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 چکیده

ی کشور هایمو زیر اقل ی در اقلیماو ذرت دانه دیم و یجو آب دیم،و  یگندم آبی عملکرد محصوالت در این تحقیق به بررسی مقدار و نحوه
 1361-94 یهاسال طی دما نیانگیم ،بارش نیانگیم ،مورد بررسی محصوالت عملکردمتوسط  یهادادهشود. در این راستا از  پرداخته می

 خشکمهیناطق خشک و نمدر  بیکشت را به ترت ریاز سطح ز درصد 77 و 56غالت  محصوالتشده است. باتوجه به این که   استفاده 
 اند، کشت ریطح زس نیباالتر یرادا کهمحصول  پنج ها میان  آن و از رندیگیم قرارغالت موردمطالعه  تنها پژوهش نیا در ،شوندیشامل م
اکی از آن است نتایج ح .دشستفاده ابر عملکرد محصوالت از تابع واکنش عملکرد  میاقل رییاثرات تغ یبررس یبرادر نهایت  اند.شدهانتخاب

 خشک، ردس خشک، معتدل خشکمهین، گرم خشکمهین، سرد خشکمهین و زیر اقلیم میاقل درش عملکرد به بارش واکن بیضر نیشتریبکه 
 بیضر نیشتریبست. بعالوه و گندم دیم ا مید جو ، جو دیم،مید گندم ی،آب گندم ،مید گندمبه ترتیب مربوط به خشک معتدل  و گرم

تدل خشک مع و گرم شکخ، سرد خشک، معتدل خشکمهین، گرم خشکمهین، سرد خشکمهین و زیر اقلیم میاقل در دماواکنش عملکرد به 
منظور هبو  قیآمده از تحقدستبه جیتوجه به نتا بااست.  ، گندم دیمجو دیم میدگندم  گندم آبی و جو دیم، ،مید گندمبه ترتیب مربوط به 

شت جامعه کدوین الگوی شود. با تمی شنهادیپها در کشور زیراقلیمتولید و عملکرد بهتر محصوالت کشاورزی در اقلیم و  کارآمد تیریمد
 .ط نمایندهای مرتبمورد بررسی در اقلیم و زیراقلیم محصوالتهای محاسبه شده سعی بر تولید کشوری طبق عملکرد

 عملکرد محصوالت کشاورزی ، دما،تابع واکنش عملکردبارش، های کلیدی: واژه
 

                                           
 مشهد یدانشگاه فردوس یگروه اقتصاد کشاورز جو دکترادانش 1
 مشهد یدانشگاه فردوس یگروه اقتصاد کشاورز اریدانش 2

 مشهد یدانشگاه فردوس یدانش آموخته گروه اقتصاد کشاورز 3
 مشهد یدانشگاه فردوس یاستاد گروه اقتصاد کشاورز 4

Email: hali44477@gmail.com 



 

1468 

 

 مقدمه
 گسترش آن دنبال به و جهان تیجمع شیافزا و یاراض یکاربر رییتغ ،یلیفس یهاسوخت از ردهگست ی هاستفاد

 جیتدربه ،یصنعت انقالب از پس تا شد موجب شیافزا به رو یازهاین نیتأم یبرا یصنعت یهاتیروزافزون فعال

 ۀکر یدما متوسط شیافزا ازت عبار میاقل رییتغ آثار نیبارزتر. دیآ وجود هب نیزم ۀکر میاقل در یمشهود راتییتغ

 شدن ذوب اها،یدر آب سطح شیافزا ،ییگرما امواج تگرگ، توفان، ل،یس رینظ یمیاقل یحد یهادهیپد شیافزا ن،یزم

 یهاسالرخدادها در  نیا شی. افزاهاستیسالشدت و طول دوره خشک ،یفراوان شیافزا جهیو درنت یقطب یهاخی

 میاقل رییتغ از امروزه که یاگونهبه است، شدهلیتبد جهان یکشورها سران و نشناسامیاقل یاصل ۀبه دغدغ ریاخ

 (.2009 ،1همکاران و دسمای)ر شودیم ادی کمی و ستیب قرن یطیمحستیز یهاچالش نیترمهم از یکیعنوان به

 کهباد هست  نور و ،یدرجه حرارت، رطوبت، بارندگ رینظ یهواشناس یزمدت پارامترهاامتوسط در انگریب میاقل

 رییتغ (.1397 ،یوکیس ینژاد و خاشعلی)اسمع شوندیم میاقل در رییتغ جادیا باعث پارامترها نیااز  کیهر راتییتغ

 گر،یدانیب. بهافتدیاتفاق م هیناح کیاست که در  ییآب و هوا طیدر متوسط شرا ریناپذبرگشت رییواقع تغ در میاقل

 ادامه( تریطوالن ای ها)دهه یطوالن یادوره یبرا که است میاقل وضع متوسط در یآمار داریمعن رییتغ م،یاقل رییتغ

 آن مشابه یپارامترها و تابشباد،  ،ییآب و هوا یالگوها ،یممکن است در متوسط دما، بارندگ رییتغ نی. اابدییم

(. 1393 همکاران، و یزرعکان) ابدی کاهش ای شیافزا بارش ۀانیسال ریمقاد و شود سردتر ای ترگرم تواندیم میاقل. باشد

 رییتغ اساس بر که میاقل تیوضع در رییتغصورت به را میاقل رییتغ ،2(IPCC, 2007) میاقل رییتغ یالدولنیب ئتیه

. شودیم شناخته( شتریب ای دهه کی) مدتیطوالن ۀدور کی یو دما( برا ی)بارندگ آن عوامل انسیوار ای نیانگیم در

آن است. در  یبر منابع آب شامل هر دو طرف عرضه و تقاضا میاقل رییتغ آثارIPCC (2007 ،) یاهافتهی اساس بر

و شدت  یفراوان شیافزا ،یاهیو تعرق گ یسطح ریتبخ شیبارش، افزا یاو منطقه یزمان یالگو رییگزارش تغ نیا

