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بررسی عاملهای مؤثر بر عملکرد محصولهای راهبردی
کشاورزی (گندم و جو)در استان خراسان رضوی
مظاهر جنتصادقی ،ناصر شاهنوشیفروشانی ،محمود دانشورکاخکی ،آرش
دوراندیش ،حسین محمدی
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تاریخ دریافت7931/50/50 :

تاریخ پذیرش7931/50/40 :

چکیده
تغییر اقلیم در ایران همواره یکی از چالشهای مهم در بخش کشاورزی بوده است .چراکه سبب تأثیرپذیری عملکرد
محصولهای این بخش و افزایش ریسک عملکرد تولید میشود .از سوی دیگر ،نهادههای تولید مورد استفاده در بخش
کشاورزی نیز بر عملکرد این محصولها تأثیرگذارند .لذا در این پژوهش اثرگذاری گذاری نهادههای قابل کنترل تولید و
عاملهای اقلیمی بر میانگین و نوسان عملکرد تولید محصولهای کشاورزی منتخب استان خراسان رضوی (گندم ،جو)
بهعنوان محصولهای راهبردی بخش کشاورزی برای سالهای  0931تا  0934با بهکارگیری مدل جاست و پاپ ارزیابی
شده است .نتایج مطالعه نشان داد که در تابع میانگین عملکرد ،یک میلیمتر افزایش لگاریتم بارش سبب افزایش
میانگین عملکرد محصولهای گندم آبی ،گندم دیم و جو آبی به میزان  1/44 ، 1/00و  1/14کیلوگرم در هکتار و کاهش
 1/75کیلوگرم در هکتار جو دیم شده است .افزایش یک درجه سلسیوس در لگاریتم میانگین بیشینه دما سبب کاهش
 1/0 ،1/14کیلوگرم د ر هکتار در میانگین عملکرد گندم آبی و جو آبی شد ،اما میانگین عملکرد گندم دیم و جو دیم را
به میزان  0/42و  1/05کیلوگرم در هکتار افزایش داده است .همچنین لگاریتم عاملهای سطح زیر کشت ،ضریب
مکانیزاسیون ،کود نیتروژنه مصرفی و سم مصرفی دارای تأثیر مثبت بر میانگین عملکرد بوده است .بنابر نتایج تابع
ریسک عملکرد بیان شد که پراکنش در بارش سبب افزایش ریسک عملکرد گندم آبی ،گندم دیم و جو دیم به میزان
 9/57 ،1/45و  4/29کیلوگرم در هکتار شده و عامل افزایش لگاریتم میانگین بیشینه دما سبب کاهش  7/91 ،1/53و
 5/09کیلوگرم در هکتار ریسک عملکرد این محصولها شده است .با توجه به نتایج به دست آمده در تابعهای میانگین
و ریسک عملکرد ،ابزارهای مدیریتی ریسک شامل بیمه بر اساس آب و هوا برای محصولهای کشاورزی و به کارگیری
رقمهای بذر مقاوم به خشکی ،در جهت جلوگیری از ریسک تولید محصولها و کاهش آسیبپذیری کشاورزان از
نهادههای تولید و عاملهای اقلیمی پیشنهاد میشود.
طبقهبندی .C23, Q10, Q54 :JEL

