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چكیده

تغییرات اقلیم به تغییرپذیریهای بلندمدت در الگوی رفتاری میانگین سهههنجههای آب و هوایی یک منطقه در شهههرایط نبود تغییر در
وضههعیت عمومی اقلیم منطقه اطالق میشههود .نظر به اجتنابناپذیری آثار تغییرات اقلیم بر بخش کشههاورزی ،ارزیابی آثار آن میتواند
ب ستر ساز انطباق با شرایط محتمل دورة آتی با شد .هدف از این تحقیق تحلیل اقت صادی آثار تغییر اقلیم بر رانت زمینهای ک شاورزی
گندم آبی در ایران است .آمار و اطالعات مورد نیاز از دادههای سازمان هواشناسی کل کشور و بانک اطالعات وزارت جهاد کشاورزی
گردآوری شده است .بهمنظور بررسی اثر نهایی تغییر اقلیم بر رانت گندمکاران در ایران از رهیافت ریکاردین و تکنیک دادههای تلفیقی
برای 02اسههتان تولیدکنندة عمدة گندم آبی اسههتفاده شههد .بهمنظور پیشبینی اثر متغیرهای اقلیمی بر رانت گندمکاران در آینده از سههه
سناریوی تغییر اقلیم B1 ،A1و ABکه بیانگر افزایش سه درجهای دما و کاهش  9/2در صدی بارش برای ایران تا سال  9011ا ست،
استفاده شد .نتایج نشان میدهد که رابطة بارش تجمعی سالیانه و رانت مثبت و معنادار است .همچنین به ازای افزایش دمای متوسط
سالیانه رانت کاهش مییابد .اثر متقابل افزایش دما بارندگی به کاهش رانت زمینهای کشاورزی گندم آبی منجر خواهد شد .بر اساس
نتایج ،اثر نهایی تغییر اقلیم بر رانت گندم کاران با ا ستفاده از سناریوهای مذکور تغییر اقلیم در سالهای آتی منفی ا ست و تغییر اقلیم
به کاهش رانت مح صول در آینده میانجامد .بهطوری که بر اثر تغییر اقلیم میزان رانت در سال  9/12 ،9192در صد ،در سال ،9121
 9/29درصد و در سال  9011تا  2/90درصد کاهش خواهد یافت.
كلیدواژه

ایران ،تغییر اقلیم ،دادههای تلفیقی ،رهیافت ریکاردین ،گندم آبی.

سرآغاز

همکاران  .)1394از زنجایی که بخش کشتتتاورزی یکی از

با توجه به گرم شدن کرة زمین و افزایش دما ،احهمال و وع

مهمترین بخشهای تو یدی و ا هیادی بسیاری از کشورها

شک سا ی در زیند وجود دارد .شدت تغییرات ا لیمی در

می شود ،این تغییرات سبب دگرگونی در سا هار

مح سو

های صتتتنعهی و

ا ه یادی و ا گوهای تجارت جهانی زنها شد ا س  .این

ز ود کنند های انستتانی روند افزایشتتی یافهه است  .بنابراین

بخش هم از نظر ا هیتتتادی و هم از نظر فیزیکی در مقابل

چ ند ستتتتال ا یر به
تغییرات ز

اطر ف عا ی

و هوا یکی از بزرگ ترین چا ش های پیش

تغییر عوامتتل ا لیمی همچون درجتتة حرارت و رطوب ت

روی ب شر در رن حا ضر ا س  .ذا چون بخش ک شاورزی

زستتیبپذیر استت  .به ع و  ،طبیع

از تغییرات ا لیمی تأثیرپذیر استتت  ،در نهیجه تأمین ذایی

کشتتورها با افزایش کشتتاورزی روی زمینهای حاشتتیهای،

ان سانها در زیند با م شکل مواجه واهد شد (پیشبهار و

شتتتکستتتا ی های فراوان و کمیابی منابع زبی با وجود

* نویسند مسئول:

نیمه شتتک بعضتتی

Email: arezaee@gau.ac.ir
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نوستتانات فراوان در بارش باران ،این زستتیبها را تشتتدید

هجدهم جهان رار دارد .مطا عات مخهلفی در زمینة ارزیابی

می ک ند .ب نابراین ز مادگی برای م قاب له با ز ثار این پد ید

زثار ا هیتتتادی تغییرات ا لیم در دا ل و ارج از کشتتتور

می توا ند نقش مؤثری در کاهش ز یان های احه ما ی این

صتتورت گرفهه استت  .واثقی و استتماعیلی ( ،)1386با به

پدید دا شهه با شد .تحقیقات ن شان میدهد که پدید تغییر

کارگیری روش ریکاردین زثار ا ه یادی تغییر ا لیم بر تو ید

ا لیم در عرضهای جغرافیایی که کشور ما در زن وا ع شد

مح یول ذرت در ایران و اثرهای تغییر ا لیم زیند بر درزمد

استتت  ،بیشتتتهرین زثار منفی را دارد ،چرا که ایران در پهنة

کشتتاورزان را بررستتی کردند .نهایج حاصتتل از این

ا لیمی دنیا از مناطق شک و نیمه شک محسو

ا

میشود.

