده و به سمت رابطه بلندمدت نزدیک می ،متغیر وابسته

ای ههای مورد بررسی را به کمک آزمونپیش از تحلیل روابط میان متغیرها بایستی مانایی سری

 هایضی تجربی مبتنی بر فرنجی در کارهاهای معمول اقتصادس. روشکردریشه واحد بررسی 

است، به این دلیل که امکان ساختگی بودن برآورد با متغیرهای  بررسیمانایی متغیرهای مورد 

ای منجر خواهد شد کنندهنامانا وجود دارد و استناد به نتایج چنین برآوردهایی به نتایج گمراه

 ترکیبیاز دو آزمون معروف ریشه واحد در الگوهای  مطالعهدر این  ،(. از این رو1000بالتاجی، )

( استفاده شده است. 1009) 9( و آزمون ایم، پسران و شین2339)1شامل آزمون لوین، لین و چو

                                           
1 Lag and Lead 
2 Levin,  Lin & Cho 
3 Im, Pesaran & Shin 
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نامانا  صورتمدل در برآورد ها مبتنی بر وجود یک ریشه واحد است.فرضیه صفر در این آزمون

شود که برای جلوگیری از اتکا به مدل می منجر به ایجاد رگرسیون کاذب در ،بودن متغیرها

ه از اما هنگام استفادانباشتگی وجود دارد. و آزمون هم گیریهای تفاضلرگرسیون کاذب روش

الگو اطالعات ارزشمندی در رابطه با سطح متغیرها از دست  هاییبتفاضل متغیرها در برآورد ضر

جلوگیری از ایجاد رگرسیون کاذب مناسب رود به همین دلیل استفاده از این روش برای می

 علیزاده وانباشتگی استفاده کرد )های همای رفع این مشکل از آزمونتوان برباشد که مینمی

ظام نکننده یک رابطه تعادلی بلندمدت است که انباشتگی تداعی(. مفهوم هم2939گلخندان، 

بنابراین اگر با  (.2978وفرستی، نکند )ن حرکت میبه سمت آ اقتصادی در طول زمان (سیستم)

ل مد برآوردانباشتگی برقرار باشد، نتایج حاصل از وجود متغیرهای نامانا در مدل، بین آنها هم

 و اعتبار بیشتری تواندارای  ترکیبیهای انباشتگی در دادههای همقابل اعتماد خواهد بود. آزمون

ها صورت جداگانه است و حتی این آزمونانباشتگی برای هر مقطع بههای همنسبت به آزمون

التاجی، بقابلیت استفاده در شرایطی که دوره زمانی کوتاه و حجم نمونه نیز کوتاه باشد نیز دارد )

 2انباشتگی در مدل از روش ارائه شده توسط کائوبرای بررسی آزمون هم تحقیق(.در این 1000

 .انباشتگی یا رابطه بلندمدت استهم نبود، ( استفاده شده است. فرضیه صفر در این آزمون2333)

 شده از توان دوم متغیرهای دما و بارش استفاده (9با توجه به اینکه در مدل کاربردی رابطه )

شود ( استفاده می6این متغیرها از رابطه ) کمینهیا  بیشینهه قطلذا برای محاسبه کشش و ن ،است

 (:2932نسب و پایکاری، )حسینی

(6) 
ƞ̂ij =

∂LnY

∂LnX
= β̂1 + 2β̂2LnX 

منتخب(،  گیاهان زراعیمتغیر وابسته )عملکرد  ؛Yاقلیمی،  هایکشش متغیر ؛ƞ̂𝑖𝑗(، 6در رابطه )

Xمتغیر مستقل )متغیرهای اقلیمی دما و بارش(،  ؛�̂�1مقدار ضریب  ؛LnX،  و�̂�2مقدار ضریب  ؛
2LnX یا  بیشینه(، درصورت وجود نقاط 9همچنین با توجه به مدل کاربردی رابطه ) باشد.می

شود )حسینی نسب استفاده می( 7رابطه )در الگوی لگاریتمی از ، برای محاسبه این نقاط کمینه

