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 ن مازندرانارزیابی اثر اقتصادی تغییر اقلیم بر محصوالت کشاورزی استا

()مطالعه موردی برنج  
 3عاطفه عمویی ،2جابر یداللهی ،1*عبداهلل)امید( نجار فیروزجائی

 چکیده
ها ي بخشر كلیهتواند بكرده است و می خود هايبحران و مسائل درگیر را جهان مناطق تمام هوایی، و آب تغییرات اخیر هايسال در

 تغییر به نسبت پذیرترین بخش آسیب درجه حرارت، و آب منابع وضعیت به اشوابستگی دلیل به كشاورزي اثرات منفی داشته باشد. بخش

تواند موجب بهبود و توسعه اثرات اقتصادي تغییر اقلیم بر بخش كشاورزي و محصوالت كشاورزي می است. مطالعه و ارزیابی اقلیم
هاي آینده و كاهش اثرات سوء تغییر اقلیم بر بخش كشاورزي گردد. در این اي مدیریتی در ارتباط با نیازهاي مهم كشاورزي در دههراهبرده

 بر مبتنی پویا هاي پانلمطالعه سعی شد تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل در قالب رهیافت ریکاردین و با استفاده از تکنیک داده

به بررسی اثرتغییر اقلیم بر تولید و سود به عنوان معیاري از رانت شالیکاران استان مازندران طی  (GMM)یافته میمتع گشتاورهاي روش
دار و غیرخطی بر تولید و رانت به ازاي هر دهد، متغیرهاي اقلیمی اثرات معنی( پرداخته شده است. نتایج نشان می1311-1331ي )دوره

دماي مرحله داشت اثر كاهشی بر رانت شالیکاران داشته و با افزایش این فاكتور از حداكثر مقدار بحرانی،  هکتار كشت برنج دارد. افزایش
 یابد. رانت كاهش می

 
 مازندران، اقتصاد ،كشاورزي تغییر اقلیم، واژه هاي كلیدي:

 

                                           
 تحقیقات شرکت بیمه دانا .دکتری اقتصاد، کارشناس1

 . دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد واحد قائمشهر 2

 . کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی 3
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 مقدمه

 کرده خود هایبحران و مسائل درگیر را جهان مناطق تمام هوايی، و آب تغییرات اخیر هایسال در

نابودی  و آب منابع کاهش جهانی، گرمايش همچون محیطیزيست معضالت روزافزون تشديد است.

 هایو سازمان جهان کشورهای از بسیاری هایدغدغه مهمترين از يكی به آتی، قرن در زيستی تنوع

ی حاکم در درازمدت اقلیم، به فراوانی وضعیت هوا يا شرايط جو در تعريف .است شده تبديل المللیبین

(. تغییر اقلیم عبارت است از تغییرات رفتار آب و هوايی 1331در يک محل معین اقلیم گويند)جعفرپور، 

يک منطقه نسبت به رفتاری که در طول دوره زمانی بلندمدت از اطالعات مشاهده يا ثبت شده در آن 

های ی شامل اختالفات و تفاوت(. تغییرات اقلیم1331منطقه مورد انتظار است)کوچكی و حسینی، 

وسیله عوامل باشد و به ای خاص میهای مختلف و در منطقهدرازمدت عناصر آب و هوايی، در زمان

 (.1333گیرد)شعبانپور، انسانی و طبیعی صورت می

های کشاورزی سهم زيادی در انتشار گازهای مؤثر در تغییر اقلیم، دارد. منابع اصلی اين گازها سوخت

ورزی، سوزاندن های کشاورزی، تلفات کربن خاک به دلیل عملیات خاکلی استفاده شده در فعالیتفسی

برداری از بقايای گیاهان زراعی و درختان جنگلی، دامداری و استفاده از کودهای دامی، ساخت و بهره

کودهای دامی  باشد. تولید برنج در شالیزارهای غرقابی و ذخیرهکود نیتروژن و کشت برنج غرقابی می

