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چکیده
تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی جهان است که با انتشار روزافزون گازهای گلخانهای و
پدیدههای ارتباط از راه دور بر سرعت آن افزودهشده است .کاهش میزان بارش باران و افزایش دمای هوا مهمترین
پیامدهای شناختهشده ناشی از این پدیده میباشند که تا حد زیادی عملکرد محصوالت کشاورزی را تحت تأثیر قرار
میدهند .با توجه به اهمیت این موضوع ،در مطالعه حاضر اثرات اقلیمی ناشی از تغییر دما و بارش و میزان مصرف
نهادههای کشاورزی (بذر ،کود ،سم ،ماشینآالت) بر عملکرد محصول استراتژیک گندم آبی طی سالهای 2931-2931
در حوضه آبخیز شاهرود مورد ارزیابی قرار گرفت .دادههای خام اولیه برای انجام این مطالعه از طریق سازمان
هواشناسی و جهاد کشاورزی استان قزوین جمعآوری شد .پس از بررسی ایستایی ،دادهها در قالب پانل با اثرات ثابت
برآورد شدند .نتایج نشان داد که افزایش دما در طول فصل رشد بر عملکرد گندم آبی اثر منفی میگذارد ،بهطوریکه با
افزایش یک درجه دما ،میزان عملکرد این محصول  1/339درصد کاهش پیدا میکند .همچنین ،نتایج نشان داد که
رابطه معنیداری بین عملکرد گندم آبی و میزان مصرف نهادههای تولیدی وجود دارد.
واژههای کلیدی :تغییر اقلیم ،حوضه آبخیز شاهرود ،دادههای تابلویی ،عملکرد گندم آبی ،نهادههای کشاورزی.