 (:2932و پایکاری، 

(7) 
1

2

exp
2

T




 
  

  

                                           
1 kao 
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 α2و   متغیرهای اقلیمی دما یا بارشضریب توان اول  α1، کمینهیا  بیشینهنقطه (، 7در رابطه )

د بانک هزینه تولی این تحقیق از هایداده.باشدمتغیرهای اقلیمی دما و بارش میضریب توان دوم 

ر کاو نیروی ها و ادوات کشاورزیتغیرهای عملکرد، بذر، کود، ماشینوزارت جهاد کشاورزی برای م

استفاده شده و  2932-2930لی ا 2972-2970سال زراعی از با توجه به آخرین اطالعات آن 

ها از سازمان هواشناسی کشور تهیه شده های متغیرهای اقلیمی بارش و دمای ساالنه استانداده

دلیل  به) کشت محصول در نقاط مختلف کشوراز آنجا که ممکن است الزم به توضیح است است. 

به همین منظور از میانگین و مجموع ساالنه متفاوتی داشته باشد  هایدوره ختلف(های ماقلیم

 دما و بارش استفاده شده است.

های خراسان، تهران، اردبیل، شامل استانبوده که استان کشور  20 بررسیهای مورد استان

محصول درصد  30باشد چراکه بیش از اصفهان، کرمان، مرکزی و سمنان میگلستان، فارس، یزد، 

الزم به توضیح است که با توجه تقسیمات کشوری، . شودها تولید میآبی در این استان پنبه

های خراسان شمالی، رضوی و و استان ،ده و با نام استان تهرانهای قم و تهران ادغام شاستان

فزار اوردها از نرمآبر برآوردبرای  ،جنوبی نیز پس از ادغام با نام خراسان بیان شده است. در نهایت

Eviews8 .استفاده شده است 

 نتایج
های آماری متغیرهای مورد استفاده در ویژگی بررسیبرای آشنایی با متغیرهای مورد استفاده در 

، بیشینه، کمینهمقادیر  (2) لونشان داده شده است. در این جد برای محصول پنبه آبی (2جدول )

 میانگین و انحراف معیار متغیرها خالصه شده است.
 برای محصول پنبه آبی بررسیهای آماری متغیرهای مورد استفاده در ویژگی ( 1)جدول 

نام         

 متغیر

 انحراف معیار میانگین بیشینه کمینه شرح متغیر

Y )1211/790 020/1260 77/9721 1073/119 عملکرد )کیلوگرم/هکتار 

TEMP دمای ساالنه )درجه  میانگین

 (سلسیوس

7018/8 6027/10 7391/26 2186/1 

RAIN )2220/211 1220/190 0999/001 8/19 مجموع بارش ساالنه )میلیمتر 

SEED )07720/90 2187/71 2292/261 2602/29 بذر مصرفی )کیلوگرم/هکتار 

FERT  کل کود شیمیایی مصرفی

 )کیلوگرم/هکتار(

8908/72 138/1099 987/936 2791/102 

LABER  2126/92 1878/86 27/109 12/12 روزکار/هکتار(نیروی کار )نفر 

MACHIN ها و ادوات کشاورزیماشین 

 )درصداستفاده/هکتار(

262/7 308/71 001/92 291/21 

 های تحقیق: یافتهنبعم
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استان  20آبی در بین عملکرد پنبه بیشینهو  کمینه دهد(، نشان می2ارقام موجود در جدول )

ترتیب برابر به 2930-32الی  2970-72آبی در ایران طی دوره مورد بررسی منتخب تولید پنبه

عملکرد مربوط به استان  بیشینهباشد. کیلوگرم در هکتار در سال می 77/9721و  1073/119با 

-78عملکرد مربوط به استان یزد در سال زراعی  کمینهو  2986-87اصفهان در سال زراعی 

مربوط به استان  سلسیوسدرجه  6/10دمای ساالنه  میانگین هبیشینباشد. همچنین، می 2977

باشد. برای متغیر بارش نیز مربوط به استان اردبیل می سلسیوسدرجه  7/8دما  کمینهکرمان و 