 سرانجام و آب یآلودگ شیافزا آب، نیتأم در یفصل اختالالت ،یسالخشک و لیس رینظ یمیاقل یحد یهادهیپد

آب ذکرشده است. در بخش  ۀطرف عرض در میاقل رییتغ راتیتأث نیترمهم ازها رودخانه یکیدرولوژیه میرژ تیحساس

 میاقل رییبه تغ یکمتر محصوالت آب یریپذبیآس لی)به دل یکشت آب ریز یاراض شیمانند افزا یآثار زیآب ن یتقاضا

کاهش  ،یآب شهر یتقاضا شیدر هر هکتار کشت محصوالت، افزا یآب ازین شی(، افزاشتریب یودآورس جهیو درنت

 آب بخـش بـر یانرژ مصـرف شیافزا از یناش میرمستقیغ فشار و یصنعت بخش در آب یکنندگخنک ستمیس ییکارا

 .است شده برشمردهعوامل  نیترعمده از

                                           
Redsma et al 1  

2 Intergovernmental panel of climate change (IPCC) 
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 مکان، یاصل کنندهنییتع میاقل و است میاقل به یاقتصاد بخش نیتروابسته یکشاورز بخش انیم نیدر ا

 لیبه دل یسخن، بخش کشاورز گریبه د (.1999 ،1یلیاست )ر یکشاورز یهاتیفعال یورو بهره دیتول منابع

 ی)مؤمن است میاقل رییتغ به نسبت بخش نیرتریپذبیدرجه حرارت و رطوبت آس آب، منابع تیوضع به اشیوابستگ

 دیاثر آن بر منابع آب و تول نیزم ۀکر شیگرما یمسئله یهاجنبه نیتراز مهم یکی رونی(. ازا1392 ،ییبایو ز

 ۀدربار یجهان یهااجالس یقاتیتحق و یعلم یهاپروژه و یاسیس یهابحث یمحور اصل ریاخ یهاسالغذاست و در 

 (.2008، 2همکاران بخش بوده است )بتس و نیدر ا یقیتطب یموضوع آب و راهبردها م،یاقل رییتغ

)نظیر دما، بارش، رطوبت نسبی،...( و تأثیر آن بر بخش کشاورزی  یمیاقلشناخت نوسانات زمانی و مکانی پارامترهای 

 رطوبت تأمین طریق از بارش. است ضروری بسیار مناسب هایجهت مدیریت منابع کشاورزی و اتخاذ استراتژی

 زیرزمینی و سطحی آب منابع تغذیه طریق از و است مؤثر مید صوالتمح تولید بر مستقیم طوربه اهیگ ازیموردن

(. نیاز آبی گیاهان و 2003 ،3یفاهر) دهدمی قرار تأثیر تحت غیرمستقیم طوربه را یآب یکشاورز محصوالت تولید

 توزیع و دما بر اقلیم تغییر. استکشاورزی به تغییر در پارامترهای اقلیمی بسیار حساس  محصوالتمیزان تولید 

 را و به دنبال آن عملکرد محصوالت نیاز آبی گیاهان و مصرف آب در بخش کشاورزی جهیدرنت و داشته تأثیر بارش

 یهابیآس م،یاقل رییتغ دهیپد اثرات از یکبه عبارت دیگر ی (.1382 ناپور،یو م انیسی)تقد دهدیقرار م ریتحت تأثنیز 

 دیتول بر تواندیم دهیپد نیا جو، متوسط یدما و بارش یالگو رییتغ علت به و است یکشاورز بخش در جادشدهیا

 ،یاسالم) کند وارد بیآس دهند،یم لیتشک را کشور ییغذا منابع نیترعمده که یکشاورز و یباغ محصوالت انواع

 بارانیز توسعه را با پیامدهای ویژه کشورهای درحال آینده، تغییر اقلیم به یهادر دهه دهدیشواهد نشان م (.1390

بنابراین در این مطالعه به بررسی ضرایب واکنش عملکرد   (.1399)ملکوتی خواه و فرج زاده،  مواجه خواهد نمود

های کشاورزی پرداخته خواهد شد. در زمینه تغییرات اقلیمی و محصوالت کشاورزی منتخب در اقلیم و زیر اقلیم

وتی صورت پذیرفته است که در ادامه به برخی از این عملکرد محصوالت کشاورزی ناشی از آن مطالعات متفا

 مطالعات اشاره خواهد شد. 

 یمدر گندم د یماقل ییراز تغ یعملکرد ناش یسکر یریگاندازه "با عنوان  یامطالعه( 1397و همکاران ) یدشت

-2015در دوره  یوهوا با استفاده از اطالعات هواشناسارزش در معرض خطر آب یافت: کاربرد ره"شهرستان اهر

 ییرمطالعه نشان داد که بر اساس تغ یجشهرستان اهر انجام دادند. نتا 1370-94 یزراع یهاو عملکرد سال 1986

است  یرهاییاز متغ یکیو تعرق  یرتبخ ین. همچنیابدیم یشافزا یمتوسط عملکرد در دوره آت ییآب و هوا یرهایمتغ

و تعرق از سطح خاک استفاده از  یرکاهش تبخ یبرا ورنیازا شودیعملکرد م یسکر یشکه موجب افزا

                                           
Reilly 3 

Bates et al 4 

Fuhrer 5 



 

1470 

با عنوان  یا(، مطالعه1397) همکاران و یجنت صادق .شودیم یهبه کشاورزان توص یو مصنوع یعیطب یهاپوشخاک

با  "ی)گندم و جو( در استان خراسان رضو یکشاورز یراهبرد یهامؤثر بر عملکرد محصول یهاعامل یبررس"

 نیانگیم شیبارش سبب افزا تمیلگار شیافزا متریلیم کی ، نشان داد جیجاست و پاپ انجام دادند. نتا الگو ازاستفاده 

در  وسیک درجه سلسی شی. افزاشودیمجو دیم  عملکردو کاهش  یو جو آب میو د یگندم آب یهاعملکرد محصول