-های مستقیم گازهای دیسنجش (.1331شوند)کوچكی، باعث تولید مقادير نسبتأ زياد متان می

-اکسیدکربن، مونواکسیدکربن، متان و کاهش غلظت اوزون در طی سه چهار دهه گذشته تصويری نگران

های از بررسیدست داده است. نتايج حاصل های اقلیمی بهکننده از تخريب محیط زيست و ناهنجاری

دهد که به دلیل روند المللی، برای مناطق مختلف جهان انجام شده، نشان میمتعددی که در سطح بین

کربن در جو، تغیرات زمانی و مكانی در میزان اکسیدی زمین، ناشی از ازدياد غلظت دیافزايش دمای کره

ارش هوا در سطح زمین و تغییرات آن (. میانگین دما و ب1332آيد)شیدائیان، بارش و تبخیر بوجود می

های تغییر اقلیم، به عنوان عوامل اصلی پارامترهايی از تغییرات اقلیمی هستند که تقريبأ در تمامی نظريه

، دمای سطح زمین به دلیل (IPCC)الدول تغییر اقلیماند. براساس گزارش سوم هیئت بینمطرح شده

بینی درجه سانتیگراد در طول قرن گذشته افزايش يافته و پیش 6/0تا  3/0ای از انتشار گازهای گلخانه

(. از اين رو 2003سانتیگراد افزايش يابد)لن و همكاران،  درجه 1/3تا  1مقدار ان  2100شود تا سال می

های مختلف کشاورزی، برنامه ريزی و مديريت در تولیدات  بخش بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بخش

 ذايی امری ضروری است.کشاورزی و امنیت غ
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آب و هوای معتدل خزری  دونوع به منطقه توپوگرافی و بارش دم، خصوصیات به توجه با مازندران استان

 هایکوهپايه تا استان مرکزی و غربی هایجلگه خزری معتدل هوای و شود. آب می تقسیم و کوهستانی

-بارش و معتدل دمايی دريا و بین کوه اصلهف کمی دلیل به نواحی اين در. شودمی شامل را البرز شمالی

 میانگین و گرادسانتی درجه 6/11 استان در سالیانه دمای میانگین. دهدمی رخ مالحظه قابل های

-می مشاهده نیز دما پارامتر بررسی در. است مترمیلی 311 با برابر ساحلی نوار اين در ساالنه بارندگی

 دامنه و معتدل هوا دمای ابر، از پوشیده روزهای تعداد بودن يادز و باال نسبی رطوبت دلیل به که شود

معتدل و  هایزمستان و مرطوب و گرم هایتابستان به منجر وضعیت اين که باشدمی محدود دمايی

 .(1330 فیروز، بخت)افتد می به ندرت اتفاق شود و يخبندانمرطوب می

توجه به نبود  یم بر شالیكاران استان مازندران، بادر اين مطالعه جهت بررسی اثر اقتصادی تغییر اقل

های آمل، بابل، بابلسر، )شهرستانايستگاه هواشناسی سینوپتیک 1ها، اطالعات کافی و محدوديت داده

-تناسب میهای زراعی ممدت و با دادهرامسر، ساری، قائمشهر، نوشهر( که دارای آمار هواشناسی بلند

آنجايی که دوره زراعی کشت برنج در استان مازندران از مهر هر سال تا از  باشند، انتخاب شده است.

منظور های اقلیمی نیز بر اساس سال زراعی تعیین شده است. بهباشد، بنابراين دادهشهريور سال بعد می

بارندگی(، از آمار بلندمدت سه ايستگاه  )دما ومطالعه مورد هواشناسی بررسی روند پارامترهای

امل رامسر، بابلسر و نوشهر استفاده شده است. الزم به ذکر است که به دلیل عدم وجود سینوپتیک ش

 های مورد مطالعه، فقط سه ايستگاه ذکر شده مورد بررسی قرار گرفته است.آمار بلندمدت ساير ايستگاه