متر بوده که مربوط به استان گلستان و کمترین میلی 099/001مجموع بارش ساالنه  بیشینه

 ها وباشد. بیشترین درصد استفاده از ماشینمتر مییلیم 8/19بارندگی مربوط به استان یزد با 

استان منتخب  20آبی در بین در طی دوره بررسی برای تولید محصول پنبه  ادوات کشاورزی

در هکتار برای  ها و ادوات کشاورزیکمینه درصد استفاده از ماشینمربوط به استان اردبیل و 

آبی در  نبهکار برای تولید پنیروی کمینهو  بیشینهباشد. می تولید پنبه آبی مربوط به استان یزد

های اصفهان و فارس بوده و همچنین ترتیب مربوط به استاناستان مورد بررسی به 20بین 

ای هترتیب مربوط به استاناستفاده از کود در هکتار برای این محصول به کمترینو  بیشترین

ن بذر مصرفی در هکتار در طی دوره مورد بررسی میزا کمینهو  بیشینهسمنان و گلستان، و 

 ایستایی در آغاز ،از برآورد مدل پیشدر ادامه  باشد.های خراسان و گلستان میمربوط به استان

الصه خاست که  شدهبررسی دو آزمون پرکاربرد لوین، لین و چو و ایم، پسران و شین  بامتغیرها 

( برای لگاریتم متغیرهای مورد بررسی در سطح و 9)( و 1نتایج این دو آزمون در جدول شماره )

انی و عرض از مبدأ و به تفکیک ری، با فرض وجود متغیرهای روند زمگیتفاضل نخستینپس از 

 داده شده است.نشان 
 نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها در سطح( 2جدول )

 با عرض از مبدا و روند با عرض از مبدا متغیر

 شین -پسران –ایمآزمون چو -لین -آزمون لوین شین -پسران–آزمون ایم چو -لین -آزمون لوین

 احتمال tآماره  احتمال tآماره  احتمال tآماره  احتمال tآماره 

LY *87/2- 008/0 *61/2- 08/0 63/0- 03/0 38/0- 86/0 
LRAIN 12/0 03/0 21/0- 60/0 88/2- 37/0 06/2- 20/0 

LRAIN2 10/0 03/0 09/2- 23/0 90/2 38/0 07/2- 20/0 

LTEMP *78/2- 07/0 *03/2- 07/0 *06/2- 06/0 *78/2- 07/0 

LTEMP2 *78/2- 068/0 *06/2- 078/0 **07/1- 02/0 *83/2- 07/0 

LFERT *88/2- 07/0 96/2- 2/0 *30/2 08/0 *37/2- 07/0 

LSEED 19/2- 21/0 *8/2- 03/0 97/2 00/2 06/2- 20/0 
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 نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها در سطح( 2جدول )ادامه  
 با عرض از مبدا و روند با عرض از مبدا متغیر

 -پسران–آزمون ایم چو -لین -آزمون لوین

 شین

 شین -پسران –ایمآزمون چو -لین -آزمون لوین

 احتمال tآماره  احتمال tآماره  احتمال tآماره  احتمال tآماره 
 

LLABER 00/2 00/2 *03/2- 070/0 *68/2- 03/0 *8/2- 08/0 
LMACHIN 13/2 30/0 07/2 80/0 38/0 28/0 *70/2- 071/0 

 درصد می باشد( 0 و20)*، ** به ترتیب معنی داری در سطح  : یافته های تحقیقنبعم

طور خالصه همه متغیرهای (، به9( و )1های )های ریشه واحد در جدولبا توجه به نتایج آزمون

ه که تفاضل مرتبطوریهاند، بدرصد، نامانا و حاوی یک ریشه واحد بوده احتمال یکالگو در سطح 

 هستند. I(0)موارد مانا یا  همهدرصد در یک اول آنها در سطح 
 نتایج آزمون ریشه واحد متغیرها در تفاضل مرتبه اول( 3)جدول 