مطا عه نشتتتان داد که مهغیرهای ا لیمی اثرهای معنادار و

شتکستا یهایی که از نیمه دهة  1371بر کشتور ستیطر

ذرت

به ازای هر هکهار کشتتت

یر طی بر درزمد ا

افکند  ،افزایش ملموس دما ،کاهش نزوالت جوی ،کاهش

دارند .همچنین ،نهایج ن شان داد که افزایش در دما و کاهش

رود انهها ،شتتک شتتدن تاال های کشتتور و در

بارندگی تا  111سال زیند  ،به سبب افزایش انهشار گازهای

رأس زن دریاچة ارومیه و کاهش ستتطی جنگلی کشتتور در

گلخانهای ،باعث  29درصد کاهش در بازد کش

ذرت در

ارتفاعات ا برز و زاگرس از میتتادیق زن هستتهند (مرید و

ک شور می شود .علیجانی و همکاران ( )1391به برر سی اثر

ع بدا م نافی .)1392 ،اثر گذاری های ستتتوء تغییر ا لیم بر

دما و بار ندگی بر عملکرد گندم زبی ایران با استتته فاد از

محیتتتوالت استتتهراتژیک کشتتتور ،بهویژ گندم به عل

روش  GLSپردا ه ند .ن هایج نشتتتان داد برای هر یک از

روانا

گسهردگی کش

زن ،بیشهر از دیگر محیوالت واهد بود.

اسهانها ،مهغیرهای فیزیکی (نهاد های میرفی) مدل یر از

ت استتت  .گ ندم از گ یا هان گل دار

و معناداری در عملکرد دارند.

گ ندم از مهم ترین

ستتتم میتتترفی ،تأثیر مثب

تک پهای یکستتتا ه و تیر گندمیان و از انواد گرامینه ها

ع و بر مهغیر های فیزیکی ،مهغیر بار ندگی اثر مث ب

ا س  .شرایط ایدئال برای ر شد گندم ،ز وهوای نک در

در جه حرارت اثر منفی بر عملکرد گ ندم دارد .پیشب هار و

دورة ر شد روی شی ،ز وهوای معهدل در دور ت شکیل دانه

همکاران ( )1394تأثیر مهغیرهای ا لیمی چون نو سانات دما

محیتتول

و بارش و نیز میزان نهاد های میرفی بذر ،کود اور و کود

و ز وهوای گرم و شتتک در زمان برداشتت
ا س  .بنابراین در مناطقی که زم سهانی سخ

دارند ،ک ش

و

فسفات بر عملکرد ذرت دانهای طی سالهای 1391-1371

گندم با مشتتتک تی از بیل ستتترمازدگی زمستتتهانی مواجه

را با اسهفاد از مدل ریکاردین و روش ا هیادسنجی فضایی

چندانی ندارد

برر سی کردند .نهایج ن شان داد که شدت نو سانات تغییرات

و نمیتواند به مدت طوالنی ،شتتتکی و کمزبی را تحمل

ا لیمی در هر ستتته ا لیم به ا نداز ای بود که به عنوان

نماید .به د یل شتتترایط بیو وژیکی گندم ،میتوان زن را به

عامل های ری سک سی سهماتیک شنا سایی شوند .سلطانی و

میشود و ا بهه گندم در برابر شکی مقاوم

صورت زبی و دیم ک ش

کرد .زمان بردا ش

تأثیر عواملی از جمله بارندگی ،رطوب

گندم تح

نستبی ،دمای هوا و

همچنین ر سیدن دانه رار میگیرد .بردا ش

گندم در ایران

مو سوی ( )1395به تحلیل ریزمقیاس تغییرپذیریهای ا لیم
و تعیین سناریوهای ا لیمی منطقهای در د ش
و میزان تغییرپذیری ا گوی کشتتت

