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چكیده
تغییر اقلیم به یکی از چالشهای بشر در سده اخیر مبدل شده است بهطوریکه بخش کشاورزی یکی از اصلیترین
بخشهای متأثر از این پدیده میباشد .این تحقیق به بررسی تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر عملکرد و ریسک عملکرد
محصولهای منتخب و همچنین بر امنیت غذایی در منطقه خراسان میپردازد .بدین منظور از مدل دادههای ترکیبی
و رویکرد تابع تولید تصادفی جاست و پاپ برای بررسی اثرگذاری تغییر اقلیم بر عملکرد و ریسک عملکرد محصولها
در شهرستانهای منتخب استفاده شد .همچنین در این تحقیق ،روش  SDSMبرای تولید متغیرهای اقلیمی دمای
بیشینه ،دمای کمینه و بارش با استفاده از خروجیهای مدل  CanESM2برای سال  0202استفاده شد .نتایج نشان
داد که متغیرهای دمای بیشینه ،دمای کمینه و بارش اثر معنیداری بر عملکرد محصوالت موردبررسی دارد.
بهطوریکه این عاملها منجر به کاهش تولید گندم آبی ،جو آبی و جو دیم در سال 0202در مقایسه با سال پایه
میشود .یافتهها نشان میدهد ،در سناریوهای اقلیمی  RCP 2.6, 4.5, 8.5موجودی سرانه گندم از  841/00به
ترتیب به  821/18 ،824/44و  ،821/10و برای محصول جو از  14/01به ترتیب به  14/81 ،41/14و 20/11
کیلوگرم به ازای هر نفر کاهش و برای محصول سیبزمینی از  02/04به ترتیب به  01/04 ،01/10 ،01/01کیلوگرم
به ازای هر نفر تغییر خواهد کرد .با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهاد میشود راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم
همچون سرمایهگذاری بر روی فناوریهای نوین موردتوجه سیاستگذاران بخش کشاورزی قرار گیرد.
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مقدمه
تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالشهای محیطزیستی جهان در سده کنونی است و مهمترین
عامل به وجود آورنده آن ،افزایش غلطت گازهای گلخانهای در اثر فعالیتهای انسان است
( .)Shayanmehr et al, 2020aبررسیها نشان میدهد که میانگین دمای کره زمین در طی یک
سده اخیر  0/8سلسیوس افزایش یافتهاست؛ بهطوریکه  57درصد از افزایش دمای پیشآمده در
طی سه دهه اخیر رخ داده است ) .(Hansen et al, 2006گزارشهای هیئت بینالدول تغییر
اقلیم )CCII( 1گویای آن است که تغییرات آب و هوایی به شکل شدیدتری ادامه خواهد یافت
که این تغییرات اثرهای زیانباری بر بوم سامانه ،تنوع زیستی و زندگی بشر خواهد گذاشت (Kotir,

) .2011با توجه به وابستگی شدید بخش کشاورزی به شرایط اقلیمی ،این بخش میتواند بیشترین
تأثیر را بپذیرد ) .(Ye et al, 2013تغییرات اقلیمی از طریق افزایش دما و تغییر در الگوی بارش
و همچنین از طریق تغییر در طول دوره رشد گیاه و چرخه محصول ،عملکرد و تولید محصولهای
کشاورزی را تحت تأثیر قرار میدهد ) .(Steltzer and Post, 2009بهطوریکه نتایج بررسیها و
ارزیابیهای اخیر نشان میدهد که اگر اقدامی برای مقابله با گرم شدن دمای زمین انجام نشود،
تولید جهانی محصولهای کشاورزی تا سال  0080حدود  17/9درصد کاهش مییابد ( Cline,
.)2017
ایران در غرب آسیا ،منطقهای که در پهنهبندی  ،IPCCجز منطقههای خشک و نیمهخشک جهان
به شمار آمده ،واقع شدهاست ) .(Shayanmehr et al, 2020bدر این منطقه ،اثرگذاریهای منفی
تغییر اقلیم بسیار شدید خواهد بود .چون اقلیم خشک و نیمهخشک بیش از دیگر اقلیمها نسبت
به تغییرپذیریهای محیطی حساس بوده و آسیبپذیری بیشتری دارند (Bannayan et al,
) .2010بنابراین ،ایران با چالشهای جدی برای تولید محصولهای کشاورزی و تأمین امنیت
غذایی در آینده با پدیده تغییر اقلیم رو به رو خواهد شد ) .(Ahmadi et al, 2019افزون بر این،
رشد جمعیت و در نتیجه افزایش تقاضا برای غذا و همچنین کمیابی و عدم دسترسی به منابع
آب میتواند بر تولید غذا و تأمین امنیت غذایی در ایران تأثیر شایان توجهی داشته باشد
) .(Shayanmehr et al, 2020aاز این رو ،ارزیابی اثرگذاریهای تغییر اقلیم بر تولید محصولهای
کشاورزی و امنیت غذایی در ایران میتواند اطالعات مناسبی به برنامهریزان و سیاستگذاران
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برای تدوین و اجرای سیاستهای مناسب به منظور کاهش اثرگذاریهای منفی تغییر اقلیم بر
تولید محصولهای کشاورزی و امنیت غذایی فراهم آورد.
بررسی پیشینه تحقیق در زمینه ارزیابی اثرگذاریهای تغییر اقلیم بر عملکرد محصولهای
کشاورزی نشان میدهد که بررسیها و ارزیابیهای اغلب از دو گروه مدل؛ ( )1مدلهای شبیه-
سازی زراعی (Arora et al., 2013; Brown et al., 2011; Gupta et al., 2019; Lone et al.,
) 2019; Lobell et al., 2010و ( )0مدلهای رگرسیونی (Sarker et al ., 2012; Wei et al.,
) 2014; Mahmood et al ., 2019; Doğan & Kan., 2019; Shayanmehr et al, 2020bاستفاده
کردهاند .مدلهای شبیهسازی زراعی همچون  SUBSTOR ،APSIMو  CERESدر آزمایشهای
زراعی کنترلشده برای پیشبینی اثرگذاریهای تغییر آبوهوا بر عملکرد محصولهای زراعی
تحت سناریوهای اقلیمی مورد استفاده قرار میگیرند (Sarker et al.,2014; Shayanmehr et
) .al, 2020aیکی از نقطههای ضعف این مدلها این است که تمرکز صرفی بر فیزیولوژی محصول-
های زراعی دارند و اقدام به پیشبینی اثرگذاریهای بالقوه تغییر اقلیم بر عملکرد محصولها بدون
در نظر گرفتن رفتار سازگاری کشاورزان با این تغییرپذیریها میکند ) .(Finger, 2009از این رو،
نتایج مدلهای شبیهسازی زراعی اغلب اثرگذاریهای مثبت تغییر اقلیم را کمتر از حد و
اثرگذاریهای منفی تغییر اقلیم را بیشازحد برآورد میکند ) .(Mahmood et al., 2019برخالف
مدلهای شبیهسازی زراعی ،مدلهای رگرسیونی انعطافپذیرتر هستند ،زیرا تنها دادههای
تاریخی اقلیمی و عملکرد محصولها را برای برآورد استفاده میکند .افزون بر این ،با اینکه
مدلهای رگرسیونی برای اعتبارسنجی و ارزیابیشان به دادههای مدیریتی و مزرعهای نیازمند
نمیباشند ،اما برازش مناسبی را مجموعه مشاهدههای موجود فراهم میآورد و بنابراین پایه و
شالوده رابطههای آینده بین اقلیم و عملکرد را هماهنگ با گذشته در نظر میگیرد Sinnarong

).)et al. 2019; Shayanmehr et al, 2020a
بررسی پیشینه تحقیق در زمینه پیشبینی متغیرهای اقلیمی بر عملکرد محصولهای کشاورزی
نشان میدهد که گروهی از بررسیها با استفاده از سناریوهای کاهشی-افزایشی تعیین شده توسط
محقق (سناریوهای فرضی) (Zarei et al., 2019; Meghdadi et al.,2015; Momeni & Zibaei,
) ،2013گروهی دیگر از خروجیهای بزرگمقیاس مدل گردش عمومی (GCM) 1استفاده کرده-
اند ) .(Hajarpoor et al., 2014; Nassiri et al., 2006در نتایج این بررسیها توصیه شده که
)General Circulation Model (GCM
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برای دستیابی به نتایج قابل اعتمادتر در زمینه اثرگذاریهای تغییر اقلیم بر عملکرد محصولها
از دادههای بهبودیافته اقلیمی  GCMبرای  RCPs1استفاده شود .از این رو در این تحقیق از
خروجیهای  CMIP5-CanESM20برای پیشبینی شرایط اقلیمی آینده استفاده شد.
نوآوری این تحقیق در مقایسه با دیگر بررسی و ارزیابیهای صورت گرفته این است که در این
بررسی برای نخستین بار از مدل ریزمقیاس نمایی SDSM 3و دادههای مدل ( CanESM2مدل
اقلیمی) و مدل دادههای ترکیبی با رهیافت تابع تولید تصادفی جاست و پاپ (مدل اقتصادی)
برای ارزیابی اثرگذاریهای تغییر اقلیم آینده بر تولید محصولها و امنیت غذایی استفاده شد.
منطقه مورد نظر در این تحقیق منطقه خراسان میباشد .فعالیت اصلی اقتصادی در منطقه
خراسان ،کشاورزی و فعالیتهای مرتبط به آن است که بهشدت تحت تأثیر شرایط آبوهوایی و
اقلیمی منطقه است ) .(Ahmadi et al. 2015این موضوع ضرورت انجام بررسی و ارزیابیهایی در
جهت کاهش آسیبپذیری محصولهای کشاورزی در برابر تغییر اقلیم در این منطقه را دوچندان
میکند .لذا هدف اصلی این بررسی تبیین اثرگذاریهای تغییر اقلیم بر تولید محصولهای
کشاورزی و امنیت غذایی در منطقه خراسان است .انتظار میرود یافتههای این تحقیق بتواند در
تدوین و اجرای سیاستهای مناسب برای کاهش اثرهای سوء تغییر اقلیم بر تولید غذا و دستیابی
به امنیت غذایی منطقه خراسان استفاده شود.

