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 راهبردی هایبر عملکرد محصول مؤثرهای عاملبررسی 

 رضوی در استان خراسان)گندم و جو(کشاورزی 
فروشانی، محمود دانشورکاخکی، آرش صادقی، ناصر شاهنوشیمظاهر جنت

 1دوراندیش، حسین محمدی
  40/50/7931تاریخ پذیرش:                                                                                50/50/7931تاریخ دریافت: 

 چکیده
رد پذیری عملکتأثیرسبب  چراکههای مهم در بخش کشاورزی بوده است. تغییر اقلیم در ایران همواره یکی از چالش

های تولید مورد استفاده در بخش دیگر، نهادهشود. از سوی های این بخش و افزایش ریسک عملکرد تولید میمحصول
ولید و های قابل کنترل تنهادهگذاری اثرگذاری گذارند. لذا در این پژوهش تأثیرها کشاورزی نیز بر عملکرد این محصول

ندم، جو( )گ یخراسان رضوکشاورزی منتخب استان  هایمحصولسان عملکرد تولید بر میانگین و نو های اقلیمیعامل
کارگیری مدل جاست و پاپ ارزیابی با به 0934تا  0931های راهبردی بخش کشاورزی برای سال هایمحصولعنوان به

ایش افزایش لگاریتم بارش سبب افز متر میلییک  ،شده است. نتایج مطالعه نشان داد که در تابع میانگین عملکرد
کیلوگرم در هکتار و کاهش  14/1و  44/1،  00/1های گندم آبی، گندم دیم و جو آبی به میزان میانگین عملکرد محصول

افزایش یک درجه سلسیوس در لگاریتم میانگین بیشینه دما سبب کاهش   کیلوگرم در هکتار جو دیم شده است. 75/1
ر هکتار در میانگین عملکرد گندم آبی و جو آبی شد، اما میانگین عملکرد گندم دیم و جو دیم را کیلوگرم د 0/1، 14/1

های سطح زیر کشت، ضریب کیلوگرم در هکتار افزایش داده است. همچنین لگاریتم عامل 05/1و  42/0به میزان 
تایج تابع عملکرد بوده است. بنابر نمثبت بر میانگین  تأثیرمکانیزاسیون، کود نیتروژنه مصرفی و سم مصرفی دارای 

ریسک عملکرد  بیان شد که پراکنش در بارش سبب افزایش ریسک عملکرد گندم آبی، گندم دیم و جو دیم به میزان 
و  91/7، 53/1کیلوگرم در هکتار شده و عامل افزایش لگاریتم میانگین بیشینه دما سبب کاهش  29/4و  57/9، 45/1
میانگین  هایتابعدست آمده در ه ها شده است.  با توجه به نتایج بریسک عملکرد این محصول کیلوگرم در هکتار 09/5

یری کارگه کشاورزی و ب هایهوا برای محصول و ریسک عملکرد، ابزارهای مدیریتی ریسک شامل بیمه بر اساس آب و
پذیری کشاورزان از و کاهش آسیب هاهت جلوگیری از ریسک تولید محصولبذر مقاوم به خشکی، در ج هایرقم

 شود.میاقلیمی پیشنهاد  هایعاملهای تولید و نهاده

 .JEL: C23, Q10, Q54بندی طبقه
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 مقدمه
 ینمتأها، تسهیل اشتغال و وهوایی، متنوع بودن فعالیتکشاورزی در ایران با توجه به تنوع آب

)سند شود وتحول تواند سبب توسعههای مهمی است که میمواد اولیه صنعت یکی از بخش

های الگوهای بینی تغییرپذیریوهوا با پیشغییر آبت (.8811،یجهاد کشاورزاشتغال وزارت 

بسیار مهم پیش روی جهان  هایچالشوهوایی شدید یکی از آب هایافزایش نوسانبارشی و 

 هایتغییرپذیری، ینزم یکرهگرم شدن  یلبه دلهای اخیر در سال .(5182و همکاران،8)نام  است

سالی با این پدیده همراه بوده است. خشک رخدادسالی و افزایش صورت خشکوهوایی بهآب

محدود و نامشخص آب، زمینه  هایمنبعرشد جمعیت و  یلدل بهافزایش تقاضای آب 

با  (.5188، 5)استوکر های بارش شدید را فراهم کرده استوهوایی و رژیمآبهای تغییرپذیری

دیگر پیامدها و رویدادهای طبیعی کم است اما سالی نسبت به توجه به اینکه فراوانی خشک

 گاهیپاباشد )های جانی و مالی آن دارای رتبه نخست در ایران میو زیان هاهمواره آسیب

سالی سبب کاهش یا از بین رفتن عملکرد خشک (.5188، 8یعیطبرویدادهای  المللیینب

ت (. تفاو5182، 4)وود و مندلسونشود ی و زراعی در بخش کشاورزی میدامی، باغ هایمحصول

مشخص زمانی طوالنی و  تدریجی در یک دوره تأثیرطبیعی، عمده این پدیده با دیگر رویدادهای 

باشد)پاندی و گذاری آن میتأثیرجغرافیایی  گستردهآن و  پایانو  آغاززمان دقیق  نبودن

یک فرآیند ریسکی هستند و شواهد  یطورکلبهبنابراین تولیدات کشاورزی  (.5112همکاران،

 (.2،8815کنند)هازلرفتار می یزگر یسکرصورت دهد که کشاورزان بهبسیاری نشان می
در عملکرد محصول با های تغییرپذیری پنج منبع عمده ریسک در کشاورزی شامل؛ الف( ریسک

و  در قیمت هایتغییرپذیریها، آفات، ب( ریسک بازار که به وهوایی، بیماریتوجه به شرایط آب

شده به بازار مربوط شده، ج( ریسک مالی مربوط به قابلیت یا توانایی پرداخت عرضهمیزان کاالهای 

کشاورزی و برای جلوگیری از حساب در موعد مقرر، وضع مالی مناسب برای ادامه فعالیت صورت

از  انسانی که نیرویمحیطی، ه( ریسک دسترسی به حقوقی و زیستورشکستگی،د( ریسک 

 اروککسبیا مدیریت در  ارائه کارخانوادگی و کارگر برای  کار یروینبه  نداشتن دسترسی

اطمینان در کشورهای  نبود زمینهاین ریسک و  تأثیر (.5118 6)آنتون باشدمیناشی کشاورزی 
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ت های ارتباطی ضعیف بیشتر اسناکارایی بازار، اطالعات نامتقارن و شبکه یلبه دلدر حال توسعه 

 ینبخودی خود سبب از (. درنتیجه افزایش ریسک درآمدی کشاورزان به5118)فوفا و حسن، 

ول تولید محص یشرفتهپهای فناوریپذیر شده و با کاهش جذابیت رفاه خانوارهای ریسک رفتن

راین بناب .انداختن توسعه کشاورزی در کشورهای در حال توسعه شود یرتأخممکن است سبب به 

 ،یمیاقل یهاعامل بودن بینییشپ غیرقابل یلبه دلتولید  هاینوسان به علتکشاورزان 

 هایمحصولهمچنین  مدیریت ریسک  (.85115پذیری باالیی دارند)گامانو و مورداچآسیب

آن  ضروری  رویارویی باهای کشاورزی و کشاورزی برای جلوگیری از رخداد اختالل در فعالیت

دقیق صورت  شدهیزیربرنامههای راهبردی و راهکارهای اجرایی تسیاس کهتا این است

 (.8888زاده و همکاران، پذیرد)قهرمان

سالی(، سطح بارش)شاخص خشک استانداردشدهو بارندگی، شاخص  دما تأثیردر مورد 

بر  کشت یرزو فسفاته( مصرفی، بذر مصرفی و سطح  نیتروژنهشیمیایی) مکانیزاسیون، سم و کود

 صورت گرفته است. های بسیاریبررسیعملکرد گندم )آبی و دیم( و جو)آبی و دیم( 

نوسان  ولی مثبتی تأثیرنتیجه گرفتند که بارندگی  های خوددر بررسی (8815و نودهی)کرباسی 

ر منفی ب یتأثیردما درجه  سوی دیگرمنفی بر عملکرد گندم داشته است و از  تأثیر زیاد آن

