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چكيده
کشاورزی از مهم ترین فعالیتهای اقتصادی به شمار میآید که بیش از هر چیز به شرایط جوی وابسته است .بر همین
اساس در این بررسی ،به ارزیابی تأثیر نوسان متغیرهای اقلیمی بر عملکرد محصوالت گندم ،برنج و جو در استان خوزستان
بر مبنای دادههای ترکیبی دوره  ۲۹۳۱-۲۹۳۱پرداختهشد .نتایج نشانداد که تغییرپذیری در شرایط آب و هوایی باعث
کاهش در عملکرد گندم ،برنج و جو به ترتیب به میزان  ۵/۵۰درصد ۵/۵۹۱ ،درصد و  ۵/۵۱۲درصد میشود .از سوی
دیگر تغییر شرایط اقلیم در دوره  ۲۹۳۱-۲۹۳۱به کاهش سود اقتصادی به میزان  ۰۵۲۰۵/۵۲هزار ریال در هکتار در
بخش گندم ،برنج و جو در سال  ۲۹۳۱شدهاست .با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود که پیش بینی های کوتاه مدت
و بلند مدت هواشناسی بهمنظور آمادگی و اتخاذ تمهیدات الزم برای محافظت از محصوالت کشاورزی و جلوگیری از
آسیب و زیان ناشی از عامل های نامساعد جوی و اقلیمی در همه مرحله های کاشت ،داشت و برداشت انجامشود.
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مقدمه
در دو دهه اخیر پیامدهای ناشی از تغییر اقلیم در رأس مطالعات علمی مربوطه قرارگرفته است .تمامی
کشورهای جهان چه پیشرفته و چه در حال توسعه ،به وضعیت اقلیمی بسیار وابسته هستند ،بطوری
که تغییرات آن بر بسیاری از بخش های اقتصادی و حتی اجتماعی و سیاسی آنها اثر گذار خواهد بود.
به نظر میرسد که در این میان بخش کشاورزی حساس تر و آسیب پذیر تر باشد .اقلیم بر عملکرد
محصوالت کشاورزی تأ ثیر بسزایی داشته و تغییرات بارش و دما باعث بروز تغییراتی در برداشت
محصول میشود (مساح بوانی و مرید .)1831 ،همچنین با توجه به اهمیت تغییرات آب و هوا در
کشاورزی و وابستگی میزان عملکرد محصوالت کشاورزی به نزوالت جوی بویژه محصوالت زراعی،
ارائ ه اطالعات صحیح در زمینه متغیرهای اقلیمی مانند بارندگی و دما در طی چندین سال گذشته
مفید به نظر می رسد؛ زیرا با اطالع از چگونگی تولید محصوالت زراعی بدون مقایسه متغیرهای جوی
که از عناصر مهم در عملکرد محصوالت میباشد نمیتوان علل کاهش یا افزایش عملکرد محصوالت
را توجیه نمود (علیجانی و همکاران.)1831 ،
از طرف دیگر ،استان خوزستان در تقسیم بندی کلی اقلیمی کشور در بخش صحرایی گرم و خشک
طبقه بندی گردیده است و این استان از دیرباز در بخش کشاورزی دارای استعدادهای فراوان بوده
است .این امکانات جغرافیایی همگی باعث شده تا استان خوزستان یکی از قطب های کشاورزی ایران
محسوب شود .این استان با داشتن  1/۲میلیون هکتار اراضی آبی و دیم مستعد کشاورزی توانسته در
تول ید محصوالت استراتژیکی چون گندم ،جو ،برنج و خرما رتبه های اول تا سوم را کسب نماید .با
توجه به مطالب عنوان شده و سهم استان خوزستان در تولید محصوالت زراعی عمده مانند گندم،
برنج و جو و همچنین تأثیر نوسانات متغیرهای اقلیمی بویژه درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد این
محصوالت در این مطالعه به بررسی نوسانات متغیرهای اقلیمی بر عملکرد محصوالت و تأثیر اقتصادی
این تغییرات پرداخته شده است.
با توجه به هدف این مطالعه ،به بیان برخی آمارها در مورد اهمیت و ضرورت موضوع مورد نظر پرداخته
شود .در سال زراعی  31-31سطح محصوالت زراعی کشور حدود  1۲میلیون هکتار بوده است .در
این سال زراعی استان خوزستان با  3/8درصد سهم در سطح برداشت محصوالت زراعی باالترین سطح
برداشت شده را نسبت به استان های دیگر به خود اختصاص داده است .از کل اراضی زیر کشت کشور
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در این سال زراعی نزدیک به  ۷۷/۲میلیون تن محصوالت مختلف زراعی برداشت شده است که حدود
11/3درصد از کل میزان تولید مربوط به استان خوزستان می باشد .همچنین بیشترین میزان تولید
محصوالت زراعی آبی در کشور متعلق به استان خوزستان با سهم  1۷/1درصد میباشد .استان
خوزستان در سطح برداشت غالت با  1۷درصد سهم در جایگاه نخست قرار گرفته است (سالنامه جهاد
کشاورزی .)1831 ،با بررسی های صورت گرفته و مطالعه آمارهای کشاورزی در استان خوزستان نیز
مشاهده شد که ،از کل سطح زیر کشت محصوالت کشاورزی در استان خوزستان  133۷11هکتار به
کشت گندم 331۲3 ،هکتار به کشت جو و  131۲1هکتار به کشت شلتوک اختصاص دارد (آمارنامه
جهاد کشاورزی .) 1831 ،لذا با توجه به آمار مربوطه و اهمیت این محصوالت در استان خوزستان در
این بررسی از این سه محصول استفاده شده است .از سوی دیگر ،به رغم اهمیت تأثیر همه فراسنجه
های آب و هوایی بر رشد و عملکرد محصوالت زراعی ،دما و بارندگی بیش ازدیگر فراسنجه ها مورد
توجه بوده و نزدیک به همه روش های طبقه بندی اقلیمی کشاورزی و نیز شاخص های اقلیمی
کشاورزی بر پایه این دو متغیر استوار میباشند .به طورکلی میتوان گفت که تغییر آب و هوا متأثر
از دو عامل دما و میزان بارش است که با تغییر هر یک از این دو ،تغییرپذیری های آب و هوایی رخ
می دهد و در پی آن چگونگی زندگی انسانها نیز تغییر میکند که یکی ازاثرگذاری های آن ،آسیب
های وارد بر بخش کشاورزی است.
با توجه به مطالب عنوان شده ،در مجموع پدیده تغییر اقلیم در آینده میتواند خطرهای جدی برای
کاهش درآمد کشاورزان در پی داشته باشد .بدیهی است که کاهش درآمد کشاورزان انگیزه تولید در
آنان را نیز کاهش خواهد داد و این موضوع به نوبه خود می تواند به طور مستقیم بر امنیت تأمین