همدان-بهار

و ارزش افزود بخش

از اوایل بهار (در مناطق گرمستتیری) ز از شتتد و تا اوا ر

کشتتاورزی با ترکیب مدل برنامهریزی ریاضتتی اثباتی ،مدل

تابستتهان (در مناطق ستتردستتیری) ادامه دارد .تو یدکنندگان

واکنش عملکرد و مدل مو د هواشتتت ناستتتی

عمد گندم در جهان به ترتیب اتحادیة اروپا ،چین ،هند،

 WGپردا هند .نهایج نشتتتان داد که همرا با افزایش دما به

ایاالت زمریکا ،روستتیه ،کانادا ،پاکستتهان ،استتهرا یا ،ترکیه و

میزان 54پ 1درجة ستتتانهیگراد و کاهش بارندگی به میزان

اکراین استتت  .همچنین ایران از نظر تو ید گ ندم در رت بة

ارزش افزود بخش کشاورزی در

4پ 3درصد در این دش

LARS-
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بخش ک شاورزی نا برای برر سی زثار تغییر ا لیم بر درزمد

افق  2121به میزان  35میلیارد ریال کاهش واهد یاف

امیرنژاد و ا سدپور کردی ( ،)1396به برر سی اثر تغییر ا لیم

کشاورزان اسهفاد کردند .نهایج نشان داد که تغییرات شدید

بر تو ید گ ندم در ایران با استتته فاد از یک ا گوی ود

و هوایی به کاهش چشتتتمگیر درزمد مهوستتتط منجر

ز

رگرستتتیونی با و فه توزیعی پردا هند .بر استتتاس نهایج با

واهد شتتتد .با توجه به مطا عات انجام شتتتد در دا ل و

افزایش بارش به میزان یک در صد ،به تو ید گندم به میزانی

زمینهای

کمهر از یک درصتتد افزود
( ،)1398به ا سهفاد از رهیاف

واهد شتتد .دیلمی و همکاران

کشتتتاورزی ،درزمد ا

 ،عملکرد و رفا با استتتهفاد از

به

مدلهای ریکاردین ،مدلهای برنامهریزی و ا هیتتادستتنجی

برر سی زثار تغییرات ا لیم بر سود و عملکرد ک شاورزی در

برای برر سی زثار ا ه یادی تغییر ا لیم بر بخش ک شاورزی

شتتهرستتهان گرگان طی ستتالهای  1396-1367پردا هند.

ا سهفاد شد ا س  .با توجه به اینکه در رهیاف

ریکاردین

نهایج نشتتتان داد که پارامهرهای ا لیمی دما و بارش تأثیر

ام کان تخمین مهغیر ها به صتتتورت طی و ز ثار مه قا بل

معناداری بر عملکرد مح یوالت منهخب دارد و همچنین با

مهغیر های ا لیمی وجود دارد و همچنین می توان داد ها را

اعمال پیشبینی تغییرات ا لیم در مدل ا گوی کش  ،مقادیر

به صورت پانل در نظر گرف  ،در مطا عة حاضر از این مدل

ستتتطی زیر کشتتت

برنامهریزی ریا ضی مثب

ارج از ک شور ،برر سی زثار تغییر ا لیم بر ران

زن ها تغییر می یابد و ستتتود نا ا

اسهفاد شد اس .

کشتتتتاورزان افزایش پ یدا می ک ند Kurukulasuriya .و
 ،)2117( Mendelsohnزثار تغییر ا لیم در کشتتتاورزی در
زفریقا را با استتهفاد از روش ریکاردین مطا عه کردند .نهایج

روش تحقیق
مبحث ران

زمین با افزایش جمعی

رفهن

و به زیر کشت ت

مزارع زفریقا اثر

زمینهای درجه دوم ،برای زمینهای حاصلخیز به وجود زمد

میگذارد .اعمال این نهایج برای ا لیمهای زیند نشان داد که

و مقدار زن بستتتهه به درجة ا ه ف بین مر وبی

زمین نوع

زمین های دیم به تغییرات ا لیم حستتتاس هستتته ند .اگر

اول و دوم تعیین میشتتود .همچنین بهر برداری از زمینهای

نشتتتان داد که تغییر ا لیم بر درزمد ا

ا لیم های زیند گرم و شتتتک باشتتتد درزمدهای ا
محیتتتوالت زمینهای زبیاری شتتتد کمهر تح

تأثیر رار

میگیرد Van Passel .و همکاران ( ،)2112زثار تغییر ا لیم

درجه سوم باعث به وجود زمدن ران
دوم میشود و میزان زن برابر اس

برای زمینهای درجه

با ا ه ف بین محیول و

زمین که با یک مقدار معین کار و سرمایه معین به دس

زمد

در کشتتتاورزی در اروپا را با استتتهفاد از روش ریکاردین

با شد .به همین ترتیب با هر مرحله افزایش جمعی

بررستتی کردند .نهایج نشتتان داد افزایش (کاهش) بارندگی

را مجبور می ستتتازد برای یافهن ذا به تدریج تا بدترین نوع

موجب افزایش (کاهش) ارزش زمین به میزان  3درصتتد به

زمین ها را بهر برداری کن ند ،را ن

زمین های حاصتتتلخیز

ازای هر میلیمهر بارش شتتد استت  .در مطا عه  Huongو

افزایش مییابد .به نظر ریکاردو تمام هزینههای تو ید و نرخ

همکتتاران ( ،)2118از رویکرد ریکتتاردین برای بررستتتی

مهو سط سود سرمایهگذاری در کار و سرمایه ،به زمینهایی

پ یا مد های تغییرات ا لیمی در بخش کشتتتتاورزی برای

تحمیل میشتتود که در مرحلة نهایی بهر برداری میشتتوند.