عملکرد گندم و جو دیم  شیو افزا یآبجو  وعملکرد گندم  نیانگیسبب کاهش در م زیندما  نهیشیب نیانگیم تمیلگار

بذر مقاوم  یهاقمر یریکارگوهوا و بهآب مهیشامل ب سکیر یتیریمد یاستفاده از ابزارها نیمحقق تیدرنها ؛ شودیم

اثرات تغییر اقلیم بر منابع "به ارزیابی  یا(، در مطالعه1396و همکاران ) یزکاریپره .کنندیم شنهادیرا پ یبه خشک

 یمنظور از یک سیستم الگوساز ینپرداختند. بد "ترس و تولیدات کشاورزی در حوضه آبخیز شاهرودآب در دس

تغییر اقلیم ناشی از ، نشان دادند تحقیقاتشد. نتایج  استفادهاقتصادی برای تحلیل اثرات تغییر اقلیم  -بیوفیزیکی

 ریآبیاری، کاهش مجموع سطح ز کاهش بارش منجر به کاهش منابع آب در دسترس، افزایش ارزش اقتصادی آب

بها، ، تعیین نرخ آبیاریآب های کمروش یریکارگبهو  کشت محصوالت آبی و کاهش سود ناخالص کشاورزان شده 

 ریام نوین آبیاری پیشنهاد شد. هاییستمگذاری اراضی و ارائه تسهیالت به کشاورزان برای تجهیز مزارع به سآیش

انجام دادند.  " یرانگندم ا یدبر تول یماقل ییراثرات تغ یبررس "با عنوان  یامطالعه یز، ن(1396) ینژاد و اسد پور کرد

برآورد شده  یعیبا وقفه توز یونیخود رگرس یساله با استفاده از الگو 50دوره  یک یصورت ساالنه و براها بهداده

 یاکشت رابطه ریبه همراه سطح ز یمیلاق یرهایمدت و هم در بلندمدت متغهم در کوتاه ، نشان داد یجاست. نتا

نشده است. در  داریمعن آالتنیثابت در ماش یهبذر و سرما یرهایگندم داشته و متغ یدبا تول داریمثبت و معن

 یبدرصد به ترت یکتر از کم یط،شرا یربا فرض ثابت بودن سا یمیاقل یرهایدرصد در متغ یک یشبلندمدت با افزا

بر  یماقل ییرتغ یاثرات نابهنگام"( 1396) پرهیزکاری .شودیگندم افزوده م یدمقدار تولدرصد بر  21/0و  38/0

 ینقرارداد. به ا یرا موردبررس "انقسد طال دستیینپا یکشاورزان در اراض یدرآمد یتو وضع یکشاورز یداتتول

دما و پانزده  یشبا دو درجه افزاپژوهش نشان داد که  ینا یجاستفاده شد. نتا یخط یاضیر یزیرمنظور از الگو برنامه

نژاد و  ریام .ابدییدرصد کاهش م 16/5 یهکاهش بارش درمجموع بازده ناخالص کشاورزان نسبت به سال پا متریلیم

. دادند انجام "ارزیابی اقتصادی تغییر اقلیم بر عملکرد جو دیم ایران "با عنوان  یامطالعه یز(، ن1395) یاسدپور کرد

. یداستفاده گرد الگوبرآورد  یبرا یاپو یحداقل مربعات معمول یو الگو یاپو پنل یاز روش اقتصادسنجپژوهش  یندر ا

 یکه عملکرد باالتر یاستان 12و  باشدیم 1389-90 یال 1370-71 یساله، از سال زراع 20دوره  یک یها براداده

که  یرخطیساالنه ارتباط غ ید که متوسط دمانشان دا یقتحق ینا یجاند، انتخاب شدند. نتادر محصول جو دیم داشته

با عملکرد جو  یرخطیارتباط غ یک یزاست با عملکرد جو دیم داشته و مجموع بارش ساالنه ن معکوس Uصورت به
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(، به بررسی اثر تغییرات اقلیم بر 2021) 1میسیو و کوتسومانز .باشدیم Uصورت ارتباط به یناست که ا داکردهیپ

در مقاله این مروری با مقایسه مطالعات مختلف در این زمینه به این نتیجه دست یافتند اند. ختهامنیت غذایی پردا

-های بین رشتهتر این موضوع نیازمند رویکرد و روشکه تغییر اقلیم بر امنیت غذایی تاثیر دارد و برای بررسی دقیق

های مدیریتی های بزرگ و شیوهوایی در دشت(، به بررسی تغییرات اخیر آب و ه2021) 2اویما و همکارانای است. 

تالش های اخیر تحقیق و ارزیابی های صورت گرفته است. سازیاند. در این پژوهش با استفاده از شبیهآن پرداخته

ها دهد که جوامع روستایی و اکوسیستمهای بزرگ نشان میتغییرات آب و هوایی فعلی و پیش بینی شده در دشت

شوند. این مرتبط با روند گرم شدن زمین، خشکسالی و افزایش تنوع در بارندگی، آسیب پذیرتر می نسبت به تغییرات

 یان تغییرات آب و هوایی تأثیرات متفاوتی بر اکوسیستم دارند که برای کشاورزان معیشتی بسیار مهم و حیاتی است.