واژگان کلیدی :نهادههای تولید ،عاملهای اقلیمی ،مدل جاستو پاپ ،ریسک تولید

 0به ترتیب :دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ،استاد و عضو هیئت علمی اقتصادکشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد(نویسنده مسئول) ،استاد و دانشیاران گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
Email:Naser.Shahnoushi@gmail.com
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مقدمه
کشاورزی در ایران با توجه به تنوع آبوهوایی ،متنوع بودن فعالیتها ،تسهیل اشتغال و تأمین
مواد اولیه صنعت یکی از بخشهای مهمی است که میتواند سبب توسعهوتحول شود (سند
اشتغال وزارت جهاد کشاورزی .)8811،تغییر آبوهوا با پیشبینی تغییرپذیریهای الگوهای
بارشی و افزایش نوسانهای آبوهوایی شدید یکی از چالشهای بسیار مهم پیش روی جهان
است (نام 8و همکاران .)5182،در سالهای اخیر به دلیل گرم شدن کرهی زمین ،تغییرپذیریهای
آبوهوایی بهصورت خشکسالی و افزایش رخداد این پدیده همراه بوده است .خشکسالی با
افزایش تقاضای آب به دلیل رشد جمعیت و منبعهای محدود و نامشخص آب ،زمینه
تغییرپذیریهای آبوهوایی و رژیمهای بارش شدید را فراهم کرده است (استوکر .)5188 ،5با
توجه به اینکه فراوانی خشکسالی نسبت به دیگر پیامدها و رویدادهای طبیعی کم است اما
همواره آسیبها و زیان های جانی و مالی آن دارای رتبه نخست در ایران میباشد (پایگاه
بینالمللی رویدادهای طبیعی .)5188 ،8خشکسالی سبب کاهش یا از بین رفتن عملکرد
محصولهای دامی ،باغی و زراعی در بخش کشاورزی میشود (وود و مندلسون .)5182، 4تفاوت
عمده این پدیده با دیگر رویدادهای طبیعی ،تأثیر تدریجی در یک دوره زمانی طوالنی و مشخص
نبودن زمان دقیق آغاز و پایان آن و گسترده جغرافیایی تأثیرگذاری آن میباشد(پاندی و
همکاران .)5112،بنابراین تولیدات کشاورزی بهطورکلی یک فرآیند ریسکی هستند و شواهد
بسیاری نشان میدهد که کشاورزان بهصورت ریسک گریز رفتار میکنند(هازل.)8815،2
پنج منبع عمده ریسک در کشاورزی شامل؛ الف) ریسک تغییرپذیریهای در عملکرد محصول با
توجه به شرایط آبوهوایی ،بیماریها ،آفات ،ب) ریسک بازار که به تغییرپذیریهای در قیمت و
میزان کاالهای عرضهشده به بازار مربوط شده ،ج) ریسک مالی مربوط به قابلیت یا توانایی پرداخت
صورتحساب در موعد مقرر ،وضع مالی مناسب برای ادامه فعالیت کشاورزی و برای جلوگیری از
ورشکستگی،د) ریسک حقوقی و زیستمحیطی ،ه) ریسک دسترسی به نیروی انسانی که از
دسترسی نداشتن به نیروی کار خانوادگی و کارگر برای ارائه کار یا مدیریت در کسبوکار
کشاورزی ناشی میباشد (آنتون .)5118 6تأثیر این ریسک و نبود زمینه اطمینان در کشورهای
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در حال توسعه به دلیل ناکارایی بازار ،اطالعات نامتقارن و شبکههای ارتباطی ضعیف بیشتر است
(فوفا و حسن .)5118 ،درنتیجه افزایش ریسک درآمدی کشاورزان بهخودی خود سبب از بین
رفتن رفاه خانوارهای ریسکپذیر شده و با کاهش جذابیت فناوریهای پیشرفته تولید محصول
ممکن است سبب به تأخیر انداختن توسعه کشاورزی در کشورهای در حال توسعه شود .بنابراین
کشاورزان به علت نوسانهای تولید به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن عاملهای اقلیمی،
آسیبپذیری باالیی دارند(گامانو و مورداچ .)51158همچنین مدیریت ریسک محصولهای
کشاورزی برای جلوگیری از رخداد اختالل در فعالیتهای کشاورزی و رویارویی با آن ضروری
است تا اینکه سیاستهای راهبردی و راهکارهای اجرایی برنامهریزیشده دقیق صورت
پذیرد(قهرمانزاده و همکاران.)8888 ،
در مورد تأثیر دما و بارندگی ،شاخص استانداردشده بارش(شاخص خشکسالی) ،سطح
مکانیزاسیون ،سم و کود شیمیایی(نیتروژنه و فسفاته) مصرفی ،بذر مصرفی و سطح زیر کشت بر
عملکرد گندم (آبی و دیم) و جو(آبی و دیم) بررسیهای بسیاری صورت گرفته است.
کرباسی و نودهی( )8815در بررسیهای خود نتیجه گرفتند که بارندگی تأثیری مثبت ولی نوسان
زیاد آن تأثیر منفی بر عملکرد گندم داشته است و از سوی دیگر درجه دما تأثیری منفی بر
عملکرد جو داشته است .عزیزی و یاراحمدی( )8815بارندگی را عاملی با تأثیر مثبت بر عملکرد
گندم دیم در استان لرستان بهدست آوردند .بهکارگیری کود نیتروژنه سبب افزایش میانگین
عملکرد جو دیم در هکتار میشود(فیضیاصل و ولیزاده .)8815 ،نصابیان و صدراالشرافی()8818
در بررسیهای خود نتیجه گرفتند که یک درجه افزایش دما سبب تأثیر شدید بر عملکرد جو آبی
(افزایش آن) و افزایش یک میلیمتر بارندگی تأثیر شدیدی بر افزایش عملکرد گندم آبی داشته
است .فرجزادهاصلو همکاران( )8812در بررسیهای خود نتیجه گرفتند که فراسنجههای میزان
بارش و دمای دوره سرد سال در تعیین میزان عملکرد گندم دیم بسیار مؤثر است که بین 511
تا  284کیلوگرم در هکتار در منطقه مختلف قابل تغییر است .کوچکی و نصیری( )8812در
بررسیهای خود نتیجه گرفتند که برای سال  5121میالدی افزایش میانگین درجه حرارت به
میزان  8درجه سلسیوس با شرایط وجود تعدیل توسط غلظت دیاکسید کربن ،عملکرد گندم
آبی در منطقههای مختلف را بین  84تا  58درصد کاهش میدهد .لوبل 5و همکاران( )5112با
بررسی روند تغییرپذیریهای اقلیمی در مورد عملکرد گندم در مکزیک نشان دادند که از دهه
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 8811به بعد افزایش عملکرد گندم به خاطر شرایط اقلیمی (دما و بارش) بوده است .علیجانی
و همکاران( )8881در نتایج بررسیهای خود بیان کردند ،بارندگی تأثیر مثبت و دما تأثیر منفی
بر عملکرد گندم آبی داشته است .بوباکار )5185(8اثرگذاری گذاریهای خشکسالی بر عملکرد
محصولهای زراعی را با شاخص  SPI2ارزیابی کردند و رابطه مستقیم و مثبت شاخص
استانداردشده بارش را با عملکرد محصولهای زراعی دریافت .منصوریانخواجهلنگیو عطایی
( )8885در نتایج بررسی خود با موضوع اثرگذاری تغییرپذیریهای اقلیمی کوتاهمدت بر گندم
آبی و دیم یافتند که ارتباط معنیداری بین روند افزایش دما و کاهش بارش برای محصول گندم
وجود دارد که برای محصولهای دیم محسوستر است .تأثیر دما بر عملکرد جو بهصورت منفی
نیز میتواند برای ماههای آبان و آذر بنابر نتایج تحقیقات توکلی و همکاران( )8885رخ دهد.
افزایش دما سبب کاهش عملکرد جو شده که این میتواند از توزیع نامناسب دمایی و یا دمای
بسیار باال با بارش پایین ناشی شده باشد .تأثیر بارش بر عملکرد جو دیم بهصورت افزایش عملکرد
بوده است .در صورتی که بارش بهصورت پاییزه و بهاره رخ دهد ،سبب افزایش عملکرد
میشود(توکلی و همکاران .)8885 ،سالمی و نعمتی( )8885در بررسی تأثیر عاملهای اقلیمی
بر ریسک سیستماتیک تولید سیب ،شاخص استانداردشده بارش را یکی از عاملهای مهم در
عملکرد سیب در ایران نام بردند .قهرمانزاده و همکاران( ،)8888تأثیر بارش در ماههای بهمن تا
اسفند بر عملکرد گندم مثبت و معنیدار ارزیابی کردند و از سوی دیگر بیان کردند که میانگین
بیشینه دما و کود فسفاته مصرفی دارای تأثیری منفی بر عملکرد گندم میباشد .ارتباط بین ضریب
مکانیزاسیون و عملکرد محصولهای زراعی با توجه به نتایج بررسیهای عباسی و همکاران( )8888برای

محصولهای گندم آبی و دیم و جو آبی و دیم مثبت و معنیدار ارزیابی شد .پرهیزگاری و
همکاران( ،)8888افزایش دما را عاملی با اثرگذاری گذاری منفی بر عملکرد گندم آبی دانسته و
همچنین رابطهی معنیدار بین عملکرد گندم آبی و میزان مصرف نهادههای تولیدی یافتند.
پرهیزگاری و صبوحی( )8888در نتایج بررسیهای خود بیان کردند ،یک درجه افزایش دما و
یک میلیمتر کاهش بارندگی عملکرد جو را افزایش ولی عملکرد گندم را کاهش داده است.
شکوهی و ثنائینژاد( )8888در نتایج بررسیهای خود بیان داشتند که دمای باال پیش از زمستان
و در مرحله ی گلدهی محصول جو و بارش مناسب سبب افزایش عملکرد ولی اگر دمای باال با
بارندگی بسیار کم همراه باشد سبب کاهش عملکرد جو میشود .محمودی و پرهیزگاری()8884
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نتایج بررسیشان نشان داد ،یک درجه افزایش دما و  81میلیمتر کاهش بارندگی سبب کاهش
عملکرد محصول گندم ،ولی افزایش در عملکرد محصول جو شده است.
بنابراین با توجه به نتایج بررسیهای انجامشده ،این بررسی بهمنظور شناسایی تأثیر عاملهای
قابل کنترل و غیرقابل کنترل بر عملکرد و ریسک عملکرد محصولهای زراعی گندم و جو با
بهکارگیری روش تحقیق متناسب صورت گرفته است .هدف از این بررسی ارائه راهکارهای
مدیریت ریسک متناسب با شهرستانهای استان خراسان رضوی با توجه به شرایط اقلیمی مختلف
این استان و عملکردهای متنوع محصولهای گندم و جو میباشد.