روش تحقیق
در این بررسی ،در آغاز به پیشبینی متغیرهای اقلیمی دمای کمینه ،دمای بیشینه و بارش با
استفاده از مدل  SDSMدر قالب سناریوهای اقلیمی  RCP 4.5 ،RCP 2.6و  RCP 8.5برای سال
 0030پرداخته میشود .آنگاه در قالب مدل رگرسیونی جاست و پاپ دادههای ترکیبی ،پاسخ
عملکرد محصولهای زراعی منتخب (گندم آبی ،گندم دیم ،جو آبی ،جو دیم و سیبزمینی)
نسبت به متغیرهای اقلیمی برای سال مورد نظر در قالب سناریوهای اقلیمی مختلف در منطقه
خراسان بررسی می شود .در مرحله نهایی به بررسی اثرگذاریهای تغییر اقلیم بر امنیت غذایی
در منطقه خراسان پرداخته می شود .مرحلههای انجام تحقیق در شکل  0ارائه شده است.
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شکل ( )2چارچوب روش تحقیق
Figure (2) the framework of the research methodology
پیش بینی شرایط اقلیمی آینده با استفاده از مدل SDSM

مدلهای گردش عمومی ) (GCMsبهعنوان ابزار جامع برای تولید اطالعات در مورد اقلیم آینده
برای سناریوی انتشار معرفی شدهاند .خروجیهای این مدل هیچگاه نمیتوانند بهطور مستقیم
برای پیشبینیهای منطقهای یا نقطهای استفاده شوند ،آنها نیازمند ریزمقیاس نمایی هستند تا
با اعمال رفتارهای محلی در آنها پیشبینیهایشان در مقیاسهای محلی بهبود یابند .از این رو
در این بررسی از مدل  SDSMبرای ریزمقیاس کردن خروجیهای  CanESM2استفاده شد .مدل
 CanESM2تنها مدلی است که پیشبینی کنندههای روزانهای را فراهم میکند که بهطور مستقیم
در مدل  SDSMاستفاده میشود.
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 SDSMیکی از ابزارهای ریزمقیاس نمایی آماری میباشد که توسط ) Wilby et al. (2002برای
ارزیابی اثرگذاریهای منطقهای تغییر اقلیم توسعه داده شد .ورودی این مدل دادههای مشاهدهای
روزانه اقلیمی (همچون دمای کمینه ،دمای بیشینه ،بارش) مربوط به ایستگاه (متغیرهای
پیشبینی شونده) ،متغیرهای بزرگمقیاس ( NCEPپیشبینی کننده) و برونداد متغیرهای
بزرگمقیاس مدلهای گردش عمومی تحت سناریوهای انتشار مختلف برای دوره تحت بررسی
آینده میباشد .این مدل قابلیت سریع و کمهزینه دادههای ریزمقیاس شده در مقیاس ایستگاهی
بهصورت روزانه ،ماهانه ،فصلی و ساالنه را دارد .این مدل شامل شش مرحله میباشد )1( :کنترل
کیفیت و تبدیل دادهها؛ ( )0تعیین رابطههای بین متغیرهای پیشبینی کننده و پیشبینی شونده؛
( )3واسنجی مدل؛ ( )4تولید دادههای تاریخی و صحت سنجی مدل؛ ( )7تجزیه و تحلیل دادهها
و ( )6تولید سناریوهای اقلیمی.
ارزیابی عملکرد مدل
بهمنظور بررسی عملکرد مدل  SDSMدر شبیهسازی متغیرهای اقلیمی از معیارهای ضریب
همبستگی ( ،)Rضریب تعیین ( ،)R2میانگین خطای مطلق ) ،(MAEمجذور میانگین مربعات
خطا ) (RMSEو ضریب نش-ساتکلیف )NSE) 8و همچنین از نمودارهای مقایسهای استفاده
شدهاست ).)Rezaei et al, 2013; Shayanmehr et al, 2020b
مدلهای رگرسیون واکنش -عملکرد
در میان الگوهای رگرسیونی ،رویکرد تابع تولید جاست و پاپ قابلیت آن را دارد تا چگونگی
اثرگذاری متغیرهای مستقل را هم بر میانگین عملکرد و هم بر ریسک عملکرد ارزیابی کند
( .)Sarker et al., 2012این رویکرد بهعنوان یک روش کارآمد در تحلیل اثرگذاری تغییر اقلیم بر
عملکرد محصولها در بسیاری از بررسیهای پیشین استفاده شده است ( Palanisami et al.,
.)2011; McCarl et al., 2008; Kim & Pang, 2009; Cabas et al., 2009; Boubacar, 2010
بنابراین در این تحقیق ،برای برآورد حساسیت عملکرد محصولهای منتخب (گندم آبی ،گندم
دیم ،جو آبی ،جو دیم و سیبزمینی) در منطقه خراسان نسبت به دمای کمینه ،دمای بیشینه و
بارش از رهیافت توسعه دادهشده توسط  )1958( Just and Popeاستفاده میشود .این رهیافت

Nash-Sutcliffe coefficient
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شامل دو جز است :جز اول مرتبط با سطح عملکرد است و جز دوم مربوط به واریانس عملکرد
میباشد .شکل کلی آن بهصورت زیر است:
() 1

y = h(X, α) + g(X, β)ε

که در آن  yعملکرد محصول موردنظر X ،بردار متغیرهای دما (میانگین دمای کمینه و بیشینه
در طول فصل رشد) و بارش ( میانگین بارندگی تجمعی در طول فصل رشد محصول)h(X,β) ،
تابع تولید مربوط به میانگین عملکرد و ) g(X,αتابع واریانس عملکرد یا ریسک عملکرد استβ .
و  αنیز ضرایب مجهول هستند که باید برآورد شوند و  εجمله اخالل رگرسیون با میانگین صفر
و واریانس یک است .این تابع بیانگر آن است که میانگین عملکرد و واریانس عملکرد دو جزء جدا
میباشند که توسط تغییر در متغیرهای اقلیمی توضیح داده میشوند.
پارامترهای معادله ( )1را میتوان از طریق رهیافت  MLE1و  FGLS0برآورد کرد (Just and
) .Pope,1978بسیاری از مطالعات پیشین از رهیافت  FGLSاستفاده کردهاند ،درحالیکه رهیافت
 MLEدر مواردی که شمار نمونه کم است کارا میباشد ()Sarker et al., 2014؛ اما ازآنجاییکه
در این بررسی شمار نمونه باال میباشد رهیافت  FGLSبه کار گرفته میشود.
برای برآورد الگوی جاست و پاپ با استفاده از رهیافت  FGLSسه مرحله بایستی طی شود که به
شرح زیر است:
 (iعملکرد هر یک از محصولهای زراعی بر روی متغیرهای مستقل بهصورت زیر برآورده میشود
و جز خطا حاصل میشود.
𝜂y = h(X, α) +

() 0
 (iiلگاریتم مربع 𝜂 رگرس میشود بر روی متغیرهای مستقل بهصورت زیر:
() 3

ln(𝜂̂ 2 ) =g(X+β)+ε

 (iiiمعادله ( )0توسط آنتیلگاریتم ارزشهای پیشبینیشده ) ln(𝜂̂ 2بهعنوان وزن ،تعدیلشده تا
اثر ناهمسانی واریانس را رفع کرده و برآورد نهایی  αبه دست آید.
() 4

) ̂𝛽 𝑦𝑔−0.5 (𝑋, 𝛽̂ ) = ℎ(𝑋, 𝛼)𝑔−0.5 (𝑋, 𝛽̂ ) + 𝜂𝑔−0.5 (𝑋,

Maximum Likelihood Estimation
three-step Feasible Generalized Least Squares

1
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که در این معادله  αبیانگر تأثیر عاملهای اقلیمی بر میانگین عملکرد است.
سه شکل تابعی (ترانسلوگ ،1درجه دوم 0و کابداگالس )3برای الگوی جاست و پاپ استفاده شده
است ) .(Isik& Devadoss, 2006; Sarker et al., 2014با توجه به اینکه شکل تابعی ترانسلوگ
فرضیههای جاست و پاپ را نقض میکند )(Sarker et al., 2014; Tveteros, 1999؛ بنابراین
شکل تابعی درجه دوم و کابداگالس برای الگوی جاست و پاپ بکار گرفته شد ولی ازآنجاییکه
شکل تابعی کابداگالس نتایج بهتری را ارائه داد ،بنابراین در این بررسی تنها نتایج شکل تابعی
کابداگالس ارائه شدهاست.
تابع میانگین عملکرد بهصورت زیر ارائه میشود:
() 7

log (yit(= β0 + 𝛼𝑖𝑡 log(Tminit) + 𝜆𝑖𝑡 log(𝑇𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡 ) +𝜂𝑖𝑡 log(𝑃𝑖𝑡 )+ νTrend