و  ینچ یمحصول در شمال شرق یدتول ،یاریبر آب ییآب و هوا ییراتاثرات تغ" ی(، در پژوهش2018) 3و همکاران

 یسازیهالگو شب یک ازراستا  یناند. در انموده تحلیل را "یاگلخانه یو انتشار گازها یمصرف انرژ یآن برا یامدهایپ

تا  یج. بر اساس نتاشداستفاده  یمحصوالت کشاورز یدآب و تول بروهوا آب ییراثرات تغ یسازیهشب یبرا ینآب چ

که با توجه به کمبود آب، مناطق  یابد؛ می یشافزا ینچ یدر شمال شرق یاریآب یآب برا یضا، تقا2030 الس

کاشت ذرت و کاهش کاشت برنج کاهش  یهاکشت با افزایش مکان یالگو ینآبیاری کاهش خواهد یافت. همچن

(، در 2017) 4مکارانباروتو و ه کارین .یافتوضوح کاهش خواهد محصوالت و سود به یدکل تول ،جهی. درنتیابدیم

با استفاده  " (نپال بازار از یا)نمونه کشاورزی بازار یهاستمیآن بر س تأثیرو  یمیاقل تغییرات"تحت عنوان  یپژوهش

 برایاند. پرداخته نپال مختلف مناطق برایوهوا آب بینیپیشو  یجار یمیاقل ییراتتغ یبه بررس ییفضا الگواز 

 یمو گردو تقس هاینارنج، سبز ی،موز، زغال چوب، قهوه، ماکادام هایبخش زیربه محصوالت را  ،ترقیدق تحلیل

 ییراتمتفاوت است و تغ ییبسته به مناطق آب و هوا یبارندگ یزانکه درجه حرارت و م دهندینشان م یجاند. نتاکرده

 ایتویره .آوردیتلف به وجود ممخ یهابخش یراز ز یکهر  یانرا از عملکرد بازار در م یمختلف یهاپاسخ ییآب و هوا

 یکاردیر الگو یکرا با استفاده از  "در غنا یمحصوالت کشاورز یدبر تول ییآب و هوا ییراتتغ"(، 2017) 5و همکاران

در انتخاب محصول کشاورزان در  ییراتصراحت تغبه الگو یناند. اقرار داده موردبررسیدر سطح مزرعه  یساختار

اثرات  ییآب و هوا ییراتکه تغ دهدیها نشان میسازیهشب ین. همچنردیگیرا در برم ییهواآب و  ییراتواکنش به تغ

 یریطور چشمگمانند جو و برنج به یدر مورد انتخاب محصول خواهد داشت و کشت محصوالت یریگیمبر تصم یبزرگ

 یراز یابد،یکاهش م یفراوان طوربه احتماالً کشاورزی محصوالت از حاصل یدرآمد کل بنابراین. یافتخواهد  کاهش

                                           
1 .Misiou and Koutsoumanis. 
2 . Ojima et al. 
Yan et al8  

Karin et al 9 
10 Etwire et al 
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با توجه  .شد خواهدباال(  یذرت و برنج )محصوالت با سودآور بجایارزن  یگزینیدر غنا باعث جا ییآب و هوا تغییرات

به مطالعات صورت گرفته ، با توجه به مطالعات صورت گرفته، داده های استخراج شده و شرایط اقلیمی ایران در 

 رد تابع واکنش عملکرد استفاده خواهد شد.مطالعه حاضر از روش برآو

 

 روش تحقیق

 عملکـرد بر( بارشدما و  ییر)تغ قلیما تغییر فیزیکی ثراتبه مقدار ا یابیالگو دست یندر ا یازموارد موردن از

مطلب  ینا یانگرب یبضر ین. اشودیبرده مپاسخ عملکرد نام یبعنوان ضرااست که از آن به یکشاورز محصـوالت

. کنندیم ییرچند درصد تغ یکنند عملکرد محصوالت کشاورز ییرتغ بارش یادرصد دما  یک کهیه درصورتاست ک

مطالعات تمرکز خود را  یناغلب ا وجودنیاند. باارا بر عملکرد محصوالت برآورد کرده یماقل ییراثر تغ یادیمطالعات ز

سورگوم و هولدن و  ی(؛ رو2011) 1و همکاران یبه مطالعات ل توانیمثال م یاند. برامحصول گذاشته یک یرو

بر  یماقل ییرکه اثر تغ یاند، اشاره کرد. مطالعاتمطالعه نموده زمینییب(؛ که در خصوص جو و س2003) 2همکاران

حاضر  یقدر تحق ین(. بنابرا1392 یبایی،و ز یاست )مؤمن شدهدهیمحصول را لحاظ کرده باشند، کمتر د چندعملکرد 

 و اقلیم 6 در یاو ذرت دانه یمو د یآب جو، یمو د یگندم آباز محصوالت  یکهر  یاطالعات موجود، برا با توجه به

. شودمی برآورد، 1361-94 یدوره یزمان یعملکرد و با استفاده از اطالعات سر یونیالگو رگرس یکمختلف  میاقل ریز

 عملکـرد بر اقلیم تغییر فیزیکی اثرات یمیاقل ریغ و اقلیمـی متغیرهای از استفاده با رگرسیونی، مدل این در

 شاخصیعنوان به زمانی روند و اصلی اقلیمی فاکتورهایعنوان به بارندگی و حرارت درجه. شودمی بررسـی محصـول

 شد واگذار اخالل جزء به نیز عملکرد بر مؤثر عوامل سایر اثر. شودمی گرفته نظـر در زمـان طـی یفنّاور پیشـرفت از

 گرفته نظر در لگاریتمی فرم به زمانی، روند متغیرجز به متغیرهـا تمام اقلیمی، متغیرهای کشش برآورد منظوربه و

 (.1392 یبایی،و ز ی: )مؤمناست زیرصورت به رگرسیونی مدل کلـی فرم. شدند

(1)  LnYt = f(Lntempt, Lnraint, time) + ε  
 

:آن در که  

LnYt صول در سال متوسط عملکرد مح یتملگار : t ام   

Lntempt لگاریتم میانگین درجه حرارت در سال :tام  

Lnraint در سال  بارش یانگینم لگاریتم:  t ام   

                                           
11Li et al 

12 Holden et al 
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time شدهگرفته نظردر  مانز طی یفنّاور پیشـرفتاز  شاخصـیعنوان و به مانیز ند: رو  

ε اخالل جزء:   

 العات ازمط یرخبجمله  شده، متفاوت است. ازفادهاست یمیاقل یرهایمتغ یکه در مطالعات مختلف برا یتابع یهافرم