مقدمه
امروزه با رشد روزافزون جمعیت و نیاز بشر به انرژی و مصرف انواع سوختهای فسیلی ،شرایط آبوهوایی و
جو زمین مانند دیگر قسمتهای کره زمین از آسیبهای انسان درامان نمانده و دستخوش دگرگونیهایی قرارگرفته
است .پدیده تغییر اقلیم از نمونه بارز این دگرگونیها به شمار میآید (تقدسیان و میناپور .)2931 ،این پدیده متأثر از
دو عامل دما و میزان بارش میباشد که با تغییر هرکدام از این عوامل ،تغییرات اقلیم رخ میدهد و در پی آن چگونگی
زندگی انسانها نیز تغییر میکند .یکی از این اثرها ،آسیبهای ایجادشده در بخش کشاورزی و محیطزیست میباشد.
شواهد حاکی از آن است که امروزه فعالیت انسانها میتواند اقلیم را که یکی از بخشهای اصلی محیط میباشد تحت
تأثیر قرار دهد .اقلیم نیز بهنوبهی خود بر کشاورزی ،محیطزیست و سیستمهای منابع آب تأثیر میگذارد (واثقی و
اسماعیلی.)2933 ،
اثر تغییر اقلیم در بسیاری از نقاط دنیا برای گیاهان زراعی مختلف مشخصشده است ( .)Antle, 1996طبق
تحقیقات تامپسون ( 31 ،)2393تا  31درصد از تغییرات عملکرد محصول گندم در ایاالتمتحده مرکزی به علت
تغییرات شرایط جوی است .مانا ( )2399با توجه به عوامل آبوهوایی ،عملکرد محصول گندم را از طریق معادالت
رگرسیونی چند متغیره در آناتولی مرکزی برآورد نمود .نتایج نشان داد که اثر مصرف کودهای شیمیایی و افزایش
 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین و عضو بنیاد ملی نخبگان (نویسنده مسئول) استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بینالملل امام خمینی (ره) دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابلThompson
Mana
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بارندگی در ماههای آوریل و می بر عملکرد محصول تأثیر مثبت داشته است .همچنین ،اثر درجه حرارت در ماههای
ژانویه و فوریه بر عملکرد محصول اثر مثبت داشت .نورود )1111( 2در مورد کاشت گندم دیم در دشتهای بزرگ
ایالت کانزاس آمریکا مطالعاتی را انجام داد .او تأثیر پارامترهای اقلیمی را بر روی مناطق کشت گندم دیم موردبررسی
قرارداد .وی با تحلیل دادههای اقلیمی نظیر بارندگی ،دما ،تبخیر و رطوبت خاك ،نواحی مناسب برای کشت پنبه دیم را
شناسایی کرد و به این نتیجه رسید که تبخیر و بارندگی نسبت به سایر عوامل اقلیمی ،بیشترین تأثیر را در طول مراحل
رشد گندم دیم دارند .وستکات 1و همکاران (  )111به مطالعه واکنش عملکرد محصول ذرت به بارندگیهای تخمین
زدهشده توسط سرویس آبوهوایی ملی در  3ایالت از ایالتهای مرکزی آمریکا پرداختند تا از این طریق اطالعاتی در
ارتباط با تنش در عملکرد محصول در اثر کاهش یا افزایش بارندگی در تابستان را فراهم آورند .آنها بیان داشتند که
عملکرد محصول به بارندگیهای زیاد و بارندگیهای کم در ماه جوالی نسبت به بارندگیهای متوسط در این ماه از
همبستگی باالیی برخوردارند .حسین و مادسر )1119( 9به بحث و بررسی در مورد عملکرد گندم در مناطق کوهستانی
هیمالیا و هندوکش از کشور پاکستان پرداختند و اثر پارامترهای اقلیمی بارندگی و دما را موردمطالعه قراردادند .آنها اثر
بارندگی بر روی پنبه را به دلیل توسعه آبیاری ناچیز و همچنین افزایش دما در این مناطق را باعث کاهش طول دوره
رشد موردنیاز برای این محصول بیان کردند .بازگیر و همکاران ( )1113پیشبینی عملکرد گندم را با استفاده از
شاخصهای متفاوت هواشناسی کشاورزی ،شاخص  TEYو شاخص  NDVIدر ناحیه هوشیار پور پنجاب هند در
سالهای  1112-1111و  1111-1119انجام دادند.
در ایران نیز عزیزی و همکاران ( )2931در پژوهشی با استفاده از مدلهای رگرسیونی به بررسی ارتباط پارامترهای
اقلیمی و عملکرد گندم دیم در دشت سیالخور استان لرستان پرداختند .نتایج نشان داد که بارش بر روی عملکرد گندم
اثر مثبت دارد .نجف پور (  )293در مطالعهای به بررسی راهکارهای مقابله با کاهش اثرات تغییرات اقلیمی در کشور
پرداخت .نتایج نشان داد که مدیریت ریسک و بحران دو راهکار مهم برای مقابله با اثرات تغییرپذیری و تغییرات
اقلیمی اند و کاهش اثرات تغییرات اقلیمی نیازمند همکاری جهانی است که پیمان کیوتو نمونهای از این عزم جهانی
است .شکیبا و همکاران ( )2939در مطالعهای به بررسی اثرات احتمالی تغییرات اقلیمی و میزان تأثیر تغییرات بارندگی
بر حوضه آبخیز جاجرود پرداختند .نتایج این تحقیق وجود دورههای کمآبی و پرآبی را در منطقه مطالعاتی نشان داد .با
این تفاوت که فاصله زمانی حاکمیت دورههای کمآبی نسبت به دورههای پرآبی بیشتر بوده است .عالوه بر آن ،ارتباط
معنیداری بین بارندگی و دبی در منطقه مشاهده شد .رحمانی و همکاران ( )1119به بررسی روابط میان پارامترهای
آبوهوایی و ضرایب مختلف خشکسالی از یکسو و عملکرد محصول جو از سوی دیگر پرداختند .آنها همچنین
مقایسهای میان نتایج حاصل از روشهای آماری کالسیک و روش شبکه عصبی مصنوعی در ایجاد ارتباط میان عملکرد
و ضرایب خشکسالی انجام دادند .خانلری ( )2932در مطالعهای به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر کاربری اراضی و
تولیدات بخش کشاورزی استان مازندران پرداخت .نتایج نشان داد که اثر تغییر اقلیم بر عملکرد همه محصوالت الزاماً
منفی نیست و لذا میتوان به جنبههای مثبت تغییر اقلیم نیز توجه داشت و از آن در جهت بهرهبرداری بهینه از منابع و
امکانات منطقه استفاده کرد .پرهیزکاری و صبوحی ( )2939در تحقیقی با بهرهگیری از مدل برنامهریزی ریاضی مثبت
( 3)PMPبررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد محصوالت و سود ناخالص کشاورزان در شهرستان قزوین پرداختند.
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نتایج نشان داد که با اعمال سناریوی یک درجه افزایش دما و یک میلیمتر کاهش بارش ،عملکرد جو ،ذرت ،چغندر و
یونجه به ترتیب  29 ،1 ،2و  29درصد افزایش و عملکرد گندم ،گوجهفرنگی و کلزا به ترتیب  11 ،13و  19درصد
کاهش مییابد .سود ناخالص کشاورزان نیز نسبت به سال پایه  21/درصد افزایش مییابد.
مطالعات بررسیشده نشان میدهند که تغییرات اقلیم ناشی از کاهش بارش و افزایش دما تا حد زیادی بر عملکرد
محصوالت کشاورزی اثر میگذارند .به همین منظور ،در مطالعه حاضر تالش شد تا عالوه بر تعیین رابطهای بین میزان
مصرف نهادههای تولیدی و عملکرد گندم آبی در حوضه آبخیز شاهرود ،اثرات تغییر اقلیم نیز بر میزان عملکرد این
محصول استراتژیک ارزیابی شود .برای دستیابی به اهداف فوق ،در مطالعه حاضر از رهیافت دادههای تابلویی که یک
روش اقتصادسنجی است ،استفاده شد .این روش در ادامه بهصورت کامل تشریح میشود.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه

حوضه آبخیز شاهرود مهمترین منبع تأمین آب در بخش شمال شرق استان قزوین میباشد که بهواسطه مناطق
رودبار الموت غربی ،رجایی دشت و رودبار الموت شرقی احاطهشده است .این حوضه از دوشاخه اصلی طالقان رود
و الموت رود تشکیلشده و پس از گذشتن از سد منجیل و پیوستن به سفیدرود به دریای خزر میریزد .مجموع طول
رودخانههای اصلی و فرعی حوضه رودخانه شاهرود در محدوده استان قزوین حدود  331کیلومتر است (پرهیزکاری
و صبوحی  .)2931کشاورزی آبی اغلب در فواصل عرضی نزدیک به این رودخانه صورت میگیرد .آب موردنیاز برای
مناطق کوهپایهای اطراف نیز بهوسیله سیستمهای پمپاژ آب تأمین میشود .محصول گندم آبی با قرین به  1 11هکتار،
پس از برنج بیشترین سطح زیر کشت را در این منطقه به خود اختصاص داده است( .پرهیزکاری و همکاران.)2931 ،
با توجه به سهم باالی گندم آبی در بخش زراعت حوضه آبخیز شاهرود ،ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر میزان عملکرد
این محصول حائز اهمیت میباشد .شکل  ،2موقعیت منطقه موردمطالعه را نشان میدهد:

شکل  -2موقعیت جغرافیایی حوضه آبخیز شاهرود در استان قزوین (پرهیزکاری و همکاران)2931 ،
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روش اقتصادسنجی دادههای تابلویی

دادههای تابلویی ترکیبی از دادههای مقطعی 2و سری زمانی 1هستند .این نوع دادهها ازآنجاییکه باعث کاهش هم
خطی میشوند ،به محققان اجازه میدهند تا مدلهای پیشرفتهتری را تبیین کنند .زیاد بودن مشاهدات در این حالت
باعث افزایش اعتماد برآوردها میشود (ابریشمی .)2939 ،با ترکیب دادههای مقطعی و سری زمانی و ایجاد دادههای
تابلویی ،تورش 9یا اریب به وجود آمده در تخمینها از بین میرود و یا اینکه در صورت وجود بسیار کم خواهد شد
( .)Matias and Sevestre, 1992بهطورکلی در این روش از اقتصادسنجی ،دادههای ترکیبی بهصورت تابلویی متوازن
میشوند .در این حالت پس از ترکیب دادهها ،هر واحد مقطعی دارای تعداد یکسانی از مشاهدات سری زمانی خواهد
بود (ابریشمی .)2939 ،بهعبارتدیگر ،در مدل دادههای تابلویی متغیرها بهطور متوالی هم در میان مقاطع جامعه آماری
و هم در طول زمان اندازهگیری میشوند (اشرف زاده و مهرگان.)2939 ،
در مطالعه حاضر ،از دادههای تابلویی جهت ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و میزان مصرف نهادههای کشاورزی بر
عملکرد محصول گندم آبی در حوضه آبخیز شاهرود استفاده شد .مدل تحلیلی مورداستفاده بدین منظور بهصورت زیر
میباشد:
()2

 t  1, 2,...,12

W1 lnDt  W 2 lnRt

4

jt

Ln Y ierdt   0  1T    j ln X
j 1

در مدل فوق Ln ،لگاریتم طبیعی t=2،1،...،21 ،مشاهدات مربوط به سالهای  Y ieldt ،2931-31عملکرد گندم
آبی در سال  j=2،1،...، ، tتعداد نهادههای مصرفی (بذر ،کود ،سم و ماشینآالت) X jt ،میزان مصرف نهاده  jدر
سال  D ، tو  Rبه ترتیب میانگین متغیرهای اقلیمی دما و بارش در طول فصل رشد گندم آبی در حوضه آبخیز
شاهرود و در سال  T ، tبیانگر متغیر روند و W 2 ،W 1 ،  j ، 1 ،  0نیز پارامترهای تخمینی مدل هستند

( Liakgzhi

.)et al., 2009
باید توجه داشت که مدلسازی اقتصادی و اقتصادسنجی سریهای زمانی مبتنی برفرض پایایی متغیرهای سری
زمانی است .بر اساس این فرض ،میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان ثابت بوده و مستقل از زمان میباشد؛ اما
بررسیهایی که از سالهای  2331به بعد انجامشده ،نشان داده است که این فرض در مورد بسیاری از متغیرهای سری
زمانی اقتصاد کالن نادرست بوده و اکثر متغیرها ناپایا میباشند (هژبرکیانی)2993 ،؛ بنابراین ،آزمون تعیین پایایی و
ناپایایی متغیرها برای یک مدل رگرسیونی ضروری میباشد.
در مسائل اقتصادسنجی ،هنگامیکه یک رگرسیون سری زمانی باوجود متغیرهای نامانا برآورد میشود ،همواره
این احتمال وجود دارد که رگرسیون بهدستآمده کاذب باشد و آزمونهای  Fو  Tدر آن از اعتبار الزم برخوردار
نباشند .در این حالت ،مشاهدهی  R2باال ناشی از وجود متغیر زمان است .در چنین شرایطی تعیین پایایی یا ناپایایی
متغیرهای سری زمانی به کمک آزمونهای ریشه واحد دیکی -فولر ،3فیلیپس پرون 9و آزمون دیکی -فولر فزوده