درحالیکه  iو  tنشاندهنده شهرستانهای موردبررسی و زمان هستند yit .عملکرد محصول
موردنظر در شهرستان iام در سال tام است Trend .متغیر روند زمانی است که بهعنوان نمودی از
پیشرفت فناوری در نظر گرفته میشود Tminit .و 𝑡𝑖𝑥𝑎𝑚𝑇 و 𝑡𝑖𝑃 به ترتیب بیانگر میانگین دمای
کمینه و بیشینه و میانگین بارندگی تجمعی در طول فصل رشد محصول در شهرستان  iدر سال
 tاست.
تابع واریانس عملکرد در یک شکل تابعی کاب-داگالس بهصورت زیر استفاده میشود:
() 6

𝑙𝑛𝜂 2 = β0 + 𝛼𝑖𝑡 log(T minit) + 𝜆𝑖𝑡 log(𝑇 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡 ) +𝜂𝑖𝑡 log(𝑃𝑖𝑡 )+ νTrend

با توجه به هدف بررسی ،بایستی در آغاز بررسی شود که آیا ریسک عملکرد وجود دارد یا خیر؟
اگر پسماندها دارای واریانس ثابت نباشد ،آن را ناهمسانی واریانس مینامند .ریسک عملکرد
بهعنوان ناهمسانی واریانس معرفی میشود .آزمون ناهمسانی واریانس انجام میشود و اگر واریانس
ناهمسانی تشخیص داده نشد میتوان آن را دلیلی بر نبود ریسک در نظر گرفت و درصورتیکه
وجود واریانس ناهمسانی در مدل تأیید شد آنگاه میتوان تابع ریسک عملکرد را برآورد کرد
).(Tveteros, 1999
با توجه به اینکه دادههای این بررسی هم دارای زمان و هم مقطع میباشد ،بدینجهت برای
برآورد تابعهای میانگین عملکرد و ریسک عملکرد از روش دادههای ترکیبی استفاده شد .در
1

Translog
Quadratic
3
Cobb-Douglas
2
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روش دادههای ترکیبی از اطالعات بهمراتب بیشتری استفاده میشود .لذا با افزایش دامنه آمار و
اطالعات ،درجه آزادی مدل افزایشیافته و برآوردهای بهمراتب کاراتر هستند .یکی دیگر از برتری-
های استفاده از این مدل ،حل تورش برآوردهای معادلههای مقطعی میباشد .این تورش به جهت
در نظر نگرفتن بسیاری از متغیرهای مستقل مدل و خطای اندازهگیری متغیرها ایجاد میشود.
استفاده از مدل دادههای ترکیبی به دلیل افزایش درجه آزادی و بررسی متغیرها در طی زمان،
میتواند تورش معادلهها را کاهش دهد ).(Gujarati, 2004
این بررسی ،انتخاب مقطعهای (شهرستانها) بر مبنای دسترسی به دادههای زراعی و دادههای
ماهانه اقلیمی ایستگاههای هواشناسی در دوره زمانی  1387-1397انتخاب شد .در این مرحله
بهمنظور تعیین مقدار متغیرهای مستقل شامل دمای کمینه ،دمای بیشینه و بارش برای هر یک
از مقطعها از اطالعات نزدیکترین ایستگاه هواشناسی استفاده شد .در جدول ( )1شهرستانهای
منتخب برای هر محصول ارائه شدهاست.
جدول ( )5شهرستانهای منتخب در الگوی داده های ترکیبی جاست و پاپ
Table (1) selected counties in the Just-Pope panel data model
گندم آبی

گندم دیم

جو آبی

جو دیم

سیبزمینی

Irrigated wheat
مشهد ،شیروان،

Rainfed wheat
مشهد ،شیروان،

Irrigated barley
مشهد ،شیروان،

Rainfed barley
مشهد ،شیروان،

Potato
مشهد ،شیروان،

بجنورد ،تربتحیدریه،

بجنورد،

بجنورد ،تربتحیدریه،

بجنورد،

بجنورد،

نیشابور ،کاشمر،

تربتحیدریه،

نیشابور ،کاشمر،

تربتحیدریه،

تربتحیدریه،

قوچان ،سبزوار،

نیشابور ،کاشمر،

قوچان ،سبزوار،

نیشابور ،کاشمر،

نیشابور ،کاشمر،

بیرجند و قائنات

قوچان ،سبزوار،

بیرجند و قائنات

قوچان ،سبزوار،

قوچان ،سبزوار،

بیرجند و قائنات

بیرجند و قائنات

بیرجند و قائنات

شاخص امنیت غذایی
در این بررسی به پیروی از ) Zulfiqar and Hussain (2014) and Tariq et al. (2014جهت
سنجش سطح امنیت غذایی نسبت به تولید محصولهای منتخب از شاخص موجودی سرانه1
استفاده شد که از تقسیم تولید کل هر یک از محصولهای کشاورزی تقسیم بر کل جمعیت
منطقه خراسان به دست میآید .در این بررسی اطالعات اولیه در زمینه جمعیت منطقه خراسان
Per-capita availability

1
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(شامل استان خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی) از مرکز آمار ایران به دست آمد .بهمنظور
پیشبینی جمعیت برای سال  0030از رابطه زیر استفاده شد (:)Abdullah, 2016
() 5

𝑡𝑟 𝑒 𝑃𝑡 = 𝑃0

در این رابطه 𝑡𝑃 جمعیت در سال  𝑃0 ،0030جمعیت در سال پایه ( 𝑟 ،)0016نرخ رشد جمعیت،
𝑡 شمار سالهای مورد پیشبینی میباشد.
دادهها و اطالعات تحقیق
دادههای روزانه مشاهدهشده دمای کمینه ،دمای بیشینه و بارش ایستگاه مشهد برای دوره 1961
تا  0007از سازمان هواشناسی کشور تهیه شد .دادههای واکاوی روزانه بزرگمقیاس در دوره
 1961-0007از مرکز ملی پیشبینی متغیرهای محیطی کانادا ) (NCEP1گردآوری شد .دادههای
بزرگمقیاس پیشبینی کننده برای مدل  CanESM2از پایگاه مرکز کانادایی مدلسازی و
تجزیهوتحلیل آبوهوا )CCCma( 0به دست آمد .دادههای ماهانه مشاهدهشده دمای کمینه ،دمای
بیشینه و بارش ایستگاههای موردنظر برای دوره زمانی  0007-0016از سازمان هواشناسی کشور
گردآوری شد .دادهها در زمینه عملکرد محصولهای منتخب در این تحقیق از وزارت جهاد
کشاورزی برای دوره زمانی  1384تا  1397گردآوری شد .آمار و اطالعات مربوط به جمعیت
منطقه موردبررسی از مرکز آمار ایران به دست آمد.
منطقه مورد بررسی
در پهنهبندی کشاورزی -بوم شناختی ایران ،منطقه خراسان شامل سه استان خراسان رضوی،
شمالی و جنوبی بهعنوان یک پهنه در نظر گرفتهشده است که از لحاظ اقلیم و خاک برای
کشاورزی همانند میباشند ( .)FAO, 2005منطقه خراسان دارای گسترهای حدود 098481
کیلومترمربع (نزدیک به  17درصد از گستره کشور) و جمعیتی برابر  8066491نفر (در حدود
 10درصد از جمعیت کشور) میباشد ) .(Jafari Samimi et al., 2009فعالیت اصلی اقتصادی این
منطقه کشاورزی و فعالیتهای وابسته به آن است ) .(Ahmadi et al. 2015منطقه خراسان حدود
 9درصد از کل تولیدهای زراعی کشور را به خود اختصاص دادهاست .محصولهای عمده زراعی
این منطقه شامل گندم (تولید حدود  1197/40هزار تن) ،جو (تولید حدود  799/16هزار تن) و
سیبزمینی (تولید حدود  011/63هزار تن) میباشد ).(Ministry of Agricultural Jihad, 2016
National Center for Environmental Prediction
Canadian Center for Climate Modelling and Analysis

1
2
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نتایج بررسیهای اخیر نشان داد که تغییر اقلیم اثرگذاریهای زیانباری بر منبعهای آب کشور به ویژه

منطقه خراسان خواهد داشت .همچنین بررسی شاخص خشکسالی  SPI1برای منطقههای کشاورزی-
بوم شناختی کشور در طی سالهای  1360-1397نشان میدهد که در میان  10منطقه
موردبررسی ،منطقه خراسان بیشترین سالهای خشکسالی را در مقایسه با دیگر منطقههای کشور
تجربه کردهاست ) .(Shayanmehr, 2021بنابراین رخداد پدیده تغییر اقلیم میتواند تولید
محصولهای کشاورزی و درنتیجه تضمین امنیت غذایی کشور را با چالش جدی روبهرو نماید.