ستتتال های  2151و  2111در منطقه شتتتمال ربی ویهنام

به کاری تعیین

به د یل

می شود که برای تو ید هر واحد مح یول در نامر و ترین

و هوایی در سالهای  2151و  2111به ترتیب

اضتتافه محیتتو ی

استتتهفاد کردند .نهایج نشتتتان داد که درزمد ا
تغییرات ز

همچنین ارزش مح یوالت ک شاورزی ن سب

که مردم

به میزان 7پ 17درصتتتد و 28پ 21درصتتتد کاهش مییابد.
 Etwireو همکاران ( )2119از یک مدل ریکاردین برای

زمین انجام میگیرد .در زمینهای مر و

به وجود میزید که از طرف ما کان زمینها باب
گرفهه میشود.

بهر ما کانه
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روش ریکاردین بر استتتاس نظریات )1817( Ricardo

ا لیمی شتتتا مل د ما ،بار ندگی و Z...برداری از مهغیر های

پایهریزی و توسط  Massetiو  )2111( Mendelsonتوسعه

ا هیادی مدل اس  .اگر داد های مربوط به ارزش زمین در

داد شد .مفهوم ا سا سی رویکرد ریکاردین ارزش زمین و

( سود) به ازای یک

فعا ی های کشتتتاورزی در ارتباط با ز

و هوا (مهغیرهای

زی س محیطی) ا س  .بهر وری یک مح یول تابعی از یک
مهغیر محیطی مانند درجه حرارت و بارش استتت  .در این
نظر یه ،را ن
ا

1

زمین کشتتتاورزی ،منعکج کن ند بهر وری

مزرعه استتت

هک هار را جایگزین ارزش زمین کرد

( ;Joshi and Thapa

 .)2011در این مطا عه از رابطة ( ،)5اسهفاد شد اس .
𝑖𝜀 𝑁𝑅𝑖= 𝛼𝑬 + 𝛽𝑬𝟐 + 𝛿𝒁 +

()5

در راب طة مذکور 𝑛𝑅𝑁 برابر استتت

با درزمد ا

به ازای هر هکهار

(سود) به ازای یک هکهار مح یول گندم زبی در اسهانهای

یا ارزش

عمد تو یدکنند این محیتتتول که تمام هزینه های تو ید

زمین در نظر گرفهه میشتتتود .در وا ع ،این مدل ،زثار تغییر

)هزینه های کا ش  ،دا ش  ،بردا ش

و سایر هزینهها) به

و هوا و دیگر مهغیرها بر ارزش زمین یا درزمد ا

یر از هزینة زمین ،از درزمد نا ا

) حاصتتتل ضتتتر

کشت ت
ز

و درزمد ا

د سهرس نبا شد میتوان درزمد ا

محیتتتوالت منهخب ،معیاری برای ران

را زز مایش می ک ند) )Van Passel et al., 2012در مدل

عملکرد در ی م

ریکاردین ،توابع تو ید و هزینه بهصتتورت رابطههای ( )1و

میشود.

( )2تعریف میشود:

محیتتتول( به ازای یک هک هار کستتتر

برای ارزیتابی زثتار ا هیتتتتادی تغییر ا لیم بر رانت

() 1

)Qi =Q (Ki ، E

زمینهای کشتتاورزی گندم زبی در ایران از داد های تلفیقی

()2

)𝐸𝐶𝑖 = 𝐶 (𝑄𝑖 ، 𝑊،

ا سهفاد شد .داد های پانل به د یل زنکه هم تغییرات زمانی

که در زن ،Qi ،مقدار محیتتول  iام تو ید شتتد ؛  ،Kiبردار

و هم تغییرات درون هر مقطع را منعکج میکنند ،میتوانند

نهاد های تو یدی برای محیتتتول  iام؛  ،Eبردار فاکهورهای

اط عات بیشتتتهری را منعکج نمایند و به مجموعهای از

تو ید مح یولi

داد ها گفهه میشتتود که بر استتاس زن ،مشتتاهدات با تعداد

عوامل تو ید اس  .با توجه به توابع

ز یادی از مهغیر های مقطعی ( )Nکه ا لب به صتتتورت

تو ید و هزینه ،تابع ستتود برای کشتتاورز در شتترایط معین

می شتتتو ند ،در طول یک دور ز مانی

ا لیمی برونزا مانند دما و بارش ،Ci ،هزینة
ام و wبرداری از یم

م شخ

بودن یم  ،بهصورت رابطة ( )3اس .
PiQiC(Qi ,W,E) PLiL

()3

در رابطة مذکور ،PLi ،هزینة سا یانة زمین مح یول  iام
و  Liسطی زیر کش

تو ید زن اس  .در رهیاف

ریکاردین

ارزش زمین بازتا کنند ستتتودزوری زمین در بازار ر اب
کامل ا س  .مفهوم مدل ریکاردو این ا س
با تغییرات ا لیمی در ارتباط استتت

تیتتتادفی انه خا

( )Tبرر سی شد با شند .ززمونهای انهخا

بهینه در داد های تلفیقی عبارتاند از ززمون
ززمون

چاو.3

هاستتتمن2

و

ززمون chowبرای به کارگیری مدل  poolدر

برابر مدل زثار ثاب

انجام میشتتود .فرضتتیات این ززمون به

صورت زیر اس :
H0=pooled model
H1=fixed effect model

که ارزش زمین

(امیرنژاد و همکاران،

مدل

فرضیه نخس

بر اساس مقادیر مقید و فرضیه مقابل زن

 .)1398بر استتتاس مدل  Thapaو  ،)2111( Joshiارزش

بر استتتاس مقادیر یر مقید استتت  .زمار ززمون  chowبر

زمین تابعی از مهغیرهای ا هیتتادی ،ا لیمی و مجذورشتتان

استتاس مجموعه مربعات طای مدل مقید و مدل یر مقید

اس

(رابطه :)4
()4

به صورت رابطة ( )6بهدس
𝑖𝜀 𝑣 = 𝛼𝑬 + 𝛽𝑬𝟐 + 𝛿𝒁 +

در رابطة مذکور ،𝑉𝐿 ،ارزش زمین؛  ،Eبرداری از مهغیرهای

)(6
این ز مار

میزید:

RRSS − URSS/N − 1
URSS /NT − N − K
دارای توزیع  fبا  nt-n-kوn-1

= CHOW

در جه ززادی
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ودهمب سهگی و واریانج ناهم سانی مدل برر سی شود .در

اس  .اگر رگرسیون طی پانل بهصورت رابطة ( )7باشد:
Yit= i+ 1X1it+ 2X2it+ … + kZkit + eit

صتتورتی که ودهمبستتهگی و واریانج ناهمستتانی در مدل

که در زن ، Yti ،ارزش مهغیر وابستتهه برای واحد iام در

وجود دا شهه با شد تخمین کارایی نخواهد بود .سناریوهای

دور tام؛  ، Xjitارزش مهغیر توضتتتیحی jام برای واحد iام

ا لیمی مورداستتتهفاد در این مطا عه ( B1 ،A1و  )ABدر

در دور tام استتت  .ا ه ف بین مقاطع در  iبرای تمام

بین ا دو ی 2تغییر ا لیم موجود

()7

بن گا ها ثا ب

استتت  ،روش  OLSتخمین های کارا و

سازگاری از  و  به د س

جد یدترین گزارش هی ئ

توسعه یافهه همرا با

اس  .سناریوی  ،A1جهانی به سرع

واهد داد و ی اگر فرض بر

برهم کنشها و همگراییهای وی بین مناطق را به تیتویر

این باشتتد که در بین مقاطع مخهلف ا ه ف وجود دارد ،از

تر اس ت .

روش داد های پانل برای تخمین استتتهفاد میشتتتود .برای
انجام ززمون فروض  H0و  H1عبارت اس

از:

حدا ل یک مقطع عرض از مبدأ مهفاوت دارد

H0:
H1:

گرو  A1بر مبنای فناوری مورداستتهفاد در رن  21فرض

از مقاطع از زمارة  Fبهصورت زیر اسهفاد میشود.
()8

F0

ع م

فسیلی  A1F1م یرف

یر ف سیلی A1Tو م یرف سو

ف سیلی و یر

فستیلی به صتورت مهعادل  .A1Bستناریوی  ،B1وضتعی

کنندة مدل یر مقید و

 ،Rن شان دهندة مدل مقید با یک عبارت ثاب

شد اس  :تشدید م یرف سو
سو

= FN-1,N(T-1)-K

در رابطة فو  ،UR ،مشتتتخ

و در پی زن فناوریهای کاراتر و

جدید معرفی واهند شتتد .ستته زیرشتتا ة مهفاوت برای

برای تعیین وجود عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک

)URSS/(NT−N−K

جمعی

جهان در ستتال  2151به اوج واهد رستتید و پج

از زن کاهش واهد یاف

عرض از مبدأ تمام مقاطع یکسان اس

)(RRSS−URSS)/(N−1

میکشتتد که در زن ،درزمد ستترانه افراد یکنوا

برای

جمعی

در  B1شتتبیه  A1بود با این تفاوت که تأکید در

این سناریو بر میرف انرژیهای پاک و محیطزیس

اس .