3

امکانپذیر نخواهد بود ،بلکه برای رفع مشکل از روشهای آزمون لوین ،لین و جو ،3آزمون ایم ،پسران و شین،21
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آزمون بروتنگ ،2آزمون فیشر 1و آزمون هادری 9که از مهمترین آزمونهای ریشه واحد با دادههای تابلویی هستند،
استفاده میشود (مهرآرا و فضائلی .)2933 ،آزمون ریشه واحد دادههای تابلویی ایم ،پسران و شین برای هر مقطع
موردبررسی نرخ همگرایی مجزایی را ارائه میدهد .این آزمون به پانلی متوازن نیاز دارد و وقفه یکسانی برای تمامی

ضرایب برآورد شده (  ) nبه کار میبرد .ایم ،پسران و شین با متغیر فرض کردن ( بهعنوان ضریب مورد آزمون)
برای هر مقطع ،آزمون ریشه واحد را بهصورت زیر تصریح نمودهاند:
t  1, 2,...,T

i  1, 2,..., N

Y it   i  iY it   it

H 0 : 1   2  ...   N    1

()1

H 1 : 1   2  ...   N    1
در این آزمون ،فرضیه صفر مبنی بر عدم همگرایی (وجود ریشه واحد) و فرضیه مقابل بیانگر پایا (مانا) بودن

حداقل یک عضو از دادههای پانل میباشد .در این آزمون بجای ترکیب دادهها ،از آزمونهای ریشه واحد مجزا برای
هر مقطع ،استفاده میشود ( .)91نوع دیگری از آزمونهای ریشه واحد پانلی ،آزمون لوین ،لین و چو است که در آن،

ضریب متغیر وابستهی با وقفه برای تمامی مقاطع یکسان در نظر گرفته میشود (  ) i  و در تصریح مدل ،جزء
روند زمانی به معادله رابطه ( )1اضافه میگردد (.)Levin et al., 2002
در تحلیل هم انباشتگی نیز ،وجود روابط بلندمدت بین متغیرها مورد آزمون قرار میگیرد .ایده اصلی در
تجزیهوتحلیل هم انباشتگی این است که اگرچه بسیاری از سری زمانی اقتصادی نامانا (ناپایا) هستند ،اما ممکن است
در بلندمدت ترکیب خطی آنها مانا (پایا) و بدون روند تصادفی باشد .بهطورکلی ،آزمون هم انباشتگی به هنگام
استفاده از دادههای پانل عموماً به کمک روشهای پدرونی و فیشر انجام میشود (ابریشمی .)2939 ،در این تحقیق
از آزمون پدرونی برای آزمون هم انباشتگی استفاده شد.
بهطورکلی ،در روش دادههای تابلویی قبل از اقدام به برآورد الگو باید تشخیص داد که کدامیک از مدلهای پانل

3

و یا پول 9برای برآورد و استنتاج آماری مناسب میباشند .برای این کار ابتدا با تلفیق کلی دادهها بهصورت پول ،الگوی
الگوی موردنظر برآورد شده و مجموع مربعات باقیمانده محاسبه میشوند .در مرحله بعد ،الگوی موردنظر بهصورت
پانل با عرض از مبدأهای متفاوت برای هر مقطع برآورد میشود و دوباره مجموع مربعات باقیمانده محاسبه میگردد.
در پایان نیز برای آزمون مدل بهدستآمده از آماره  Fآزمون چاو بهصورت زیر استفاده میشود:

( SSRpool  SSRpanel ) / q
) SSRpanel /( N  K

()9

F

در رابطه فوق F ،آماره آزمون SSRpool ،مجموع مربعات باقیمانده مدل پول SSRpanel ،مجموع مربعات
باقیمانده مدل پانل q ،تعداد محدودیتها N ،تعداد دادهها و  Kدرجه آزادی میباشد .درصورتیکه آماره آزمون
بهدستآمده از مقدار بحرانی  Fجدول در سطح معنیداری آزمون (که در اینجا پنج درصد میباشد) بیشتر باشد ،در
این صورت مدل پانل مناسبتر است .در غیر این صورت از مدل پول استفاده میشود (.)Baltagi, 2005