شکل ( )5موقعیت جغرافیایی منطقه مورد بررسی
Figure (1) the geographical situation of the study area

نتایج و بحث
پیشبینی متغیرهای اقلیمی
برای ریزمقیاس نمایی دادههای گزارش پنجم گردش عمومی  CanESM2در آغاز فایلهای دمای
کمینه ،دمای بیشینه و بارش روزانه در دوره پایه ( )0007-1961به مدل  SDSMمعرفی شد و
)Standardized Precipitation Index (SPI

1
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آنگاه کیفیت دادهها موردبررسی قرار گرفتند .سپس رابطهها و میزان همبستگی متغیر پیشبینی
شونده با متغیرهای پیشبینی کننده موردسنجش قرار گرفت .پس از اجرای این مرحله
متغیرهایی که بیشترین میزان همبستگی را با متغیر پیشبینی شونده داشتند ،برابر جدول ()0
انتخاب شدند.
متغیرهای پیشبینی کننده انتخابشده برای واسنجی به مدل معرفی میشوند .برای انجام این
مرحله از واسنجی ساالنه استفاده میشود .فایل واسنجی ذخیرهشده و از این پس این فایل است
که عملیات ریزمقیاس نمایی را مدیریت میکند .با استفاده از این فایل دادههای بارش برای دوره
صحتسنجی ( )1991-0007تولید شد .سپس دادهای تولیدشده با دادههای مشاهدهای بر
مبنای معیارهای عملکرد ارزیابی شدند.
جدول ( )2متغیرهای پیشبینی کننده منتخب برای پیشبینی دمای بیشینه ،دمای کمینه و بارش
Table (2) selected predictors variables for predicting maximum
temperature, minimum temperature, and precipitation
متغیرهای پیشبینی کننده NCEP
متغیر اقلیمی
Climate variable
دمای بیشینه
دمای کمینه
بارش
منبع :یافتههای تحقیق

mslpgl
mslpgl
prcpgl

NCEP predictor variables
p500gl
p500gl
s850gl

tempgl
tempgl
shumgl

Source: The research findings

صحتسنجی مدل SDSM
بهمنظور ارزیابی و مقایسه دقت روشها و سناریوهای مدل استفادهشده ،از دو روش ترسیمی و
معیارهای عملکرد استفاده شد .برازش دادههای مشاهدهای و شبیهسازیشده در مرحله صحت-
سنجی ( )1991-0007به ترتیب برای ایستگاه مشهد در شکل ( )3ارائهشده است .ارزیابی
میانگین ماهانه دمای بیشینه ،دمای کمینه و بارش نشان داد که سازگاری رضایتمندی بین
دادههای مشاهدهای و شبیهسازیشده برای دمای بیشینه ،دمای کمینه و بارش وجود دارد که
تأییدی بر عملکرد قابلقبول مدل  SDSMمیباشد.

تغییر اقلیم و پیامدهای109...

شکل ( )3اعتبارسنجی مدل  SDSMبرای متغیرهای اقلیمی از طریق مقایسه میانگین ماهانه
دادههای مشاهدهای و شبیهسازیشده ایستگاه مشهد در طی دوره ()2111-5555
Figure (3) Validation of SDSM performance for climate parameters by
comparing the monthly average for the measured and estimated data for
Mashhad station during 1991–2005.

در ادامه عملکرد مدل  SDSMبا استفاده از شاخصهای  NSE ،RMSE ،R2 ،Rو  MAEدر دوره
صحتسنجی ( )1991-0007ارزیابی شد که نتایج آن در جدول ( )3ارائهشده است .ارزیابی این
شاخصها نشان میدهد که مدل دارای عملکرد مناسبی در ریزمقیاس نمایی دادههای دمای
بیشینه ،دمای کمینه و بارش است .ارزشهای باالی  )0/96>( R2 ،)0/98>( Rو )0/90>( NSE
و مقادیر پایین  )0/10 -0/11( RMSEو  )0/08 -1/60( MAEبیانگر آن است که دمای بیشینه،
دمای کمینه و بارش شبیهسازی شده در طی مرحله صحتسنجی برازش قابل قبولی در ایستگاه
با دادههای مشاهدهای تاریخی دارا میباشد ،بنابراین صحت واسنجی مدل  SDSMتأیید میشود.
بهطورکلی با توجه به شکل ( )3و نتایج جدول ( )3میتوان بیان کرد که عملکرد و کارایی
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مدل  SDSMدر ریزمقیاس نمایی خروجی مدلهای گردش عمومی قابلقبول میباشد که با نتایج
به دست آمده از تحقیقات گل محمدی و مساح بوانی ( )1389و رضایی و همکاران ()1394
همخوانی دارد.
جدول ( )3نتایج عملکرد SDSM
Table (3) SDSM performance results
متغیرهای اقلیمی
Climatic variables
دمای بیشینه
دمای کمینه
بارش
منبع :یافتههای تحقیق

R

R2

RMSE

NSE

MAE

0.99
0.99
0.98

0.99
0.99
0.96

0.47
2.11
0.10

0.99
0.92
0.96

0.42
1.60
0.08

Source: The research findings

تولید سناریوهای  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5برای سال  0202میالدی
شکل ( )4میزان تغییر میانگین ماهانه دمای بیشینه ،دمای کمینه و بارش را برای سال 0030
تحت هر یک از سناریوهای انتشار  RCP4.5 ،RCP2.6و  RCP8.5نسبت به سال پایه ()0016
در ایستگاه مشهد نشان میدهد .همانطور که شکل ( )4نشان میدهد در ایستگاه مشهد ،در
ماههای آوریل ،ژوئن ،ژوئیه ،اوت ،اکتبر و نوامبر دمای بیشینه نسبت به سال پایه افزایش خواهد
یافت و بیشترین افزایش دمای بیشینه در سال  0030مربوط به ماه ژوئیه (حدود  1/7درجه
سلسیوس) تحت سناریوی  RCP 8.5میباشد .نتایج در زمینه دمای کمینه در این ایستگاه نشان
میدهد که دمای کمینه در تمامی ماهها بهجز ماه اوت کاهش خواهد یافت .بیشترین کاهش
دمای کمینه مربوط به ماه فوریه (حدود  7درجه سلسیوس) در سناریوی  RCP 4.5میباشد .در
ارتباط با بارش میتوان بیان کرد که بیشترین کاهش بارش در ماه آوریل (حدود  41/8میلیمتر)
و بیشترین افزایش در ماه ژانویه ( 67/4میلیمتر) میباشد .همچنین بیشترین بارش متعلق به
سناریوی  RCP 8.5و مربوط به ماه ژانویه میباشد که میزان بارش در این ماه حدود 83/7
میلیمتر میباشد .در این سناریو در ماه سپتامبر هیچ بارشی وجود نخواهد داشت.
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شکل ( )4مقادیر مشاهدهای (سال  2159میالدی) و پیشبینیشده (سال  2131میالدی) متغیرهای
اقلیمی تحت سناریوهای  RCPدر ایستگاه مشهد
Figure (3) the observed (2016) and predicted (2030) values for climatic
variables under RCP scenario in Mashhad station

تأثیر اقلیم بر تولید و امنیت غذایی
در این بخش از تحقیق در آغاز به بررسی آزمونهای موردنیاز پیش از برآورد تابعهای واکنش
عملکرد همچون آزمون هم خطی ،ناهمسانی واریانس و ایستایی پرداخته میشود .سپس پس از
تعیین روش برآورد ،به بررسی نتایج تابعهای واکنش-عملکرد برای محصولهای موردبررسی،
پرداخته میشود .در نهایت تأثیر تغییر اقلیم بر امنیت غذایی منطقه خراسان بررسی میشود.
آزمونهای پیش از برآورد تابعهای واکنش -عملکرد

در این تحقیق پیش از برآورد تابعهای واکنش عملکرد ،هم خطی متغیرهای توضیحی با استفاده
از عامل تورم واریانس ) (VIF1بررسی شد .نتایج نشان داد که بین متغیرها در تابعهای واکنش-
Variance Inflation Factor

1
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عملکرد همه محصولها این شاخص کوچکتر از  0/98میباشد بنابراین میتوان بیان کرد که در
این تابعها هم خطی وجود ندارد .همچنین به منظور بررسی وضعیت ایستایی متغیرهای به کار
گرفته در مدل ،از دو آزمون ایستایی لوین ،لین و چو و فیشر استفاده شد .همانطور که در جدول
( )4مشاهده میشود نتایج بهدست آمده از آزمونهای ایستایی در زمینه متغیرهای مدل رگرسیون
واکنش-عملکرد نشان میدهد که همهی متغیرهای موردبررسی در این تابعها ایستا میباشند.
جدول ( )4نتایج آزمون ایستایی
Table (4) Unit root test results
محصولها
Crops

گندم آبی
گندم دیم
جو آبی
جو دیم
سیبزمینی

عملکرد

دمای بیشینه

دمای کمینه

بارندگی

Yield

Maximum
temperature

Minimum
temperature

Precipitation

لوین ،لین
و چو
LLC
***-2.9
)(0.00
***-2.1
)(0.01
***-3.5
)(0.00
***-2.7
)(0.00
***-4.3
)(0.00

فیشر
Fisher
***90.7
)(0.00
***42.7
)(0.00
***116.7
)(0.00
***56.3
)(0.00
***87.8
)(0.00

لوین ،لین
و چو
LLC
***-3.3
)(0.00
***-3.3
)(0.00
***-3.5
)(0.00
***-3.5
)(0.00
***-3.4
)(0.00

فیشر
Fisher
***168.4
)(0.00
***168.4
)(0.00
***163.4
)(0.00
***163.4
)(0.00
***206.3
)(0.00

لوین ،لین
و چو
LLC
***-6.0
)(0.00
***-6.0
)(0.00
***-6.9
)(0.00
***-6.9
)(0.00
***-7.6
)(0.00

فیشر
Fisher
***62.2
)(0.00
***62.2
)(0.00
***73.6
)(0.00
***73.6
)(0.00
***209.8
)(0.00