 مبانی نظری تحقیق

صری هستند که بر اقلیم يک پارامترهای مختلف اقلیمی نظیر دما، بارندگی و رطوبت در يک محل، از عنا

هايی از قبیل باشد. وقوع پديدهمنطقه تأثیرگذار بوده و شناخت آنها تعیین کننده اقلیم آن منطقه می

توان دلیلی بر تغییر اقلیم آن منطقه افزايش يا کاهش ناگهان دما، بارندگی و غیره، طی چند سال را می

یل عدم وجود تناسب دوره آماری بلندمدت هواشناسی (. در اين تحقیق به دل1333دانست)شعبان پور، 

و کشاورزی در شهرستان های استان مازندران، از آمار بارندگی، میانگین دما و رطوبت ماهانه و ساالنه 

ايستگاه های سینوپتیک با طول دوره آماری بیشتر)شامل آمل، بابل، بابلسر، رامسر، ساری، قائمشهر و 

 د تحلیل آماری قرار گرفته است.نوشهر، استفاده شده و مور
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پارامترهای مختلف اقلیمی نظیر دما، بارندگی و رطوبت در يک محل، از عناصری هستند که بر اقلیم يک 

هايی از قبیل باشد. وقوع پديدهمنطقه تأثیر گذار بوده و شناخت آنها تعیین کننده اقلیم آن منطقه می

ی بر تغییر اقلیم آن منطقه توان دلیلیره، طی چند سال را میافزايش يا کاهش ناگهانی دما، بارندگی و غ

 (.1332)بختیاری، دانست

ها، در اين تحقیق به دلیل عدم وجود تناسب دوره آماری بلندمدت هواشناسی و کشاورزی در شهرستان

اری های سینوپتیک با طول دوره آماز آمار بارندگی، میانگین دما و رطوبت ماهانه و ساالنه ايستگاه

 بیشتر، استفاده شده و مورد تحلیل آماری قرار گرفته است.

 تحقیقات انجام شده در داخل کشور

ای با استفاده از روش ريكاردين به بررسی اثرات اقتصادی ناشی از ( در مطالعه1336)واثقی و اسماعیلی

در اين مطالعه از نوع پانل های مورد استفاده تغییر اقلیم بر تولیدکنندگان ذرت در ايران پرداختند. داده

باشد. نتايج نشان داد که اگر دمای کاشت می 1333تا  1363استان و دوره زمانی  11بوده و مشتمل بر 

میلیمتر بیشتر شود، درآمد  1/22درجه سانتیگراد و بارندگی از  1/11طور میانگین از محصول ذرت به

 100ن داد که افزايش در دما و کاهش بارندگی تا يابد. همچنین نتايج نشاخالص مزرعه نیز افزايش می

هزار ريال در هر هكتار به  131درصدی بازده ذرت شده و به میزان  23سال آينده، باعث کاهش 

 کشاورزان خسارت وارد خواهد کرد.

منظور بررسی اثرات اقلیمی و اقتصادی بر عملكرد گندم در خراسان رضوی، ( به1333)نیا و فالحیصالح

نتايج حاصل از تخمین تابع عملكرد  کمک گرفتند. 1312-33های های ترکیبی برای ساللگوی دادهاز ا

گندم با استفاده از الگوی اثرات تصادفی يک جانبه، نشان داد که عملكرد گندم نسبت به متغیرهای 

ن داده روز سرمايی حساسیت بیشتری را از خود نشا-ورودی کم کشش بوده و در اين میان متغیر درجه

)يا درصد کاهش 23/0غیر، عملكرد گندم )يا کاهش( در اين متکه با يک درصد افزايشطوریبه ،است

 افزايش( خواهد داشت.