1-

Breitung
Fisher-type tests using ADF
3Hadri
4Pedroni
5Fishr
6Panel
7Pool
2-

0

تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی در حوضه آبخیز شاهرود
درصورتیکه نتایج آزمون چاو مبنی بر بهکارگیری دادهها بهصورت پانلی باشد ،میبایست برای آزمون دادههای
تابلویی از مدل اثرات ثابت 2یا اثرات تصادفی 1استفاده کرد .برای انتخاب یکی از این دو مدل نیاز است تا آزمون
هاسمن 9اجرا شود .فرض صفر این آزمون مبنی بر مناسب بودن مدل اثرات تصادفی و رد فرض صفر مبنی بر مناسب
بودن مدل اثرات ثابت جهت تخمین مدل رگرسیون در روش دادههای تابلویی است .اگر چنانچه مقدار ارزش احتمال
بهدستآمده برای آماره آزمون خی -دو هاسمن (  )  2کمتر از پنج درصد باشد ،فرض صفر رد میشود و برای تخمین
مدل رگرسیون داده های تابلویی باید از روش اثرات ثابت استفاده کرد ،در غیر این صورت مدل مناسب با روش اثرات
تصادفی تخمین زده میشود (اشرف زاده و مهرگان.)2939 ،
نتایج و بحث
جدول  2میزان حداقل ،متوسط و حداکثر عملکرد محصول گندم آبی ،میزان نهادههای مصرفی برای کشت این
محصول در حوضه رودخانه شاهرود و انحراف معیار مربوط به هر یک از متغیرها را بهوضوح نشان میدهد .با توجه
به این جدول ،مالحظه میشود که طی دوره زمانی موردبررسی حداقل عملکرد گندم آبی در حوضه رودخانه شاهرود
 9231کیلوگرم در هکتار و حداکثر عملکرد آن در طول این دوره  21ساله  199کیلوگرم در هکتار بوده است.
همچنین ،میانگین دما در حوضه رودخانه شاهرود طی دوره رشد گندم آبی  1 /3درجه سانتیگراد بوده که دمای نسبتاً
باالیی برای رشد این محصول محسوب میشود .میزان بارش نیز طی فصل رشد گندم آبی در کمترین حد خود 21 /3
میلیمتر و در بیشترین حد خود  139/2میلیمتر بوده و میانگین آن  129/میلیمتر گزارششده است که حاکی از کم
بودن بارش در سالهای اخیر در حوضه رودخانه شاهرود میباشد.
جدول  -1اطالعات مربوط به محصول گندم آبی در حوضه رودخانه شاهرود طی دوره 1931-1931
متغیرها

واحد

حداقل

متوسط

حداکثر

انحراف معیار

عملکرد

کیلوگرم /هکتار

9231

31

199

339/9

بذر

ریال /هکتار

191 91

913 11

39 3 1

92 31/13

کود

کیلوگرم /هکتار

129

9 9

3 1

911/2 9

سم

ریال /هکتار

3 1

23 391

991 11

3 2/11

ماشینآالت

ریال /هکتار

319 11

23199 1

9 33311

29323/ 9

دما

سانتیگراد

3/9

1 /3

99/1

/9139

بارش

میلیمتر

21 /3

129/

139/2

2 1/99

مأخذ :سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین
پس از حل مدل موردنظر در نرمافزار  Eviewsنتایج مربوط به آزمونهای پایایی دادهها ،هم انباشتگی ،هاسمن و
آزمون اثرات ثابت تابع عملکرد پنبه در جداول  1تا

آورده شد .درواقع ،پس از بهکارگیری آزمونهای ریشه واحد

دادههای تابلویی جهت تعیین مانایی یا پایایی متغیرهای موردبررسی ،هم انباشتگی دادههای تابلویی با استفاده از آزمون

1-

Fixed Effects Model
Random Effect Model
3Hausman
2-

39
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پدرونی بررسی شد .در ادامه از آزمون هاسمن جهت استفاده از مدل اثرات ثابت و یا تصادفی استفاده شد .پس از
تعیین نوع مدل کاربردی در این آزمون ،نتایج تخمین تابع عملکرد گندم آبی در حوضه رودخانه شاهرود ارائه شد.
جدول  ،1نتایج آزمونهای ریشه واحد دادههای تابلویی را برای متغیرهای مورداستفاده در تابع عملکرد گندم آبی
در حوضه رودخانه شاهرود نشان میدهد:
جدول  -1نتایج آزمونهای ریشه واحد دادههای تابلویی برای متغیرهای موردبررسی در تابع عملکرد گندم آبی
آزمون

لگاریتم

لگاریتم

لگاریتم

لگاریتم

لگاریتم

لگاریتم

لگاریتم

عملکرد

دما

بارندگی

ماشینآالت

سم

کود

بذر

لوینلین و چو

- /3

-3/23

-3/9

- 3/ 1

-21/91

-29/

-21/ 3

بروتنگ

/19

- /1

-9/23

2/39

- /22

- /9

-1/13

ایم ،پسران و شین

1/23

-1/19

-2/33

- /19

-9/13

-1/33

-2/3

/91

3/29

2/13

99/ 1

9/29

32/ 1

9/13

 PPفیشر

3 /31

9 /22

211/1

/13

32/99

33/2

31/ 9

هادری

9/92

3/13

21/39

29/11

3/ 2

21/99

 ADFفیشر

9/

مأخذ :یافتههای تحقیق
بر اساس نتایج آمارههای لوینلین و چو ADF ،فیشر PP ،فیشر و هادری ،فرضیه نامانا بودن برای تمام متغیرها رد
میشود ،اما بر اساس نتایج آمارههای ایم ،پسران ،شین و بروتنگ در برخی متغیرها فرضیه نامانا بودن رد نمیشود .با
توجه به اینکه چهار مورد از آمارهها فرضیه نامانا بودن را در کلیه متغیرها رد میکنند و آمارههای دیگر نیز در برخی
موارد به همین نتیجه میرسند ،لذا دادهها را در سطح وارد میکنیم .بعد از تشخیص وضعیت ایستایی یا پایایی دادههای
تابلویی ،جهت بررسی هم انباشتگی از آزمون پدرونی استفاده شد .نتایج حاصل در جدول  9آورده شده است:
جدول  -9نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی دادههای تابلویی
روش آزمون