غذای کشور و توسعه کشاورزی تأثیر گذار باشد .لذا مطالعه و تحقیق پیرامون تغییرپذیری های اقلیمی
و اثرگذاری های اقتصادی آن بر عملکرد محصوالت کشاورزی بسیار ضروری میباشد .در سال های
اخیر دانشمندان و متخصصان علوم کشاورزی و اقلیم شناسی تحقیقات گسترده ای را در زمینه اقلیم-
کشاورزی انجام داده اند که در ادامه به نتایج برخی از این بررسی ها پرداخته شده است .کرباسی و
غفاری ( ،)1833تأثیر شرایط آب و هوایی بر عملکرد محصوالت زراعی در ایران را با استفاده از تابع
تولید جاست و پوپ بررسی و به این نتیجه رسیدند ،بارندگی تأثیر مثبت و نوسان بارندگی تأثیر منفی
روی عملکرد گندم دارد .علیجانی و همکاران ( ،)1831به بررسی اثر دما و بارندگی بر عملکرد گندم
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آبی در ایران با روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته ) (GLSپرداختند .نتایج نشان داد متغیر
بارندگی تأثیر مثبت و دما تأثیر منفی بر عملکرد گندم دارد و سهم رشد بارندگی و دما بر عملکرد
گندم نیز به ترتیب  -۷/11و  -1/81درصد است .سبزی پرور و همکاران ( ،)1831به ارزیابی تأثیر
شاخص ها و متغیرهای هواشناسی کشاورزی در عملکرد بهینه گندم در استان همدان پرداختند.
نتایج نشان داد ،از بین شاخص های مورد ارزیابی ،شاخص کمبود بارش گیاهی همبستگی قوی تری
در مقایسه با دیگر شاخص ها از خود نشان میدهد و مقایسه ضریب های آماری گویای تأثیر پذیری
شایان مالحظه عملکرد گندم از بارش های بهاره در مقایسه با دیگر فصل ها بود .حسینی و همکاران
( ،)183۲به بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی با تأکید بر نقش به کار گیری راهبردهای
تطبیق در این بخش با استفاده از مدلهای ایجاد ارتباط و اجرای مدل های مولد هواشناسی ،شبکه
های عصبی هیدرولوژیک ،توابع واکنش عملکرد محصول-آب و الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت
پرداختند .نتایج این بررسی نشان داد تا نیمه های سده بیست و یکم میالدی تغییر اقلیم به کاهش
بارش ها و افزایش مقدار فراسنجه های دمایی حوضه منجر میشود که نتیجه مستقیم این
تغییرپذیری ها کاهش منبع های آب سطحی حوضه به ترتیب در حدود  8/۴و  3/1درصد تا افق
 ۲1۴1( 1۴۲1میالدی) و  ۲1۷1( 1۴11میالدی) خواهد بود .نتایج الگوی اقتصادی نشان داد ،در
بدترین حالت پیامد این تغییرپذیری ها برای بخش کشاورزی حوضه کاهش حدود  13و  8۲درصد
در سود ناخالص به ترتیب تا  81و  11سال آینده خواهد بود .کویک و همکاران ( ،)۲111اثرات
درازمدت تغییرپذیری های آب و هوایی بر عملکرد محصوالت زراعی استرالیا را مورد بررسی قرار
دادند .آنان اصالح مدیریت آبیاری ،ایجاد فناوری های نو و استفاده از رقم های مقاوم به خشکی را از
جمله راهکارهای رویارویی با تغییرات طوالنی مدت اقلیمی دانستند .فینگر و اشمیت ( ،)۲113با به
کارگیری روش تلفیقی که از داده های شبیه سازی شده زیست محیطی در مدل اقتصادی استفاده
می کند ،به تجزیه و تحلیل تأثیر آب و هوا بر تولید و قیمت محصوالت ذرت و گندم زمستانه در
کشور سوئیس پرداختند .نتایج نشان داد ،فعالیت کشاورزان و عملکرد محصوالت به تغییرپذیری های
اقلیمی و قیمت محصوالت حساس است .ریدسما و همکاران ( ،)۲113به بررسی اثرگذاری های تنوع
و تغییر اقلیم بر عملکرد منطقه ای محصول ذرت با استفاده از مدل فرآیند -محور در اروپا پرداختند.
نتایج نشان داد ،عملکرد بالقوه با باال رفتن دما افزایش می یابد که بر خالف شبیه سازی های مدل
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بود و در نتیجه پاسخ های مدل با واقعیت همخوانی ندارد .با در نظر گرفتن اثرگذاری های مدیریتی،
تفاوت بین عملکرد مشاهده و شبیه سازی شده به وسیله آبیاری و سطح زیرکشت ذرت توضیح داده
شدند .نکته شایان توجه در نتایج وابسته بودن تأثیر عامل ها به مناطق بود .لوم و همکاران (،)۲113
تأثیر پتانسیل تغییر اقلیم بر گندم دوروم در دوره زمانی  ۲1۷1-۲111در نواحی شمالی و مرکزی
تانزانیا را ارزیابی کردند .نتایج به دست آمده از این تحقیق گویای آن است که دما در هر دو ناحیه
افزایش ،میانگین بارندگی ساالنه در مرکز افزایش و در شمال کاهش مییابد .کاشت گندم در هر دو
ناحیه زودتر انجام شده و طول چرخه رشد گندم کاهش مییابد .شوآی چن و همکاران ( ،)۲118به
بررسی تأثیر اقتصادی تغییرپذیری های اقلیم بر عملکرد ذرت و سویا در چین و با استفاده از روش
های اقتصاد سنجی داده های ترکیبی (پانل) مکانی پرداختند .نتایج نشان داد ،رابطه های غیرخطی
و نامتقارن بین عملکرد ذرت و سویا و متغیرهای آب و هوایی وجود دارد و بررسی شرایط اقلیمی به
کاهش درآمدهای کشاورزان منجر شده است.
با توجه به مطالب عنوان شده در قسمت های پیش ،تحقیق در زمینه اثرگذاری های نوسان متغیرهای
اقلیمی بر عملکرد کشاورزی یک موضوع بسیار مهم است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است،
ولی با توجه به مرور نتایج بررسی های صورت گرفته در زمینه موضوع مورد نظر مشاهده میشود که
در همه بررسی های داخلی تنها به تأثیر تغییر اقلیم بر جنبه های زراعی محصوالت و رشد و نمو آنها
پرداخته شده و هیچکدام از آنها به موضوع از منظر اقتصادی پرداخته نشده است لذا در این تحقیق
به اثرگذاری های اقتصادی تغییر متغیرهای اقلیمی بر عملکرد محصوالت کشاورزی منتخب در استان
خوزستان پرداخته شده است.