( با استفاده از مدل ريكاردين به ارزيابی اثرات اقتصادی تغییرات اقلیم و 1331)رضايی و همكاران

 11های تلفیقی اثرات تغییرات اقلیم از داده برای تحلیل ن بر مزارع گندم ايران پرداختند.پیامدهای آ

و مدل اثرات ثابت که از رگرس کردن درآمد خالص  1313-1330های استان تولیدکننده گندم در سال

دست آمد، استفاده شد. نتايج تحقیق نشان داد اجتماعی ب -های اقلیمی و اقتصادیکشاورزان بر متغیر



 

8828 

 

غیرخطی بر درآمد خالص گندم دارند. همچنین، افزايش دما و دار و که متغیرهای اقلیمی اثرات معنی

 درصد خواهد شد. 30کاهش بارندگی در آينده سبب کاهش عملكرد گندم به میزان 

کاران ای به بررسی اثر نهايی تغییر اقلیم بر درآمد و عملكرد گندم( در مطالعه1331)بنی اسد و همكاران

باالترين اثر  ،که دهدیافت ريكاردين پرداختند. نتايج نشان میاستان خراسان رضوی، با استفاده از ره

 12/1113نهايی بدست آمده برای بررسی اثر تغییر اقلیم بر درآمد، مربوط به میانگین دمای خردادماه با 

)ده ريال بر هكتار( و باالترين اثر نهايی برای بررسی اثر تغییر اقلیم بر عملكرد، مربوط به میانگین دمای 

 .)ده ريال بر هكتار( بوده است 11/31وردين و ارديبهشت با مقدار فر

ای به بررسی اثرات اقتصادی تغییر اقلیم در پارامترهای اقلیمی بر تولیدات ( در مطالعه1333)شمشادی

بخش کشاورزی ايران و رفاه جامعه پرداختند. نتايج نشان داد که در تابع عملكرد محصوالت، پارامتر دما 

ای دارای بیشترين تأثیر از گذارتری نسبت به عامل بارندگی است. از طرفی محصول ذرت دانهثیرتأ عامل

سازی آثار رفاهی نشان داد باشد. نتايج حاصل از مدلاقلیم و محصول جو دارای کمترين اثر از اقلیم می

تحمیل خواهد  که اگر سناريوی دوم برای تغییرات اقلیمی حادث شود بیشترين زيان رفاهی به جامعه

های اقلیمی بر روی رفاه جامعه پارامتر تأثیر گذارتری بوده و شد. از اين رو متغیر دما در بروز خسارت

 نسبت به بارندگی بايد مورد اهمیت بیشتری قرار گیرد.

  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

انی در کشاورزی با استفاده از ای به بررسی اثرات گرم شدن جه( در مطالعه2011)مندلسون و همكاران

ای کشاورزی های مقطعی مربوط به تغییر اقلیم، قیمت زمینهروش ريكاردين پرداختند. با استفاده از داده

در دماهای باالتر در  ،بخش در آمريكا به اين نتیجه رسیدند که 3000و ديگر عوامل اقتصادی برای تقريباً 

که بارش بیشتر به غیر از فصل يابد. در حالیوسط مزرعه کاهش میها به غیر از پايیز ارزش متهمه فصل

 دهد. های مزرعه را افزايش میپايیز ارزش

ای با روش ريكاردين به بررسی اثر اقتصادی تغییراقلیم بر بخش کشاورزی ( در مطالعه2011)مولوا و المبی

شود درآمدهای خالص ان دما باعث میدرجه سانتیگراد در میز 1/2پرداختند. نتايج نشان داد که افزايش 

شود درصدی بارش باعث می 1/0میلیارد دالر کاهش يابد و همچنین کاهش  1/0کشاورزی در کامرون 

 میلیارد دالر کاهش يابد.   36/1درآمدهای خالص کشاورزی 

به روش ( تأثیر اقتصادی آب و هوا بر روی محصوالت کشاورزی در کنیا را 2012)جان کابوبو و ماريارا

مدت آگاه ريكاردين بررسی نمودند. نتايج نشان داد که کشاورزان در کنیا از تغییرات آب و هوايی کوتاه
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کند. افزايش هستند، که بسیاری از آنها را متوجه افزايش درجه حرارت و برخی از اقدامات انطباقی می