آماره آزمون

Group

9/ 23

Rho-Statistic

*** ()1/1113

Group

/239

pp-Statistic

** ()1/1239

Group

1/3 3

فرض صفر مبنی بر عدم وجود
عدم هم انباشتگی

***

هم انباشتگی رد میشود
فرض صفر مبنی بر عدم وجود

عدم هم انباشتگی

هم انباشتگی رد میشود
فرض صفر مبنی بر عدم وجود

*** ()1/1119

ADF-Statistic

مأخذ :یافتههای تحقیق

فرض صفر

نتیجه آزمون

عدم هم انباشتگی

هم انباشتگی رد میشود

**

 :معنیدار در سطح یک درصد : ،معنیدار در سطح پنج درصد

با توجه به جدول  ،9مالحظه میشود که آمارههای آزمون  Group Rhoو  Group ppدر سطح اطمینان یک درصد
و آماره آزمون  Group ADFدر سطح اطمینان پنج درصد معنیدار میباشند ،لذا آزمون هم انباشتگی پدرونی معنیدار
بوده و فرض صفر مبنی بر عدم وجود هم انباشتگی رد میشود .بهطورکلی ،با توجه به نتایج جدول  9فرض وجود هم
انباشتگی یا رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای وابسته و توضیحی مدل پذیرفته میشود .این امر نشان میدهد که
09

تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گندم آبی در حوضه آبخیز شاهرود
یک ارتباط قوی بین متغیرهای موردبررسی (متغیرهای توضیحی) و عملکرد گندم آبی (متغیر وابسته) در حوضه
رودخانه شاهرود وجود دارد .درنتیجه ،کلیه متغیرهای موردبررسی بر عملکرد گندم آبی مؤثر میباشند.
جدول  ،نتایج حاصل از آزمونهای چاو و هاسمن را جهت بهکارگیری دادهها بهصورت پانلی یا پول و آزمون
دادههای تابلویی با مدل اثرات ثابت یا تصادفی نشان میدهد:
جدول  -4نتایج حاصل از آزمونهای چاو و هاسمن جهت تخمین مدل با دادههای تابلویی
نوع آزمون

آماره آزمون

مقدار آماره

ارزش احتمال

آزمون چاو

F

13/23

1/123

آزمون هاسمن

2

9/ 9

1/119

نتیجه حاصل از آزمون
فرض صفر مبتنی بر تخمین مدل در قالب
پول رد میشود
فرض صفر مبتنی بر پذیرش اثرات تصادفی
جهت برآورد مدل رد میشود

مأخذ :یافتههای تحقیق
با توجه به جدول  ،مالحظه میشود که مقدار آماره  Fمحاسباتی در آزمون چاو برابر با  13/23میباشد که این
مقدار بیشتر از مقدار  Fبحرانی جدول ( )3/ 9است؛ بنابراین ،نتایج آزمون چاو حاکی از آن است که تخمین مدل
(تابع عملکرد محصول گندم آبی) در قالب دادههای پانل مناسبتر است و فرض صفر مبتنی بر تخمین مدل در قالب
پول رد میشود .با توجه به اینکه نتایج آزمون چاو مبنی بر بهکارگیری دادههای پانلی میباشد ،لذا میتوان آزمون
هاسمن را جهت استفاده از مدل اثرات ثابت یا تصادفی به کار گرفت .همانگونه که در جدول

مالحظه میشود،

مقدار آماره خی -دو (  )  2هاسمن برابر با  9/ 9و ارزش احتمال این آماره برابر با  1/119به دست آمد که این مقدار
کمتر از  1/1است .درنتیجه برآورد مدل بهصورت اثرات تصادفی بیاعتبار است .درواقع ،با توجه به کمتر بودن ارزش
احتمال بهدستآمده برای آماره آزمون هاسمن از سطح احتمال

درصد ،فرض صفر مبنی بر پذیرش اثرات تصادفی

رد میشود و مدل بهصورت اثرات ثابت قابل برآورد میباشد.
جدول  ،نتایج حاصل از برآورد تابع عملکرد محصول گندم آبی را بر اساس متغیرهای توضیحی (بذر ،کود ،سم،
ماشینآالت ،دما و بارش) و در قالب اثرات ثابت نشان میدهد:
جدول  -5نتایج حاصل از تخمین اثرات ثابت تابع عملکرد گندم آبی در حوضه رودخانه شاهرود
متغیرها