 یهااند. در مدلعملکرد استفاده کرده یونیدر مدل رگرس یمیاقل یرهایمتغ یدو براو درجه یهر دو فرم خط

آمد و در ینبکه رابطه  شودیفرض م ی،کشاورز ینبر رانت زم یماقل ییراثر تغ یریگاندازه یبرا یزن یکاردینر

فته در نظر گر ییماقل یرهایدو از متغ و درجه یخط یاز فرم تابع یبیترک جهینت شکل است در U مییاقل یرهایمتغ

م وان دودر سطح و ت یمیاقل یرهایلحاظ کردن متغ ینحوه یاز مطالعات درباره یکل یبندجمع یک. در شودیم

 ی،اقعو یایدن یطشرا منظور ساده کردنبه در مدل حاضر با توجه به هدف مطالعه و رونیوجود ندارد. ازا یها توافقآن

 (.1390 ی،شده است. )مؤمندر نظر گرفته یمیاقل یرهایمتغ یبرا یخط یحتصر

عملکرد در هکتار محصوالت  توانی(، م1) یواکنش عملکرد محصوالت با استفاده از رابطه یباز محاسبه ضرا بعد

 عملکرد به( ) میاقل رییپس از تغ عملکردمحاسبه نسبت  یبرارا محاسبه نمود.  یماقل ییرتغ یجادمختلف پس از ا

 :گرددیاست، استفاده م شنهادشدهی( پ1993) 1همکاران و مییر لهیوسکه به (2)ی ( از رابطه) یفعل

 

(2) 

 

نشانگر  s سیمحصوالت مختلف، اند i سیمختلف، اند یهامیاقل ریزو  مینشانگر اقل O سیدر آن اند که

 میام در اقل iعملکرد در هکتار محصول  ( است.بارش ای)دما  یمیاقل ریینوع تغ انگرینما زین c سیو اند ویسنار

 یویدر سنار امO یم میاقل ریز میدر اقل امiعملکرد در هکتار محصول  است.  یفعل طیام در شراO ممیاقل ریزو

 رییو از نوع تغ امO یهامیاقل ریزو  میدر اقل امs میاقل رییتغ یوینشانگر سنار زین است.  امs میاقل رییتغ

 .است امc( بارش ای)دما  یمیاقل

 40 تا 25 بین لومترمربعیک 1648000 مساحت دارای ایران کشور. باشدمی کشور کل تحقیقموردمطالعه  منطقه

ی بر اساس روش هامیاقل ریز و میاقلحاضر  قیتحق در. دارد شرقی ولط درجه 64 تا 44 و شمالی عرض درجه

 خشکمهین معتدل، خشک سرد، خشک گرم،خشک شامل  دومارتن اصالح شده در مطالعه علی بخشی و همکاران

 درصد 72/5 ،ییآب و هوا طیبا توجه به شرااما  درنظر گرفته شده است معتدل خشکمهین و سرد خشکمهین گرم،

 اریبس میدرصد اقل 4 /12مرطوب و  مهیدرصد ن 83/1درصد مرطوب،  75/2 ،یاترانهیمد میکشور اقلمساحت 

                                           
1- Meyer et al. 
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 حدود خشکمهیخشک و ن میاقل نیهمچن باشدیم خشکمهیدرصد ن 19/41خشک و  میدرصد اقل 39/44 ،مرطوب

 میاقل دو نیا تنها هک است شده سبب عامل نیهم است داده اختصاص خود به را رانیا مساحتاز کل  درصد 58/85

 محصوالت به مربوط یهااز داده (. 1398)علی بخشی و همکاران،  ردیگ قرار یبررس وموردتوجه  پژوهش نیا در

مختلف کشور استفاده  یهامیاقل ریز و میاقل کیتفک به یکشاورز (یاو ذرت دانه دیم و یجو آب دیم،و  ی)گندم آب

 ای ،ذرت دانه م،ید و یجو آب م،یو د یآب گندم محصوالت عملکرد، متوسط یهامنظور به داده نی. بددیخواهد گرد

منابع  ریو سا کشور یهواشناس تیسا ،یجهاد کشاورز یهاکه از آمارنامه است اجیاحت دما نیانگیم و بارش نیانگیم

مطالعه  نیدر ا مورداستفاده یهاداده یشده است. دوره زماناستخراج یمراجعه حضور و ینترنتیو ا یاکتابخانه

 استفاده شده است.عملکرد واکنش  بیضر محاسبه جهت Eviewsافزار نرم از راستا نیا درمتفاوت است. 

 نتایج و بحث

 کشور در دشدهیتول عمده یباغ و یزراع محصوالت یبندگروه
 استفاده یرزکشاو جهاد وزارت توسط گرفته صورت یبندمیتقس از قیتحق درموردمطالعه  محصوالت انتخاب یبرا

 ،یزیمحصوالت جال ها،یگروه غالت، حبوبات، سبز 5به  یمحصوالت زراع یآمارنامه جهاد کشاورز طبق. دیگرد

 یهاوهیم دار،دانه یهاوهیم گروه 6 به زین یباغ محصوالت نیهمچن و یاو محصوالت علوفه یمحصوالت صنعت

قرارگرفته  محصوالتاند. شده بندیمیتقس یریگرمس مهین یهاوهیم و خشک یهاوهیم ز،یردانه یهاوهیم دار،هسته

 آورده شده است. 1 جدول در گروه هر در

 کشور در دشدهیتول عمده باغی و زراعی محصوالت بندیگروه .1 جدول
 محصوالت گروه محصوالت  ردیف

1 

 زراعی

 ای، برنجذرت دانه جو، گندم، غالت

 نخود لوبیا، حبوبات 2

 زمینیسیب پیاز، فرنگی،جهگو هایسبز 3

 هندوانه خربزه، خیار، جالیزی محصوالت 4

 کلزا چغندر، صنعتی محصوالت 5

 ایعلوفه ذرت یونجه، ایعلوفه نباتات 6

7 

 باغی

 گالبی سیب، داردانه هایمیوه

 شلیل آلو، هلو، آلبالو، گیالس، دارهسته هایمیوه 8

 انگور ریزدانه هایمیوه 9

 بادام پسته، گردو، فندق، خشک هایمیوه 10

 زیتون انار، خرما، پرتقال، نارنگی، گرمسیری نیمه هایمیوه 11
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 کشاورزی جهاد وزارت: مآخذ