تمامی گرو هاست  ،K .تعداد مهغیرهای توضتتیحی ملحوظ

در این ستتتناریو تأکیدی محکم بر را حلهای جهانی برای

در مدل؛  ،Nتعداد مقاطع و  ،tبیانگر دورة زمانی هستتتهند.

پایداری و دستتهیابی به تستتاوی حقو بیشتتهر بین جوامع

اگر  Fمحاستتتبه شتتتد از  Fجدول با درجة ززادی  N-1و

استتت  .همچنین در ستتتناریوی  ،B2تأکید بر ادامة رشتتتد

 N(T-1)-Kبزرگتر با شد ،زنگا فر ضیه صفر رد می شود و

و را حلهای منطقهای برای پایداری استتت  .نرخ

ذا رگرستتتیون مقید دارای اعهبار نیستتت

و باید عرض از

جمعی

رشتتد جمعی

در این ستتناریو کمهر از ستتناریو  A2و نرخ

م بدأ های مخهلفی را در برزورد حاظ کرد .برای این که

ر شد فناوری کمهر از B1 ،A2ا س  .سناریوهای تغییر ا لیم

بههرین برزورد رگر سیونی با ا سهفاد از رگر سیون مربعات

تا افق  2111در جدول ( )1نشتتان داد شتتد اس ت  .بهطور

معمو ی ان جام گیرد بایستتتهی ززمون های الزم از جم له

کلی ستتناریوهای مذکور نشتتاندهندة افزایش دما و کاهش
بارش تا سال  2111اس .

جدول  .3سناریوهای تغییر اقلیم ایران
Climate change scenarios
سال)(year

تغییر دما()0c

تغییر بارش(درصد)

change in Temprature
)(c

)Change in precipitation (%

2125

1

9پ-1

2151

7پ1

3پ-1

2175
2111

3پ2
3

4پ-1
5پ-2

مأخذIPCC :
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شمارة 2

برای بررسی زثار تغییر ا لیم بر ران



تابستان 9911

گندم در ایران17 ،

ا سهان (زذربایجان شر ی ،زذربایجان ربی ،اردبیل ،ا صفهان،
ای م ،را سان ر ضوی ،وز سهان ،سی سهان و بلوچ سهان،

نشتتتان دهند نرمال بودن جزء ا

ل بود .همچنین ززمون

ایسهایی بر اساس نمودار همبسهگی برای جزء ا
گرف  ،از زنجا که نمودار دارای روند نیستت

ل انجام

ایستتها بودن

فارس ،زوین،کرد سهان،کرمان،کرمان شا ،گل سهان ،ر سهان،

جزء ا

مرکزی ،همدان) که بیشهرین سطی تو ید را داشهند در دورة

بین مهغیرهای مطا عه از ززمون  correlationاستتهفاد شتتد.

شتتدند .زمار و اط عات دما و

مهغیرهایی که میزان همبسهگی نزدیک به یک داشهند حذف

زمانی  1394-1378انهخا

ل در سطی را نشان میدهد .برای ززمون همخطی

بارش ،ارتفاع از سطی دریا و عرض جغرافیایی از سازمان

شتتدند و بقیه در مدل نگه داشتتهه شتتدند .مقدار زمار

هواشناسی کل کشور و داد های مربوط به میزان عملکرد و

برابر 28پ 2بود که بیانگر عدم وجود ودهمبسهگی در مدل

نهاد های تو ید (میزان ،بذر ،نیروی کار ،کود و ستتم و )...از

است ت  .مقدار 92پ 1ضتتتریب تعیین بیانگر این است ت

که

بانک اط عات وزارت جهاد کشتتتاورزی گردزوری شتتتد.

مهغیرهای مستتهقل توانستتههاند  92درصتتد تغییرات مهغیر

بهمنظور محاسبات از نرمافزار  Eviews10اسهفاد شد.

وابسهه را نشان دهند.
بر استتاس جدول ( ،)2در مدل زثار ثاب

نتایج و بحث

حاصل ضر

در این مطا عه ا شکال تبعی مخهلف برای برر سی مهغیرهای

ضریب معنادار و مثب

ا لیمی بر را ن

زمی نه های کشتتتاورزی گ ندم زبی در نظر

گرفهه شد که در نهای

ضتتریب مهغیر
معنادار نشد.