مثبت بر عملکرد  تأثیر( بارندگی را عاملی با 8815و یاراحمدی)عملکرد جو داشته است. عزیزی 

سبب افزایش میانگین  نیتروژنهکارگیری کود هب دست آوردند.هدیم در استان لرستان بگندم 

 (8818و صدراالشرافی)نصابیان  (.8815زاده، اصل و ولی)فیضیشودمیعملکرد جو دیم در هکتار 

بی شدید بر عملکرد جو آ تأثیرنتیجه گرفتند که یک درجه افزایش دما سبب  های خوددر بررسی

داشته  بیآ گندمملکرد شدیدی بر افزایش ع تأثیربارندگی  متر میلی)افزایش آن( و افزایش یک 

 میزان هایفراسنجهخود نتیجه گرفتند که  هایبررسی( در 8812و همکاران)اصلزادهاست. فرج

 511است که بین  مؤثردیم بسیار بارش و دمای دوره سرد سال در تعیین میزان عملکرد گندم 

( در 8812و نصیری)مختلف قابل تغییر است. کوچکی  منطقهکیلوگرم در هکتار در  284تا 

میالدی افزایش میانگین درجه حرارت به  5121نتیجه گرفتند که برای سال خود  هایبررسی

کربن، عملکرد گندم  اکسیددیبا شرایط وجود تعدیل توسط غلظت  سلسیوسدرجه  8 میزان

( با 5112و همکاران) 5لوبل  .دهدمیدرصد کاهش  58تا  84مختلف را بین  هایمنطقهآبی در 

اقلیمی در مورد عملکرد گندم در مکزیک نشان دادند که از دهه های تغییرپذیریبررسی روند 
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انی علیجشرایط اقلیمی )دما و بارش( بوده است.   خاطر بهبه بعد افزایش عملکرد گندم  8811

منفی  تأثیر دمامثبت و  تأثیربارندگی ، بیان کردندهای خود در نتایج بررسی( 8881و همکاران)

سالی بر عملکرد خشک هایگذاریاثرگذاری ( 5185)8بوباکار داشته است. آبی گندمبر عملکرد 

و رابطه مستقیم و مثبت شاخص  کردندارزیابی   2SPIزراعی را با شاخص  هایمحصول

و عطایی لنگیخواجهمنصوریانیافت. درزراعی  هایمحصولبارش را با عملکرد استانداردشده 

 ندممدت بر گاقلیمی کوتاه های تغییرپذیری اثرگذاری بررسی خود با موضوع نتایج ( در 8885)

داری بین روند افزایش دما و کاهش بارش  برای محصول گندم آبی و دیم یافتند که ارتباط معنی

منفی  صورتبهدما بر عملکرد جو  تأثیرتر است. دیم محسوس هایمحصولوجود دارد که برای 

. رخ دهد(  8885تحقیقات توکلی و همکاران) بنابر نتایجهای آبان و آذر تواند برای ماهنیز می

تواند از توزیع نامناسب دمایی و یا دمای افزایش دما سبب کاهش عملکرد جو شده که این می

فزایش عملکرد ا صورتبهبارش بر عملکرد جو دیم  تأثیر.  ناشی شده باشدبسیار باال با بارش پایین 

سبب افزایش عملکرد رخ دهد، صورت پاییزه و بهاره بوده است. در صورتی که بارش به

اقلیمی  هایعامل تأثیر( در بررسی 8885و نعمتی) سالمی(. 8885)توکلی و همکاران، شودمی

در  مهم هایعاملبارش را یکی از  استانداردشدهبر ریسک سیستماتیک تولید سیب، شاخص 

های بهمن تا بارش در ماه تأثیر(، 8888زاده و همکاران)قهرمانعملکرد سیب در ایران نام بردند. 

گین بیان کردند که میان سوی دیگردار ارزیابی کردند و از مثبت و معنی گندم عملکرداسفند بر 

اط بین ضریب ارتب باشد.منفی بر عملکرد گندم می یتأثیرفسفاته مصرفی دارای  دما و کود بیشینه

( برای 8888عباسی و همکاران) هاینتایج بررسیزراعی با توجه به  هایمحصولمکانیزاسیون و عملکرد 

و پرهیزگاری  دار ارزیابی شد.گندم آبی و دیم و جو آبی و دیم مثبت و معنی هایمحصول

و  دانسته آبی گندممنفی بر عملکرد  گذاریاثرگذاری (، افزایش دما را عاملی با 8888همکاران)

های تولیدی یافتند. آبی و میزان مصرف نهاده دار بین عملکرد گندمی معنیهمچنین رابطه

افزایش دما و  ، یک درجهبیان کردندهای خود در نتایج بررسی( 8888و صبوحی)پرهیزگاری 

داده است.  کاهش راکاهش بارندگی عملکرد جو را افزایش ولی عملکرد گندم  متر میلییک 

دمای باال پیش از زمستان  کهبیان داشتند های خود در نتایج بررسی( 8888نژاد)ثنائی و شکوهی

ی گلدهی محصول جو و بارش مناسب سبب افزایش عملکرد ولی اگر دمای باال با و در مرحله

( 8884و پرهیزگاری) ودیمحم د.شواه باشد سبب کاهش عملکرد جو میبارندگی بسیار کم همر
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کاهش بارندگی سبب کاهش  متر میلی 81یک درجه افزایش دما و  شان نشان داد،نتایج بررسی

 است.  شدهعملکرد محصول گندم، ولی افزایش در عملکرد محصول جو 

 هایعامل تأثیرمنظور شناسایی به سیاین برر، شدهانجام هایابراین با توجه به نتایج بررسیبن

زراعی گندم و جو با  هایمحصولقابل کنترل و غیرقابل کنترل بر عملکرد و ریسک عملکرد 

ارائه راهکارهای  بررسیکارگیری روش تحقیق متناسب صورت گرفته است. هدف از این به

 با توجه به شرایط اقلیمی مختلف رضوی خراسانهای استان مدیریت ریسک متناسب با شهرستان

 باشد.گندم و جو می هایمحصولاین استان و عملکردهای متنوع 

 روش تحقیق

با استفاده از دو  هاوهوا بر بازدهی محصول و درآمدآب تأثیرگیری اندازه هاییبررس طورکلیبه

 به کارگیرد. دو مدل عمده سازی و مدل رگرسیونی تابع تولید صورت میهای شبیهروش مدل

وهوا در بخش کشاورزی شامل رویکرد آب تأثیرمنظور بررسی تحقیقات به اغلبگرفته شده در 

 (.2،5182باشد)کبیر)اقتصادسنجی( و رویکرد ریکاردو می یدتابع تول

ی ریزی تصادفی از شرایط ریسکیک برنامهروش تابع تولید تصادفی)رویکرد اقتصادسنجی( با 

بالقوه آب و هوایی بر بخش کشاورزی را  هایگذاریاثرگذاری  بینییشپمحیطی، قابلیت زیست

با شرایط اقلیمی را در نظر  سازگاریاما این روش نگرش کشاورزان در  ،داراست

 باشد و فرضرویکرد اقتصادسنجی مبتنی بر رفتار واقعی کشاورزان می(. 5182)کبیر،گیردنمی

 نهبیشیبر این است که کشاورزان انتظار دارند تا سود مورد انتظارشان از تولیدات کشاورزی 

 (.5،8888وجاستشود)پاپ

زراعی را با استفاده از  -وهواییآب هایعاملدر مقابل رویکرد ریکاردو رابطه بین ارزش زمین و 

وهوایی آب هایگذاریاثرگذاری  برآورد کنندهگیرد. روش ریکاردو های مقطعی در نظر میداده

وهوای متفاوت های مختلف و با آبها و زمانکه با مقایسه درآمد خالص کشاورزان در مکان است

ی بسیار در کشورهای مختلف ازجمله هاشود. اما این روش با وجود موفقیتگرفته می به کار

توسعه کارایی بازار زمین در کشورهای درحال نبود زمینه به علتآمریکا، انگلیس، ولز، تایوان و ... ، 