لوین ،لین و
چو
LLC
***-3.9
)(0.00
***-3.9
)(0.00
***-3.7
)(0.00
***-3.7
)(0.00
***-5.3
)(0.00

فیشر
Fisher
***208.5
)(0.00
***208.5
)(0.00
***200.5
)(0.00
***200.5
)(0.00
***122.7
)(0.00

*** نشاندهنده معنیداری در سطح  1درصد میباشد .اعداد درون پرانتز نشاندهنده سطح احتمال میباشد.
منبع :یافتههای تحقیق

Source: The research findings

در این بررسی برای شناسایی وجود ناهمسانی واریانس در تابعهای عملکرد محصولهای
موردبررسی ،آزمون بروش پاگان به کار گرفته شد .نتایج این آزمون برای هر یک از تابعها در
جدول ( )7ارائهشده است .برابر نتایج این جدول ،مقدار آماره این آزمون برای همه تابعهای
عملکرد به جزء محصول گندم آبی معنیدار میباشد .بنابراین از مدل دادههای ترکیبی با رویکرد
تابع تولید جاست-پاپ برای برآورد تابعهای عملکردی که دارای ناهمسانی واریانس است ،استفاده
شده است .همچنین برای تابعهای عملکردی که ناهمسانی واریانس برای آن تأیید نشده است،
از مدل دادههای ترکیبی استفاده شده است .در ادامه برای انتخاب روش مناسب برای برآورد
دادهها از آزمون هاسمن استفاده شد .همانطور که در جدول ( )7مشاهده می شود تابع میانگین
عملکرد برای محصولهای گندم آبی و دیم با استفاده از روش اثرهای ثابت و برای محصولهای
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جو آبی و دیم و همچنین سیبزمینی با استفاده از روش اثرهای تصادفی برآورد میشود .همچنین
در تابعهای واریانس عملکرد محصولهای گندم دیم ،جو دیم و سیبزمینی با استفاده از روش
اثرهای تصادفی و محصول جو آبی با استفاده از روش اثرهای ثابت برآورد میشوند.
جدول ( )1آزمونهای ویژگیهای مدل دادههای ترکیبی
Table (5) Panel data model specification tests
آزمونها

گندم آبی

گندم دیم

جو آبی

جو دیم

سیبزمینی

Tests

Irrigated
wheat

Rainfed
wheat

Irrigated
barley

Rainfed
barley

Potato

ناهمسانی واریانس

آزمون بروش پاگان

تابع واریانس عملکرد

آزمون هاسمن

0.90
)(0.34
-

تابع میانگین عملکرد

آزمون هاسمن

34.52
)(0.00

5.00
)(0.02
2.85
)(0.58
80.66
)(0.00

5.81
)(0.01
23.10
)(0.00
3.47
)(0.48

3.17
)(0.07
6.52
)(0.16
7.45
)(0.11

11.78
)(0.00
3.60
)(0.46
4.74
)(0.31

منبع :یافتههای تحقیق

Source: The research findings

تابعهای واکنش-عملکرد

در این مرحله از تحقیق ،برای برآورد حساسیت عملکرد محصولهای زراعی منتخب نسبت به
دمای کمینه ،دمای بیشینه و بارش ،مدل رگرسیون واکنش-عملکرد بهصورت رابطههای ( )10و
( )11با استفاده از مدل دادههای ترکیبی با رویکرد جاستوپاپ برای محصولهای گندم دیم ،جو
آبی ،جو دیم و سیبزمینی و مدل دادههای ترکیبی برای محصول گندم آبی برآورد شد .از بین
شکلهای تابعی ،تابع کاب داگالس با توجه به برازش بهتر میانگین و واریانس عملکرد در این
تحقیق استفاده شد .الزم به یادآوری است با توجه به شکل لگاریتمی تابعهای واکنش-عملکرد،
ضریبهای مدل و کششهای تابعها یکسان میباشند.
نتایج برآوردهای میانگین عملکرد و ریسک عملکرد محصولهای گندم آبی ،گندم دیم ،جو آبی،
جو دیم و سیبزمینی در جدول ( )6ارائه شده است .قسمت اول این جدول در زمینه نتایج مربوط
به تابع واریانس عملکرد میباشد و قسمت دوم این جدول دربردارنده نتایج مربوط به تابع میانگین
عملکرد میباشد .همانطور که در این جدول مشاهده میشود در تابع میانگین عملکرد و واریانس
عملکرد ،آماره  Waldنشاندهنده معناداری کل مدل است.
نتایج تابع واکنش -عملکرد گویای آن است که دمای بیشینه اثر منفی و معناداری بر عملکرد
محصولهای گندم آبی ،گندم دیم ،جو آبی و جو دیم دارد یعنی به ازای یک درصد افزایش در
دمای بیشینه ،عملکرد این محصولها به ترتیب  0/55 ،3/01 ،4/66و  7/30درصد کاهش مییابد.
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درحالیکه در زمینه محصول سیبزمینی ،دمای بیشینه اثر مثبت و معنیداری بر عملکرد این
محصول دارد این نتایج با یافتههای بررسی ) Janat Sadeghi et al (2019در زمینه محصولهای
گندم آبی و جو آبی همخوانی دارد .افزایش دمای کمینه در این منطقه باعث افزایش عملکرد در
محصولهای گندم آبی ،گندم دیم ،جو آبی و جو دیم و کاهش عملکرد در محصول سیبزمینی
می شود .ارتباط بین متغیر اقلیمی بارش و عملکرد محصولهای موردبررسی بهصورت مستقیم
میباشد بهطوریکه با افزایش بارش در این منطقه عملکرد محصولهای موردبررسی افزایش
مییابد .این نحوه اثرگذاری برابر با نتایج بررسی ) Janat Sadeghi et al (2019میباشد .در این
منطقه نیز متغیر روند زمانی اثر مثبتی بر عملکرد محصولهای گندم آبی ،گندم دیم ،جو آبی،
جو دیم و سیبزمینی دارد.
نتایج مربوط به واریانس عملکرد نشان میدهد که در زمینه محصول گندم دیم ،متغیرهای اقلیمی
دمای بیشینه ،دمای کمینه ،بارش اثر مثبت و معنیداری بر ریسک عملکرد داشته است و
عاملهای فزاینده ریسک هستند .این یافته ،نتایج بررسیهای ) Molaei et al (2017را تأیید
میکند .همچنین ضریب متغیر روند بهعنوان نمودی از فناوری اثر منفی و معنیداری بر واریانس
عملکرد محصول گندم دیم دارد .این نتیجه نشاندهنده این است که فناوری توانسته است به
نقش خود در کاهش ریسک تولید این محصول بهدرستی عمل کند .در زمینه محصول جو آبی،
متغیر دمای بیشینه اثر منفی و معناداری بر واریانس عملکرد این محصول دارد .درحالیکه متغیر
دمای کمینه با واریانس عملکرد این محصول ارتباط مستقیمی دارد .بارش و فناوری ارتباط
معکوسی با واریانس عملکرد محصول جو آبی دارد .بهطوریکه این عاملها بهعنوان متغیرهای
ریسک کاهنده در کشت این محصول به شمار میآید .نتایج مربوط به محصول جو دیم گویای
آن است که اثر متغیر دمای بیشینه اثر منفی و معنیداری بر واریانس عملکرد این محصول دارد.
درحالیکه متغیر دمای کمینه اثر مثبت و معنیداری بر واریانس عملکرد جو دیم دارد .متغیرهای
بارش و فناوری ارتباط معکوسی با واریانس عملکرد محصول جو دیم دارد و بهعنوان متغیرهای
ریسک -کاهنده معرفی میشوند .در زمینه محصول سیبزمینی نتایج نشان میدهد که متغیر
دمای بیشینه و متغیر روند زمانی ارتباط معکوسی با واریانس عملکرد این محصول دارا میباشند.
اما متغیرهای دمای کمینه و بارش ارتباط مستقیمی با واریانس عملکرد این محصول دارند و
بهعنوان عاملهای ریسک-فزاینده به شمار میآیند.
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جدول ( )9نتایج برآورد تابعهای واریانس و میانگین عملکرد محصولهای زراعی
Table (6) Estimation results of crop yield variance and mean functions
متغیرها
Variables

Irrigated
wheat

Rainfed
wheat

Irrigated
barley

دمای بیشینه

-

دمای کمینه

-

بارش

-

0.66
)(3.66
1.18
)(1.58
0.97
)(0.81

**-4.66
)(2.30
0.02
)(0.63
-0.56
)(0.79

Rainfed
barley
***-9.99
)(3.33
***3.70
)(1.10
-0.49
)(0.61

Potato
-2.91
)(5.55
***8.67
)(3.59
0.19
)(0.42

روند زمانی

-

*-0.12
)(0.07

-0.03
)(0.05

-0.0.1
)(0.05

-0.01
)(0.07

عرض از مبدأ

-

-10.66
)(10.29

11.89
)(8.87

**22.23
)(9.94

-16.54
)(14.72

R2
Wald

*-4.66
)(2.75

0.04
***16.9
***-3.01
)(0.77

0.05
***17.7
***-2.77
)(0.85

0.16
***13.9
***-5.32
)(1.97

0.10
**9.50
***2.20
)(0.67

دمای کمینه

***1.98
)(0.28

0.04
)(0.47

***1.09
)(0.26

**1.38
)(0.67

*-2.05
)(1.18

بارش

0.01
)(0.07

***0.26
)(0.09

***0.46
)(0.07

0.10
)(0.13

***0.11
)(0.04

روند زمانی

***0.01
)(0.006

***0.01
)(0.005

***0.03
)(0.009

0.01
)(0.01

***0.02
)(0.007

عرض از مبدأ

***14.94
)(2.37

***20.91
)(4.79

***10.18
)(1.96

***23.01
)(5.54

***7.40
)(2.44

R2
Wald
منبع :یافتههای تحقیق

0.43
***80.80

0.95
***2041.3

0.96
***594.7

0.94
***2428.5

0.99
***8425.3

تابع واریانس عملکرد

گندم آبی

گندم دیم

جو آبی

جو دیم

سیبزمینی

دمای بیشینه

تابع میانگین عملکرد

Source: The research findings

اعداد درون پرانتز نشاندهنده انحراف معیار میباشد.
*** ** ،و * به ترتیب معنیداری در سطح  7 ،1و  10درصد را نشان میدهد.