ضرایب

آماره آزمون

سطح معنیداری

عرض از مبدأ

1/323

1/ 19

**1/1913

لگاریتم بذر

1/39

1/933

***

1/11 3

لگاریتم کود

1/139

1/2 3

***

1/1193

لگاریتم سم

1/22

2/319

*

لگاریتم ماشینآالت

1/133

2/323

ns

1/1 3

لگاریتم دما

-1/339

-9/ 91

***

1/1123

لگاریتم بارندگی

1/321

1/923

**

روند

1/11

1/ 19

ns

R2

1/33

1/ 19

F

21/92

1/933

*** ** ،و * به ترتیب معنیدار در سطح یک ،پنج و  21درصد و  nsبیانگر عدم معنیداری است.
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3

1/1392

1/1939
1/911

***()1/111
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با توجه به نتایج جدول  ،مالحظه میشود که متغیر لگاریتم دما ،لگاریتم بذر و لگاریتم کود در سطح یک درصد،
متغیر لگاریتم بارش و متغیر ثابت در سطح

درصد و متغیر لگاریتم سم در سطح  21درصد معنیدار شده و اثرات

معنیداری بر عملکرد گندم آبی در حوضه رودخانه شاهرود دارند ،اما دو متغیر لگاریتم ماشینآالت و روند در
هیچیک از سطوح موردبررسی معنیدار نشدهاند .با توجه به اینکه مقادیر متغیرها در جدول

برحسب لگاریتم

بیانشده ،لذا ضریب هر متغیر نشاندهنده میزان درصد تغییر عملکرد گندم آبی نسبت به یک درصد تغییر در متغیر
موردنظر میباشد .ازآنجاییکه متغیر لگاریتم دما معنیدار شده اما اثر آن بر عملکرد گندم آبی در حوضه رودخانه
شاهرود منفی است .درنتیجه افزایش یکدرصدی میانگین دما در طول فصل رشد این محصول ،منجر به کاهش
عملکرد گندم آبی به میزان  1/339درصد میشود .متغیر بارش در طول فصل رشد گندم آبی بر عملکرد این محصول
اثر مثبت دارد و به ازای یک درصد افزایش میانگین بارندگی در طول فصل رشد ،عملکرد گندم آبی به میزان 1/321
درصد افزایش مییابد .همچنین ،نتایج جدول نشان میدهد که آمارهی ( R2آمارهای که نشاندهندهی قدرت توضیح
دهندگی کل مدل است) مقدار  1/33را اختیار کرده است .این مفهوم بیانگر آن است که در حدود  33درصد از
تغییرات عملکرد گندم آبی بهوسیله متغیرهای مستقل توضیح داده میشود .آماره  Fنیز نشاندهنده معنیداری و اعتبار
کل مدل میباشد .مقدار عددی این آماره برابر با  21/92محاسبهشده است که بزرگتر از مقدار بحرانی آن در جدول
( ) /913میباشد .این مفهوم بیانگر آن است که اعتبار مدل با احتمال  211درصد مورد تأیید بوده و فرضیه  Hکه
0

مبنی بر عدم معنیداری کل مدل میباشد ،رد شده و فرضیه  Hکه مبنی بر معنیداری کل مدل است ،پذیرفته میشود.
1

در این راستا ،نتایج بهدستآمده در این تحقیق با نتایج تحقیقات لو و همکاران ،)13( 2الدویگ و همکاران،)13( 1
الکساندر و هوگن بوم ،)23( 9الندو و همکاران (  )1و لوبل ( )19مشابه میباشد .آنها در تحقیقات خود اظهار
داشتند که بارندگیهای سالیانه مؤثرترین فاکتور در میزان عملکرد محصول گندم دیم در مناطق با بارش کم و متوسط
میباشد و متغیر اقلیمی دما نیز میزان عملکرد محصول گندم را متأثر میسازد .افزون بر این ،نتایج بهدستآمده از
تحقیقات سلیمانی ننادگانی و همکاران ( ،)3خیری و همکاران ( ،)3مساعدی و کاهه (  )2و فرج زاده اصل و
همکاران ( )29در کشور نیز نشان داد که میزان عملکرد محصول گندم (آبی و دیم) تا حد زیادی تحت تأثیر متغیرهای
اقلیمی دما و بارش قرار دارد .بهطوریکه با کاهش میزان بارندگی عملکرد این محصول استراتژیک افزایش مییابد.
مطالعه علیجانی و همکاران ( )21در این زمینه نیز نشان داد که سهم رشد بارندگی و درجه حرارت بر عملکرد
محصول گندم در ایران به ترتیب  -9/22و  -2/92درصد میباشد و تغییرات عملکرد این محصول در اغلب استانها
نسبت به متغیر اقلیمی بارش (در مقایسه با دما) تغییرات بیشتری را نشان میدهد.