روش تحقیق
بهطورکلی بررسیهای اندازهگیری تأثیر آبوهوا بر بازدهی محصول و درآمدها با استفاده از دو
روش مدلهای شبیه سازی و مدل رگرسیونی تابع تولید صورت میگیرد .دو مدل عمده به کار
گرفته شده در اغلب تحقیقات بهمنظور بررسی تأثیر آبوهوا در بخش کشاورزی شامل رویکرد
تابع تولید (اقتصادسنجی) و رویکرد ریکاردو میباشد(کبیر.)5182،2
روش تابع تولید تصادفی(رویکرد اقتصادسنجی) با یک برنامهریزی تصادفی از شرایط ریسکی
زیستمحیطی ،قابلیت پیشبینی اثرگذاری گذاریهای بالقوه آب و هوایی بر بخش کشاورزی را
داراست ،اما این روش نگرش کشاورزان در سازگاری با شرایط اقلیمی را در نظر
نمیگیرد(کبیر .)5182،رویکرد اقتصادسنجی مبتنی بر رفتار واقعی کشاورزان میباشد و فرض
بر این است که کشاورزان انتظار دارند تا سود مورد انتظارشان از تولیدات کشاورزی بیشینه
شود(پاپوجاست.)8888،5
در مقابل رویکرد ریکاردو رابطه بین ارزش زمین و عاملهای آبوهوایی -زراعی را با استفاده از
دادههای مقطعی در نظر میگیرد .روش ریکاردو برآورد کننده اثرگذاری گذاریهای آبوهوایی
است که با مقایسه درآمد خالص کشاورزان در مکانها و زمانهای مختلف و با آبوهوای متفاوت
به کار گرفته میشود .اما این روش با وجود موفقیتهای بسیار در کشورهای مختلف ازجمله
آمریکا ،انگلیس ،ولز ،تایوان و  ، ...به علت نبود زمینه کارایی بازار زمین در کشورهای درحالتوسعه
قابل کاربرد نیست .عمدهترین ضعف مدل ریکاردو در محاسبه متغیرهای حذفشده مانند
مهارتهای غیرقابل مشاهده کشاورزان و کیفیت خاک بهعنوان عاملهای خاص مکانی و زمانی
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میباشد .همچنین این روش قابلیت ارزیابی اثرگذاری گذاری تغییر اقلیم روی تنوع عملکرد را
ندارد(کبیر.)5182،
روش جاستوپاپ( )8828روی ریسک تولید متمرکز بوده و بر اساس واریانس تولید محاسبهشده
و میتواند ویژگیهای یک تابع تولید مطلوب و شایان پذیرش را در زمینه ریسک تولید ارائه دهد.
تمرکز اصلی این روش روی این است که نهادهها میتوانند سبب افزایش یا کاهش ریسک تولید
شوند (کومباکار.)5115 ،
اما درباره دلیل بهکارگیری و برتری تابع تولید جاستوپاپ بر روشهای اقتصادسنجی سنتی
میتوان گفت از آنجایی که نهادههای به کار گرفته شده در تولید هم برای افزایش تولید و هم
افزایش تنوع تولید به کار گرفته میشود ،تغییرپذیریها در میزان بهکارگیری نهادهها برای
محصولهای مختلف سبب تغییر تولید میشود .با این حال روشهای اقتصادسنجی گذشته که
در تجزیهوتحلیل فرآیندهای تولید کشاورزی به کار گرفته میشد بهطور ضمنی فرضیههایی ارائه
میداد که بازدارنده امکان بررسی تأثیر نهادهها بر تغییرپذیریهای تولید محصول میشد .رویکرد
جاستوپاپ( )8821این محدودیتها و بازدارندهها را شناسایی کرده بودند؛ یک تابع تولید
تصادفی عمومی خاص ارائه کردند که شامل دو عامل کلی است :یکی از عاملها تأثیرگذاری
نهاده ها روی میانگین عملکرد تولید محصول و دیگری روی واریانس عملکرد تولید محصول
بررسی میشود.
این مدل(جاستوپاپ) انعطافپذیر است؛ چراکه اثرگذاری گذاری نهادهها روی واریانس عملکرد
تولید را به میانگین عملکرد تولید مرتبط با آن محدود نمیکند و برای تحلیل اثرگذاری گذاری
ریسک نهادهها بر روی توزیع محصول در دادههای مقطعی ،دوره زمانی و دادههای تولید بهصورت
ترکیبی از دوره زمانی و مقطعی مناسب میباشد(فوفا8وحسن.)5118 ،
برای بهدست آوردن اینکه چطور تغییر آبوهوا میتواند بازدارندهای در بخش کشاورزی باشد،
یک گروهی از محققان اثرگذاری گذاریهای تغییر در متغیر آبوهوا را روی عملکرد محصول
بررسی کردند  .در امتداد این تفکر محققانی مانند چن 5و همکاران( )5114و ایسیک و دوادوس8
( ،)5116کان و کیم ( )5111لیژئون و همکاران( )5111بهمنظور شناسایی ریسک تولید ،تابع
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تولید تصادفی که بهوسیله جاست و پاپ  )8821(8ارائه شده بود را به کار گرفتند .شکل کلی این
مدل بهصورت زیر میباشد.
1
() 8
E ( )  0,V ( )  1

Y  F (X )  h (x ) 2  ,

که در این معادله  Yعملکرد محصول X ،برداری از عاملهای مؤثر(نهادهها)  ،جزء اخالل
تصادفی میباشد.
همچنین طبق معادله  ،8اثرگذاری گذاری نهادهها بر روی میانگین عملکرد نباید با اثرگذاری
گذاری نهادهها بر روی نوسان (ریسک) عملکرد باهم وابستگی داشته باشند(دو رابطه میبایست
از هم جدا باشند).
معادله  :5بیانگر اثرگذاری گذاری نهادهها بر روی میانگین عملکرد:
E Y   F  X 
() 5
معادله  ،8بیانگر اثرگذاریهای نهادهها بر روی واریانس عملکرد:
) V (Y )  h (X

() 8

در ادامه برآورد ،روش ایسیک و دوادوس( ،)5116برای توسعه مدل اقتصادسنجی پژوهش به کار گرفته
شد.
Y it  f ( X it ,  )  it
1
it   it h ( X it ;  ) 2

() 4
 : Y itعملکرد محصول برای شهرستان  iو سال .t
 : X itنهاده مورد استفاده برای شهرستان  iو سال .t

 :  itجزء خطا با

E ( )  0,V ( )  1

واریانس عملکرد مثبت است  ,  .فراسنجههای تعیینکنندهی مدل هستند که  اثرگذاری
گذاری متغیر مستقل بر روی میانگین عملکرد محصول و  اثرگذاری متغیر مستقل روی
واریانس عملکرد محصول میباشد.
ازاینرو عملکرد انتظاری محصول برابر است با:
()2

) ;

it

)  f (X

it

E (Y

و واریانس عملکرد محصول بهصورت زیر برآورد میشود:
Just & Pope
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()6

) V (
)) X )  V ( )  EX P ( h ( X ;  ))  EX P ( h ( X ; 
it
it
it
it

رابطه  6با فرض بر اینکه

)N (0,1

it

V (Y

  itبرقرار میباشد.

مدل بیانشده در شکل معادله باال برابر با برآوردهای استفادهشده در روش جاستو پاپ ()8821
به دنبال استفاده از هر دو مدلهای برآورد کمینه مربعات کلی ممکن 8و برآورد بیشترین(بیشینه)
درستنمایی 5میباشد.
الف) برآورد کمینه مربعات کلی ممکن ): (FGLS
برآورد کمینه مربعات کلی ممکن با بهکارگیری سه دستور کار زیر محاسبه میشود.
از معادله f (X ijt ,  ) ،4توسط کمینه مربعات معمولی 8برآورد شده است .دومین مرحله  ،لگاریتم

 

مربعات باقیماندهها  ˆi2از نخستین مرحله برای برآوردهایی از فراسنجهها بهدستآمده که در
این برآورد ˆ جزء تغییرپذیر از مدل در معادله  4است.