شده مانند ترین ضعف مدل ریکاردو در محاسبه متغیرهای حذفقابل کاربرد نیست. عمده

و زمانی  های خاص مکانیعاملان عنوهای غیرقابل مشاهده کشاورزان و کیفیت خاک بهمهارت
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2 Pope & Just 
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تغییر اقلیم روی تنوع عملکرد را  گذاریاثرگذاری باشد. همچنین این روش قابلیت ارزیابی می

 (.5182ندارد)کبیر،

 شدهمحاسبه( روی ریسک تولید متمرکز بوده و بر اساس واریانس تولید 8828وپاپ)روش جاست 

. را در زمینه ریسک تولید ارائه دهد یرشپذ یانشایک تابع تولید مطلوب و  هایویژگیتواند و می

توانند سبب افزایش یا کاهش ریسک تولید ها میتمرکز اصلی این روش روی این است که نهاده

 (.5115شوند )کومباکار، 

 یهای اقتصادسنجی سنتوپاپ بر روشکارگیری و برتری تابع تولید جاستهاما درباره دلیل ب

گرفته شده در تولید هم برای افزایش تولید و هم  به کارهای توان گفت از آنجایی که نهادهمی

رای ها بنهاده کارگیریبه میزاندر  هاتغییرپذیریشود، گرفته می به کارافزایش تنوع تولید 

که  گذشتههای اقتصادسنجی این حال روش شود. باسبب تغییر تولید می مختلف هایمحصول

ارائه  هاییهطور ضمنی فرضیهشد بگرفته می به کارفرآیندهای تولید کشاورزی  وتحلیلیهتجزدر 

. رویکرد شدتولید محصول می های تغییرپذیریها بر نهاده تأثیرامکان بررسی  بازدارندهداد که می

تابع تولید یک ها را شناسایی کرده بودند؛ و بازدارنده ها( این محدودیت8821وپاپ)جاست

 گذاریتأثیرها عاملکلی است: یکی از  عاملتصادفی عمومی خاص ارائه کردند که شامل دو 

ها روی میانگین عملکرد تولید محصول و دیگری روی واریانس عملکرد تولید محصول نهاده

 شود.بررسی می

ها روی واریانس عملکرد نهاده گذاریاثرگذاری  چراکهپذیر است؛ پ( انعطافوپااین مدل)جاست  

 گذاریی اثرگذارکند و برای تحلیل محدود نمیتولید را به میانگین عملکرد تولید مرتبط با آن 

صورت های تولید بهو داده یدوره زمانهای مقطعی، ها بر روی توزیع محصول در دادهریسک نهاده

 (.5118ن، وحس8اباشد)فوفمیو مقطعی مناسب  یدوره زمانترکیبی از 

بخش کشاورزی باشد،  ای دربازدارندهتواند وهوا میدست آوردن اینکه چطور تغییر آبهبرای ب

روی عملکرد محصول را  وهواآبتغییر در متغیر  هایگذاریاثرگذاری محققان یک گروهی از 

 8دوادوس( و ایسیک و 5114و همکاران) 5چنمانند . در امتداد این تفکر محققانی کردند یبررس

منظور شناسایی ریسک تولید، تابع (  به5111( لیژئون و همکاران)5111(، کان و کیم  )5116)

                                                           
1 Fufa 
2 Chen 
3 Isik & Devadoss 
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گرفتند. شکل کلی این  به کاررا ( ارائه شده بود 8821)8پاپ  و جاست یلهوسبهتولید تصادفی که 

 باشد.صورت زیر میمدل به

(8) 1
2( ) ( ) , ( ) 0, ( ) 1Y F X h x E V       

جزء اخالل ها(، )نهادهمؤثر هایعاملبرداری از  Xعملکرد محصول،    Yمعادلهکه در این  

 باشد.تصادفی می

اثرگذاری گین عملکرد نباید با ها بر روی میاننهاده گذاریاثرگذاری ، 8همچنین طبق معادله 

ایست بمی رابطهابستگی داشته باشند)دو ها بر روی نوسان )ریسک( عملکرد باهم ونهاده گذاری

 باشند(. جدااز هم 

 ها بر روی میانگین عملکرد:نهاده گذاریاثرگذاری : بیانگر 5معادله 

(5)    E Y F X  

  ها بر روی واریانس عملکرد:نهاده هاییاثرگذار، بیانگر 8معادله 

(8) ( ) ( )V Y h X  

گرفته  به کار(، برای توسعه مدل اقتصادسنجی پژوهش 5116در ادامه برآورد، روش ایسیک و دوادوس)

 شد.

(4) 
( , )

1
2( ; )

Y f X
it it it

h X
it it it

 

  

 



 

Y
it

 .tو سال  iبرای شهرستان عملکرد محصول :  

X
it

 .t سالو  i شهرستان نهاده مورد استفاده برای: 

)  جزء خطا با :  ) 0, ( ) 1E V   

, واریانس عملکرد مثبت است.  که ی مدل هستندکنندهتعیین هایفراسنجه   اثرگذاری

متغیر مستقل روی  اثرگذاری   متغیر مستقل بر روی میانگین عملکرد محصول و گذاری

 باشد.واریانس عملکرد محصول می
  عملکرد انتظاری محصول برابر است با: روینازا
(2) ( ) ( ; )E Y f X

it it
  

 شود:صورت زیر برآورد میو واریانس عملکرد محصول به
                                                           

1 Just & Pope 

it
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(6) ( ) ( ) ( ) ( ( ; )) ( ( ; ))V Y V X V EXP h X EXP h X
it it it it it

        

N(0,1)با فرض بر اینکه  6 رابطه
it
  باشدیمبرقرار. 

( 8821و پاپ )شده در روش جاستبا برآوردهای استفاده برابرمعادله باال  شکلشده در مدل بیان

 (بیشینه)و برآورد بیشترین 8مربعات کلی ممکن کمینههای برآورد استفاده از هر دو مدل به دنبال

 باشد.می 5درستنمایی

 :(FGLS) مربعات کلی ممکن  کمینهالف( برآورد 

 شود.زیر محاسبه می دستور کارسه  کارگیریبهبا  مربعات کلی ممکن کمینهبرآورد 

)،4از معادله , )f X
ijt

  برآورد شده است. دومین مرحله ، لگاریتم  8یمربعات معمول ینهکمتوسط

ها ماندهمربعات باقی 2
ˆ
i

  که در  آمدهدستبهها نخستین مرحله برای برآوردهایی از فراسنجهاز

 است. 4از مدل در معادله  ییرپذیرتغجزء ̂ این برآورد

(2) 2
ln( ) ( , )

0
h X

it i i
       

و همکاران،  4مربعات بدهد)ساها کمینه یلهوسبهتواند یک برآوردهای سازگاری می 2معادله 

8882.) 

لگاریتم ارزش ، آنتی4وزن داده شده از نتایج اولیه در معادله مربعات  کمینهبرآورد  گامسومین 

 :شودمی کاربردهبهعنوان وزن مرحله دوم را به آمدهدستبهشده از نتایج بینیپیش

  

(1) 

* * *
( , )

1 1
* *2 2ˆ ˆ: ( ( , ) , ( , ) * ( ( , ) ,

1
* 2ˆ* ( ( , )

y f X
i i i

Where y y EXP h X f X Exp h X
i i i i i

and Exp h X
i i i

 

  

  

 

 

 





 

( نشان 8882(  با استناد به کار ساها و همکاران )8811) 6( و جابسون و فویلر8812)2آممیا

ˆ که دادند ˆ,  .برآوردهایی سازگارند 

 

                                                           
1  Feasible Generalized Least Square(FGLS) 
2  Maximum Likelihood 
3  Ordinary Least Squares(OLS) 
4  Saha 
5  Amemiya 
6  Jobson & Fuller 
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 (:MLE) 1درستنمایی بیشینهب( برآورد  

N(0,1) فرض با
it
 آید)سووواها و دسوووت میهصوووورت زیر ببه 4، تابع لگاریتم احتمال از رابطه

 (:8882همکاران، 

(8) 
( ( , ))

ln 1 / 2[ ln(2 ) ]
1 1exp( , )

y f Xn nit itL N X
iti iX

it


 




     

 
 

مجهول برآورد  هایفراسنجه  ، صورت باال تعریف شده وبه Xو  Y، شمار مشاهدها N در اینجا

 اند.شده

,برآوردی هایفراسنجه ML ( ، عملکرد8882مطابق با تحقیق ساهاو همکاران )   را سازگارتر