بارش تجمعی کل سا یانه بیانگر زن

که با افزایش یک درصتتتد بارش تجمعی ،را ن

شد .بر اساس

زمینهای کشتتاورزی گندم به میزان 98پ 1درصتتد افزایش

جدول ( )2با استتتهفاد از داد های تلفیقی و روش ،GLS

مییابد .ضریب مهغیر اثر مهقابل دمای کل و بارش کل منفی

تخمین مدل با ستتته روش ( Fix effect،Poolزثار ثاب )

و معنادار به میزان 97پ -1بیانگر اثر منفی تأثیر مهقابل دما و

( Random Effectزثار ت یادفی) به صورت  log-logانجام

بارش ستتا یانه بر ران

گندم زبی استت  .در وا ع این مهغیر

گرف  .تعداد نمونه با توجه به استتهانهای عمد تو یدکنند

تأثیر همزمان این دو مهغیر بر ران

گندم زبی و تعداد سالهای مورد مطا عه  251در نظر گرفهه

عبارت دیگر با افزایش همزمان دمای مهوستتتط ستتتا یانه و

بر ا ساس مبانی نظری و رابطة ( ،)5مهغیرهای

زمینهای گندم

شد .نخ س

مدل  log-logانهخا

استتت

دمای برداش

و بارش برداش

DW

را نشتتتان میدهد .به

بارش تجمعی به میزان یک درصتتتد ،ران

پیشتتنهادی ورودی عبارت بودند از دما و بارش کل ،فیتتل

زی در کشتتور به میزان کمهر از یک درصتتد کاهش مییابد.

کاش  ،فیل برداش  ،فیل پاییز ،فیل بهار و زثار مهقابل

همچنین ضریب مهغیر دمای مهو سط سا یانه بر ران

منفی

زن ها ،توان دوم و همچنین م قادیر ن هاد های کود ،ستتتم،

و معنادار استتت  .در وا ع با افزایش یک درصتتتدی دمای

Panel

گندم زبی به میزان 21پ 1درصد کاهش

نیروی کار و ماشتتینزالت .برای انهخا

بین  Poolو

مهوسط سا یانه ران

از ززمون  Fاستتتهفاد شتتتد که با توجه به مقدار زمار  Fکه

مییابد .ضریب مهغیر و معنادار نیروی کار بیانگر این ا س

برابر با 48پ 2بود و با ستتتطی احهمال 1117پ 1مدل پا نل

که با افزایش یک در صدی نیرویکار به میزان 13پ 1در صد

بین مدل  Fixو

ران

گندم زبی افزایش واهد داشتت  .همچنین ،ضتتریب

 Randomاز ززمون هاسمن اسهفاد شد که با توجه به میزان

مثب

و معنادار ماشتتتینزالت که میتواند جایگزینی برای

انه خا

شتتتتد .همچنین برای انه خا

زمار 2پ 37و ستتطی احهمال 111پ 1مدل زثار ثاب
بههرین مدل انهخا

شد .ززمون نرمال بودن جزء ا

بهعنوان

مهغیر سرمایه باشد نشان میدهد که با افزایش یک درصدی

ل که

زمین های گندم زبی در ایران با افزایش

در زن مقدار زمار  JBبرابر با 8پ 5با ستتتطی احهمال 15پ1

ماشتتتینزالت ران

24پ 1درصدی مواجه واهد بود.
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جدول  .9نتایج تخمین مدل آثار ثابت

) (Dependent variable: log rentمتغیر وابسته :لگاريتم رانت
Fixed effect
) (variableمهغیر
) (HTگاریهم دمای برداش
14nsپ-1
(27پ)-1
) (HPگاریهم بارش برداش
116nsپ1
(36پ)1
) (TPگاریهم اثر مهقابل دمای کل و بارش کل
**97پ-1
(2پ)-2
) (Pبارش کل
**98پ1
(23پ)2
) (Tگاریهم دمای مهوسط کل
***21پ-1
(86پ)-4
) (Machinگاریهم ماشینزالت
** 24پ1
(19پ)2
) (Workforceگاریهم نیروی کار
***13پ1
(12پ)5
C