()2

2
ln( it )   0  h ( X i ,  )   i

معادله  2میتواند یک برآوردهای سازگاری بهوسیله کمینه مربعات بدهد(ساها 4و همکاران،
.)8882
سومین گام برآورد کمینه مربعات وزن داده شده از نتایج اولیه در معادله  ،4آنتیلگاریتم ارزش
پیشبینیشده از نتایج بهدستآمده مرحله دوم را بهعنوان وزن بهکاربرده میشود:
*
*
*
y i  f ( X i ,  )  i

()1

1
1
*
*
Where : y i  y i  EXP ( h ( X i , ˆ ) 2 , f ( X i ,  ) * Exp ( h ( X i , ˆ ) 2 ,
1
*
and i  i * Exp ( h ( X i , ˆ ) 2

آممیا )8812(2و جابسون و فویلر )8811( 6با استناد به کار ساها و همکاران ( )8882نشان
دادند که ˆ ˆ , برآوردهایی سازگارند.

)Feasible Generalized Least Square(FGLS
Maximum Likelihood
)Ordinary Least Squares(OLS
Saha
Amemiya
Jobson & Fuller
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ب) برآورد بیشینه درستنمایی:)MLE( 1
با فرض

)N (0,1

 ، itتابع لگاریتم احتمال از رابطه  4بهصوووورت زیر بهدسوووت میآید(سووواها و

همکاران:)8882 ،

()8

n ( y it  f ( X it ,  )) n
ln L  1 / 2[ N  ln(2 )  
]    X it
) i 1 exp( X , 
i 1
it

در اینجا  Nشمار مشاهدها Y ،و  Xبهصورت باال تعریف شده و   ، فراسنجههای مجهول برآورد
شدهاند.
مطابق با تحقیق ساهاو همکاران ( ، )8882عملکرد  MLفراسنجههای برآوردی   , را سازگارتر
و کاراتر نسبت به  FGLSارائه میدهد.
جامعه آماری این پژوهش شامل گندم کاران ،جوکاران  82شهرستان شامل؛ مشهد ،گناباد ،کالت،
فریمان ،رشتخوار ،درگز ،داورزن ،خوشاب ،خواف ،جوین ،تربتحیدریه ،نیشابور ،تربتجام ،تایباد،
بردسکن ،سبزوار و سرخس در زمان  8881-8884میباشند که در این بررسی با توجه به اینکه
استان خراسان رضوی در ایران دارای سالهای خشکسالی فراوان بوده(فاتح ،)8882،بنابراین
اثرگذاری گذاری نهادههای قابل کنترل تولید و اقلیمی بر میانگین و نوسانهای عملکرد تولید
محصولهای کشاورزی برگزیده استان خراسان رضوی (گندم ،جو ) بهعنوان محصولهای
راهبردی بخش کشاورزی برای سالهای  8881تا  8884با بهکارگیری مدل جاست و پاپ5
ارزیابی میشود .متغیرهای مورد استفاده در پژوهش شامل ،بارش ،دما ،شاخص استانداردشده
بارش ،8کود شیمیایی نیتروژنه و فسفاته ،ضریب مکانیزاسیون ،سطح زیر کشت ،میزان بذر مصرفی
و سم مصرفی میباشد که تأثیر آن بر میانگین و واریانس عملکرد محصولهای گندم آبی  ،گندم
دیم ،جو آبی و جو دیم محاسبه خواهد شد.

)Maximum Likelihood Estimation(MLE
Just & pope model

1
2

 3این شواخص بر اساس اختالف بین میزان بارش و میانگین آن برای یک بازه زمانی مشخص و تقسیم این میزان بر انحراف
معیار بارش بدسوت میآید .در این پژوهش مقدار آماره به دلیل منفی بودن به صورت ترتیبی و به سمت دمای بیشتر در نظر
گرفته شد.
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نتایج و بحث
بهمنظور بررسی عاملهای مؤثر بر عملکرد چهار محصول گندم آبی ،گندم دیم ،جو آبی و جو
دیم اطالعات اولیه  82شهرستان(مقاطع) در استان خراسان رضوی شامل بارش ،دما ،شاخص
استانداردشده بارش از طریق سازمان آب و هواشناسی و آب منطقهای خراسان رضوی و همچنین
اطالعات کود شیمیایی نیتروژنه و فسفاته ،ضریب مکانیزاسیون ،سطح زیر کشت میزان بذر
مصرفی و سم مصرفی از طریق سایت جهاد کشاورزی خراسان رضوی و مراجعه حضوری
جمعآوری شد و بهمنظور ارزیابی بهصورت دادههای ترکیبی (پانل دیتا) به کار گرفته شد .این
اطالعات برای سالهای زراعی  8881تا ( 8884دوره زمانی) بوده و نتایج تفصیلی برای همه
محصولهای در زیر آورده خواهد شد.
جدول توصیف آماری زیر نشان میدهد که متغیرهای تحت بررسی برای فصلهای رشد محصول
بهصورت میانگین ،بیشینه و کمینه چه میزانی دارند .بنابراین برای هر محصول بهصورت جداگانه
تحلیل آماری صورت میپذیرد .در جدول زیر شاخص استانداردشده بارش به دلیل لگاریتمی
بودن بهصورت ترتیبی و از پایین به باال از شدیدترین ترسالی به شدیدترین خشکسالی در نظر
گرفته شد.
جدول( )1توصیف آماری
متغیر
عملکرد گندم آبی(کیلوگرم بر هکتار)
عملکرد گندم دیم(کیلوگرم بر هکتار)
عملکرد جو آبی(کیلوگرم بر هکتار)
عملکرد جو دیم(کیلوگرم بر هکتار)
دمای بیشینه گندم آبی و دیم(سلسیوس)
دمای بیشینه جو آبی و دیم(سلسیوس)
دمای کمینه گندم آبی و دیم(سلسیوس)
دمای کمینه جو آبی و دیم(سلسیوس)
شاخص استانداردشده بارش
ضریب مکانیزاسیون
بذر مصرفی گندم آبی(کیلوگرم بر هکتار)
بذر مصرفی گندم دیم(کیلوگرم بر هکتار)
بذر مصرفی جو آبی(کیلوگرم بر هکتار)
بذر مصرفی جو دیم(کیلوگرم بر هکتار)

مشاهده

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

5268/2
511/82
5488/86
882/88
85/88
88/18
-8/52
2/18
-1/88
8/88
548/12
28/42
545/81
22/85

646/62
552/86
216/12
824/82
8/25
2/28
5/81
4/11
8/16
1/25
88/28
5/81
55/62
82/62

8821
121
8211
8511
8/51
8/5
-8/21
-2/84
-5/82
1/51
586/82
24/28
881/15
85/21

4581
8121
8211
5242
51/88
88/88
2/68
86/18
5/8
5/28
521/88
65/85
565/11
22/11
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ادامه جدول( )1توصیف آماری
سم مصرفی گندم آبی(کیلوگرم بر هکتار)
سم مصرفی گندم دیم(کیلوگرم بر هکتار)
سم مصرفی جو آبی(کیلوگرم بر هکتار)
سم مصرفی جو دیم(کیلوگرم بر هکتار)
کود نیتروژنه گندم آبی(کیلوگرم بر هکتار)
کود نیتروژنه گندم دیم(کیلوگرم بر هکتار)
کود نیتروژنه جو آبی(کیلوگرم بر هکتار)
کود نیتروژنه جو دیم(کیلوگرم بر هکتار)
کود فسفاته گندم آبی(کیلوگرم بر هکتار)
کود فسفاته گندم دیم(کیلوگرم بر هکتار)
کود فسفاته جو آبی(کیلوگرم بر هکتار)
کود فسفاته جو دیم(کیلوگرم بر هکتار)
بارش کل فصل رشد برای گندم آبی و دیم(میلیمتر
)
بارش کل فصل رشد برای جو آبی و دیم(میلیمتر )
سطح زیرکشت گندم آبی(هکتار)
سطح زیرکشت گندم دیم(هکتار)
سطح زیرکشت جو آبی(هکتار)
سطح زیرکشت جو دیم(هکتار)