 مبدا و روند با عرض از با عرض از مبدا متغیر

 شین-پسران –آزمون ایم چو -لین -آزمون لوین شین -پسران  –آزمون ایم چو -لین -آزمون لوین

 احتمال tآماره  احتمال tآماره  احتمال tآماره  احتمال tآماره 

dLY ***67/3- 000/0 ***26/20- 000/0 ***62/7- 000/0 ***13/8- 000/0 
dLRAIN ***81/1- 000/0 ***16/3- 000/0 ***06/9- 000/0 ***19/7- 000/0 

dLRAIN2 ***96/9- 000/0 ***92/3- 000/0 ***66/9- 000/0 ***18/7- 000/0 
dLTEMP ***66/2- 000/0 ***80/8- 000/0 ***98/9- 000/0 ***37/6- 000/0 

dLTEMP2 ***91/2- 000/0 ***76/8- 000/0 ***78/2- 000/0 ***86/6- 000/0 
dLFERT **29/20- 000/0 ***62/3- 000/0 ***07/8- 000/0 ***92/7- 000/0 
dLSEED ***26/3- 000/0 ***73/3- 000/0 ***71/6- 000/0 ***28/7- 000/0 

dLLABER ***32/6- 000/0 ***19/22- 000/0 ***17/2- 000/0 ***21/3- 000/0 
dLMACHIN ***03/6- 000/0 ***08/8- 000/0 ***67/2- 000/0 ***32/6- 000/0 

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

انباشتگی کائو از آزمون ایستایی برای ارتباط بلندمدت میان متغیرهای مدل از آزمون هم پس

دار معنی یک درصد کامالً احتمالآزمون کائو در سطح  در tنتایج آماره استفاده شده است که 

وجود رابطه بلندمدت میان عملکرد  نتایج این آزمون با توجه به ،. بنابراین(t=24/2)باشد می

انباشتگی یا مهفرضیه صفر مبنی بر نبود  ،. به بیان دیگرشودیید میتأ دیگر متغیرهاپنبه آبی و 

ت رابطه بلندمد رده برآوانباشتگی در مدل برابطه بلندمدت رد شده است. پس از اثبات وجود هم

 مدت با توجهخطای معادله بلندمدت، رابطه کوتاه هایآنگاه با استخراج جملهو  شودپرداخته می

مدت در بلندمدت و کوتاه هایه این ترتیب نتایج برآورد معادله( برآورد گردید. ب0) رابطهبه 

 ( ارائه شده است.0( و )2های )جدول
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باشد در می DOLSاز برآورد مدل به روش  دست آمدهبه( که بیانگر نتایج 2با توجه به جدول )

دار درصد معنی یکدرصد و  0متغیرها در سطح  دیگربلندمدت به غیر از بارش و توان دوم آن 

ی با دارمثبت و معنی تأثیردمای ساالنه  میانگینهمچنین با توجه به نتایج، توان اول شدند. 

صورت هب) خطیارتباط غیردهنده یک ه و توان دوم رابطه منفی، که نشانعملکرد پنبه آبی داشت

Uدهنده این است، نشانکه بوده است. دمای ساالنه  میانگینآبی و میان عملکرد پنبه (وارون

ش از نقطه بازگشت، افزای پسطور خطی باعث افزایش عملکرد نشده بلکه هافزایش دما همیشه ب

در اختیار با و ( 7با توجه به رابطه )آستانه بازگشت  یاین نقطه .شوددما باعث کاهش عملکرد می

60/28α1ترتیب برابر، دمای ساالنه که به میانگینوان دوم توان اول و ت ضریب هایداشتن  = 

α2 -16/9و   درجه 13/27از دمای  پیشکه تا . بدین معنی باشددرجه می 13/27بوده، برابر  =

 13/27از دمای  پسمنجر به افزایش عملکرد شده و  ی ساالنهدما میانگین، افزایش سلسیوس

(، طی دوره 6رابطه )برابر  ،همچنین. شودمیافزایش دما منجر به کاهش عملکرد  سلسیوسدرجه 