 
 

ر هدر   دهیگرد یسع ،رندیگیقرار م یموردبررس خشکمهین و خشک مناطق فقطدر مطالعه حاضر  که نیتوجه به ا با

 یبندمیتقس 2و 1 یاانتخاب گردد. در نموداره یو باغ یمحصوالت زراع نیمحصوالت از ب نیترمهم میاقل ریزو  میاقل

 .است شده آورده خشکمهیدر مناطق خشک و ن بیمحصوالت به ترت

 

 
 1394 یزراع سال در رانیا خشک مناطق در یباغ و یزراع محصوالت یبندمیتقس .1نمودار

 قیتحق یاهافتهی: مآخذ

 

در  یاغو ب یکشت محصوالت زراع ریز سطح 1394در سال زراعی  ،شودی، مالحظه م1 نمودار در کهگونه همان

 التمحصو درصد، 4 یزیجال محصوالت درصد، 4 هایدرصد، سبز 56مربوط بـه غـالت  بیمناطق خشک به ترت

دار و دانه یهاوهیدرصد، م 14خشک  یهاوهیم درصد، 7 یاعلوفه نباتاتدرصد،  کی هرکدامحبوبات  و یصنعت

 درصد بوده است. 8 یریگرمس مهین یهاوهیم ،درصد 3 زیردانه یهاوهیم ،درصد کیدار هرکدام هسته

 77الت کشور مربوط بـه غـ خشکمهیکشت در مناطق ن ریسطح ز 1394در سال زراعی  ،2 نمودار طبق نیهمچن

 8 یاعلوفه نباتاتدرصد،  کیحبوبات هرکدام  یصنعت محصوالت ،یزیجال محصوالت درصد، 3 هایدرصد، سبز

 یهاوهیدار مهسته یهاوهیم ،درصد 3هرکدام  زیردانه یهاوهیدار مدانه یهاوهیم درصد، 2خشک  یهاوهیم درصد،

 درصد بوده است. کیهرکدام  زین یریگرمس مهین
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 1394 یزراع سال در رانیا خشکمهین مناطق در یباغ و یزراع صوالتمح یبندمیتقس .2 نمودار

 قیتحق یهاافتهی: مآخذ

 

در مناطق  بیکشت را به ترت ریاز سطح ز درصد 77 و 56محصوالت غالت  شودیم مالحظه کهگونه همان

و  رندیگیم ارقرمحصوالت غالت موردمطالعه  تنها پژوهش، نیا در نی. بنابراشوندیشامل م خشکمهیخشک و ن

 باشند،یکشت م ریسطح ز نیباالتر یدارا که( یاو ذرت دانه دیم و یجو آب دیم، و آبی)گندم محصول  پنج ،نیبنیازا

 نیاو عملکرد  یآب ازین ،کشت ریز سطح اطالعات فقدان لیدل به برنج محصول نشدن انتخاب علتاند. شدهانتخاب

 .دباشیم خشکمهیخشک و ن مناطق درمحصول 

 عملکرد واکنش تابع
 یکشش بی. با توجه به ضراشدبر عملکرد محصوالت از تابع واکنش عملکرد استفاده  میاقل رییاثرات تغ یبررس یبرا

صورت که در هر  نی. به اشودیم یسازهیشب منتخب محصوالت عملکرد د،یآیمتوابع عملکرد به دست  نیکه از تخم

ها کشش مربوط به آن در بارش و حرارت درجه مانند یمیاقل یرهایمتغ یشدهینیبشیپ راتییدرصد تغ و،یسنار

محصوالت  یبرا یمیاقل یوهایعملکرد در هکتار برحسب درصد در سنار راتییتغ زانیم سپس و شودیضرب م

به عملکرد سال  یتحت بررس یوهایدر سنار میاقل رییاز تغ یعملکرد ناش راتییتغ سپس .شودیم یسازهیشبمنتخب 

 (.1392 ،ییبایو ز یدهد )مؤمنیرا نشان م ویآمده عملکرد محصول در هر سناردستبه ریمقادو  شودیاضافه م هیپا

واکنش عملکرد در  تابع یبراکه  باشدیم یمیمهم اقل اریدسترس و بسقابل یعنوان فاکتورهابهو دما  بارش

این موضوع  که نمودند یهم خط جادیا دما عامل با یسبو رطوبت ن ریتبخ یهاعامل کهییاند. ازآنجاشدهنظر گرفته

 تابعدر  میطور مستقبه یرطوبت نسب و ریعوامل تبخ قیتحق نیدر ا دما است به عوامل نیا دیارتباط شد انگریب
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 یهامیاقل ریزو  میدر اقل یواکنش عملکرد محصوالت زراع بیمحاسبه ضرا جینتا .نشد گرفته نظر در عملکرد واکنش

معتدل( نسبت  خشکمهیسرد و ن خشکمهیگرم، ن خشکمهیگرم، خشک سرد، خشک معتدل، ن خشک) یررسموردب

 شده است.ارائه 2 جدول در( دما و)بارش  یمیاقل یرهایبه متغ

چند درصد  دما ای بارش شیدرصد افزا کیآن است که با  نشانگرواکنش عملکرد به بارش و دما  بیضر

 بارش در کاهش درصد یک باخشک گرم،  و زیر اقلیم میاقل یمثال براعنوانبه ،ابدییم رییتغعملکرد محصول 

مانند باال  زیمختلف ن یهامیاقل ریزو  میمحصوالت در اقل هیو بق ابدییدرصد کاهش م 498/0 یآب گندم عملکرد