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1/88
1/14
1/48
1/18
581/25
1/88
584/26
5/26
882/88
2/81
888/11
8/54

1/84
1/18
1/12
1/15
88/46
2/81
54/88
8/28
84/54
5/28
84/81
8/46

1/42
1/18
1/81
1/11
818/62
5/65
812/18
1/82
81/86
5/68
88/2
8/86

8/46
1/11
1/68
1/16
551/21
82/84
542/85
2/46
845/16
8/12
882/14
2/48

12

21/81

82/25

58/2

511

12
12
12
12
12

48/18
8221/85
6854/82
6812/12
8481/61

85/86
6884/12
88812/44
4881/85
5486/22

8/11
8186
5111
8611
8211

828
56628
81861
58211
86481

منبع :یافتههای تحقیق

متغیر وابسوووتوه عملکرد گنودم آبی ،گندم دیم ،جو آبی و جو دیم (کیلوگرم در هکتار) در طی
فصوولهای رشوود محصووول بوده و متغیرهای مسووتقل شووامل بیشووینهی دما ،مجموع بارش به
میلیمتر  ،کود حیوانی مصووورفی(کیلوگرم در هکتوار) ،کود شووویمیوایی نیتروژنوه و فسوووفواته
مصورفی(کیلوگرم در هکتار) ،ضوریب مکانیزاسیون ،سطح زیر کشت (هکتار) ،بذر و سم مصرفی
(کیلوگرم در هکتار) ،شاخص استانداردشده بارش(شاخص خشکسالی) میباشد.
برای ارزیابی استقالل سطح مقطعها در دادههای ترکیبی مربوط به گندم آبی سه آزمون پسران،
فریز و فریدمن وجود دارد .در صوورت استقالل سطح مقطعها میتوان از همه آزمونهای مربوط
به ریشه واحد به کار گرفت.
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جدول ( )2نتایج استقالل مقطعها
محصول

گندم آبی

گندم دیم

جو آبی

جو دیم

پسران

-8/42
*()1/84

-8/81
()1/58

-8/26
()1/85

8/88
()1/52

فریدمن

8/11
()8/11

1/88
()8/11

1/68
()8/11

4/88
()1/88

فریز

1/62
-

-1/18
-

1/42
-

1/85
-

آزمونها

منبع :یافتههای پژوهش (* :اعداد درون پرانتز سطح معناداری است).

بنابر نتایج جدول  5برای محصولهای مختلف مشاهدهشده است که در هر سه آزمون احتمال
آزمونها معنیدار نشده است و فرضیه مربوط به استقالل سطح مقطعها را نمیتوان رد کرد و
بنابراین برای تمامی محصولهای استقالل سطح مقطعها وجود داشته و افزون بر آن برای هر دو
نوع اثرگذاریهای تصادفی و ثابت نیز فرض استقالل سطح مقطعها برقرار میباشد .درنتیجه
میتوان آزمون ریشه واحد را برای متغیرها انجام داد.
آزمون ایستایی و ریشه واحد :
در جدول  8نتایج ایستایی برای متغیرهای مؤثر بر عملکرد گندم آبی ،گندم دیم  ،جو آبی و جو دیم با
استفاده از آزمون ریشه واحد  LLC8نشان داد که برای محصول گندم آبی بهغیر از متغیرهای سم مصرفی
و کود فسفاته مصرفی که با دو وقفه و بدون عرض از مبدأ و روند ایستا شد ،مابقی متغیرها با یک وقفه
ایستا شد .همچنین معنیداری متغیرها در سطح  8درصد بیانگر رد فرضیه ریشه واحد و داشتن ایستایی

در این سطح است .همچنین نتایج نشان داد که بهغیر از متغیرهای سم مصرفی و بذر مصرفی که
با دو وقفه و بدون عرض از مبدأ و روند ایستا شد دیگر متغیرها با یک وقفه ایستا شد .همچنین
معنیداری متغیرها در سطح  8و  81درصد بیانگر رد فرضیه ریشه واحد و داشتن ایستایی در
این سطح است .نتایج ایستایی برای متغیرهای مؤثر بر جو آبی با استفاده از آزمون ریشه واحد
 LLCنشان داد که بهغیر از متغیرهای میانگین بیشینه دما و میزان بارش ،شاخص استانداردشده
بارش( )SPIو سم و بذر مصرفی که با دو وقفه و بدون عرض از مبدأ و روند ایستا شد ،دیگر
متغیرها با یک وقفه ایستا شد .همچنین معنیداری متغیرها در سطح  8درصد بیانگر رد فرضیه
ریشه واحد و داشتن ایستایی در این سطح است .همچنین نتایج ایستایی برای متغیرهای مؤثر
Levin-Lin-Chu

1
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بر جو دیم نشان داد که بهغیر از متغیرهای عملکرد جو دیم و بارش و کود نیتروژنه مصرفی که
با دو وقفه و بدون عرض از مبدأ و روند ایستا شد ،دیگر متغیرها با یک وقفه ایستا شد .همچنین
معنیداری متغیرها در سطح  8درصد بیانگر رد فرضیه ریشه واحد و داشتن ایستایی در این
سطح است.
جدول ( )3نتایج آزمون ایستایی برای همهی متغیرهای به کار گرفته شده در الگوها
محصول

گندم آبی

متغیر

گندم دیم

آماره

جو آبی

آماره

آزمون()LLC

آماره

آماره
وقفه

آزمون()LLC

وقفه

آزمون()LLC

وقفه

عملکرد
محصول

***-2/86

8

***-84/11

8

***-8/62

8

***-5/6e+88

5

میزان بارش

***-12/44

8

***-88/66

8

***-8/1e+88

5

***-5/2e+88

5

میانگین
بیشینه دما

***

8

***

***

-4/42

8

***-5/5e+88

5

***-6/81

8

***-2/5e+85

5

***-2/5e+85

8

***-1/18

8

***-1/18

8

***-88/86

8

***-2/88

8

5

***-8/81

5

***-8/82

8

***-4/5e+88

5

***-5/86

8

8

***-8/8e+88

5

8

***-2/64

8

8

*-8/48

8

***-4/184

8

***-4/14

8

شاخص
استاندارد
شده بارش

***-4/68

8

***

-4/65

8

شاخص
مکانیزاسیون

***-1/11

8

***-1/18

8

سطح
زیرکشت
محصول

***-51/54

8

***

8

میزان بذر
مصرفی

***-8/8e+85

8

***-8/4e+88

سموم
مصرفی

***-4/8e+84

5

***-8/2e+84

5

کود نیتروژنه
مصرفی

***-1/51

8

***-88/14

8

***-82/58

کود فسفاته
مصرفی

***-8/5e+88

5

***-88/88

8

***-88/66

میانگین
کمینه دما

-8/8e+88

وقفه

آزمون()LLC

جو دیم

-8/81

-2/84

منبع :یافتههای تحقیق (* ** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  81درصد 2 ،درصد و  8درصد)