 دهد.ارائه می FGLS و کاراتر نسبت به

شهرستان شامل؛ مشهد، گناباد، کالت،  82 ، جوکارانگندم کارانپژوهش شامل این  یجامعه آمار

اد، جام، تایبحیدریه، نیشابور، تربتفریمان، رشتخوار، درگز، داورزن، خوشاب، خواف، جوین، تربت

با توجه به اینکه  بررسیدر این  باشند کهمی 8881-8884 زمان دربردسکن، سبزوار و سرخس 

 (، بنابراین8882سالی فراوان بوده)فاتح،های خشکدر ایران دارای سال یخراسان رضواستان 

ولید عملکرد ت هاینوسانبر میانگین و  های قابل کنترل تولید و اقلیمینهاده گذاریاثرگذاری 

 هایمحصولعنوان )گندم، جو ( به یخراسان رضواستان  برگزیدهکشاورزی  هایمحصول

 5مدل جاست و پاپ کارگیریبهبا  4888تا  8881های بخش کشاورزی برای سال راهبردی

 استانداردشدهشامل، بارش، دما، شاخص متغیرهای مورد استفاده در پژوهش  .شودمیارزیابی 

بذر مصرفی  میزان ،کشت یرزفسفاته، ضریب مکانیزاسیون، سطح  نیتروژنه و، کود شیمیایی 8بارش

گندم  گندم آبی ، هایمحصولآن بر میانگین و واریانس عملکرد  تأثیرباشد که صرفی میو سم م

 .شددیم، جو آبی و جو دیم محاسبه خواهد 
 

  

                                                           
1 Maximum Likelihood Estimation(MLE) 
2 Just & pope model 

و میانگین آن برای یک بازه زمانی مشخص و تقسیم این میزان بر انحراف این شواخص بر اساس اختالف بین میزان بارش    3

آید. در این پژوهش مقدار آماره به دلیل منفی بودن به صورت ترتیبی و به سمت دمای بیشتر در نظر معیار بارش بدسوت می 

 گرفته شد.
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 نتایج و بحث
محصول گندم آبی، گندم دیم، جو آبی و جو  چهاربر عملکرد  مؤثر هایعاملمنظور بررسی به

شامل بارش، دما، شاخص  یخراسان رضوشهرستان)مقاطع( در استان  82دیم اطالعات اولیه 

 ینو همچن یخراسان رضوای و آب منطقه یو هواشناس بارش از طریق سازمان آب استانداردشده

بذر  نمیزا کشت یرزفسفاته، ضریب مکانیزاسیون، سطح  نیتروژنه وشیمیایی  اطالعات کود

و مراجعه حضوری  یخراسان رضو یجهاد کشاورزمصرفی و سم مصرفی از طریق سایت 

ن گرفته شد. ای به کار (پانل دیتا) های ترکیبیداده صورتهمنظور ارزیابی بو به شدآوری جمع

 همهزمانی( بوده و نتایج تفصیلی برای  دوره) 8884تا  8881 زراعی هایاطالعات برای سال

 در زیر آورده خواهد شد. هایمحصول

رشد محصول  هایفصلدهد که متغیرهای تحت بررسی برای جدول توصیف آماری زیر نشان می 

ت جداگانه صوری دارند.  بنابراین برای هر محصول بهمیزانچه  کمینهو  بیشینهصورت میانگین، به

بارش به دلیل لگاریتمی  استانداردشدهپذیرد. در جدول زیر شاخص تحلیل آماری صورت می

سالی در نظر ترتیبی و از پایین به باال از شدیدترین ترسالی به شدیدترین خشک ورتصبهبودن 

 گرفته شد. 
 

 توصیف آماری (1)جدول

 بیشینه کمینه انحراف استاندارد میانگین مشاهده متغیر

 4581 8821 62/646 2/5268 12 عملکرد گندم آبی)کیلوگرم بر هکتار(
 8121 121 86/552 82/511 12 هکتار(عملکرد گندم دیم)کیلوگرم بر 

 8211 8211 12/216 86/5488 12 عملکرد جو آبی)کیلوگرم بر هکتار(
 5242 8511 82/824 88/882 12 عملکرد جو دیم)کیلوگرم بر هکتار(

 88/51 51/8 25/8 88/85 12 (سلسیوسدمای بیشینه گندم آبی و دیم)
 88/88 5/8 28/2 18/88 12 (سلسیوسدمای بیشینه جو آبی و دیم)

 68/2 -21/8 81/5 -52/8 12 (سلسیوسدمای کمینه گندم آبی و دیم)
 18/86 -84/2 11/4 18/2 12 (سلسیوسدمای کمینه جو آبی و دیم)
 8/5 -82/5 16/8 -88/1 12 شاخص استانداردشده بارش

 28/5 51/1 25/1 88/8 12 ضریب مکانیزاسیون
 88/521 82/586 28/88 12/548 12 بر هکتار(بذر مصرفی گندم آبی)کیلوگرم 

 85/65 28/24 81/5 42/28 12 بذر مصرفی گندم دیم)کیلوگرم بر هکتار(
 11/565 15/881 62/55 81/545 12 )کیلوگرم بر هکتار(آبی جوبذر مصرفی 

 11/22 21/85 62/82 85/22 12 بذر مصرفی جو دیم)کیلوگرم بر هکتار(
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 آماری( توصیف 1جدول)ادامه 

 46/8 42/1 84/1 88/1 12 سم مصرفی گندم آبی)کیلوگرم بر هکتار(
 11/1 18/1 18/1 14/1 12 سم مصرفی گندم دیم)کیلوگرم بر هکتار(

 68/1 81/1 12/1 48/1 12 )کیلوگرم بر هکتار(آبی جوسم مصرفی 
 16/1 11/1 15/1 18/1 12 سم مصرفی جو دیم)کیلوگرم بر هکتار(

 21/551 62/818 46/88 25/581 12 گندم آبی)کیلوگرم بر هکتار( نیتروژنهکود 
 84/82 65/5 81/2 88/1 12 گندم دیم)کیلوگرم بر هکتار( نیتروژنهکود 
 85/542 18/812 88/54 26/584 12 )کیلوگرم بر هکتار(آبی جو نیتروژنهکود 
 46/2 82/1 28/8 26/5 12 جو دیم)کیلوگرم بر هکتار( نیتروژنهکود 

 16/845 86/81 54/84 88/882 12 کود فسفاته گندم آبی)کیلوگرم بر هکتار(
 12/8 68/5 28/5 81/2 12 کود فسفاته گندم دیم)کیلوگرم بر هکتار(

 14/882 2/88 81/84 11/888 12 )کیلوگرم بر هکتار(آبی جوکود فسفاته 
 48/2 86/8 46/8 54/8 12 کود فسفاته جو دیم)کیلوگرم بر هکتار(

متر میلیو دیم) آبی گندمبارش کل فصل رشد برای 

) 
12 81/21 25/82 2/58 511 

 828 11/8 86/85 18/48 12 (ر متمیلیفصل رشد برای جو آبی و دیم) کل بارش
 56628 8186 12/6884 85/8221 12 سطح زیرکشت گندم آبی)هکتار(

 81861 5111 44/88812 82/6854 12 گندم دیم)هکتار( رکشتیسطح ز
 58211 8611 85/4881 12/6812 12 جو آبی)هکتار( رکشتیسطح ز
 86481 8211 22/5486 61/8481 12 جو دیم)هکتار( رکشتیسطح ز

 های تحقیق: یافتهمنبع

)کیلوگرم در هکتار( در طی  ، گندم دیم، جو آبی و جو دیممتغیر وابسوووتوه عملکرد گنودم آبی   

دما، مجموع بارش به  یبیشووینهرشوود محصووول بوده و متغیرهای مسووتقل شووامل   هایفصوول

و فسوووفواته   نیتروژنوه ، کود حیوانی مصووورفی)کیلوگرم در هکتوار(، کود شووویمیوایی   متر میلی

صرفی م سطح زیر کشت )هکتار(، بذر و سممصورفی)کیلوگرم در هکتار(، ضوریب مکانیزاسیون،   

 باشد.سالی(  میشده بارش)شاخص خشک)کیلوگرم در هکتار(، شاخص استاندارد

مربوط به گندم آبی سه آزمون پسران،  ترکیبیهای ها در دادهبرای ارزیابی استقالل سطح مقطع