روش تحقیق
در این بررسی و با هدف ارزشیابی تأثیر عامل های اقلیمی برعملکرد محصوالت کشاورزی ،تأثیر عامل
های آب و هوایی بر عملکرد محصوالت گندم ،برنج و جو در قالب دادههای ترکیبی بررسی میشود.
استفاده از دادههای ترکیبی دارای برتری هایی است از جمله :افزایش اطالعات و تغییرپذیری ،افزایش
درجه های آزادی و کارایی ،پویایی در ارزیابی تغییرپذیری ها ،کمینه کردن تورش ناشی از در نظر
گرفتن واحدها به صورت کلی و تعیین آثاری که به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی قابل
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مشاهده نیستند می باشد و به طورکلی امکان بررسی رفتارهای پیچیده تری از مدل ها را فراهم
میکنند .معادله کلی داده های ترکیبی بصورت رابطه زیر میباشد (گرین:)۲118 ،
() 1
𝑌it = μ + ∑kk=1 βk X kit + αi + uit

که در آن  α∗i = μ + αiاست μ .عرض از مبدأ میانگین نامیده شده و  𝛼iاختالف واحدهای مقطعی
مختلف از عرض از مبدأ میانگین می باشد .اگر  𝛼iثابت باشد ،معروف به مدل آثار ثابت است که این
یعنی آثار غیر قابل مشاهده در جمله ثابت رگرسیون وارد شده است که این مدل را با روش رگرسیون
حداقل مربعات با متغیرهای مجازی یا روش تفاضل گیری برآورد میکنند .اما اگر این آثار غیر قابل
مشاهده تصادفی باشد ،با مدلی موسوم به آثار تصادفی روبه رو بوده که به آن مدل اجزای خطا نیز
میگویند و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآورد میشود .بنابراین هنگامی که از داده های
ترکیبی استفاده میشود باید آزمون های مختلفی برای تشخیص روش برآورد مناسب انجام داد که
متداول ترین آنها عبارت اند از :آزمون ،Fآزمون  LMو آزمون هاسمن که به طور مشخص برای
انتخاب یکی از مدل های آثار ثابت ،تصادفی یا مدل داده های ادغام شده به کار میروند (علیجانی و
همکاران .)1831 ،با فرض انتخاب مدل مناسب بر اساس آزمون های یاد شده و نوع دادهها باید نسبت
به کاذب نبودن رگرسیون ناشی از ناپایایی متغیرهای مدل نیز اطمینان حاصل شود که این موضوع
مبین بررسی آزمون ریشه واحد داده های ترکیبی میباشد .این آزمون ها عبارت اند از :آزمون لوین
و لین ،آزمون بریتونگ و می یر ،آزمون ایم ،پسران و شین ،آزمون ماداال و وو میباشند (گرین.)۲118 ،
پس از انتخاب مدل مناسب باید نسبت به پایا بودن سری های زمانی و غیر کاذب بودن رگرسیون
اطمینان حاصل کرد .با توجه به نتایج بررسی های انجام شده ،در آغاز یک مدل که نشان دهنده سود
بیشینه کشاورز از تولید محصول می باشد را به دست آورده که در مرحله های بعد با استفاده از این
مدل تأثیر عامل های اقلیمی را بر عملکرد محصوالت نشان میدهیم .یک کشاورز را در نظر میگیریم
که با چندین نهاده مثل کود ،سم ،بذر ،نیروی کار و  ......محصولی را تولید میکند و فرض بر این است
که بازار نهاده و محصول رقابتی بوده و کشاورز گیرنده قیمت است π .سود مربوط به تولید محصول،
 Pقیمت بازار برای محصول 𝑊k ،قیمت نهاده و  Cهزینه ثابت تولید محصول میباشد .همچنین
) Y(X k , S, Zعملکرد محصول در هر هکتار است که این عملکرد تابعی از تقاضای نهاده (  )𝑋kو
شرایط آب و هوایی ( )Zمانند دما و میزان بارش و کیفیت خاک زمین زراعی ( )Sمی باشد و A
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سطح زیر کشت محصول است .فرض میکنیم کیفیت خاک زمین های زیر کشت گیاهان
)𝐶  S=s(∆𝐴,است که  Cمتوسط شرایط خاکی است که زیر کشت محصول در دوره گذشته بوده
است و  ∆𝐴 = 𝐴 − 𝐴−1نشان دهنده میزان تغییرپذیری ها در استفاده از زمین های بیشتر زیر
کشت گیاه در هر دوره نسبت به دوره گذشته میباشد .از این رو کیفیت خاک زمین های زیر کشت
تنها متأثر از  Cنبوده بلکه تغییر در استفاده از زمین های منطقه نیز مؤثر میباشد .بسته به کیفیت
زمین های تازه آباد ،اضافه شده برای تولید محصوالت،