بنابراین برای محصولهای گندم آبی ،گندم دیم ،جو آبی و جو دیم میتوان آزمون  Just-popeرا
بهمنظور بررسی عاملهای مؤثر بر عملکرد آنها (قابل کنترل و غیر قابل کنترل) بررسی کرد.
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نتایج مدل جاست

و اا

برای تابع میانگین عملکرد محصولهای گندم آبی ،گندم دیم ،جو

آبی و جو دیم :
جدول  4نتایج عاملهای مؤثر بر میانگین عملکرد محصولهای را نشان میدهد که میتوان بر اساس آن
به بررسی هدفهای پژوهش پرداخت.
جدول( )4نتایج برآورد تابع میانگین عملکرد محصولهای در سطح استان خراسان رضوی
محصول
متغیر

گندم آبی
***

گندم دیم

جو آبی
*

جو دیم
**

لگاریتم مجموع بارش در فصل رشد

1/88
()5/65

1/54
()8/55

1/14
()8/64

-1/22
()-5/12

لگاریتم میانگین بیشینه دما در فصل رشد

-1/15
()-1/58

***8/51
()8/82

*-1/81
()-8/28

1/82
()8/12

لگاریتم ضریب مکانیزاسیون

1/18
()1/88

***8/15
()5/21

1/18
()1/18

-

لگاریتم سم مصرفی

***1/42
()6/12

-

***8/11
()8/11

***1/12
()82/88

لگاریتم کود فسفاته مصرفی

***-8/68
()-2/21

-

-

-

لگاریتم ازت مصرفی

***8/8
()8/28

**1/42
()5/82

***2/86
()2/82

***1/21
()8/28

لگاریتم سطح زیرکشت

-

***1/22
()58/88

1/18
()1/18

1/15
()1/14

لگاریتم بذر مصرفی

-

8/62
()1/28

-

-

عرض از مبدأ

***8/82
()6/46

-85/2
()-8/85

***-86/88
()-6/46

1/48
()1/58

ضریب تعیین تعدیل شده

1/45

1/88

1/26

1/15

منبع :یافتههای تحقیق (* ** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  81درصد 2 ،درصد و  8درصد)
اعداد درون پرانتز آماره  tاست.

بنابر با جدول  4برای برآورد تابع میانگین عملکرد گندم آبی از دو روش دادههای ترکیبی
اثرگذاریهای ثابت و اثرگذاریهای تصادفی بهره گرفته شد و نتایج آزمون هاسمن بیان داشته
که روش اثرگذاریهای تصادفی نتایج مطلوبتری نسبت به اثرگذاریهای ثابت داشته است.
به منظور محاسبه تابع میانگین عملکرد بهترین تابع از لحاظ الگو ،تابع ترانسندنتال برای پژوهش
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تعیین شد F.برابر با  851/18با احتمال معنیدار در سطح صفر میباشد .همچنین برای گندم
دیم بهمنظور بهرهگیری از مدل دادههای ترکیبی با اثرگذاریهای ثابت( )FEیا تصادفی (،)RE
مقایسه بین دو مدل با آزمون هاسمن انجام گرفت و آزمون با اثرگذاریهای ثابت پذیرش شد.
بهمنظور بررسی تأثیر عاملهای غیرقابل کنترل و غیرقابل کنترل بر میانگین عملکرد جو دیم از
تابع تولید کاب داگالس بهره گرفته شد .آزمون هاسمن با چی دو(کای دو) برابر  84/62و احتمال
 1/18ارتباط بین متغیرها را بهصورت دادههای ترکیبی برای  82شهرستان در طی سالهای
 8881تا  8884با اثرگذاریهای ثابت ( )FEبیان کرد F.لیمر برابر  4/82با احتمال  1/11بیانگر
ترکیبی بودن دادهها و  poolنبودن آن میباشد.
نتایج جدول شماره  4نشان می دهد که لگاریتم بارش در فصل رشد سبب افزایش 1/54 ،1/88
و  1/14کیلوگرم در هکتار در میانگین عملکرد گندم آبی ،گندم دیم و جو آبی شده ولی در
محصول جو دیم کاهش  1/22کیلوگرم در هکتار در میانگین عملکرد به همراه داشته است(مطابق
بنابر نتایج پژوهشگرانی چون کرباسی و نودهی8815،؛ عزیزی و یاراحمدی8815،؛ نصابیان و
صدراالشرافی8818،؛ توکلی و همکاران8885،؛ قهرمانزاده و همکاران8888،؛ پرهیزگاری و
صبوحی8888،؛ شکوهی و ثنائی نژاد )8888،برای محصول جو آبی افزایش بارش با دمای
متناسب سبب افزایش عملکرد شده است و بارش پاییزه و بهاره در محصول جو دیم سبب افزایش
عملکرد شده است .برای محصولهای گندم آبی و گندم دیم نیز بنابر نتایج تحقیقات افزایش
عملکرد به ازای افزایش در بارش برقرار میباشد.
افزایش لگاریتم میانگین بیشینه دما در فصل رشد به ترتیب سبب کاهش  1/15و  1/81کیلوگرم
در هکتار در میانگین عملکرد گندم آبی و جو آبی شده است ولی بر میانگین عملکرد گندم دیم
و جو دیم افزایش به میزان  8/51و  1/82کیلوگرم در هکتار داشته است(برابر نتایج بررسیهای
کریمی و مهدیپور8818،؛ توکلی و همکاران8885،؛ شکوهی و ثنائینژاد 8888،؛ قهرمانزاده و
همکاران .)8888،برای محصولهای گندم آبی و جو دیم این تأثیر غیر معنیدار شده است.
تأثیرگذاریهای منفی و مثبت لگاریم میانگین بیشینه دما بر میانگین عملکرد به دالیل دمای
خیلی باال در فصل حساس رشد ،متناسب نبودن بارش با دما در فصل رشد محصولها میباشد.
تأثیر لگاریتم ضریب مکانیزاسیون بر میانگین عملکرد گندم دیم ،جو آبی وجودیم مثبت و
معنیدار میباشد(عباسی و همکاران .)8888،همچنین لگاریتم سم مصرفی و کود نیتروژنه
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مصرفی بر روی میانگین عملکرد گندم آبی ،جو دیم و جو آبی تأثیر مثبت و معنیدار داشته است.
تأثیر لگاریتم سطح زیر کشت بر روی میانگین عملکرد جو آبی و جو دیم مثبت بوده است.
نتایج مدل جاست

و اا برای تابع ریست

عملکرد محصولهای گندم آبی ،گندم دیم ،جو

آبی و جو دیم :