درصد تغییرپذیریها در عملکرد محصولها
با توجه به ضریبهای کششی که از برآورد تابعهای عملکرد به دست آمده عملکرد محصولهای
موردبررسی ،شبیهسازی شد .بدینصورت که در هر سناریو ،درصد تغییرپذیریهای پیشبینیشده
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متغیرهای اقلیمی دمای کمینه ،دمای بیشینه و بارش در کشش مربوط به آنها ضرب میشود.
به این ترتیب میزان درصد تغییرپذیریها در عملکرد در سناریوهای اقلیمی مختلف برای
محصولهای منتخب شبیهسازی میشود .درصد تغییرپذیریهای در عملکرد محصولهای گندم
آبی ،گندم دیم ،جو آبی ،جو دیم و سیبزمینی در نتیجه تغییر اقلیم و همچنین در نتیجه تغییر
اقلیم و فناوری در جدول ( )5ارائه شده است.
همانطور که نتایج این جدول نشان میدهد در همه سناریوها (هر سه سناریوی اقلیمی و
همچنین هر سه سناریوی اقلیمی به همراه فناوری) ،عملکرد محصول گندم آبی کاهش مییابد.
برابر نتایج ارائهشده در جدول ،با لحاظ کردن فناوری اثرگذاریهای سو تغییر اقلیم بر عملکرد
این محصول کاهش مییابد بهطوریکه در سناریوی  RCP 2.6عملکرد این محصول 03/70
درصد کاهش خواهد یافت اما با لحاظ کردن فناوری ،عملکرد این محصول  00/00درصد کاهش
خواهد یافت که این نتایج گویای آن است که با کاربرد فناوری بخشی از اثرگذاریهای منفی
تغییر اقلیم بر عملکرد را کاهش خواهد داد.
در زمینه محصول گندم دیم ،اعمال سناریوهای اقلیمی  RCP 4.5 ،RCP 2.6و  RCP 8.5موجب
افزایش عملکرد محصول گندم دیم به ترتیب به میزان  17/04 ،11/13و  09/86درصد خواهد
شد .نتایج نشان میدهد که اعمال سناریوهای اقلیمی  RCP 4.5 ،RCP 2.6و  RCP 8.5به همراه
تغییر فناوری منجر به افزایش عملکرد در سال  0030به ترتیب به میزان  18/54 ،14/63و
 33/36درصد خواهد شد.
نتایج مربوط به محصول جو آبی نشان میدهد اثر تغییر اقلیم تحت سناریوهای  RCP 2.6و RCP
 4.5منجر به کاهش عملکرد این محصول شده اما سناریوی اقلیمی  RCP 8.5باعث افزایش
عملکرد جو آبی به میزان  0/59درصد خواهد شد .همانطور که در جدول قابلمشاهده است در
نظر گرفتن تغییر فناوری به همراه تغییر اقلیم ،اثرگذاریهای منفی تغییر اقلیم را در سناریوهای
 RCP 2.6و  RCP 4.5کاهش خواهد داد و اثرگذاریهای مثبت تغییر اقلیم را در سناریوی RCP
 8.5از  0/59به  13/09درصد افزایش خواهد داد.
در زمینه محصول جو دیم نتایج نشاندهنده آن است که اعمال سناریوهای اقلیمی  RCP 2.6و
 RCP 4.5منجر به کاهش عملکرد این محصول به ترتیب به میزان  4/51و  1/09درصد نسبت
به شرایط پایه خواهد شد .درحالیکه سناریوی  RCP 8.5منجر به افزایش عملکرد جو دیم به
میزان  0/00درصد خواهد شد .اعمال تغییر فناوری به همراه سناریوهای اقلیمی منجر شده است

تغییر اقلیم و پیامدهای111...
تأثیر منفی سناریوی  RCP 2.6به  1/01درصد کاهشیافته درحالیکه تأثیر منفی سناریوی RCP

 4.5خنثیشده و حتی موجب افزایش عملکرد به میزان  0/41درصد خواهد شد .اعمال تغییر
فناوری به همراه سناریوی  RCP 8.5موجب بهبود افزایش عملکرد محصول جو دیم از  0/00به
 3/70درصد خواهد شد.
نتایج گویای آن است که اعمال سناریوهای اقلیمی  RCP 4.5 ،RCP 2.6و  RCP 8.5موجب
افزایش عملکرد محصول سیبزمینی به ترتیب به میزان  07/81 ،15/91 ،15/17درصد خواهد
شد .بهطوریکه با لحاظ کردن تغییر فناوری ،میزان افزایش در عملکرد این محصول به ترتیب به
 04/91 ،04/17و  30/81درصد خواهد رسید.
جدول ( )7درصد تغییرپذیریها در عملکرد محصولها ناشی از سناریوهای اقلیمی و سناریوهای
اقلیمی و فناوری در سال  2131نسبت به سال پایه
Table (7) Percentage change in crop yield due to climatic scenarios as well
as climatic and technology scenarios in 2030 compared to the base year
سناریوها
Scenarios
RCP 2.6
RCP 4.5
RCP 8.5
+RCP 2.6فناوری
+RCP 4.5فناوری
+RCP 8.5فناوری

گندم آبی

گندم دیم

جو آبی

جو دیم

سیبزمینی

Irrigated
wheat

Rainfed
wheat

Irrigated
barley

-23.50
-21.54
-24.42
-20.00
-18.04
-20.92

11.13
15.24
29.86
14.63
18.74
33.36

-23.86
-12.88
2.79
-13.36
-2.38
13.29

Rainfed
barley
-4.71
-1.09
0.02
-1.21
2.41
3.52

Potato
17.15
17.91
28.81
24.15
24.91
32.81

منبع :یافتههای تحقیق

میزان تولید محصولهای کشاورزی

در مرحله بعد تغییرپذیریهای عملکرد ناشی از تغییر اقلیم در سناریوهای موردبررسی ،به عملکرد
محصولها در سال پایه اضافه میشود .میزانهای بهدستآمده ،عملکرد محصولها در هر سناریو
را نشان میدهد .آنگاه برای رسیدن به تولید کل در هر سناریو ،عملکرد در هر سناریو در سطح
زیر کشت هر محصول در سال پایه ضرب میشود .میزان تولید در هر سناریو به تفکیک محصول-
های منتخب در جدول ( )8گزارش شده است.
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جدول ( )1تولید محصولهای ناشی از سناریوهای اقلیمی و سناریوهای اقلیمی و فناوری در سال
( 2131هزار تن)
Table (8) crop production due to climatic scenarios as well as climatic and
)technology scenarios in 2030 (1000 tons
سناریوها
Scenarios
RCP 2.6
RCP 4.5
RCP 8.5
+RCP 2.6فناوری
+RCP 4.5فناوری
+RCP 8.5فناوری
منبع :یافتههای تحقیق

گندم آبی

گندم دیم

جو آبی

جو دیم

سیبزمینی

Irrigated
wheat

Rainfed
wheat

Irrigated
barley

680.28
679.71
675.83
711.40
728.83
703.22

340.48
353.07
397.68
351.21
363.80
408.59

406.77
465.43
548.66
462.86
521.42
605.24

Rainfed
barley
61.80
64.21
65.05
64.04
66.48
87.77

Potato
247.92
249.53
266.25
262.74
264.32
281.06

Source: The research findings

موجودی سرانه

سطح موجودی سرانه محصولهای گندم ،جو و سیبزمینی در منطقه خراسان در شکلهای ()7
تا ( )5ارائه شده است .در این منطقه موجودی سرانه ساالنه گندم در سال  0016برابر 148/00
کیلوگرم به ازای هر نفر بوده است .اما به دلیل نرخ رشد باالی جمعیت و همچنین رخداد تغییر
اقلیم در سال  ،0030میزان موجودی سرانه در سناریوهای اقلیمی  RCP 4.5 ، RCP 2.6و RCP
 8.5به ترتیب به  105/71 ،104/44و  109/83کیلوگرم به ازای هر نفر کاهش خواهد یافت.
درحالیکه با لحاظ کردن تغییر فناوری در کنار تغییر اقلیم و رشد جمعیت در سال  ،0030میزان
کاهش در موجودی سرانه نسبت به حالت قبل (تغییر اقلیم و رشد جمعیت) کمی تخفیف مییابد
بهطوریکه از  104/44به  ،108/50از  105/71به  111/59و از  109/83به  113/57کیلوگرم
به ازای هر نفر افزایش خواهد یافت .درمجموع میتوان بیان کرد که با رخداد تغییر اقلیم و افزایش
جمعیت ،موجودی سرانه گندم در سال  0030نسبت به شرایط پایه کاهش خواهد یافت
بهطوریکه با لحاظ کردن فناوری ،باز هم این منطقه شاهد کاهش در موجودی سرانه خواهد بود.
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شکل ( )1موجودی سرانه گندم تحت سناریوهای اقلیمی و همچنین سناریوهای اقلیمی و فناوری در
مقایسه با سال پایه
Figure (5) per capita availability of wheat under climate scenarios as well as
climate and technology scenarios compared to the base year