)𝜕S(0
∂∆A

می تواند مثبت یا منفی باشد .همچنین

ممکن است سطح زیر کشت گیاهان در مقایسه با دوره گذشته کاهش یابد که در این شرایط منجر
)𝜕S(∆A,C

)𝜕S(∆A,C

 ،لذا برای سهولت در ادامه بحث فرض می کنیم که ≠ 0
خواهد شد به = 0
∂∆A
∂∆A
و در هر دوره زمین زیر کشت هر گیاه نسبت به دوره گذشته کاهش نداشته است زیرا فرض می شود

که زمین های حاشیه ای تولید محصول خواهند داشت .با توجه به نکات باال مسئله بیشینه سازی
سود کشاورز از تولید هر یک از محصوالت به صورت زیر می باشد (شوآی چن و همکاران.)۲118 ،
MAX π = PY(X k , S, Z)A − ∑k Wk X k A − C
() ۲
شرایط بهینگی مرتبه اول با توجه به تقاضای نهاده )  (X kو هکتارهای کشت شده ( )Aمنجرمی شود
به:
)∂Y(0
() 8
− Wk = 0
]for∀ k = [1, … … , k
∂X k
)∂Y(0) ∂S(∆A, C
() ۴
PY(0) + PA
− ∑k Wk X k
∂S
∂∆A
جزء اول در رابطه ( ) 8حاشیه سود است که به دلیل استفاده بیشتر از نهاده ( kاز طریق تأثیر بر
P

عملکرد ،که به صورت

)𝜕Y(0
∂Xk

) است .بنابراین استفاده بهینه از نهاده  kزمانی است که حاشیه سود با

به کار بردن نهاده اضافی ،برابر با قیمت بازار شود و می تواند به عنوان تابعی از  C ،Z ،Wk ،Pو ∆A
به صورت زیر بیان شود:
)X k = x(P, Wk , Z, C, ∆A
() 1
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نخستین جزء از رابطه ( ،)۴درآمد هر هکتار تولید محصول است ،جزء دوم نشاندهنده تأثیر گسترش
زمین بر درآمد کشاورز با تأثیر بر کیفیت خاک و عملکرد محصول است .آخرین جزء ،هزینه کل نهاده
های استفاده شده است .از رابطه ( )۴در مییابیم که میزان بهینه محصول کشت شده در هر هکتار
بستگی به عامل های چندی دارد که در رابطه ( )1نشان داده شده است(شوآی چن و همکاران،
.)۲118
) A = A(P, Wk , Z, C, A−1
() 1
با جایگزینی رابطه های ( )1و ( )1در تابع عملکرد )𝑍  𝑌(𝑊𝑘 , 𝑆,مشخص می شود که عملکرد را
می توان تابعی از قیمت محصول ،قیمت نهاده ها ،متغیرهای آب و هوایی بیان کرد که در رابطه ()۷
مشخص شده است:
)𝐴∆ 𝑌 = 𝑌(𝑃, 𝑊𝑘 , 𝑍,
() ۷
بنابراین رابطه ( ،)۷الگوی تجربی تحقیق را به شکل رابطه زیر معرفی می کند:
() 3
Yit = Zit β + LUCit γ + Pit δ + Ci + εit
در رابطه ( Yit ،)3لگاریتم عملکرد محصول در شهرستان  iو در سال  tاست Zit ،شامل متغیرهای
آب و هوایی دما و بارش و شکل های درجه دوم آنها برای تعیین اثرگذاری های غیر خطی این متغیرها
بر عملکرد محصول است .با توجه به توضیح های ارائه شده در روش تحقیق و با توجه به تابع سود در
رابطه ( ،) ۲برای محاسبه سود نیازمند به قیمت محصول و قیمت نهاده می باشد لذا از این متغیرها
استفاده شده است .از سوی دیگر با توجه به شرایط بهینگی و جایگذاری رابطه های ( )1و ( )1در تابع
عملکرد ،عملکرد تابعی از قی مت محصول و قیمت نهاده و متغیرهای آب و هوایی و  ...می باشد .که
در نهایت رابطه ( )3ایجاد شده است .همچنین این متغیرها ،عامل های کنترلی برای نشان دادن
اثرگذاری های اقتصادی می باشند .همچنین از آنجا که متغیرهای  LUCمنعکس کننده پاسخ
کشاورز به قیمت های انتظاری محصول و سود آتی محصوالت است ،لذا به طور بالقوه برون زا بوده و
برآوردهای بتا و الندا ممکن است بیش از حد برآورد شوند که این امر را می توان با گنجاندن قیمت
ها برطرف کرد.
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 LUCitنشان دهنده تغییر استفاده از زمین های منطقه در شهرستان  iو در سال  tمی باشد .قیمت
محصوالت و قیمت نهاده ها با  Pitتعریف می شوند Ci .جزء اثر ثابت است که برای هر شهرستان به
کار می رود و جزء زمان ثابت است که برای کنترل شیوه های تولید محصوالت کشاورزی منطقه به
کار می رود و در نهایت  εitجزء خطا می باشد .در نهایت برای جداسازی سهم هر یک از متغیرهای
دما و بارندگی در رشد گیاه و عملکرد طی سال های مورد بررسی از تابع اولیه مربوط به هر محصول
( )11مشتق گرفته میشود (شوآی چن و همکاران.)۲118 ،
در این تحقیق برای نشان دادن ارتباط بین دما و عملکرد محصول از مفهوم «رشد درجه-روز»
( )GDDاستفاده می شود که به عنوان میزان کل دمایی است که هر گیاه زراعی در طول فصل رشد
نیاز دارد که بین پایین ترین و باالترین دمای آستانه معرفی می شود و بر اساس رابطه زیر محاسبه
میشود:
Tmax + Tmin
() 3
= GDD
−T
bas