**2پ13
(29پ)2

N=251
92پR2= 1
91پR-squaredAdjusted=1

2پHausman Test=37
8پJB= 5

28پDw= 2

منبع :نویسندگان
*** ** ،و * به ترتیب معناداری در سطح یک ،پنج و ده درصد

ارزیابی اثر نهایی تغییر اقلیم

بارش ران

با توجه به ستتتناریوهای تغییر ا لیم ( B1 ،A1و  )ABبرای

ع و  ،تا ستتال  ،2151تغییرات ران

زیند نزدیک ،زیند میانی و زیند دور ( ،)2111-2125تغییر

کاهش واهد داشتتت  .همچنین با تغییرات دما و بارش

زمد (جدول  .)3نهایج اثر جمعی

گندم زبی در کشور به میزان 34پ 2درصد کاهش

ران

برای گندم به دس ت

نشتتان میدهد که تغییر ا لیم به کاهش ران

میزان ران

در زیند منجر

را به میزان 17پ 2درصتتد کاهش واهد داد .به
به میزان 2پ 2درصتتد

واهد داشتت  .همچنین میزان کاهش ران

می شود .بر اساس جدول ( ،)3تا سال  2125تغییرات دما و

و بارش تا سال  2111بیش از  3درصد واهد بود.

جدول  .1درصد تغییر رانت زمین کشاورزی محصول گندم ناشی از سناریوهای تغییر اقلیم
سال )(year

سناريوهای تغییر اقلیم

تغییر رانت(درصد)
)Change in rent (%

Cimate change scenarios
تغییردما()c

تغییر بارش(درصد)

change
in temperature

in
precipitation

Change

1212

1

9پ-1

17پ-2

1222

7پ1

3پ-1

2پ-2

1202

3پ2

4پ-1

34پ-2

1222

3

5پ-2

41پ-3

منبع :نویسندگان

با تغییرات دما
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تابستان 9911

نتیجهگیری و پیشنهادها

نهیجه مطا عه  Van Passelو همکاران ( ،)2112مجاوریان

هدف کلی این مطا عه بررستتی زثار ا هیتتادی تغییر ا لیم بر

و ه مکتتاران ( Etwire ،)1394و ه مکتتاران ( )2119و

زمین کشتتاورزی محیتتول گندم زبی بود .با توجه به

 Thilan Huongو همکاران ( )2118هم سو ا س  .همچنین

زمد در این پژوهش مدل گاریهمی به عنوان

زمین کشتتتاورزی با استتته فاد از

ران

نهایج به دس

بههرین مدل انهخا

شد .همچنین ،مهغیرهای دمای مهو سط

سا یانه و بارش تجمعی سا یانه به ترتیب زثار منفی و مثب
بر ران

اثر جمعی تغییر را ن

ستتتناریوهای مخهلف تغییر ا لیم در ستتتال های زتی برای
محیتتول گندم زبی نشتتان میدهد که تغییر ا لیم بر مقدار

زمینهای ک شاورزی گندم زبی در ا سهانهای عمد

ران

مح یول گندم تأثیر منفی میگذارد و به کاهش ران

تو یدکنند گندم زبی دارند که با نهیجة مطا عه امیرنژاد و

محیتتول در زیند منجر میشتتود .با توجه به کاهش ران

استتتدپور کردی ( )1396و علی جانی و هم کاران ()1391

مح یول گندم زبی ناشی از تغییرات ا لیم ،پیشنهاد می شود

انطبا دارد.

واریهه های گندم مقاوم به تغییرات درجه حرارت و کاهش

نهایج تأثیر نهاد های م یرفی بر ران
نهادة نیروی کار ،تأثیری مثب

ن شان میدهد که

بارش به کار گرفهه شتتود تا هم از کاهش ستتود کشتتاورزان

زمین های

ذایی در کشتتتور

و معنادار بر ران

کشتتتاورزی دارد و به افزایش ران

منجر میشتتتود .نهیجه

جلوگیری شتتتود و از تهدیدات امنی
بکاهد .همچنین ،با بازنگری تقویم کاش ت

گندم در کشتتور

مطا عه مجاوریان و همکاران ( )1394همستتتو با مطا عه

زثار منفی تغییر ا لیم ابل کاهش استتت  .از طرف دیگر با

حا ضر ا س  .همچنین ضریب مهغیر ما شینزالت به عنوان

تو جه به این که ا لیم های مخهلفی در کشتتتور وجود دارد

جانشتتین ستترمایه بیانگر افزایش ران

گندم زبی استت

که

پیشنهاد میشود مطا عاتی به صورت منطقهای انجام گیرد.

هم سو با مطا عه امیرنژاد و ا سدپور کردی ( )1396نی س .
اثر مهقابل دما و بارش ستتتا یانه بیانگر اثر منفی بر ران
زمینهای کشاورزی گندم اس  .در وا ع با افزایش همزمان
دما و بارش ران

زمینهای ک شاورزی کاهش مییابد که با

یادداشتها
1. rent
2. Huasman Test
3. Chow Test
4. Intergovermental Panel on Climate Change
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