های مربوط آزمون همهتوان از ها میفریز و فریدمن وجود دارد. در صوورت استقالل سطح مقطع 

 گرفت. به کاربه ریشه واحد 
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 هامقطع( نتایج استقالل 2جدول )

محصول                        

 هاآزمون
 جو دیم جو آبی گندم دیم گندم آبی

 پسران
42/8- 

*(84/1) 

81/8- 

(58/1) 

26/8- 

(85/1) 

88/8 

(52/1) 

 فریدمن
11/8 

(11/8) 

88/1 

(11/8) 

68/1 

(11/8) 

88/4 

(88/1) 

 فریز
62/1 

- 

18/1- 

- 

42/1 

- 

85/1 

- 

 پرانتز سطح معناداری است.( درونهای پژوهش )*: اعداد : یافتهمنبع

است که در هر سه آزمون احتمال  شدهمشاهده مختلف هایمحصولبرای  5نتایج جدول  بنابر

توان رد کرد و ها را نمیدار نشده است و فرضیه مربوط به استقالل سطح مقطعها معنیآزمون

افزون بر آن برای هر دو وجود داشته و  هامقطعاستقالل سطح  هایمحصولتمامی بنابراین برای 

 جهدرنتیباشد. ها برقرار میتصادفی و ثابت نیز فرض استقالل سطح مقطع هایاثرگذارینوع 

 توان آزمون ریشه واحد را برای متغیرها انجام داد.می

 ایستایی و ریشه واحد :    آزمون

ا ب ، گندم دیم ، جو آبی و جو دیم گندم آبی عملکرد بر مؤثرنتایج ایستایی برای متغیرهای  8در جدول 

8استفاده از آزمون ریشه واحد 
LLC غیر از متغیرهای سم مصرفی هب برای محصول گندم آبی نشان داد که

وقفه  کها با یمابقی متغیر شد،و روند ایستا  مبدأو کود فسفاته مصرفی که با دو  وقفه و بدون عرض از 

درصد بیانگر رد فرضیه ریشه واحد و داشتن ایستایی  8داری متغیرها در سطح . همچنین معنیشدایستا 

غیر از متغیرهای سم مصرفی و بذر مصرفی که هب همچنین نتایج نشان داد که در این سطح است.

چنین . همشدک وقفه ایستا متغیرها با ی دیگر شدو روند ایستا  مبدأبا دو  وقفه و بدون عرض از 

درصد بیانگر رد فرضیه ریشه واحد و داشتن ایستایی در  81و  8داری متغیرها در سطح معنی

بر جو  آبی  با استفاده از آزمون ریشه واحد  مؤثرنتایج ایستایی برای متغیرهای  این سطح است.

LLC  دشدهاستاندار شاخص، و میزان بارش دما بیشینه میانگینغیر از متغیرهای هبنشان داد که 

 دیگر، شدو روند ایستا  مبدأو بذر مصرفی که با دو  وقفه و بدون عرض از  سمو  (SPI)بارش

درصد بیانگر رد فرضیه  8داری متغیرها در سطح . همچنین معنیشدمتغیرها با یک وقفه ایستا 

 ؤثرمنتایج ایستایی برای متغیرهای ریشه واحد و داشتن ایستایی در این سطح است. همچنین 

                                                           
1  Levin-Lin-Chu 
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ه مصرفی ک نیتروژنهغیر از متغیرهای عملکرد جو دیم و بارش و کود هببر جو دیم نشان داد که 

مچنین . هشدمتغیرها با یک وقفه ایستا  دیگر، شدو روند ایستا  مبدأبا دو  وقفه و بدون عرض از 

ریشه واحد و داشتن ایستایی در این درصد بیانگر رد فرضیه  8داری متغیرها در سطح معنی

 سطح است.
 متغیرهای به کار گرفته شده در الگوها یهمه( نتایج آزمون ایستایی برای 3جدول )

 محصول

 متغیر

 جو دیم جو آبی گندم دیم گندم آبی

آماره 

 وقفه (LLCآزمون)

آماره 

 وقفه (LLCآزمون)

آماره 

 وقفه (LLCآزمون)

آماره 

 وقفه (LLCآزمون)

عملکرد 

 محصول

***86/2- 8 ***11/84- 8 
***62/8- 8 ***88+e6/5- 5 

 e1/8- 5 ***88+e2/5- 5+88*** 8 -66/88*** 8 -44/12*** بارش میزان
 میانگین

 دما بیشینه
-8/8e+88*** 8 *48/8- 8 

***84/2- 8 ***42/4- 8 

 میانگین

 دما کمینه
***184/4- 8 ***14/4- 8 

***88+e5/5- 5 ***81/6- 8 

شاخص 

استاندارد 

 شده بارش

***68/4- 8 
***65/4- 8 

***85+e5/2- 5 ***85+e5/2- 8 

شاخص 

 مکانیزاسیون

***11/1- 8 ***18/1- 8 
***18/1- 8 ***18/1- 8 

سطح 

زیرکشت 

 محصول

***54/51- 8 
***81/8- 8 

***86/88- 8 ***88/2- 8 

بذر  میزان

 مصرفی
-8/8e+85*** 8 -8/4e+88*** 5 

***81/8- 5 ***82/8- 8 

سموم 

 مصرفی
-4/8e+84*** 5 -8/2e+84*** 5 

***88+e5/4- 5 ***86/5- 8 

 نیتروژنهکود 

 مصرفی

***51/1- 8 ***14/88- 8 
***58/82- 8 ***88+e8/8- 5 

کود فسفاته 

 مصرفی
-8/5e+88*** 5 ***88/88- 8 

***66/88- 8 ***64/2- 8 

 درصد( 8درصد و  2درصد،  81داری در سطح ترتیب معنیهای تحقیق )*، ** و *** به : یافتهمنبع
 

را  Just-popeتوان آزمون گندم آبی، گندم دیم، جو آبی و جو دیم می هایمحصولبنابراین برای 

 )قابل کنترل و غیر قابل کنترل( بررسی کرد. هاآنبر عملکرد  مؤثر هایعاملمنظور بررسی به
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، گندم دیم، جو گندم آبی هایمحصولبرای تابع میانگین عملکرد   نتایج مدل جاست  و اا  

 : آبی و جو دیم

توان بر اساس آن دهد که میرا نشان می هایمحصولبر میانگین عملکرد  مؤثر هایعاملنتایج  4جدول 

 پژوهش پرداخت. هایهدفبه بررسی 
 در سطح استان خراسان رضوی هایمحصول( نتایج برآورد تابع میانگین عملکرد 4جدول)

محصول                                              

 متغیر
 جو دیم جو آبی گندم دیم گندم آبی

 لگاریتم مجموع بارش در فصل رشد
***88/1 

(65/5) 

54/1 

(55/8) 

*14/1 

(64/8) 

**22/1- 

(12/5-) 

 شدفصل ردما در  بیشینهلگاریتم میانگین 
15/1- 

(58/1-) 

***51/8 

(82/8) 

*81/1- 

(28/8-) 

82/1 

(12/8) 

 لگاریتم ضریب مکانیزاسیون
18/1 

(88/1) 

***15/8 

(21/5) 

18/1 

(18/1) 
- 

 لگاریتم سم مصرفی
***42/1 

(12/6) 
- 

***11/8 

(11/8) 

***12/1 

(88/82) 

 لگاریتم کود فسفاته مصرفی
***68/8- 

(21/2-) 
- - - 

 لگاریتم ازت مصرفی
***8/8 

(28/8) 

**42/1 

(82/5) 

***86/2 

(82/2) 

***21/1 

(28/8) 

 - سطح زیرکشتلگاریتم 
***22/1 

(88/58) 

18/1 

(18/1) 

15/1 

(14/1) 

 - لگاریتم بذر مصرفی
62/8 

(28/1) 
- - 

 مبدأعرض از 
***82/8 

(46/6) 

2/85- 

(85/8-) 

***88/86- 

(46/6-) 

48/1 

(58/1) 