2

در رابطه ( Tmin ،)3و  Tmaxبه ترتیب کمینه و بیشینه دمای روزانه و  Tbasدمای پایه برای رشد
گیاه میباشد .برای محاسبه  GDDاگر کمینه دمای روزانه کمتر از دمای پایه بود ،مساوی آن قرار
داده میشود و اگر بیشینه دمای روزانه بیشتر از  81درجه سانتی گراد باشد برابر آن در نظر گرفته
میشود (رضایی و همکاران .)3۷ ،برای محاسبه متغیر  LUCدر هر دو حاشیه فشرده و گسترده
(افزایش عملکرد در واحد سطح و زیر کشت بردن اراضی بیشتر) از هکتارهای کشت شده گیاهان در
سال های پیشین استفاده می شود .حاشیه فشرده برای هر محصول به عنوان کاهش در سطح زیر
کشت آن نسبت به سال پیش تعریف میشود و حاشیه گسترده برای هر گیاه تفاوت میان افزایش در
سطح زیر کشت نسبت به سال پیش و حاشیه فشرده برای گیاه میباشد ،اگر این تفاوت مثبت باشد.
بنابراین اگر مجموع سطح زیر کشت همه گیاهان نسبت به سال پیش افزایش یابد ،حاشیه فشرده
برای محصول آن ها برابر صفر است .با توجه به مطالب عنوان شده و برای دستیابی به هدف های
بررسی ،در آغاز رابطه عملکرد مربوط به سه محصول گندم ،برنج و جو برآورد و در نهایت برای به
دست آوردن درک درستی از میزان اندازه گیری ها ،درصد تغییرپذیری در عملکرد محصوالت را در
سال  183۲که با توجه به تغییرپذیری های آب و هوایی می باشد از رابطه زیر بدست میآوریم:
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()11

)𝑃 𝐸(𝑌𝑍1372 , 𝐿𝑈𝐶, 𝑃) − 𝐸(𝑌𝑍1392 , 𝐿𝑈𝐶,
)𝑃 𝐸(𝑌𝑍1392 , 𝐿𝑈𝐶,

=δ

به عبارت دیگر δ ،اندازه درصد تغییر در عملکرد محصوالت به دلیل تغییرپذیری های شرایط آب و
هوایی در طول دوره زمانی  18۷۲-183۲می باشد که با توجه به قیمت محصوالت می توان میزان
سود یا زیان ناشی از شرایط اقلیمی را بر عملکرد محصوالت محاسبه کرد .همچنین با توجه به رابطه
( ،)3می توان رابطه ( )11را به صورت زیر نوشت:
()11

) 𝛽(𝑍1372 − 𝑍1392
)(YZ1392 , LUC, P

=δ

در رابطه ( 𝛽 ،)11ضریب اثر متغیرهای آب و هوایی بر عملکرد محصوالت است .جایگزینی 𝛽 با
ضریب برآورد شده ،تخمینی از  δرا ارائه میدهد.
آمار و اطالعات مورد نیاز برای این بررسی هم از طریق مصاحبه شفاهی با کارشناسان گردآوری و
همچنین با مشورت آنان و در نهایت از منبع های قابل اتکا مانند سازمان هواشناسی استان و سازمان
جهاد کشاورزی استان و همچنین از سالنامه های آماری گردآوری شده است .لذا درجه درستی و
دقت آنها به اطالعات و آمار منتشر شده بر عهده این سازمان ها خواهد بود .همچنین جامعه آماری
مورد بررسی شهرستان های اهواز ،دزفول ،خرمشهر ،شوش و شادگان می باشند که سهم باالیی در
تولید محصوالت زراعی گندم ،برنج و جو در این تحقیق را داشته اند.

نتایج و بحث
تأثیر اقلیم بر عملکرد گندم
به منظور برآورد مدل مناسب ،از مدل اثر ثابت استفاده شده لذا نیازی به بررسی آزمون هاسمن ندارد.
برای تعیین بود یا نبود وجود عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از شهرستان ها از آماره  Fاستفاده
شده است .نتایج به دست آمده از عملکرد گندم در جدول ( )1آمده است.
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جدول( )1برآورد تابع عملکرد محصول گندم
ضریب

متغیر
عرض از مبدأ

**

13/۴1۷

روند زمان

**

1/131

شکل درجه دوم روند زمان

ns

-1/111

دما

**

-1/8۴3

شکل درجه دوم دما
بارش
شکل درجه دوم بارش

۲/311
-1/318
-۲/113

1/18۷
1/8۴۲
1/11۲

-1/11۴

-۲/331

1/18۲

*

-1/18۲

-۲/۲1۴

1/1۷3

1/113

8/۲13

1/111

***

حاشیه گسترده

-1/11۲

حاشیه فشرده

*

-1/111

نسبت قیمت محصول به کود
نسبت قیمت محصول به دستمزد

𝟐𝑹
F

۲/18۴

1/1۲1

**

*

اثرات ثابت

آماره t

احتمال

-1/۲۴1
-1/131

1/131
1/13۴

**

-1/811

-۲/۲1۲

1/1۲۲

**

-1/111

-۲/111

1/113

اهواز

1/81۴

-

-

دزفول

1/111

-

-

خرمشهر

1/181

-

-

شادگان

-1/113

-

-

شوش

1/133

-

-

1/31

-

-

-

1/1111

***

11/11۷

منبع :یافته های تحقیق *** ،** ،*، ns( .به ترتیب معنی دار نبودن ،معناداری در سطح  11درصد 1 ،درصد و  1درصد).