برای محصول گندم آبی از آزمون بروش پاگان برای تأیید ناهمسانی واریانس استفاده شد .کای
دو برابر با  8/11با سطح احتمال  1/11بیانگر رد فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس شد و
ناهمسانی واریانس برای بهکارگیری آزمون جاست و پاپ تأیید شد .در انتها از  MLEبهمنظور
تعیین اثرگذاریهای متغیرها بر نوسان عملکرد بهره گرفته شد و نتایج زیر بهدست آمد (طبق
پژوهش بوباکار .)5185،همچنین بهکارگیری مدل بهصورت لگاریتمی سبب رفع ناهمسانی
واریانس خواهد شد (گجراتی.)8886،
بهمنظور بهکارگیری مدل جاست و پاپ برای تابع ریسک عملکرد گندم دیم یک رگرسیون ساده
از عاملهای مؤثر بر عملکرد به دست میآوریم F .آن  8/46و معنیدار است .برای مدل ریسکی
موضوعی آزمونهای مختلف با تابعهای مختلف به کار گرفته شد اما متغیرهایی که بهوسیله آنها
ضریب تعیین تعدیلشده باال به دست میآمد دارای واریانس ناهمسانی نبوده و نمیتوان تابع
ریسک عملکرد را به دست آورد .بنابراین در این بررسی از مدل کاب داگالس بهمنظور برآورد
تابعهای ریسک عملکرد گندم دیم در استان خراسان رضوی بهرهگیری شد .برای بررسی شدت
همخطی از  VIFبهره گرفته شد و مقادیر کمتر از  5برای متغیرها بیانگر کمترین همخطی در
این مدل بود .از آزمون بروش پاگان برای تأیید ناهمسانی واریانس استفاده شد .کای دو برابر با
 88/85در سطح احتمال صفر بیانگر رد فرضیه صفر مبنی بر همسانی واریانس شد و ناهمسانی
واریانس برای بهکارگیری آزمون جاست و پاپ تأیید شد .در انتها از  MLEبهمنظور تعیین
اثرگذاری گذاری متغیرها بر نوسان عملکرد بهره گرفته شد و نتایج به دست آورده
شد(بوباکار.)5185،
واریانس(ریسک) عملکرد جو آبی زمانی در تابع جاست و پاپ قابل برآورد است که واریانس
ناهمسانی با استفاده از آزمون بروش پاگان تأیید شود .با آزمونهای صورت گرفته با استفاده از
متغیرهای مستقل مختلف با کمینه و بیشینه شمار متغیرها و با تابعهای تولید کاب داگالس،
ترانسندنتال و خطی-درجه دوم  ،ناهمسانی واریانس بهعنوان شرط اولیه مدل جاست و پاپ
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مشاهده نشده و بنابراین برای جو آبی تابع ریسک عملکرد را تشکیل نداده و تحلیلها بر اساس
روابط متغیرها با میانگین عملکرد استنباط شد.
برای محصول جو دیم آزمون بروش پاگان بهمنظور تعیین ناهمسانی واریانس برآورد شد و کای
دو برابر با  8/26با احتمال  1/11ناهمسانی واریانس را تأیید کرده و بنابراین از مدل تابع just-
 popبهمنظور شناسایی تأثیر متغیرهای مدل بر ریسک عملکرد بهره گرفته شد.
جدول( )5نتایج برآورد تابع ریس

عملکرد محصولهای در سطح استان خراسان رضوی
گندم آبی

گندم دیم

جو آبی

جو دیم

محصولهای
متغیر
لگاریتم مجموع بارش در فصل رشد

*1/52
()8/16

***8/62
()8/81

-

**5/18
()5/86

لگاریتم میانگین بیشینه دما در فصل رشد

**-1/68
()-5/85

***-2/81
()-5/61

-

*-6/88
()-8/18

لگاریتم میانگین کمینه دما در فصل رشد

-

-

-

-1/82
()-1/85

لگاریتم ضریب مکانیزاسیون

**1/28
()5/58

*-5/82
()-8/68

-

**-1/68
()-5/11

لگاریتم کود فسفاته مصرفی

***-8/41
()-5/16

**-5/88
()-8/15

-

-

لگاریتم ازت مصرفی

-

-

-

**86/88
()5/58

شاخص استانداردشده بارش(ترتیبی)

*-1/85
()-8/85

-1/5
()-1/28

-

-

لگاریتم بذر مصرفی

***-5/22
()-5/22

-

-

**88/88
()8/88

عرض از مبدأ

***88/84
()6/68

5/86
()1/85

-

*-822/85
()-8/82

ضریب تعیین تعدیلشده

1/8

1/88

-

1/56

منبع :یافتههای تحقیق (* ** ،و *** به ترتیب معنیداری در سطح  81درصد 2 ،درصد و  8درصد)
اعداد درون پرانتز آماره  zاست.

در جدول شماره  ،2معنیدار و مثبت بودن اثرگذاری گذاری لگاریتم بارش به میزان 1/52
کیلوگرم در هکتار بر واریانس عملکرد محصول بیانگر آن است که افزایش بارش به دلیل پراکنش
باالی بارش سبب نوسان عملکرد محصول خواهد شد .از سوی دیگر لگاریتم میانگین بیشینه دما
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اثرگذاری گذاری منفی و معنیدار به میزان  1/68کیلوگرم در هکتار بر نوسان عملکرد گندم آبی
داشته است که این نتایج برابر با نتایج قهرمانزاده و همکاران( )8888میباشد .اما افزایش دما
در فصل بهار و پر شده دانه سبب افزایش ریسک عملکرد خواهد شد(کوچکی و نصیری.)8812 ،
شاخص استانداردشده بارش با افزایش خود (با توجه به ترتیبی قرار دادن دادههای آن از ترسالی
به خشکسالی) سبب کاهش نوسان عملکرد گندم آبی شد ه است .به عبارتی با افزایش دما در
فصل سرد سال و از سوی دیگر بارش مطلوب سبب کاهش سرمازدگی در فصل اول رشد محصول
در خراسان رضوی ،افزایش عملکرد و کاهش نوسان عملکرد گندم آبی خواهد شد .لگاریتم کود
فسفاته اثرگذاری معنیدار و منفی بر نوسان عملکرد گندم آبی داشته است(برابر با نتایج
بررسیهای قهرمانزاده و همکاران .)8888،لگاریتم میزان بذر مصرفی نیز اثرگذاری معنیدار بر
نوسان عملکرد گندم آبی داشته است.
لگاریتم میانگین بیشینه دما در زمستان  -2/81با معنیداری در سطح  %8بیانگر این است که
همانند مقاله قهرمانزاده و همکاران( )8888این عامل دارای اثرگذاری گذاری منفی بر ریسک
عملکرد میباشد .لگاریتم بارش در دوره زمستان و بهار(دورههای رشد) به دلیل پراکنش و نبود
توزیع زمانی مناسب بارش در طول سال سبب افزایش ریسک عملکرد گندم دیم شده است .با
توجه به اینکه موفقیت در بخش دیمکاری وابسته به وجود رطوبت ذخیرهشده در خاک ،درصد
رطوبت خاک پیش از ریزش باران ،چگونگی ریزش ،بارها و فصلها بارندگی میباشد (برابر با
یافتههای کریمی و مهدیپور . )8818،عامل لگاریتم ضریب مکانیزاسیون با عالمت منفی -5/82
و معنیدار در سطح  81درصد بیانگر این است که عامل مکانیزاسیون در همه مرحلههای تولید
و بهویژه دوره اول رشد دارای اثرگذاری گذاری مثبت بر میانگین تولید گندم و منفی بر ریسک
عملکرد آن میباشد(عباسی و همکاران .)8888،لگاریتم کود فسفاته نیز با عالمت منفی سبب
کاهش ریسک عملکرد شده است.
واریانس(ریسک) عملکرد جو آبی هنگامی در تابع جاست و پاپ قابل برآورد است که واریانس
ناهمسانی با استفاده از آزمون بروش پاگان تأیید شود .با آزمونهای صورت گرفته با استفاده از
متغیرهای مستقل مختلف با کمینه و بیشینه شمار متغیرها و با تابعهای تولید کاب داگالس،
ترانسندنتال و خطی-درجه دوم  ،ناهمسانی واریانس بهعنوان شرط اولیه مدل جاست و پاپ
مشاهده نشد و بنابراین برای جو آبی تابع ریسک عملکرد را تشکیل نداده و تحلیلها بر اساس
رابطه متغیرها با میانگین عملکرد استنباط شد.
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محمودی و پرهیزگاری( ،)8884پرهیزگاری و صبوحی()8888در نتایج تحقیقات خود بیان کردند
افزایش دما و کاهش بارش اثرگذاری مثبت بر عملکرد داشته است .طبق جدول نتایج باال دما
بیشترین ریسک عملکرد را به میزان  6/88کیلوگرم در هکتار کاهش میدهد .معنیداری در
سطح  81درصد برای این متغیر داشته و از سوی دیگر افزایش بارش با ریسک عملکرد جو دیم
ارتباط مستقیم دارد .ضریب مکانیزاسیون عملکرد در هکتار را افزایش و بنابراین ریسک عملکرد
محصول را کاهش میدهد(عباسی و همکاران .)8888،بهکارگیری کود نیتروژنه سبب افزایش
میانگین عملکرد در هکتار میشود(فیضیاصل و ولیزاده .)8815 ،بنابر نتایج جدول بهکارگیری
کود شیمیایی نیتروژنه سبب افزایش ریسک عملکرد شده است و این میتواند زمانی ایجاد شود
که میزان سرک در کود نیتروژنه افزایش یابد .افزایش میزان بذر مصرفی نیز اثرگذاری گذاری
مثبت بر ریسک عملکرد داشته است.
بنابراین با توجه به نتایج جدولهای  4و  2و تحت تأثیر بودن شدید عملکرد تولید محصولهای
یادشده از تغییرپذیریهای آبوهوایی و عاملهای تولید ،استنباط میشود که میتوان با
بهکارگیری راهکارهای متناسب در جهت تولید محصولهای کشاورزی ،مانند بهبود پژوهشها در
زمینه تغییرپذیریهای اقلیمی ،شرایط تحت تنش(مانند اصالح رقمهای زراعی مقاوم به
تنشهای گرما و سرما) ،بهبود فناوریهای تولید محصول و مکانیزاسیون ،همچنین تغییر در
تاریخ کشت محصول برای جلوگیری از سرمازدگی محصولها و مصرف بهینه نهادهها از طریق
سازمانهای مرتبط با کشاورزان ،پتانسیلهای کشاورزان را در جهت تولید و افزایش عملکرد
بهبود بخشید .همچنین با توجه به خشکسالیهای موجود در منطقه ،فعالیت سازمانهای حمایتی
چون بیمه محصولهای کشاورزی ،بهمنظور کاهش آسیبپذیری اقتصادی کشاورزان از
تغییرپذیری اقلیم ضروریتر و ملموستر شده است.