نتیجهگیری و پیشنهادات
بهطورکلی نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که میزان متوسط دما و بارش ساالنه عوامل مؤثری در تغییرات
عملکرد محصول گندم آبی به شمار میروند .بهطوریکه کاهش میزان متوسط بارش و افزایش متوسط دمای هوا منجر
به کاهش عملکرد محصول گندم آبی در حوضه رودخانه شاهرود میشود .در پایان ،با توجه به نابهنگامی تغییرات
اقلیمی در برنامهریزی برای افزایش تولید محصول گندم در حوضه رودخانه شاهرود پیشنهاد میشود که به عامل بهبود
1-

Luo et al
Ludwig et al
Alexandrov and Hoogenboom
4Landau et al
5Lobell
23-
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عملکرد این محصول در هکتار پرداخته شود و توسعه سطح زیر کشت آن در اولویتهای بعدی قرار گیرد .توسعه
سطح زیر کشت گندم آبی بهواسطه حمایتهای سیاستی دولت اگرچه میتواند انگیزه زارعین منطقه را برای بهبود
عملکرد این محصول افزایش دهد ،اما منجر به کاهش سطح زیر کشت محصوالت رقیب خواهد شد .افزون بر این ،با
توجه به تشدید اثرات تغییر اقلیم (افزایش دما و کاهش بارش) طی سالهای اخیر توصیه میشود که برای افزایش
عملکرد در واحد سطح محصول استراتژیک گندم در حوضه رودخانه شاهرود برنامههای سیاستی و اجرائی مناسبی در
حوضه رودخانه شاهرود به کار گرفته شود .ازجمله این راهکارها و برنامهها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -2نتایج نشان داد که افزایش میانگین دمای هوا منجر به کاهش عملکرد محصول گندم آبی در حوضه رودخانه
شاهرود میشود .با توجه به اینکه یکی از مهمترین علل گرم شدن دمای هوا انتشار بیشازحد گازهای گلخانهای و رها
شدن ازت در اتمسفر است ،توصیه میشود که جهت کاهش میزان انتشار گازهای گلخانهای در منطقه و همچنین
کاهش میزان مصرف کودهای ازته در مزارع برنج حاشیه رودخانه شاهرود (که منجر به افزایش ازت اتمسفر میشود)
برنامهها و کالسهای آموزشی مناسبی توسط بخش ترویج سازمان جهاد کشاورزی و سایر نهادههای دولتی ذیربط در
منطقه و بهویژه برای کشاورزان برگزار شود.
 -1با توجه به تغییرات نابهنگام دما و بارش توصیه میشود که بهمنظور کاهش ریسک گندم کاران منطقه و کاهش
خسارات احتمالی ناشی از تغییر اقلیم ،نظام بیمه محصوالت کشاورزی بهصورت فراگیر در منطقه توسط کشاورزان به
کار گرفته شود.
 -9نتایج نشان داد که عالوه بر عوامل اقلیمی ،مصرف سم و کودهای شیمیایی در اراضی گندم حوضه رودخانه
شاهرود سبب افزایش عملکرد محصول گندم در واحد سطح میشود ،اما جهت کاهش آلودگی جریانات سطحی
رودخانه شاهرود و جلوگیری از به وجود آمدن مسائل و مشکالت زیستمحیطی در منطقه توصیه میشود که مصرف
سموم و کودهای شیمیایی به میزان حداقل ممکن و یا در سطح بهینه و صرفاً جهت رفع نیاز اراضی منطقه صورت
گیرد.
 افزون بر موارد فوق جهت پایداری عملکرد محصول گندم آبی و افزایش این مهم در واحد سطح ،تعیین تاریخکشت مناسب (کشت محصول در شرایط آبوهوایی مناسب) ،افزایش سرمایهگذاریهای زیرساختی ،اصالحات
ساختاری در بخش کشاورزی بهویژه در نظامهای بهرهبرداری و حمایتهای غیر قیمتی مانند گسترش آموزش همراه با
باال بردن دانش کشاورزان و ترویج یافتههای نوین تحقیقاتی در منطقه موردنظر پیشنهاد میشود.
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Economic analysis of climate change on yield of irrigated wheat in
Shahrood watershed
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Abstract
Climate change phenomenon is an important environmental challenge of the world that increasing
extension of greenhouse gases and remote relationship phenomena accelerate the speed climate change.
Decreasing in precipitation level and increasing in air temperature are the recognized consequences of
this phenomenon that on yield of agricultural product affects very much. According to the importance of
the issue, in the present study climate effects of temperature and precipitation change and amount
consumption of agricultural inputs (seed, fertilizer, pesticides and machines) on yield of irrigated wheat
strategic product in Shahrood watershed during the years of 2001- 2013 are evaluated. Basic raw data for
this study from Meteorological Organization and Agricultural Jihad of Qazvin province were collected.
After reviewing static, data in the form a panel with fixed effects was estimated. The result showed that
an increase in temperature during the growing season has a negative effect on yield of irrigation wheat, so
that the amounts of yield per degree of temperature increase by as much as reduced to 0.683 percent.
Also, the result showed that there is a significant relationship between yield of irrigation wheat and
amount consumption of product inputs.
Keywords: Agricultural Inputs, Climate Change, Panel Data, Shahrood Watershed, Yield of Irrigation
Wheat.
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