 یانگینممتغیر اقلیمی  هایتغییرپذیریعملکرد پنبه آبی به  هایتغییرپذیریساله کشش  12

ها متغیرهای کود، ماشیندست آمده است. به 12/0معادل  استان منتخب 20دمای ساالنه در بین 

داری با عملکرد داشته ولی متغیر بذر مصرفی و نیروی کار رابطه مثبت و معنی و ادوات کشاورزی

ی استفاده بیش از حد از این نهاده دهندهکه نشانداری با عملکرد داشته استرابطه منفی و معنی

 باشد.تولید می و یا قرار گرفتن در ناحیه سوم
 (DOLSمربعات معمولی پویا ) حداقلمدل به روش  برآورد دست آمده از بهنتایج  (4جدول )

 ارزش احتمال tآماره  انحراف معیار مقدار ضریب متغیر

𝑳𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒕 70/0- 98/2 02/0- (07/0) 

𝑳𝒓𝒂𝒊𝒏𝟐𝒊𝒕 21/0 29/0 31/0 (27/0) 

𝑳𝒕𝒆𝒎𝒑𝒊𝒕 
**60/28 239/8 23/1 (09/0) 

𝑳𝒕𝒆𝒎𝒑𝟐𝒊𝒕 **16/9- 270/2 12/1- (09/0) 

𝑳𝒇𝒆𝒓𝒕𝒊𝒕 
***78/0 27/0 08/2 (000/0) 

𝑳𝒔𝒆𝒆𝒅𝒊𝒕 
***80/0- 12/0 80/9- (000/0) 

𝑳𝒍𝒂𝒃𝒆𝒓𝒊𝒕 **10/0 21/0 08/1 (09/0) 

𝑳𝒎𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒊𝒕 ***18/0 22/0 02/1 (008/0) 

80/0 =�̅�𝟐                                               86/0  =2R 

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



 029بررسی اثرات بلند مدت و کوتاه مدت...

 درصد افزایش در استفاده از کودیک  ،این متغیرهای فیزیکی هایضریببا توجه به ، براینافزون

درصد در عملکرد پنبه آبی  78/0شیمیایی با فرض ثابت بودن سایر شرایط، منجر به افزایش 

درصد از  -80/0شرایط،  دیگرشود. یک درصد افزایش در استفاده از بذر با فرض ثابت بودن می

 کار و سهمفاده از نیرویدرصد افزایش در استدهد. همچنین، یکعملکرد پنبه آبی را کاهش می

درصد، عملکرد محصول پنبه  18/0و 10/0ترتیبشرایط، به دیگرآالت با فرض ثابت بودن ماشین

 یابد.آبی افزایش می
 (ECMمدت )مدل کوتاه برآورداز  دست آمدهبهنتایج  -(5جدول )

 ارزش احتمال tآماره  انحراف معیار مقدار ضریب متغیر

𝑪 **021/0 006/0 38/2 (02/0) 

∆𝑳𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒕 23/0 70/0 10/0 (77/0) 
∆𝑳𝒓𝒂𝒊𝒏𝟐𝒊𝒕 09/0- 07/0 21/0- (66/0) 

∆𝑳𝒕𝒆𝒎𝒑𝒊𝒕 **9/0- 0/1 21/1 (09/0) 
∆𝑳𝒕𝒆𝒎𝒑𝟐𝒊𝒕 07/2 361/2 80/0 (21/0) 

∆𝑳𝒇𝒆𝒓𝒕𝒊𝒕 ***09/0- 200/0 09/0- (00/0) 
∆𝑳𝒔𝒆𝒆𝒅𝒊𝒕 ***22/0 206/0 82/1 (007/0) 

∆𝑳𝒍𝒂𝒃𝒆𝒓𝒊𝒕 **29/0 009/0 22/1 (09/0) 
∆𝑳𝒎𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒊𝒕 **02/0 012/0 32/2 (00/0) 