نتیجهگیری و ایشنهادها
تابع عملکرد گندم آبی بیان میکند که بارش ،ضوووریب مکانیزاسووویون و کود نیتروژنه و سوووم
مصرفی اثرگذاری گذاری مثبت و معنیدار دارد ،اما میانگین بیشینه دما اثرگذاری گذاری منفی
بر عملکرد گندم آبی داشته است(این نتایج با نظریههای گذشته سازگار است) .از سوی دیگر در
تابع ریسک عملکرد افزایش پراکنش همین بارش سبب افزایش واریانس عملکرد گندم آبی شده
و همچنین دما بیشووینه در فصوول پر شوودن دانه میتواند سووبب کاهش واریانس عملکرد شووود.
بنابراین برای محصوول گندم آبی میتوان گفت که عاملهای اقلیمی و نهاده های مصرفی دارای
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تأثیر باالبر عملکرد مطابق با نظریههای گذشوته میباشوند .تابع عملکرد گندم دیم در خراسان
رضوووی نشووان از تأثیرپذیری مثبت میانگین عملکرد از بارش ،میانگین بیشووینه دما ،ضووریب
مکانیزاسویون ،کود نیتروژنه و بذر مصورفی و سوطح زیر کشوت میباشود .همچنین تابع ریسک
عملکرد گندم دیم بیان میکند که بارش(پراکنش باال و توزیع زمانی نامتناسووب) سووبب افزایش
ریسوک عملکرد ولی متغیرهای بیشوینه دما در زمسوتان(به دلیل کاهش سوورمازدگی) ،شاخص
استانداردشده بارش و ضریب مکانیزاسیون تأثیر منفی بر ریسک عملکرد نشان داده است.
بدین ترتیب می توان با ارائه راهکارهای متناسب در جهت تولید محصول گندم آبی و دیم ،در
جهت افزایش تولید و بهینه اقتصادی این محصول از سوی کشاورزان گام برداشت .این اقدامهای
را میتوان به تغییر در روند پژوهشها در زمینه کشاورزی از وضع رایج به سمت وضعیت متناسب
با تغییرپذیریهای اقلیمی و شرایط تحت تنش (مانند اصالح رقمهای زراعی مقاوم به تنشهای
گرمایی و خشکی) ،آموزش های ترویجی به کشاورزان در جهت کشت متناسب با اقلیم دانست
که میتواند از طریق سازمان جهاد کشاورزی ،موسسههای تحقیقات کشاورزی و مرکزهای ترویج
برای کشاورزان صورت گیرد.
نتایج برآورد مدل برای محصول جو آبی نشان داد ،بارش ،سطح مکانیزاسیون ،سطح زیر کشت،
میزان کود نیتروژنه و سم مصرفی دارای اثرگذاری مثبت بر میانگین عملکرد میباشند .از سوی
دیگر میانگین بیشینه دما اگر با بارش متناسب در طول فصل رشد محصول همراه نباشد سبب
کاهش عملکرد جو خواهد شد .این نتایج تا حدودی با یافتههای شکوهی و ثنائی نژاد ()8888
همخوانی دارد .برای محصول جو دیم نتایج برآورد شده با نظریههای درونی و خارجی آن
همخوانی دارد .در این بخش میانگین دمای بیشینه ،ضریب مکانیزاسیون ،سطح زیر کشت و
میزان کود نیتروژنه مصرفی سبب افزایش میانگین عملکرد و در مقابل کاهش ریسک عملکرد
شده است .متغیر بارش نیز سبب کاهش میانگین عملکرد و افزایش واریانس عملکرد شده است.
برای این محصول نیز با توجه بر اصالح رقمهای زراعی به سمت رقمهای مقاوم به تنشهای
خشکی و گرمایی(ضریب مکانیزاسیون) در برابر تغییرپذیریهای اقلیم منطقه میتواند در دستور
کار سازمانهای جهاد کشاورزی ،تحقیقات و ترویج کشاورزی قرار گیرد .چراکه بهبود این رقمهای
سبب مدیریت کارآمد و همچنین مصرف بهینه نهادهها خواهد شد .همچنین راهکار تغییر تاریخ
کاشت محصول برای جلوگیری از سرمازدگی نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد.
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بهصورت کلی میتوان استنباط کرد که تغییرپذیریهای اقلیم به سمت خشکسالیهای کوتاه و
بلندمدت فعالیت سازمانهای حمایتی(بیمه محصولهای کشاورزی بر اساس آبوهوا ) را
ضروریتر کرده است .بهمنظور کاهش آسیبپذیری کشاورزان از اثرگذاریهای اقتصادی ناشی از
خشکسالی  ،اطالعات مرتبط با خشکسالی و مدیریت دانش در دستور کار سازمانهای مربوطه
قرار گیرد تا با افزایش آگاهی کشاورزان از تغییرپذیری اقلیم ،آسیب و زیانهای احتمالی آن
کمینه شود(عادلی و همکاران.)8888،
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