 15/1 26/1 88/1 45/1 تعیین تعدیل شدهضریب 

 درصد( 8درصد و  2درصد،  81داری در سطح های تحقیق )*، ** و *** به ترتیب معنی: یافتهمنبع

 است. tپرانتز آماره  دروناعداد 

 های ترکیبیدادهاز دو روش  گندم آبی تابع میانگین عملکرد برآورد برای  4 با جدول بنابر

 هاسمن بیان داشته آزمون تصادفی بهره گرفته شد و نتایج هاییاثرگذارثابت و  هاییاثرگذار

 ثابت داشته است. هاییاثرگذارنسبت به  یترمطلوبفی نتایج تصاد هاییاثرگذارکه روش 

منظور محاسبه تابع میانگین عملکرد بهترین تابع از لحاظ الگو، تابع ترانسندنتال برای پژوهش به
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همچنین برای گندم  باشد.دار در سطح صفر میبا احتمال معنی 18/851برابر با  F .شدتعیین 

(، RE) ( یا تصادفیFEثابت) هایاثرگذاریبا  های ترکیبیدادهگیری از مدل منظور بهرهبه دیم

 .شدثابت پذیرش  هایاثرگذاریمقایسه بین دو مدل با آزمون هاسمن انجام گرفت و آزمون با 

غیرقابل کنترل و غیرقابل کنترل بر میانگین عملکرد جو دیم از  هایعامل تأثیرمنظور بررسی به

و احتمال  62/84تابع تولید کاب داگالس بهره گرفته شد. آزمون هاسمن با چی دو)کای دو( برابر 

های شهرستان در طی سال 82برای  های ترکیبیداده صورتبهارتباط بین متغیرها را  18/1

بیانگر  11/1با احتمال  82/4لیمر برابر F بیان کرد.  (FEثابت ) هایاثرگذاریبا  8884تا  8881

 باشد.آن مینبودن  poolو  هادادهبودن  ترکیبی

 54/1، 88/1دهد که لگاریتم بارش در فصل رشد سبب افزایش نشان می 4نتایج جدول شماره 

 ه ولی درشددر میانگین عملکرد گندم آبی، گندم دیم و جو آبی  کیلوگرم در هکتار 14/1و 

در میانگین عملکرد به همراه داشته است)مطابق کیلوگرم در هکتار  22/1محصول جو دیم کاهش 

؛  نصابیان و 8815؛ عزیزی و یاراحمدی،8815کرباسی و نودهی،نتایج پژوهشگرانی چون  بنابر

پرهیزگاری و  ؛8888،زاده و همکارانقهرمان؛ 8885؛ توکلی و همکاران،8818صدراالشرافی،

برای محصول جو آبی افزایش بارش با دمای ( 8888،شکوهی و ثنائی نژاد ؛8888،صبوحی

ه است و بارش پاییزه و بهاره در محصول جو دیم سبب افزایش شدمتناسب سبب افزایش عملکرد 

ش تحقیقات افزای بنابر نتایجگندم آبی و گندم دیم نیز  هایمحصوله است. برای شدعملکرد 

 باشد.ه ازای افزایش در بارش برقرار میعملکرد ب

کیلوگرم  81/1و  15/1دما در فصل رشد به ترتیب سبب کاهش  بیشینهافزایش لگاریتم میانگین 

ندم دیم گه است ولی بر میانگین عملکرد شددر میانگین عملکرد گندم آبی و جو آبی در هکتار 

 یهابررسی نتایج برابرداشته است) هکتار درکیلوگرم  82/1و  51/8 میزانو جو دیم افزایش به 

زاده و ؛ قهرمان 8888نژاد،؛ شکوهی و ثنائی8885،توکلی و همکاران ؛8818،پورکریمی و مهدی

ه است. شد دارمعنی غیر تأثیرگندم آبی و جو دیم این  هایمحصولبرای  (.8888همکاران،

دمای  الیلد بهدما بر میانگین عملکرد  بیشینهمنفی و مثبت لگاریم میانگین  هایگذاریتأثیر

 اشد.بمی هامحصولش با  دما در فصل رشد خیلی باال در فصل حساس رشد، متناسب نبودن بار

ثبت و م وجودیم آبی جولگاریتم ضریب مکانیزاسیون بر میانگین عملکرد گندم دیم،  تأثیر

 نیتروژنه. همچنین لگاریتم سم مصرفی و کود (8888،باشد)عباسی و همکارانمی دارمعنی
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ته است. دار داشمثبت و معنی تأثیردیم و جو آبی  بر روی میانگین عملکرد گندم آبی، جومصرفی 

 لگاریتم سطح زیر کشت بر روی میانگین  عملکرد جو آبی و جو دیم مثبت بوده است. تأثیر

گندم آبی، گندم دیم، جو  هایمحصولبرای تابع ریست  عملکرد  نتایج مدل جاست  و اا   

 آبی و جو دیم :

ناهمسانی واریانس استفاده شد. کای  تأییدبرای محصول گندم آبی از آزمون بروش پاگان برای 

و  شدمبنی بر همسانی واریانس    صفربیانگر رد فرضیه  11/1با سطح احتمال  11/8دو برابر با 

منظور به MLE. در انتها از شد تأییدآزمون جاست و پاپ  کارگیریبهناهمسانی واریانس برای 

)طبق د آم دستبهمتغیرها بر نوسان عملکرد بهره گرفته شد و  نتایج زیر  هایاثرگذاریتعیین 

صورت لگاریتمی سبب رفع ناهمسانی مدل به کارگیریبه(. همچنین 5185پژوهش بوباکار،

 (.8886،گجراتی) شدواریانس خواهد 

مدل جاست و پاپ برای تابع ریسک عملکرد گندم دیم یک رگرسیون ساده  کارگیریبهمنظور به

دار است. برای مدل ریسکی و معنی 46/8آن  Fآوریم. می دست بهبر عملکرد  مؤثر هایعاملاز 

ها آن لهوسیبهگرفته شد اما متغیرهایی که  کار بهمختلف  هایتابعهای مختلف با موضوعی آزمون

ابع توان تآمد دارای واریانس ناهمسانی نبوده و نمیمی دست بهباال  شدهتعدیلضریب تعیین 

د برآور منظوربهاز مدل کاب داگالس  بررسیآورد. بنابراین در این  دست بهریسک عملکرد را 

 برای بررسی شدتگیری شد.  بهره رضوی خراسانریسک عملکرد گندم دیم در استان  هایتابع

برای متغیرها بیانگر کمترین همخطی در  5بهره گرفته شد و مقادیر کمتر از  VIFهمخطی از 

ناهمسانی واریانس استفاده شد. کای دو برابر با  تأییداین مدل بود. از آزمون بروش پاگان برای 

و ناهمسانی  شدمبنی بر همسانی واریانس  صفردر سطح احتمال صفر بیانگر رد فرضیه  85/88

تعیین  منظوربه MLE. در انتها از شد تأییدآزمون جاست و پاپ  ارگیریکبهواریانس برای 

آورده  دست بهگرفته شد و  نتایج متغیرها بر نوسان عملکرد بهره  گذاریاثرگذاری 

 (. 5185)بوباکار،شد

واریانس)ریسک( عملکرد جو آبی زمانی در تابع جاست و پاپ  قابل برآورد است که واریانس 

ز گرفته با استفاده ا های صورتشود. با آزمون تأییدناهمسانی با استفاده از آزمون بروش پاگان 

الس، تولید کاب داگ هایتابعمتغیرها و با  شمار بیشینهو  کمینهمتغیرهای مستقل مختلف با 

عنوان شرط اولیه مدل جاست و پاپ درجه دوم ، ناهمسانی واریانس به-ترانسندنتال و خطی
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ر اساس ب هاتحلیلو بنابراین برای جو آبی تابع ریسک عملکرد را تشکیل نداده و  هشدمشاهده ن

 .شدروابط متغیرها با میانگین عملکرد استنباط 

ی شد و کا برآوردمنظور تعیین ناهمسانی واریانس پاگان به آزمون بروشبرای محصول جو دیم 