سطح موجودی سرانه محصول جو در منطقه خراسان در شکل ( )6نشان شده است .همانگونه
که در این شکل قابلمشاهده است ،موجودی سرانه ساالنه جو در سال  0016برابر 54/08
کیلوگرم به ازای هر نفر بوده است .به دلیل نرخ افزایش جمعیت و همچنین رخداد تغییر اقلیم
در سال  ،0030میزان موجودی سرانه در سناریوهای اقلیمی  RCP 4.5 ،RCP 2.6و RCP 8.5
به ترتیب به  74/19 ،45/94و  60/59کیلوگرم به ازای هر نفر کاهش خواهد یافت .این در حالی
است که با در نظر گرفتن تغییر فناوری به همراه تغییر اقلیم و رشد جمعیت در سال ،0030
میزان کاهش در موجودی سرانه جو نسبت به وضعیت پیشین (تغییر اقلیم و رشد جمعیت) بهبود
مییابد بهطوریکه از  45/94به  ،73/91از  74/19به  60/17و از  60/59به  50/90کیلوگرم به
ازای هر نفر افزایش خواهد یافت .بهطورکلی میتوان اشاره کرد که به دلیل رخداد تغییر اقلیم و
همچنین افزایش جمعیت در سال  ،0030موجودی سرانه جو در مقایسه با شرایط پایه کاهش
خواهد یافت بهطوریکه حتی با در نظر گرفتن تغییر فناوری ،این منطقه باز هم کاهش در
موجودی سرانه را تجربه خواهد کرد.
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شکل ( )9موجودی سرانه جو تحت سناریوهای اقلیمی و همچنین سناریوهای اقلیمی و فناوری در
مقایسه با سال پایه
Figure (6) per capita availability of barley under climate scenarios as well as
climate and technology scenarios compared to the base year

موجودی سرانه محصول سیبزمینی در منطقه خراسان در شکل ( )5ارائهشده است .برابر این
شکل ،موجودی سرانه ساالنه سیبزمینی در این منطقه در سال  0016برابر  06/04کیلوگرم به
ازای هر نفر بوده است .با اعمال سناریوهای اقلیمی و همچنین لحاظ کردن نرخ رشد جمعیت در
سال  ،0030میزان موجودی سرانه در سناریوهای اقلیمی  RCP 2.6و  RCP 4.5به ترتیب به
 07/35و  07/73کیلوگرم به ازای هر نفر کاهش ولی در سناریوی  RCP 8.5به  05/04کیلوگرم
به ازای هر نفر افزایش خواهد یافت .بهطوریکه با لحاظ کردن تغییر فناوری به همراه تغییر اقلیم
و رشد جمعیت در سال  ،0030میزان کاهش در موجودی سرانه نسبت به حالت پیشین (تغییر
اقلیم و رشد جمعیت) در سناریوی  RCP 2.6و فناوری و همچنین در سناریوی  RCP 4.5و
تکنولوژی تخفیف مییابد بهطوریکه از  07/35به  06/88و از  07/73به  05/04کیلوگرم به ازای
هر نفر افزایش خواهد یافت .بهطورکلی میتوان اشاره کرد که به دلیل رخداد تغییر اقلیم و
همچنین افزایش جمعیت در سال  ،0030موجودی سرانه سیبزمینی در مقایسه با شرایط پایه
کاهش خواهد یافت (بهجز در سناریوی  RCP 8.5که منجر به افزایش در موجودی سرانه از
 06/04به  08/56شده است) .با در نظر گرفتن تغییر فناوری ،این منطقه به رغم رخداد تغییر
اقلیم ،شاهد کاهش در موجودی سرانه سیبزمینی نخواهد بود.
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شکل ( )7موجودی سرانه سیبزمینی تحت سناریوهای اقلیمی و همچنین سناریوهای اقلیمی و
فناوری در مقایسه با شرایط پایه
Figure (7) per capita availability of potato under climate scenarios as well as
climate and technology scenarios compared to the base year

وابستگی به تولیدهای بیرون از منطقه

شکل ( )8میزان وابستگی منطقه خراسان به تولید محصولهای (گندم ،جو و سیبزمینی) دیگر
منطقهها را در سال پایه و همچنین در سال  0030تحت سناریوهای اقلیمی و همچنین
سناریوهای اقلیمی و فناوری نشان میدهد .این نتایج با توجه به میزان عرضه و تقاضای سال پایه
و سال  0030ناشی از سناریوهای اقلیمی و همچنین سناریوهای اقلیمی و فناوری بهدستآمده
است .در زمینه میزان عرضه در قسمتهای پیشین توضیح دادهشده است ولی باید در زمینه
تقاضا بیان نمود که افزایش جمعیت در آن لحاظ شده است.
همانطور که در شکل قابلمشاهده است در سال پایه میزان وابستگی این منطقه در مورد
محصولهای گندم و سیبزمینی به ترتیب حدود  160و  004هزار تن میباشد .این در حالی
است که این منطقه دارای مازاد عرضه جو می باشد و توانایی ارسال این محصول را به دیگر
منطقهها به میزان  91هزار تن دارد .با اعمال سناریوهای اقلیمی  RCP 4.5 ،RCP 2.6و RCP
 8.5میزان وابستگی در محصول گندم به دلیل تغییرپذیریها در میزان عرضه ناشی از تغییر
اقلیم و همچنین افزایش تقاضا ناشی از رشد جمعیت از  160هزار تن به ترتیب به  791 ،601و
 769هزار تن افزایش مییابد .در زمینه محصول سیبزمینی نیز میزان وابستگی به تولیدهای
بیرون از منطقه از  004به ترتیب به میزان  058 ،080و  060هزار تن افزایش خواهد یافت .این
منطقه در سال پایه مازاد عرضه جو داشت ولی با اعمال سناریوهای اقلیمی RCP 4.5 ،RCP 2.6
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و  RCP 8.5برای تأمین نیاز مصرفی منطقه به ترتیب به میزان  86 ،145و  0هزار تن به تولید
جو دیگر منطقهها نیازمند خواهد شد.
نتایج در زمینه اعمال سناریوهای اقلیمی و فناوری گویای آن است که همچنان این منطقه به
تولید گندم سایر مناطق نیازمند است ،هرچند که با لحاظ کردن فناوری کمی از وابستگی کاسته
میشود .در ارتباط با جو نیز ،لحاظ کردن فناوری به همراه تغییر اقلیم منجر به کاهش وابستگی
نسبت به سه سناریوی پیشین (سناریوهای  RCP 4.5 ،RCP 2.6و  )RCP 8.5شده است تا حدی
که در سناریوی  RCP 8.5و تکنولوژی ،وابستگی رفع شده و حتی به میزان  55هزار تن مازاد
عرضه دارد که میتواند به دیگر منطقهها ارسال کند .نتایج مربوط به محصول سیبزمینی گویای
آن است که با در نظر گرفتن تکنولوژی به همراه سناریوهای اقلیمی  RCP 4.5 ،RCP 2.6و
 RCP 8.5میزان وابستگی نسبت به سه سناریوی پیشین (سناریوهای RCP 4.5 ،RCP 2.6
و  )RCP 8.5کاهش خواهد یافت و به ترتیب به  063 ،067و  045هزار تن خواهد رسید .در
مجموع میتوان بیان کرد که به دلیل رخداد تغییر اقلیم میزان وابستگی منطقه خراسان به
تولیدهای گندم ،جو و سیبزمینی دیگر منطقهها افزایش خواهد یافت که با پیشرفت فناوری
میتوان از افزایش در وابستگی کاست .بنابراین میتوان نتیجه گرفت یکی از راههای کاهش
اثرگذاریهای سوء تغییر اقلیم بر تولید محصولها و تأمین غذای کافی ،پیشرفت فناوری است
که با سرمایهگذاری در فناوری و توسعه فناوری متناسب با شرایط اقلیمی میتوان اثرگذاریهای
تغییر اقلیم را کاهش داد.