ه افزايش دما در تابستان باعث کشود در حالیدما در زمستان باعث افزايش درآمد خالص محصوالت می

درجه  1و  1/3دما به میزان  2030بینی کردند که تا سال شود. آنها همچنین پیشکاهش آن می

 کند.درصد تغییر می 20سانتیگراد و میزان بارش 

ای با استفاده از روش تحلیل ريكاردين به اثرات تغییر اقلیم ( در مطالعه2012)ون پاسل و همكاران

)کاهش( در میزان بارش، متوسط ارزش ا به اين نتیجه رسیدند که افزايشاروپا پرداختند. آنه کشاورزی

دهد. اثرات کل بسته به )کاهش( میهر يک سانتیمتر مكعب بارش افزايشدرصد به ازای  30مزرعه را 

درصدی در  11درصدی در سناريوی اقلیم معتدل به يک کاهش  3سناريوی مدل اقلیم از يک کاهش 

 کند.ناريوی اقلیم ناماليم فرق میس

ی بین تغییرات اقلیم و عملكرد برنج در ( در يک مطالعه ديگر به بررسی رابطه2012)سارکر و همكاران

پرداختند. آنها به  1312-2003های سری زمانی برای دوره بنگالدش با استفاده از تجزيه و تحلیل داده

رنج )به عنوان مثال، اوس، امان و بورو( و سه متغیر اصلی بررسی رابطه بین عملكرد سه محصول عمده ب

اقلیم )به عنوان مثال حداکثر دما، حداقل دما و بارش( بنگالدش پرداختند. آنها در سطح کل از دو روش 

کند که های اين مطالعه تأيید میحداقل مربعات معمولی و رگرسیون متوسط استفاده نمودند. يافته

اما اين اثرات در میان سه محصول برنج  .ت قابل توجهی در محصول برنج داشته استمتغیرهای اقلیم اثرا

 .متفاوت است

 روش تحقیق

در اين تحقیق، ابتدا برای لحاظ نمودن اثرات اقتصادی، به تبیین تئوريک و طراحی يک مدل در قالب 

نی بر روش نل پويا مبتهای پاها از تكنیک دادهرهیافت ريكاردين پرداخته شد. سپس برای تخمین مدل

باشد، استفاده گرديد. برای بررسی اثر نهايی تغییر اقلیم بر سود و می (GMM)گشتاورهای تعمیم يافته

دست آمده طی عنوان معیاری از رانت شالیكاران استان مازندران و تحلیل و تفسیر نتايج بهعملكرد به

تغییرات  روند منظور آشكارسازیشد. سپس بهدوره بررسی، از روش گشتاورهای تعمیم يافته استفاده 

-آماری من آزمون از های گذشته،دوره در ساالنه بارندگی( و اقلیمی)دما و ناگهانی پارامترهای تدريجی

 کندال و شیب خط سن استفاده شده است.

 هاآوری اطالعات و دادهروش جمع
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ارت و رطوبت( از اداره کل هواشناسی )شامل؛ بارندگی، درجه حرهای اقلیمیطالعات مربوط به دادها

)شامل؛ قیمیت برنج، قیمت های غیراقلیمیمازندران و داده ایاستان مازندران، سازمان آب منطقه

مرکبات، قیمت بذر، سود و عملكرد( از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و 

 Eviews7افزار های اقتصادی از نرمو تخمین مدل ردآوری شده است. جهت برآوسايت بانک مرکزی جمع

های دوره در ساالنه بارندگی( و اقلیمی)درجه حرارت تغییرات پارامترهای وندمنظور آشكارسازی رو به

 استفاده شده است. excelدر محیط  xlstatافزاری و بسته نرم SPSS22گذشته از نرم افزار 

 متغیرهای مورد استفاده در مدل

باشد که به شرح زير یرهای موجود در اين مطالعه شامل متغیرهای وابسته و متغیرهای مستقل میمتغ

 است:

 باشد(   متغیرهای وابسته شامل؛ تولید و سود )در اين مطالعه همان رانت می -1

)قیمت بارندگی و رطوبت( و متغیرهای غیراقلیمی)دما، های مستقل شامل؛ متغیرهای اقلیمیمتغیر -2

 بها(مت پرتقال و آببرنج،  قی

 های برآورد اثرات اقتصادی تغییر اقلیم در کشاورزیروش

 ( برای بررسی اثرات اقتصادی تغییر اقلیم در بخش کشاورزی، دو مدل زير را بیان نمود:1331)بزاز

 رهیافت تابع تولید

توان عملكرد کند که با استفاده از آن میاين رهیافت برای هر محصول، تابع تولیدی را برآورد می

محصول را با محیط فیزيكی و بیولوژيكی ارتباط داد. در میان عوامل محیطی تأثیرگذار بر عملكرد 

محصول، اقلیم موثرترين فاکتور شناخته شده بود و پارامترهايی نظیر درجه حرارت، بارندگی، تبخیر، 

گرفت. اين مدل با بكارگیری تابع  توان به عنوان مهمترين عوامل اقلیمی در نظررا می CO2تعرق و میزان 

ی تغییر اقلیم حاصل طور مستقیم تغییرات عملكرد محصول را که در نتیجهتواند بهواکنش محصول، می

تواند اثر تنوع کم عوامل موثر بر مدل را بررسی نمايد، اما مهمترين شده است، برآورد نمايد. اين مدل می

شود، ی وارد شده به محصول که در اثر تغییر اقلیم ايجاد میهعیب موجود در اين مدل اين است که صدم

گردد. به اين تورش ذاتی و تخمین بیش از حد خسارت، سناريوی دام بیش از حد واقعیت برآورد می

کشاورز گويند. علت اين امر آن است که اين مدل تنها عوامل موثر بر محصول را در نظر گرفته و نقش 
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توانند با توجه به تغییرات اقلیمی ايجاد گرفته است. اما در واقع کشاورزان می مهم کشاورز را ناديده

 (.1331)بنی اسد، اجتماعی و محیطی واکنش نشان دهندشده، نسبت به عوامل اقتصادی، 

 رهیافت ريكاردين

اقتصادی و زيست محیطی را -اين رهیافت تغییرات ارزش زمین به ازای تغییر متغیرهای اجتماعی

وری کننده بهره(. در اين نظريه رانت زمین کشاورزی منعكس2001)درسا و حسن، کندگیری میهانداز

خالص مزرعه است و درآمد خالص به ازای هر هكتار کشت محصوالت، معیاری برای رانت يا ارزش زمین 

مین يا درآمد وهوا و ديگر متغیرها را بر ارزش زشود. در واقع اين مدل آثار تغییر آبدر نظر گرفته می

(. اين روش ناکارا بودن توابع تولید را با به کار بردن 2003کند )سو و مندلسون، خالص آزمون می

کند. ارزش زمین منعكس کننده سودآوری زمین است که در صورت متغیرهای اقتصادی تصحیح می

دهد در نتیجه روی ارزش وری را تحت تاثیر قرار میشود. هر عاملی که بهرهاز آن حاصل میاستفاده 

گذارد. يكی از نقاط ضعف از روش ريكاردويی ثابت فرض کردن زمین يا درآمد خالص هم تاثیر می

  (.2001ست)درسا و همكاران، ا هاقیمت

 يافته های تحقیق

-برگشت وضعیت يک عنوان به آن تغییر و اقلیم جهان علمی محافل از بسیاری مباحث مهم از يكی

-بین هیأت که،طوریبه .است علمی هایرشته محققین اکثر توجه کانون اخیر دهه چند که است ناپذير

 وقوع حال در جهانی گرمايش و تغییر درحال اقلیم که داد گزارش 2001 سال در اقلیم تغییر الدول

 جوانه نظیر عوارضی و برنج بوته به ايجاد خسارت سبب کم حرارت درجه (. 2001 ويكنا، و دراکوپ)است

يا  کاهش دلیل پنجه )به تعداد يا ارتفاع يا کاهش توقف نشاء، رنگ تغییر و رشد کاهش زدن ناقص،

 دهیدلیل خوشه دهی )به گل دوره شدن طوالنی و غیرکامل، ناقص پانیكول خروج رويشی(، رشد توقف

فرزاده، شود )ثابتی و جعمی عملكرد کاهش و عقیمی نامنظم، ن رسید خوشچه، رفتن بین از نامنظم(،

1331.) 