∆𝑳𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒕−𝟏 12/0- 021/0 22/0- (67/0) 
∆𝑳𝒓𝒂𝒊𝒏𝟐𝒊𝒕−𝟏 029/0 001/0 10/0 (73/0) 

∆𝑳𝒕𝒆𝒎𝒑𝒊𝒕−𝟏 10/2- 90/1 78/2- (20/0) 
∆𝑳𝒕𝒆𝒎𝒑𝟐𝒊𝒕−𝟏 20/2 729/0 28/2 (22/0) 

∆𝑳𝒇𝒆𝒓𝒕𝒊𝒕−𝟏 ***90/0- 000/0 29/0- (00/0) 
∆𝑳𝒔𝒆𝒆𝒅𝒊𝒕−𝟏 91/0- 179/0 27/2- (21/0) 

∆𝑳𝒍𝒂𝒃𝒆𝒓𝒊𝒕−𝟏 29/0 218/0 02/2 (10/0) 
∆𝑳𝒎𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒊𝒕−𝟏 01/0 092/0 03/0 (00/0) 

∆𝑳𝒚𝒊𝒕−𝟏 ***02/0- 010/0 28/16- (00/0) 
𝒖𝒊𝒕−𝟏(𝒆𝒄𝒎) ***26/0- 072/0 00/6- (00/0) 

87/2  =W-D    (      ،000/0 )69/23  =F          ،39/0  =�̅�𝟐               ،36/0  =2R 

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

همراه متغیرهای فیزیکی در میزانعملکرد پنبه دما به مدت متغیردر کوتاه ،(0جدول ) با توجه به

رابطه مستقیم و  ها و ادوات کشاورزیکار و ماشینتأثیر داشته که مقدار کود مصرفی، نیروی

ه مدت رابطه دما با عملکرد پنبمقدار بذر رابطه منفی با عملکرد داشته است. بنابراین، در کوتاه
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ه است، دار شدمتغیر فیزیکی کود نیز معنی مچنین، وقفهباشد. هآبی یک رابطه خطی منفی می

درصد افزایش در وقفه متغیر کود نیز با فرض باشد. بدین ترتیب، یک که این ارتباط منفی می

درصدی در عملکرد پنبه آبی خواهد شد. درمورد  9/0شرایط منجر به کاهش  دیگرثابت بودن 

ر وقفه درصد افزایش دکه یک طوریدست آمده، بهبه وقفه عملکرد پنبه آبی نیز یک ارتباط منفی

-مدل کوتاه نتایجِ بنابردرصدی در عملکرد پنبه آبی خواهد شد.  02/0عملکرد منجر به کاهش 

برآورد شده است که از نظر آماری کامالً  -26/0، معادل ecm(-1)تصحیح خطا مدت، ضریب

سمت تعادل بلندمدت است. مدت بهدل کوتاهتعا نبوددهنده سرعت تعدیل دار بوده و نشانمعنی

سمت تعادل بلندمدت واحد به 26/0مقدار دهد در هر دوره متغیرهای مدل بهاین مقدار نشان می

 شوند. گرا میهم

 گیریبحث و نتیجه
 آب و هوایی هایعاملمدت بلندمدت و کوتاه هایاثرگذاریطور که بیان شد در این تحقیق همان

آورد از بر پیش شد. برآوردمربعات معمولی پویا  حداقلروش پنبه آبی بهدما و بارش بر عملکرد 

ان ایستایی بیهای آزمونانباشتگی انجام شده که نتایج های ایستایی و همآزمون DOLSبه روش 

 زانباشتگی کائو نیبوده است. نتایج آزمون همپنبه آبی از وجود یک ریشه واحد برای محصول 

نتایج ت.اس های توضیحی و وابسته مدل برای این محصولبودهنشان از ارتباط بلندمدت میان متغیر

نشان داد که در بلندمدت تنها متغیر اقلیمی دما بر میزان عملکرد پنبه آبی تأثیر داشته بلندمدت 

طی غیرخ ارتباطمعکوس( بوده است که این Uصورت کوهانی شکل )هغیرخطی و ب ،این ارتباط و

( 1020( و شایی و همکاران )2932اسد و همکاران )(، بنی2987با نتایج واتقی و اسماعیلی )