شکل ( )1میزان وابستگی به تولیدهای بیرون از منطقه تحت سناریوهای اقلیمی و همچنین
سناریوهای اقلیمی و فناوری در مقایسه با سال پایه
Figure (8) dependence on productions outside the region under climate
scenarios as well as climate and technology scenarios compared to base year
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نتیجهگیری و پیشنهادها
این تحقیق به بررسی و ارزیابی تغییر اقلیم و پیامدهای آن بر تولید و امنیت غذایی در منطقه
خراسان در سال  0030پرداخت .در این تحقیق از تابع تولید تصادفی جاست و پاپ در چارچوب
مدل دادههای ترکیبی به منظور بررسی پیامدهای تغییر اقلیم بر عملکرد و ریسک عملکرد برای
دوره  1384-1397در شهرستانهای منتخب استفاده شد .همچنین مدل  SDSMبرای تولید
متغیرهای اقلیمی دمای بیشینه ،دمای کمینه و بارش با استفاده از خروجیهای مدل CanESM2
برای سال  0030به کار گرفته شد .نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای دمای بیشینه دارای
اثر منفی ولی دمای کمینه و بارش دارای اثر مثبت بر تولید گندم آبی میباشد .نتایج این بخش
از تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای اقلیمی دارای اثرهای معناداری بر تولید گندم آبی در
منطقه خراسان میباشد بهطوریکه رخداد پدیده تغییر اقلیم میتواند تولید این محصول را تحت
تأثیر قرار دهد.
در زمینه محصول گندم دیم ،متغیر دمای بیشینه ،دمای کمینه و بارش بهعنوان عاملهای
ریسک-فزاینده معرفی شدند .همچنین متغیرهای دمای کمینه ،بارش و فناوری به ترتیب دارای
ارتباط مستقیمی با تولید این محصول میباشد .نتایج پیرامون محصول گندم دیم نشان میدهد
که پدیده تغییر اقلیم افزون بر اینکه بهطور معنادار تولید محصول گندم دیم را تحت تأثیر قرار
میدهد میتواند ریسک تولید این محصول را نیز افزایش دهد ازاینرو تدوین و اجرای سیاستهای
حمایتی برای مدیریت ریسک تولید این محصول همراه با راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم برای
تولید پایدار این محصول در آینده امری مهم و ضروری تلقی میشود .نتایج برای محصول جو
آبی نشان میدهد که متغیر دمای کمینه اثر مثبت و متغیرهای بارش ،دمای بیشینه و فناوری
اثر منفی بر ریسک عملکرد این محصول خواهد گذاشت .همچنین متغیرهای دمای کمینه ،بارش
و فناوری دارای اثر مثبت و معنیداری و متغیر دمای بیشینه اثر منفی و معنیداری بر تولید
محصول جو آبی دارد .در واقع میتوان بیان نمود که تولید این محصول نیز ،بهطور معناداری
تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم قرار دارد .نتایج این مدل برای محصول جو دیم گویای آن است که
متغیر دمای کمینه اثر مثبت و معنیداری بر ریسک عملکرد این محصول دارد و دیگر متغیرها
دارای اثر منفی بر ریسک عملکرد این محصول میباشد .همچنین متغیر دمای بیشینه اثر منفی
و معنیداری بر تولید محصول جو دیم دارد و متغیرهای دمای کمینه ،بارش و فناوری ارتباط
مستقیمی با تولید این محصول دارد .از سوی دیگر ،نتایج الگوی جاست و پاپ برای محصول

 522اقتصاد کشاورزی/جلد /51شماره 5411/4

سیبزمینی نشان میدهد که متغیر دمای کمینه اثر مثبت و معنیداری بر ریسک عملکرد این
محصول دارد .همچنین متغیرهای دمای بیشینه ،دمای کمینه ،بارش و فناوری دارای اثر
معنیداری بر تولید این محصول میباشند .بنا بر نتایج این بخش میتوان بیان کرد که تغییر
اقلیم اثرگذاریهای معناداری هم بر ریسک تولید و هم بر میانگین تولید این محصول دارد
بهطوریکه میزان اثرگذاری متغیر دماهای بیشینه و کمینه بر هردوی این مؤلفهها بیش از دیگر
متغیرهاست .افزون بر این نتایج نشان میدهد که تغییر اقلیم در سال  0030منجر به کاهش
تولید محصول گندم آبی ،جو آبی و جو دیم میشود ،درحالیکه این تغییر باعث بهبود تولید
محصول سیبزمینی و گندم دیم خواهد شد .این نتایج با لحاظ کردن تغییر فناوری نشان میدهد
که بهبود فناوری قابلیت آن را خواهد داشت تا اثرگذاریهای منفی تغییر اقلیم بر تولید محصوالت
آسیبپذیر را کاهش دهد .همچنین به دلیل رخ داد افزایش جمعیت در این منطقه و همچنین
تغییر اقلیم ،موجودی سرانه در سال موردبررسی برای محصولهای گندم ،جو و سیبزمینی
کاهش خواهد یافت که این موضوع باعث افزایش وابستگی این منطقه به دیگر منطقههای کشور
و واردات بهمنظور تأمین نیاز غذایی میشود .بهعبارتدیگر ،رخداد تغییر اقلیم و افزایش جمعیت
میتواند تهدیدی برای تأمین امنیت غذایی در منطقه خراسان تلقی شود .با توجه به نتایج
بهدستآمده میتوان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:
نتایج نشان داد که پیشرفت فناوری توانسته است اثرگذاریهای سوء تغییر اقلیم بر تولیدمحصولهای کشاورزی را کاهش دهد و یا خنثی سازد .از این رو سرمایهگذاری بر روی بهبود
فناوری (بذرهای اصالح شده مقاوم به خشکی و تغییر روش آبیاری) میتواند بهعنوان راهکارهای
سازگاری با تغییر اقلیم مورد توجه قرار گیرد.
 در شرایطی که تولید محصولهایی همچون گندم آبی ،جو آبی و جو دیم در اثر تغییر اقلیم درمنطقه مورد بررسی کاهش مییابد ،میتوان با تصمیمسازی در سطح کالن ،کشت چنین محصولی
را به منطقههایی که شرایط اقلیمی مناسبی برای تولید این محصولها دارند ،توسعه داد و با
طراحی تجارت منطقهای مناسب بر کاهش تولید ناشی از اقلیم در منطقه موردنظر چیره شد.
 نتایج این تحقیق نشان داد اثرگذاریهای تغییر اقلیم به همراه رشد جمعیت میتواند دسترسیبه محصولهای گندم ،جو و سیبزمینی را در آینده کاهش دهد از این رو بازنگری در سیاستهای
افزایش جمعیت در کنار دیگر سیاستهای سازگاری با تغییر اقلیم الزم است بیشتر مورد توجه
قرار گیرد.
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 با توجه به اینکه آب موردنیاز برای تولید غذا در این منطقه وابسته به منابع آب زیرزمینی از این.است که در وضعیت بحرانی قرار دارد و میتواند تحت تأثیر متغیرهای اقلیمی قرار گیرد
 تغییر در موجودی، بهمنظور درک صحیحتر از وضعیت تولید محصولهای کشاورزی در آینده،رو
. مورد ارزیابی قرار گیرد،منابع آب و همچنین نیاز آبی محصولهای کشاورزی در این منطقه
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Extended Abstract
Introduction
Changes in the global climate have become one of the most crucial challenges facing
agriculture in the twenty-first century. Climatic change is mainly characterized by a
rise in greenhouse gas emissions and global average temperature as well as changes
in precipitation levels and patterns. Undoubtedly, these changes affect the growth
and productivity of agricultural production, and thus food security in many parts of
the world like Iran. At present, supplying sufficient food and meeting food security
in Iran relies on the management of climatic variables that affect agricultural
production. Therefore, it is necessary to study the effects of climate change on
agricultural production and food security in arid and semi-arid regions of this country
such as the Khorasan region. Given the importance of this issue, the objective of the
current study is to investigate climate change and its impacts on the yield and yield
risk of selected crops, as well as on food security in the Khorasan region.
Materials and Method
The daily observed data for maximum temperature, minimum temperature, and
precipitation is provided from the Meteorological Organization of Iran for 1961–
2010. The daily reanalysis data for the period (1961–2005) are obtained from the
National Centers for Environmental Prediction (NCEP). The large-scale daily
predictors for the CanESM2 model were developed by the CCCma for selected
station. These data are used to predict climate parameters under three climatic
scenarios (RCP 2.6, RCP 4.5 and 8.5) for 2030. This study used SDSM to downscale
GCM-CanESM2 outputs. SDSM model, one of the most widely used models in the
world, is applied to downscale future climate projections using the 26 predictors
derived from a large-scale climate model. In the current study, a production function
technique developed by Just and Pope is applied to investigate the effects of climate
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variables on the mean and variance of crop yields. This technique consists of two
parts: the first component is relating to the yield levels and the second part is related
to the yield variance.
Results and discussion
The results showed that maximum temperature, minimum temperature, and
precipitation have a significant impact on the yield of the studied crops, so these
factors will lead to a decrease in the production of irrigated wheat, irrigated barley,
and dryland barley in 2030 compared to the base year. Findings indicate that per
capita availability of wheat will decrease from 148.22 to 104.44, 107.51,109.83 and
for barley will decrease from 74.28 to 47.94, 54.19, 62.79, and for potato will change
from 26.44 to 25.37, 25.53, and 27.24 (kg per person) under climate scenarios
RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5, respectively. In addition, the results show that climate
change in 2030 will reduce the production of irrigated wheat, barley, and rain-fed
barley, while these changes will improve the production of potatoes and rain-fed
wheat. Furthermore, the findings of the study reveal that the improvement of
technology will be able to reduce the negative effects of climate change on the
production of vulnerable products. Also, due to population growth in this region as
well as climate change, the per capita availability of crops in 2030 will decrease,
which will increase the dependence of this region on other regions of the country
and imports to meet food needs.
Suggestion
The results recommend that location-specific adaptation strategies be considered to
mitigate the decrease in the yield of irrigated wheat, barley and rain-fed barley crops,
and meet food security in the presence of climatic change. Investing in technology
(new crop varieties, development irrigation coverage, and increased use of fertilizer)
can be considered as an effective policy to reduce the negative effects of climate
change on crop production. In addition, supporting population control and climate
change mitigation policies can help achieve food security in Iran.
JEL Classification: Q54 ،Q18 ،C10 ،D81.
Keywords: Climatic variables, stochastic production function, yield risk, SDSM
model.