 بیضر نیشتریب سرد خشکمهین میاقل ریزو  میاقل در گرددیمشاهده م فوقطور که در جدول . همانگرددیم ریتفس

واکنش عملکرد به دما در  بیضر نیشتریاست. ب درصد 225/1با مقدار  مید گندمواکنش عملکرد به بارش مربوط به 

واکنش  بیضر نیشتری. بستا درصد 421/1با مقدار  مید گندممربوط به  زیسرد ن خشکمهین میاقل ریزو  میاقل

 بیضر نیشتریب و درصد 523/1با مقدار  یآب گندممربوط به  گرم خشکمهین میاقل ریزو  میعملکرد به بارش در اقل

واکنش عملکرد  بیضر نیشتریب نیهمچن. است درصد 576/1با مقدار  مید جومربوط به  زیواکنش عملکرد به دما ن

 بیضر نیشتریو ب درصد 302/1با مقدار  مید گندممعتدل مربوط به  خشکمهین میاقل ریزو  میبه بارش در اقل

 سرد خشک میاقل ریزو  میاقل دردرصد است.  151/1با مقدار  یآب گندممربوط به  زیواکنش عملکرد به دما ن

واکنش عملکرد  بیضر نیشتریو ب درصد 266/1با مقدار  مید جوواکنش عملکرد به بارش مربوط به  بیضر نیشتریب

واکنش  بیضر نیشتریب گرم خشک میاقل ریزو  میاقل در .است درصد 691/1با مقدار  مید گندممربوط به  زیبه دما ن

جو مربوط به  زیواکنش عملکرد به دما ن بیضر نیشتریو ب درصد 737/2با مقدار  جو دیمعملکرد به بارش مربوط به 

خشک معتدل مربوط  میاقل ریزو  میواکنش عملکرد به بارش در اقل بیضر نیشتریب .درصد است 459/2با مقدار  دیم

با مقدار  مید گندممربوط به  زیواکنش عملکرد به دما ن بیضر نیشتریو ب درصد 066/1مقدار  با مید گندمبه 

ای است که با العمل معکوس دارد ذرت دانهعکس بارش راتییکه نسبت به تغ یتنها محصول و استدرصد  783/1

 .دارد مطابقت( 1392) ییبایو ز ی( و مؤمن2002) 1نگمطالعه چ جینتا

 ریو ز میقلدر ا میمربوط به گندم د یهادر مدل دما ریمتغ بیضر شود،یم مشاهده فوق جدولر گونه که دهمان

گرم و  خشکمهین یهامیاقل ریز و میجو دیم در اقل ومعتدل و خشک معتدل  خشکمهیگرم، ن خشکمهین یهامیاقل

جو دیم  و یو آبمدل مربوط به ج بارش در ریمتغ بیخشک گرم و ضر میاقل ریز و میای در اقلخشک گرم و ذرت دانه

 نشدند. داریخشک گرم معن میاقل ریز و میدر اقل میخشک سرد و گندم د میاقل ریز و میدر اقل
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14 Chang  
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 واتسون دوربین آمار تعیین ضریب انیزم روند دما بارش محصول میاقل ریز و اقلیم

 سرد خشکمهین

 آبی گندم
941/0 

(0044/0) 

847/0 

(0298/0) 

007619/0 

(0407/0) 
34/0 31/1 

 دیم گندم
225/1 

(0536/0) 

421/1 

(0647/0) 

020722/0 

(0066/0) 
30/0 41/1 

 یجو آب
562/0 

(0217/0) 

850/0 

(0015/0) 
- 41/0 54/1 

 جو دیم
668/0 

(0814/0) 

993/0 

(0352/0) 

014832/0 

(0017/0) 
35/0 91/1 

 ایدانه ذرت
334/0 

(0701/0) 

982/0 

(0001/0) 

008842/0 

(0002/0) 
52/0 54/1 

 گرم خشکمهین
 

 

 آبی گندم
523/1 

(0065/0) 

842/0 

(0963/0) 

015592/0 

(0440/0) 
45/0 67/1 

 دیم گندم
234/1 

(0619/0) 

941/0 

(1858/0) 

030395/0 

 (0010/0) 
37/0 44/1 

 یجو آب
208/1 

(0627/0) 

469/1 

(0404/0) 

031716/0 

(0005/0) 
40/0 73/1 

 جو دیم
505/0 

(0698/0) 

576/1 

(1177/0) 

024913/0 

(0003/0) 
33/0 70/1 

 ایدانه ذرت
244/1- 

(0010/0) 

635/0 

(0811/0) 
- 39/0 99/1 

 معتدل خشکمهین

 آبی گندم
414/0 

(0344/0) 

151/1 

(0000/0) 

010974/0 

(0005/0) 
71/0 43/1 

 دیم گندم
302/1 

(0432/0) 

866/0 

(1390/0) 

016050/0 

(0568/0) 
32/0 48/1 

 یجو آب
294/1 

(0002/0) 

705/0 

(0211/0) 

017488/0 

(0007/0) 
70/0 88/1 

 جو دیم
62/0 

(0968/0) 

107/1 

(0087/0) 

011759/0 

(0163/0) 
32/0 82/1 

 ایدانه ذرت
416/0- 

(0724/0) 

797/0 

(0754/0) 

018905/0 

(0000/0) 
63/0 

82/1 
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 سرد خشک

 آبی گندم
560/0 

(0018/0) 

267/0 

(0897/0) 

004218/0 

(0761/0) 
49/0 62/1 

 دیم گندم
039/1 

(0743/0) 

691/1 

(0001/0) 

024236/0 

(0003/0) 
65/0 67/1 

 یجو آب
354/0 

(1239/0) 

560/0 

(0115/0) 

005399/0 

(0466/0) 
33/0 11/2 

 جو دیم
266/1 

(1507/0) 

323/1 

(0303/0) 

016855/0 

(0647/0) 
34/0 45/1 

 54/1 42/0 020484/0 945/0 -087/1 ایدانه ذرت
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(0910/0) (0324/0) (0034/0) 