با توجه به جدول ( ،)1ضریب متغیر زمان در این مدل که نشان دهنده پیشرفت فناوری است گویای
افزایش عملکرد محصول به میزان  13۱است .متغیرهای دما و بارش نیز با عملکرد رابطه منفی دارند
بطوری که با تغییر در میزان دما و بارش ،میزان عملکرد به ترتیب  1/8۴3و  8/۲درصد و در خالف
جهت تغییر دما و بارش تغییر میکند .همچنین شکل درجه دوم متغیرهای دما و بارش نیز برای
نشان دادن اثرهای غیر خطی متغیرهای اقلیمی بر عملکرد گندم میباشد که شکل غیر خطی دما با
عملکرد رابطه منفی دارد .از سوی دیگر شکل درجه دوم بارش نیز با عملکرد رابطه مستقیم دارد .دو
متغیر حاشیه گسترده و حاشیه فشرده نیز با عملکرد رابطه منفی دارند به این معنی که با به زیر
کشت بردن زمین های تازه آباد و اضافه شده عملکرد کاهش می یابد و این امر ممکن است به دلیل
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پایین بودن کیفیت زمین های مورد نظر باشد .متغیر نسبت قیمت محصول به کود نیز با عملکرد
رابطه منفی دارد و با افزایش قیمت کود و ثابت بودن قیمت محصول میزان عملکرد کاهش می یابد.
همچنین متغیر نسبت قیمت محصول به دستمزد نیز با عملکرد رابطه منفی دارد به گونه ای که با
افزایش دستمزد و فرض ثابت بودن قیمت محصول عملکرد محصول کاهش می یابد .همچنین این
متغیرها به عنوان متغیرهای اقتصادی در مدل وارد شده است.
تأثیر اقلیم بر عملکرد برنج
به منظور برآورد مدل مناسب ،از مدل اثر ثابت استفاده شده لذا نیازی به بررسی آزمون هاسمن ندارد.
برای تعیین بود یا نبود وجود عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از شهرستان ها از آماره  Fاستفاده
شده است .نتایج به دست آمده از عملکرد گندم در جدول ( )۲آمده است.
جدول( )2برآورد تابع عملکرد محصول برنج
آماره t

احتمال

-1/111

1/133

1/3۴۴

ns

۲/88۷

1/11۲

1/8۲1

***

ضریب

متغیر
عرض از مبدأ
روند زمان
شکل درجه دوم روند زمان

ns

**

دما

1/111

۴/1۴۷

1/1111

-1/11۷

۲/11۲

1/18۲

ns

-1/11۴

-1/۲88

1/311

بارش

**

1/18۴

۲/3۲۲

1/181

شکل درجه دوم بارش

ns

1/1۴1

1/133

1/۲8۷

حاشیه گسترده

**

1/1۲1

۲/118

1/1۴1

شکل درجه دوم دما

**

1/11۲

1/8۷3

1/113

نسبت قیمت محصول به کود

**

-1/1۷۴

۲/318

1/1۴1

نسبت قیمت محصول به دستمزد

**

-1/111

-۲/۷۷1

1/1۴۴

-

-

دزفول

1/۲۷1

-

-

خرمشهر

-1/138

-

-

شادگان

-1/138

-

-

شوش

-1/113

-

-

1/1۴

-

-

حاشیه فشرده

اثرات ثابت

اهواز

𝟐𝑹
F

-1/1۲1

***

۲/۴۴۲

-

1/118
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با توجه به جدول ( ،)۲نتایج این تابع نشان میدهد ،ضریب متغیر زمان که نشان دهنده پیشرفت
فناوری است در این مدل معنادار نشده است و تغییرپذیری های فناوری تأثیری بر عملکرد محصول
برنج ندارد .متغیر دما با عملکرد رابطه منفی دارد به طوری که با تغییر در میزان دما ،میزان عملکرد
 1/11۷درصد و خالف جهت با تغییر دما تغییر می کند .متغیر بارش با عملکرد رابطه مثبت دارد و
با تغییر در میزان بارش ،مقدار عملکرد  1/18۴درصد و در جهت تغییر بارش تغییر میکند .همچنین
شکل درجه دوم متغیرهای دما و بارش نیز برای نشان دادن اثرهای غیر خطی متغیرهای اقلیمی بر
عملکرد برنج میباشند که معنادار نشده اند .دو متغیر حاشیه گسترده و حاشیه فشرده نیز با عملکرد
رابطه مثبت دارند بطوری که با گسترش سریع مناطق تولید برنج در اراضی حاشیه ای و زمین هایی
که به کشت دیگر گیاهان اختصاص داشته است عملکرد برنج را به ترتیب به میزان  ۲/1و  1/۲درصد
افزایش میدهد به این معنی که با به زیر کشت بردن زمین های بیشتر عملکرد افزایش می یابد.
متغیر نسبت قیمت محصول به کود نیز با عملکرد رابطه منفی دارد و با افزایش قیمت کود و ثابت
بودن قیمت محصول میزان عملکرد کاهش می یابد .همچنین متغیر نسبت قیمت محصول به دستمزد
نیز با عملکرد رابطه منفی دارد به گونه ای که با افزایش دستمزد و فرض ثابت بودن قیمت محصول
عملکرد محصول کاهش می یابد.
تأثیر اقلیم بر عملکرد جو
به منظور برآورد مدل مناسب ،از مدل اثر ثابت استفاده شده لذا نیازی به بررسی آزمون هاسمن ندارد.
برای تعیین بود یا نبود وجود عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از شهرستان ها از آماره  Fاستفاده
شده است .نتایج به دست آمده از عملکرد گندم در جدول ( )8آمده است.
جدول( )3برآورد تابع عملکرد محصول جو
ضریب