-justکرده و بنابراین از مدل تابع  تأییدناهمسانی واریانس را  11/1با احتمال  26/8با  برابر دو

pop متغیرهای مدل بر ریسک عملکرد بهره گرفته شد. تأثیرشناسایی  منظوربه 
 در سطح استان خراسان رضوی هایمحصول( نتایج برآورد تابع ریس  عملکرد 5جدول)

                                           

 هایمحصول

 متغیر

 جو دیم جو آبی گندم دیم گندم آبی

 لگاریتم مجموع بارش در فصل رشد
*52/1 

(16/8) 

***62/8 

(81/8) 
- 

**18/5 

(86/5) 

 دفصل رشدما در  بیشینهلگاریتم میانگین 
**68/1- 

(85/5-) 

***81/2- 

(61/5-) 
- 

*88/6- 

(18/8-) 

 - - - فصل رشددما در  کمینهلگاریتم میانگین 
82/1- 

(85/1-) 

 لگاریتم ضریب مکانیزاسیون
**28/1 

(58/5) 

*82/5- 

(68/8-) 
- 

**68/1- 

 (11/5-) 

 لگاریتم کود فسفاته مصرفی
***41/8- 

(16/5-) 

**88/5- 

(15/8-) 
- - 

 - - - لگاریتم ازت مصرفی
**88/86 

(58/5) 

 بارش)ترتیبی( استانداردشدهشاخص 
*85/1- 

(85/8-) 

5/1- 

(28/1-) 
- - 

 لگاریتم بذر مصرفی
***22/5- 

(22/5-) 
- - 

**88/88 

(88/8) 

 مبدأعرض از 
***84/88 

(68/6) 

86/5 

(85/1) 
- 

*85/822- 

(82/8-) 

 56/1 - 88/1 8/1 شدهتعدیلتعیین ضریب 

 درصد( 8و  درصد 2 ،درصد 81داری در سطح به ترتیب معنی و *** **، *) های تحقیق: یافتهمنبع

 است. zپرانتز آماره  دروناعداد 

 52/1 میزانبه  لگاریتم بارش گذاریاثرگذاری دار و مثبت بودن معنی، 2در جدول شماره 

ش ن است که افزایش بارش به دلیل پراکنبر واریانس عملکرد محصول بیانگر آ کیلوگرم در هکتار

دما  ینهبیشمیانگین لگاریتم  سوی دیگرباالی بارش سبب نوسان عملکرد محصول خواهد شد. از 
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بر نوسان عملکرد گندم آبی  کیلوگرم در هکتار 68/1 میزانبه  دارمنفی و معنی گذاریاثرگذاری 

باشد. اما  افزایش دما ( می8888زاده و همکاران)با نتایج قهرمان برابرداشته است که این نتایج 

 (.8812در فصل بهار و پر شده دانه سبب افزایش ریسک عملکرد خواهد شد)کوچکی و نصیری، 

 های آن از ترسالیداده قرار دادنبا توجه به ترتیبی بارش با افزایش خود ) استانداردشدهشاخص 

ه است. به عبارتی با افزایش دما در شد( سبب کاهش نوسان عملکرد گندم آبی یسالخشکبه 

بارش مطلوب سبب کاهش سرمازدگی در فصل اول رشد محصول  سوی دیگرفصل سرد سال و از 

. لگاریتم کود شد، افزایش عملکرد و کاهش نوسان عملکرد گندم آبی خواهد یخراسان رضودر 

 ایجبا نت برابرفی بر نوسان عملکرد گندم آبی داشته است)دار و منمعنی اثرگذاری فسفاته 

ر دار بمعنی اثرگذاری بذر مصرفی نیز  میزان(. لگاریتم 8888زاده و همکاران،قهرمان هایبررسی

 نوسان عملکرد گندم آبی داشته است.

بیانگر این است که  %8داری در سطح با معنی -81/2دما در زمستان  بیشینهلگاریتم میانگین 

منفی بر ریسک  گذاریاثرگذاری ( این عامل دارای 8888زاده و همکاران)همانند مقاله قهرمان

 بودنهای رشد( به دلیل پراکنش و بارش در دوره زمستان و بهار)دورهباشد. لگاریتم عملکرد می

در طول سال سبب افزایش ریسک عملکرد گندم دیم شده است. با توزیع زمانی مناسب بارش 

در خاک، درصد  شدهذخیرهوابسته به وجود رطوبت  کاریدیمتوجه به اینکه موفقیت در بخش 

ا ب برابر) باشدمی ها بارندگیفصلو  بارهارطوبت خاک پیش از ریزش باران، چگونگی ریزش، 

 -82/5( . عامل لگاریتم ضریب مکانیزاسیون با عالمت منفی 8818پور،های کریمی و مهدییافته

تولید  هایمرحله همهدرصد بیانگر این است که عامل مکانیزاسیون در  81دار در سطح و معنی

ک سمثبت بر میانگین تولید گندم و منفی بر ری گذاریاثرگذاری دوره اول رشد دارای  ویژهبهو 

(. لگاریتم کود فسفاته نیز با عالمت منفی سبب 8888باشد)عباسی و همکاران،عملکرد آن می

 ه است.شدکاهش ریسک عملکرد 

در تابع جاست و پاپ  قابل برآورد است که واریانس  هنگامیواریانس)ریسک( عملکرد جو آبی 

ز گرفته با استفاده ا صورت هایشود. با آزمون تأییدناهمسانی با استفاده از آزمون بروش پاگان 

الس، تولید کاب داگ هایتابعمتغیرها و با  شمار بیشینهو  کمینهمتغیرهای مستقل مختلف با 

عنوان شرط اولیه مدل جاست و پاپ درجه دوم ، ناهمسانی واریانس به-ترانسندنتال و خطی

ر اساس ب هاتحلیلو بنابراین برای جو آبی تابع ریسک عملکرد را تشکیل نداده و  شدمشاهده ن

 .شدمتغیرها با میانگین عملکرد استنباط  رابطه
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 نتایج تحقیقات خود بیان کردند (در8888(، پرهیزگاری و صبوحی)8884محمودی و پرهیزگاری)

ت. طبق جدول نتایج باال دما مثبت بر عملکرد داشته اس اثرگذاری افزایش دما و کاهش بارش 

داری  در . معنیدهدمیکاهش  کیلوگرم در هکتار 88/6 میزانبه  ریسک عملکرد را بیشترین

دیگر افزایش بارش با ریسک عملکرد جو دیم  سویدرصد برای این متغیر داشته و از  81سطح 

ملکرد ین ریسک عبنابراضریب مکانیزاسیون عملکرد در هکتار را افزایش و  ارتباط مستقیم دارد.

 افزایشسبب  نیتروژنهکود  کارگیریبه(. 8888دهد)عباسی و همکاران،محصول را کاهش می

 کارگیریبهنتایج جدول  بنابر(. 8815زاده، اصل و ولی)فیضیشودمیانگین عملکرد در هکتار می

اد شود انی ایجتواند زمسبب افزایش ریسک عملکرد شده است و این می نیتروژنهشیمیایی  کود

 ذاریگاثرگذاری  نیزبذر مصرفی  میزانافزایش یابد. افزایش  نیتروژنهسرک در کود  میزانکه 

 مثبت بر ریسک عملکرد داشته است.