 گرم خشک

 آبی گندم
498/0 

(0186/0) 

649/0 

(0061/0) 

008688/0 

(0022/0) 
41/0 49/1 

 دیم گندم
541/1 

(1020/0) 

862/1 

(0729/0) 

049556/0 

(0003/0) 
42/0 78/1 

 یجو آب
592/0 

(0037/0) 

992/1 

(0459/0) 
- 27/0 86/1 

 جو دیم
737/2 

(0564/0) 

459/2 

(1132/0) 

056858/0 

(0034/0) 
32/0 39/1 

 ایدانه ذرت
371/0- 

(0557/0) 

299/0 

(1192/0) 

024245/0 

(0000/0) 
82/0 19/2 

 معتدل خشک

 آبی گندم
205/0 

(0167/0) 

678/0 

(0042/0) 

003334/0 

(0767/0) 
40/0 06/2 

 دیم گندم
066/1 

(0738/0) 

783/1 

(2596/0) 

056223/0 

(0001/0) 
41/0 10/2 

 یجو آب
395/0 

(0712/0) 

609/0 

(0035/0) 
- 35/0 74/1 

 جو دیم
751/0 

(0173/0) 

601/1 

(0066/0) 
- 42/0 72/1 

 ایدانه ذرت
274/0- 

(0050/0) 

784/0 

(0085/0) 
- 31/0 34/1 

 قیتحق یهاافتهیمآخذ: 

سرد و خشک  خشکمهیخشک گرم، ن یهامیاقل ریز و میدر اقل یمحصول جو آب یبرا یونیهستند. مدل رگرس بیضرا یداریداخل پرانتز سطح معن اعدا

 ییخشک معتدل پس از روند زدا یهامیاقل ریز و میدر اقل میگرم و خشک معتدل و جو د خشکمهین یهامیاقل ریز و میدر اقل یامعتدل و ذرت دانه

 برآورد شدند.

 

 
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 درصد 72/5 ،یی کشورآب و هوا طیتوجه به شرابا باشد، و می کشور ایران کلموردمطالعه  از آن جا که منطقه

 اریبس میدرصد اقل 4 /12مرطوب و  مهیدرصد ن 83/1درصد مرطوب،  75/2 ،یاترانهیمد میمساحت کشور اقل

 حدود خشکمهیخشک و ن میاقل نیهمچن .باشدیم خشکمهیدرصد ن 19/41خشک و  میدرصد اقل 39/44 ،مرطوب

 میاقل دو نیا تنها که است شده سبب عامل نیهم ؛است داده اختصاص خود به ار رانیا مساحتاز کل  درصد 58/85

آمارنامه جهاد  طبق(. همچنین 1398)علی بخشی و همکاران،  ردیگ قرار یبررس وموردتوجه  پژوهش نیا در

 و محصوالت یمحصوالت صنعت ،یزیمحصوالت جال ها،یگروه غالت، حبوبات، سبز 5به  یمحصوالت زراع یکشاورز

 یهاوهیم ز،یردانه یهاوهیم دار،هسته یهاوهیم دار،دانه یهاوهیم گروه 6 به زین یباغ محصوالت نیهمچن و یاعلوفه

کشت را به  ریاز سطح ز درصد 77 و 56محصوالت غالت اما  اند.شده بندیمیتقس یریگرمس مهین یهاوهیم و خشک

محصوالت غالت موردمطالعه  تنها پژوهش، نیا در نینابرا. بشوندیشامل م خشکمهیدر مناطق خشک و ن بیترت

 ریسطح ز نیباالتر یدارا که( یاو ذرت دانه دیم و یجو آب دیم، و آبی)گندم محصول  پنج ،نیبنیو ازا رندیگیم قرار
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 یآب ازین ،کشت ریز سطح اطالعات فقدان لیدل به برنج محصول نشدن انتخاب علتاند. شدهانتخاب باشند،یکشت م

بر عملکرد  میاقل رییاثرات تغ یبررس یبرادر نهایت  .باشدیم خشکمهیخشک و ن مناطق درمحصول  نیاو عملکرد 

 کیآن است که با  نشانگرواکنش عملکرد به بارش و دما  بیضر .شدمحصوالت از تابع واکنش عملکرد استفاده 

خشک  و زیر اقلیم میاقل یمثال براعنوانبه ابدییم رییتغچند درصد عملکرد محصول  دما ای بارش شیدرصد افزا

. نتایج حاکی از آنست که ابدییدرصد کاهش م 498/0 یآب گندم عملکرد بارش در کاهش درصد یک باگرم، 

، معتدل خشکمهین، گرم خشکمهین، سرد خشکمهین و زیر اقلیم میاقل درواکنش عملکرد به بارش  بیضر نیشتریب

و  مید جو ، جو دیم،مید گندم ی،آب گندم ،مید گندمبه ترتیب مربوط به شک معتدل خ و گرم خشک، سرد خشک

 خشکمهین، سرد خشکمهین و زیر اقلیم میاقل در دماواکنش عملکرد به  بیضر نیشتریبگندم دیم است. بعالوه 

گندم آبی  ،جو دیم ،مید گندمبه ترتیب مربوط به خشک معتدل  و گرم خشک، سرد خشک، معتدل خشکمهین، گرم

 است.  ، گندم دیمجو دیم میدگندم  و

ورزی هادکشاباتوجه به آنکه بیشترین مساحت کشور دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است بهتر آنست سازمان ج-1

تر سوق رد باالطی تصمیمات بین سازمانی  سعی بر آن نمایند که تولید این مناطق را به سمت محصوالت با عملک

 دهند. 

ایر مکاری سهای مختلف بهتر آنست وزارت جهادکشاورزی با هبه عملکرد متفاوت محصالت در اقلیم با توجه-2

-مدر اقلی رد باالها سعی در تدوین الگوی کشت جامع بهینه نمایند و در این الگوی کشت محصوالت با عملکسازمان

 های مختلف به ویژه اقلیم خشک و نیمه خشک توجه نماید.
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