متغیر

آماره t

احتمال

ns

1۲/81۷

1/۴1۲

1/1۷۲

روند زمان

ns

1/۲31

1/131

1/111

شکل درجه دوم روند زمان

***

-1/138

-8/13۷

1/11۲

ns

-8/331

-1/3۲8

1/۴13

عرض از مبدأ

دما
شکل درجه دوم دما
بارش
شکل درجه دوم بارش

ns

-1/1۲۲

-1/111

1/81۲

ns

-1/۲11

-1/38۴

1/811

1/1۴۴

۲/1۷1

1/18۲

**
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ادامه جدول( )3برآورد تابع عملکرد محصول جو
حاشیه گسترده

*

-1/111

-۲/۴13

1/11۷

حاشیه فشرده

*

-1/111

-1/81۴

1/1۷1

**

نسبت قیمت محصول به کود
نسبت قیمت محصول به دستمزد
اثرات ثابت

𝟐𝑹
F

*

-1/1۲3

-۲/۴13

1/11۷

-1/1۲۲

1/۴18

1/111

اهواز

1/۴۷1

-

-

دزفول

-1/113

-

-

خرمشهر

1/1۲1

-

-

شادگان

-1/8۷۲

-

-

شوش
*

-1/111

-

1/1۲

-

-

-

1/111

۲/1۲۲

-
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با توجه به جدول ( ،)8نتایج این تابع نشان میدهد ،ضریب متغیر زمان که نشان دهنده پیشرفت
فناوری می باشد در این مدل معنادار نشده است و تغییرگذیری های فناوری تأثیری بر عملکرد
محصول جو ندارد .متغیرهای دما و بارش و شکل درجه دوم دما معنادار نشده اند و بر عملکرد جو
تأثیر ندارند ولی متغیر شکل درجه دو بارش که نشان دهنده تغییرهای غیر خطی بر عملکرد محصول
می باشد معنادار شده و با عملکرد محصول رابطه مثبت دارد و باعث افزایش عملکرد محصول به
میزان  1۴/۴درصد می باشد .دو متغیر حاشیه گسترده و حاشیه فشرده نیز با عملکرد رابطه منفی
دارند به طوری که با گسترش سریع مناطق تولید جو در اراضی حاشیه ای و زمین هایی که به کشت
دیگر گیاهان اختصاص داشته است عملکرد جو را به ترتیب به میزان  1و  1/1درصد کاهش میدهد.
متغیر نسبت قیمت محصول به کود نیز با عملکرد رابطه منفی دارد و با افزایش قیمت کود و ثابت
بودن قیمت محصول میزان عملکرد کاهش می یابد .همچنین متغیر نسبت قیمت محصول به دستمزد
نیز با عملکرد رابطه منفی دارد به گونه ای که با افزایش دستمزد و فرض ثابت بودن قیمت محصول
عملکرد محصول کاهش می یابد.
در پایان این بخش الزم به توضیح است که ،در طول دوره و با توجه به کاهش میزان بارندگی و
افزایش دما در استان خوزستان عملکردها طبیعتا کاهشی می باشد هر چند این کاهش ها در برخی

بررسی تأثیر متغیر های اقلیمی209...

سال ها اندک بوده است اما در این میان در برخی سال ها افزایش عملکرد هم به چشم می خورد ولی
کاهش های چشمگیر به طور عمده مربوط به سال های پایان دوره مورد بررسی می باشد .لذا با توجه
به موضوع مطالعه که تأثیر متغیرهای اقلیمی بر عملکرد محصوالت می باشد ،میزان محصوالت در
پایان دوره نسبت به آغاز دوره با کاهش رو به رو بوده است.
به منظور بررسی اقتصادی متغیرهای اقلیم بر عملکرد محصوالت کشاورزی از رابطه ( )۴استفاده شده
است که نتایج آن در جدول ( )۴آمده است.
جدول ( )4اهمیت اقتصادی اثرگذاری تغییرپذیری اقلیم بر عملکرد محصوالت کشاورزی
اثرگذاری تغییر شرایط اقلیمی در دوره  18۷۲-183۲بر عملکرد گندم در سال 183۲
متغیرهای اقلیمی

۱δ

کاهش محصول(تن)

هزینه (هزار ریال)

دما

1/1۴1

1۲3/83

1113/38

بارندگی

1/11۴

31/13

۷۲1/11

کل

1/11

۷۲1/13

1۷31/۴8

اثرگذاری تغییر شرایط اقلیمی در دوره  18۷۲-183۲بر عملکرد برنج در سال 183۲
۱δ

کاهش محصول(تن)

هزینه (هزار ریال)

دما

1/111

1۲۲3/33

۴11۴1/11

بارندگی

1/11۷

183/1۷

1۲۲3/1۲

کل

1/18۲

1813/11

11۲13/۷8

متغیرهای اقلیمی

اثرگذاری تغییر شرایط اقلیمی در دوره  18۷۲-183۲بر عملکرد جو در سال 183۲
متغیرهای اقلیمی

۱δ

کاهش محصول(تن)

هزینه (هزار ریال)