 جهت بوده است.هم

دست آمده است که بیان به 12/0محاسبات،  برابر دما در بلندمدت آب و هواییشش متغیر ک

االنه که دمای س میانگینشرایط یک درصد افزایش در میانگین  دیگردارد، با فرض ثابت بودن می

درجه  27/0)حدود  سلسیوس 36/26به  سلسیوسدرجه  73/26منجر به افزایش این متغیر از 

 22دوره مورد بررسی در بین  درآبی را پنبه عملکرد  میانگین( خواهد شد، میزان سلسیوس

 02/2کیلوگرم بر هکتار )حدود  062/1263کیلوگرم بر هکتار به  020/1260استان منتخب از  

 13/27دما برای این محصول برابر  بیشینهنقطه کیلوگرم بر هکتار( افزایش خواهد داد. همچنین، 

افزایش دما منجر به افزایش  ،بیشینهاز دمای  پیش کهطوریهدست آمده به ب سلسیوسدرجه 

غیر آماری مت با توجه به ویژگی .آن منجر به کاهش عملکرد پنبه آبی خواهد شد پس ازعملکرد و 



 021بررسی اثرات بلند مدت و کوتاه مدت...

 60/10استان مورد مطالعه  20سال در بین  12این متغیر در طی  بیشینهدمای ساالنه،  میانگین

هد نقطه دباشد که نشان میدست آمده بیشتر میبه بیشینهباشد که از نقطه می سلسیوسدرجه 

بر رادما )که ب میانگیندمای محاسبه شده درون نمونه قرار دارد، اما از آنجا که میانگین  بیشینه

شده کمتر است بنابراین، ممکن است  برآورددمای  بیشینهاست( از نقطه  سلسیوسدرجه  73/26

-باشند. برای این منظور، همان دمای مدنظر نرسیده بیشینهبه نقطه  بررسیهای مورد همه استان

ن ادمای ساالنه برای هر است بیشینهانجام داده شد، به بررسی  گیاهان زراعی دیگرطور که برای 

استان مورد  20ها نشان داد، در بین سال پرداخته شد، که این بررسی 12طور جداگانه در دوره به

رجه د 13/27دمای ساالنه  بیشینهاستان تهران، سمنان، اردبیل و یزد هنوز به نقطه  2بررسی، 

 ینهبیشها در طی دوره مورد بررسی دمایی باالتر از نقطه استان دیگراند و نرسیده سلسیوس

اشد تواند به این سبب بدار نشدن متغیر اقلیمی بارش میاما معنیاند. محاسبه شده را تجربه کرده

 قیمطور مستبهمانند ذخایر زیرزمینی که  که در تولید این محصول آبی، بیشتر از آب آبیاری

یرها متغ یهمهمتغیرهای فیزیکی مدل نیز  توسط خود کشاورز بوده، استفاده شده است. در مورد

اند که این ارتباط به غیر از نهاده بذر، ارتباطی منفی با داری با عملکرد پیدا کردهارتباط معنی

باشد. در مورد ارتباط منفی نهاده بذر با عملکرد نیز می (تئوریفرضیه )عملکرد بوده که سازگار با 

بارتی عحد استفاده شده و یا به توان بیان کرد که در تولید پنبه آبی از این نهاده بیش ازنیز می

 دیگر تولیدکننده در ناحیه سوم تولید قرار دارد.