 هایمحصولبودن شدید عملکرد تولید  تأثیرو تحت  2و  4های با توجه به نتایج جدولاین بنابر

توان با میشود که استنباط میتولید،  هایعاملهوایی و وآب هایتغییرپذیریاز  یادشده

ر ها دبهبود پژوهش مانند، کشاورزی هایمحصولراهکارهای متناسب در جهت تولید  کارگیریبه

زراعی مقاوم به  هایرقماقلیمی، شرایط تحت تنش)مانند اصالح  های تغییرپذیریزمینه 

همچنین تغییر در  ،و مکانیزاسیونهای تولید محصول (، بهبود فناوریسرماهای گرما و تنش

از طریق  هاو مصرف بهینه نهاده هامحصولجلوگیری از سرمازدگی  برایتاریخ کشت محصول 

های کشاورزان را در جهت تولید و افزایش عملکرد های مرتبط با کشاورزان، پتانسیلسازمان

تی های حمایهای موجود در منطقه، فعالیت سازمانبهبود بخشید. همچنین با توجه به خشکسالی

اقتصادی کشاورزان از  پذیرییبآسمنظور کاهش کشاورزی، به هایمحصولچون بیمه 

 ه است.شدتر تر و ملموسیری اقلیم ضروریتغییرپذ

 گیری و ایشنهادهانتیجه
سوووم  و نیتروژنهو کود   یزاسووویونمکان یبضووورکند که بارش، تابع عملکرد گندم آبی بیان می

نفی م اثرگذاری گذاری دما بیشینهاما میانگین  ،دارد داریمعنمثبت و  اثرگذاری گذاریمصرفی 

در  یگرسوی دسازگار است(. از  گذشتههای است)این نتایج با نظریهبی داشته بر عملکرد گندم آ

ه دشتابع ریسک عملکرد افزایش پراکنش همین بارش سبب افزایش واریانس عملکرد گندم آبی 

 .شووودتواند سووبب کاهش واریانس عملکرد ما بیشووینه در فصوول پر شوودن دانه میو همچنین د

های مصرفی دارای اقلیمی و نهاده هایعاملفت که توان گبنابراین برای محصوول گندم آبی می 
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باشوند. تابع عملکرد گندم دیم در خراسان  می گذشوته های نظریهعملکرد مطابق با  باالبر  تأثیر

ریب دما، ضوو بیشووینهپذیری مثبت میانگین عملکرد از بارش، میانگین تأثیررضوووی نشووان از  

باشود. همچنین تابع ریسک  مصورفی و سوطح زیر کشوت می    و بذر نیتروژنهمکانیزاسویون، کود  

کند که بارش)پراکنش باال و توزیع زمانی نامتناسووب( سووبب افزایش عملکرد گندم دیم بیان می

کاهش سوورمازدگی(، شاخص  یلبه دلدما در زمسوتان)  بیشوینه ریسوک عملکرد ولی متغیرهای  

 یسک عملکرد نشان داده است. منفی بر ر تأثیربارش و ضریب مکانیزاسیون  استانداردشده

توان با ارائه راهکارهای متناسب در جهت تولید محصول گندم آبی و دیم، در بدین ترتیب می

 هایکشاورزان گام برداشت. این اقدام سویجهت افزایش تولید و بهینه اقتصادی این محصول از 

در زمینه کشاورزی از وضع رایج به سمت وضعیت متناسب  هاپژوهشتوان به تغییر در روند را می

 یهاتنشزراعی مقاوم به  هایرقم)مانند اصالح  اقلیمی و شرایط تحت تنشهای تغییرپذیریبا 

های ترویجی به کشاورزان در جهت کشت متناسب با اقلیم دانست گرمایی و خشکی(، آموزش

 ترویج هایکزهای تحقیقات کشاورزی و مرسسهموتواند از طریق سازمان جهاد کشاورزی، که می

 برای کشاورزان صورت گیرد.

مکانیزاسیون، سطح زیر کشت،  سطحبارش،  دل برای محصول جو آبی نشان داد،نتایج برآورد م

 سوی باشند. ازی اثرگذاری مثبت بر میانگین عملکرد میو سم مصرفی دارا نیتروژنهکود  میزان

دما اگر با بارش متناسب در طول فصل رشد محصول همراه نباشد سبب  بیشینهدیگر میانگین 

( 8888های شکوهی و ثنائی نژاد ). این نتایج تا حدودی با یافتهشدکاهش عملکرد جو خواهد 

ی و خارجی  آن درونهای نظریههمخوانی دارد. برای محصول جو دیم نتایج برآورد شده با 

، ضریب مکانیزاسیون، سطح زیر کشت و بیشینهدمای  همخوانی دارد. در این بخش میانگین

مصرفی سبب افزایش میانگین عملکرد و در مقابل کاهش ریسک عملکرد  نیتروژنهکود  میزان

 ه است.شده است. متغیر بارش نیز سبب کاهش میانگین عملکرد و افزایش واریانس عملکرد شد

های های مقاوم به تنشرقمزراعی به سمت  هایرقمبرای این محصول نیز با توجه بر اصالح 

د در دستور تواناقلیم منطقه میهای تغییرپذیریخشکی  و گرمایی)ضریب مکانیزاسیون( در برابر 

 هایرقمبهبود این  چراکه، تحقیقات و ترویج کشاورزی قرار گیرد. های جهاد کشاورزیکار سازمان

. همچنین راهکار تغییر تاریخ شدها خواهد هو همچنین مصرف بهینه نهاد کارآمدسبب مدیریت 

 تواند مورد توجه قرار گیرد.کاشت محصول برای جلوگیری از سرمازدگی نیز می
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کوتاه و  ایهاقلیم به سمت خشکسالی های تغییرپذیریکه  استنباط کردتوان صورت کلی میبه

( را  وهواآببر اساس  کشاورزی هایمحصولهای حمایتی)بیمه بلندمدت فعالیت سازمان

 اقتصادی ناشی از هاییاثرگذارپذیری کشاورزان از منظور کاهش آسیبتر کرده است. بهضروری

 های مربوطهسالی و مدیریت دانش در دستور کار سازمانسالی ، اطالعات مرتبط با خشکخشک

ن آ های احتمالیزیانآسیب و ، پذیری اقلیمافزایش آگاهی کشاورزان از تغییر قرار گیرد تا با

 (.8888)عادلی و همکاران،شود کمینه

 :هامنبع
 

تغییر اقلیم بر عملکرد  هاییاثرگذار(. تحلیل اقتصوووادی 8884. )، ا و محمودی، اپرهیزگواری 

، الگوی کشوووت و سوووود ناخالص کشووواورزان )مطالعه موردی: دشوووت  هایمحصوووول

 .41-52:(5)، 8 جلد,رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی قزوین(.

و  یفنّاورتوسوووعه  هوای یاثرگوذار . تحلیول اقتصوووادی  8885پرهیزگواری، ا و صوووبوحی، م.  

تحقیقات اقتصووواد  یمجلهمکوانیزاسووویون بر تولید بخش کشووواورزی اسوووتان قزوین.  

 .58-8(: 4، )2 جلدکشاورزی.

 ییرتغ هاییاثرگذار. تحلیل اقتصادی 8888پرهیزگاری، ا.، مظفری،م.م و حسینی خدادادی،م. 

منابع نامه کشووواورزی و بر عملکرد گنودم آبی در حوزه آبخیز شووواهرود. پژوهش  یماقل

 .81. یعیطب

 > .(. بخش آمار و اطالعات8884. )یخراسان رضواستان  یجهاد کشاورزسازمان پرتال 

www.koaj.ir> 

بر عملکرد دانه  یمیاقل ینقش پارامترها ی(. بررسووو8885ز. ) ،یع. م و اکبر اقت،یو ع.، ل ،یتوکل

 یزیو برنامه ر ایکوهدشوت و پلدختر اسوتان لرستان. مجله جغراف   میگندم در مناطق د

 .84-8(: 4، )25 جلد. یطیمح

 برشدت مؤثر هایعامل(. بررسی ریسک سیستماتیک عملکرد و 8885سوالمی، ح و نعمتی، م.)  

الگوهای اتورگرسوویو فضووایی. نشووریه اقتصوواد و  کاربردآن در محصووول سوویب در ایران: 

 .588-511 (:4، )8جلدتوسعه کشاورزی.

 .(8811. )سند اشتغال وزارت جهاد کشاورزی در طی برنامه پنجم توسعه کشور

http://koaj.ir/
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جو وهوایی با تولید محصول (. تعیین ارتباط شورایط آب 8888نژاد، س.ح. )شوکوهی، م و ثنائی 
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(. خشکسالی و بازتاب های اقتصادی 8888عادلی، ب.، مرادی، ح.ر.، کشاورز، م.، امیرنژاد، ح.) 

آن در نواحی روستائی مورد: دهستان دودانگه در شهرستان بهبهان. فصلنامه اقتصاد فضا 

 .841-888 (:8)عه اقتصادی. سال سوم. و توس

 هایمحصول(. برآورد مدل عملکرد 8888عباسی، ک.، الماسی، م.، برقعی.، ع.م.، مینایی،س. )

های اساسی بر پایه شاخص سطح مکانیزاسیون کشاورزی در ایران. نشریه ماشین

 .828-844 (:5، )4جلدکشاورزی. 
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