بارندگی

1/1۲1

111/31

1133/31

1/1۲1

111/31

1133/31

کل
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در جدول ( δ ،)۴درصد تغییر در عملکرد محصوالت در سال  183۲و در شرایط اقلیمی سال
 18۷۲می باشد .مقادیر منفی نشان دهنده سود ناشی از تغییرپذیری اقلیم و مقادیر مثبت نشان
دهنده کاهش سود ناشی از تغییرپذیری های اقلیم میباشد .به منظور محاسبه میزان زیان و
کاهش در سطح زیر کشت گیاهان نیز در آغاز میزان زیان محصول هر شهرستان را به وسیله
تغییر در عملکرد محصوالت و سطح زیر کشت سال  183۲و سپس برای مجموع شهرستان ها
محاسبه شد .در نهایت به منظور داشتن برآوردی از کاهش سود در نتیجه تغییر اقلیم ،عدد
مربوط به کاهش (خسارت) محصول در قیمت محصول در سال  183۲ضرب شده است .همانطور
که در جدول ( ،)۴مشاهده می شود به طور کلی تغییرپذیری ها در شرایط آب و هوایی باعث
کاهش در عملکرد گندم ،برنج و جو به ترتیب به میزان 1/11درصد 1/18۲ ،درصد و 1/1۲1
درصد میشود .از سوی دیگر تغییر شرایط اقلیم در دوره  18۷۲-183۲به کاهش سود اقتصادی
به میزان  1311۴/11هزار ریال در هکتار در بخش گندم ،برنج و جو در سال  183۲شده است.
نتایج به دست آمده از برآورد عملکرد محصوالت نشان داد که اغلب ضرایب برآورد شده معنی
دار بوده و متغیرهای دما و بارندگی دارای اثر منفی بر عملکرد گندم ،همچنین متغیر دما اثر
منفی و میزان بارندگی اثر مثبت بر عملکرد برنج دارند و نیز دو متغیر دما و میزان بارندگی اثر
منفی بر عملکرد جو دارند .همچنین بررسی اقتصادی تغییرپذیری های اقلیم بر عملکرد
محصوالت کشاورزی نشان داد ،تغییرپذیری ها در شرایط آب و هوایی باعث کاهش در عملکرد
گندم ،برنج و جو به ترتیب به میزان  1/11درصد 1/18۲ ،درصد و  1/1۲1درصد میشود .از
سوی دیگر تغییر شرایط اقلیم در دوره  18۷۲-183۲به کاهش سود اقتصادی به میزان
 1311۴/11هزار ریال در بخش گندم ،برنج و ذرت در سال  183۲شده است .به طور کلی تغییر
اقلیم و گرم شدن هوا در آینده میتواند خطرهای جدی برای کاهش عملکرد و در نتیجه کاهش
تولید محصوالت داشته باشد و کاهش انگیزه تولید را به همراه خواهد داشت و این به نوبه خود
میتواند اثرهای غیر مستقیم نیز بر الگوی تجارت ،توسعه و امنیت غذایی داشته باشد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این تحقیق در آغاز سه محصول گندم ،برنج و جو که مهم ترین محصوالت زراعی استان
خوزستان می باشند و همچنین شهرستان های اهواز ،دزفول ،خرمشهر ،شادگان و شوش که از
مناطق عمده تولید آن هامی باشند انتخاب شد .پس از گردآوری اطالعات مورد نیاز و با توجه به
ماهیت ترکیبی بودن داده ها از روش های برآورد مناسب داده های ترکیبی و مدل اثرهای ثابت
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به منظور برآورد مدل های مورد نظر استفاده شده است .پس از بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی
بر عملکرد محصوالت مورد نظر ،به بررسی اثرگذاری های نهایی این متغیرهای اقلیمی بر عملکرد
محصوالت و در نهایت اثرات اقتصادی متغیرهای اقلیمی بر عملکرد محصوالت گندم ،برنج و جو
پرداخته شده است .نتایج نشانداد که تغییرپذیری ها در شرایط آب و هوایی باعث کاهش در
عملکرد گندم ،برنج و جو به ترتیب به میزان  1/11درصد 1/18۲ ،درصد و  1/1۲1درصد میشود.
از سوی دیگر تغییر شرایط اقلیم در دوره  18۷۲-183۲به کاهش سود اقتصادی به میزان
 1311۴/11هزار ریال در هکتار در بخش گندم ،برنج و جو در سال  183۲شدهاست.
با توجه به آسیب پذیری کشور نسبت به پدیده تغییر آب و هوا ،آموزش کشاورزان در جهت
رویارویی با کاهش عملکرد محصوالت از جمله توجه به پیش بینی های کوتاه مدت و بلند مدت
هواشناسی به منظور آمادگی و اتخاذ تمهیدات الزم برای محافظت از محصوالت کشاورزی و
جلوگیری از اسیب و زیان های ناشی از عامل های نامساعد جوی و اقلیمی در همه مرحله های
کاشت ،داشت و برداشت توصیه میشود .همچنین ارائه اطالعات و مشاوره در مورد وضعیت آب
و هوا برای کشاورزان در مرکزهای ترویج و خدمات کشاورزی می تواند باعث ارتقاء شناخت
کشاورزان نسبت به میزان نوسان های اقلیمی و درک درست شرایط پیش رو ،شده و نقش مهمی
در تصمیم گیری های آنان برای سازگاری با این نوسان های آب و هوایی ایفا کند .ایجاد نظام
بیمه فراگیر محصوالت کشاورزی برای تثبیت درآمد ناشی از عملکرد محصول می تواند این امر
را تقویت کند .با توجه به شرایط اقلیمی و نوع کشت هر منطقه ،تغییر اقلیم می تواند اثرگذاری
های منفی و مثبت بر تولیدات کشاورزی داشته باشد لذا ضرورت دارد اثرگذاری های تغییر اقلیم
در عملکرد محصوالت راهبردی کشور برای مناطق و یا استان ها به طور جداگانه بررسی شود تا
به این وسیله بتوان بهترین الگوی کشت را برای مناطق آسیب پذیر به دست آورد به این منظور
الزم است متخصصان زراعت ،اقلیم شناسی و اقتصاددانان همکاری و رابطه نزدیکی داشته باشند،
لذا با توجه به نتایج به دست آمده در منطقه مورد مطالعه ،گیاهانی کشت شود که نسبت به
دمای باال و همچنین میزان بارندگی کم در منطقه محتمل تر یا مقاوم تر باشند .لذا تعیین
الگوی کشت بهینه که با شرایط اقلیمی منطقه سازگار باشد می تواند باعث افزایش عملکرد و در
نتیجه افزایش درآمد کشاورزان شود .فعالیت های غیرزراعی و صنایع کوچک تبدیلی در روستاها
به منظور جبران آسیب های ناشی از تغییرپذیری های احتمالی شرایط آب و هوایی ایجاد و

تقویت شود  .همچنین با توجه به شرایط کم آبی و محدود شدن منبع های آبی ،تمهیدهایی برای
مهار آبهای سطحی صورت گیرد تا در هنگام کم بارش بتواند جایگزین شود.
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