دهد که تنها متغیر اقلیمی دما مانند مدت برای محصول پنبه آبی نشان میکوتاهالگوی نتایج 

طی نبوده ت غیرخدبلندمرابطه ت بر عملکرد تأثیرگذار بوده که این ارتباط بر خالف دبلندمرابطه 

 هایاملعارتباط خطی میان  مستقیم با عملکرد پنبه آبی بوده است.ک ارتباط خطی غیربلکه ی

(، 2931(، مومنی و زیبایی )2939اقلیمی با عملکرد نیز در تحقیقات زرعکاری و همکاران )

، (1022کاران )بنالچ گونزالس و هم(، 2930(، علیجانی و همکاران )2931نوروزیان و همکاران )

 ( نیز دیده شده است.1002و کومار و همکاران ) (1003) (، سالتانا و همکاران1029)بن زید 

دار شده که این ارتباط به غیر از مدت معنیمتغیرهای فیزیکی نیز در کوتاه یهمه ،همچنین

ی با های فیزیکی ارتباطی مثبتنهاده دیگر درمورد متغیر کود که ارتباطی منفی با عملکرد داشته

دهنده استفاده بیش از حد از این نهاده آبی داشته است که ارتباط منفی کود نشان نبهپعملکرد 

مورد  دهد.دردر تولید بوده که در واقع قرار گرفتن تولیدکننده در ناحیه سوم تولید را نشان می

فی که ارتباط مندار شده های متغیرها نیز تنها وقفه متغیرهای، کود و متغیر وابسته معنیوقفه
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اورزی، دست آمده متخصصان کشنتایج به بنابرتواند به این خاطر باشد که وقفه کود با عملکرد می

استفاده زیاد از کودهای شیمیایی منجر به باقی ماندن آن در خاک و در نتیجه از بین بردن 

 های بعد خواهد شد. ساختمان خاک شده که این امر منجر به کاهش عملکرد در سال

ارس، های فدمای ساالنه، استان میانگین بیشینهدست آمده در مورد نقطه نتایج بهبا توجه به 

 انگینمی بیشینه، اصفهان، مرکزی و کرمان که حتی به دمایی باالتر از نقطه گلستانخراسان، 

 یرویارویالزمی در جهت  هایگیریاند، باید تصمیمدهدمای ساالنه در طی دوره مورد بررسی رسی

 .کنندتغییر الگوی کشت را اتخاذ  یا های مقاوم به دما ورقمبا افزایش دما از جمله استفاده از 

تواند منجر به کاهش عملکرد افزایش دما میطور که در نتایج تحقیق دیده شد، همان ،همچنین

 ازو از آنجا که یکی  مدت(و یا ارتباط خطی منفی در کوتاه بیشینه)عبور دما از نقطه  شود

با مداخله خود در  هاانسان زیراها بوده است )های انسانترین منبع افزایش دما فعالیتمهم

هم ههای شدید، باز جمله خشکسالی، طوفان رویدادهاییه این کبرافزونهای طبیعی، اکوسیستم

شود، باعث ایجاد ها و مراتع را منجر میهای آبی، تخریب جنگلخوردن تعادل اکوسیستم

به همین منظور دولت گردد(، های زراعی میمشکالتی در تولید محصوالت زراعی و اکوسیستم

 ود.ها شبا ایجاد ضوابط و مقرراتی مانع از نابودی بیش از حد منابع طبیعی از جانب انسان باید

بت مث أثیرتتواند هم با توجه به شرایط اقلیمی و نوع کشت هر منطقه، تغییر اقلیم می طورکلیبه

 هایاملع تأثیرشود منفی بر تولید محصوالت کشاورزی داشته باشد. لذا، توصیه می تأثیرو هم 

ا برای مناطق ر بهینه کشور بررسی تا بتوان الگوی کشت راهبردیانواع محصوالت تولید اقلیمی بر 

اقلیم ن در زمینه زراعت و یدست آورد. برای تحقق این امر الزم است متخصصپذیر بهآسیب

رایط ش درای همکاری الزم را با متخصصان اقتصاد داشته باشند تا بتوان مدیریت زراعی بهینه

 هایداده هب دسترسینداشتن  دلیلبه تحقیقاین  اینکه به باتوجه ،در نهایت متغیر فراهم کنند.

 درمقیاسها بررسی آینده در شودمی پیشنهاد لذا شده بررسی کشوری سطح در تر،جزئی

 .تبیین شود کاربردی و ترواقعی نتایج تا شود بررسی( شهرستانبرای مثال ) کوچکتری
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