 ( GMM) تخمین مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم يافته

تولید و سود شالیكاران با استفاده از برآوردگر پانل پويا تحت عنوان  در اين مطالعه اثر تغییر اقلیم بر

ده تخمین زده شد. نتايج حاصل از برآورد مدل در جدول زير ارائه ش (GMM)گشتاورهای تعمیم يافته 

 است.
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 (GMMنتايج حاصل از برآورد مدل با روش گشتاورهای تعمیم يافته )

 نام متغیر

 اثر تغییر اقلیم برتولید شالیكاران

 GMMبا مدل 

اثر تغییر اقلیم برسود 

 GMMشالیكاران با مدل 

 tآزمون  ضريب tآزمون  ضريب

 Pr(-1) تولید سال قبل شالیكاران
3311/0 

 

3311/1 

(0000/0) 
- - 

 Nr(-1) - - 2133/0 سود سال قبل شالیكاران
3116/1 

(0133/0) 

 -Pb(-1) 0311/0 قیمت سال قبل برنج
1063/0- 

(3113/0) 
- - 

 Pm(-1) - - 2633/626 قیمت سال قبل پرتقال
1063/1 

(0000/0) 

 L 0288/0 نیروی کار
1111/1 

(0001/0) 
- - 

 -Ps - - 2131/21 قیمت بذر
0331/0- 

(3233/0) 

 -Ttb 3/206331 گین دمای فصل تابستانمیان
6333/1- 

(0311/0) 
- - 

توان دوم میانگین دمای فصل 

 تابستان
Ttb^2 102/1113 

3121/1 

(0633/0) 
- - 

 -Tbr - - 1113331 میانگین دمای فصل بهار
1123/2- 

(0033/0) 

توان دوم میانگین دمای فصل 

 بهار
Tbr^2 - - 121113 

1316/2 

(0013/0) 

 Td - - 1103311 دمای دوره داشت میانگین
0016/2 

(0102/0) 

توان دوم میانگین دمای دوره 

 داشت
Td^2 - - 6/103111- 

2161/2- 

(0236/0) 

حاصلضرب میانگین دما و 

 بارندگی اسفند و فروردين
Tk*Rk - - 1332/213- 

3361/1- 

(0116/0) 

میانگین رطوبت اسفند و 

 فروردين
Ahef - - 1133130 

1121/2 

(0113/0) 

 -Ahef^2 - - 12/10131- 1231/2توان دوم میانگین رطوبت 
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 (0113/0) اسفند و فروردين

 Ahk 23/61163 میانگین رطوبت دوره کاشت
1221/1 

(0000/0) 
- - 

توان دوم میانگین رطوبت 

 دوره کاشت
Ahk^2 6123/333- 

2033/1- 

(0000/0) 
- - 

 -R1 - - 233/3113 میانگین بارندگی دوره کاشت
3331/1- 

(0112/0) 

توان دوم میانگین بارندگی 

 دوره کاشت
R1^2 - - 6313/13 

6363/2 

(0032/0) 

 -Rd 3212/130 میانگین بارندگی دوره داشت
1313/2- 

(0111/0) 
- - 

توان دوم میانگین بارندگی 

 دوره داشت
Rd^2 6136/0 

3111/1 

(0113/0) 
- - 

میانگین بارندگی فصل 

 تابستان
Rtb - - 316/1122- 

1231/2- 

(0113/0) 

توان دوم میانگین بارندگی 

 فصل تابستان
Rtb^2 - - 1131/3 

1121/0 

(1130/0) 

  های خوبی برازشآماره 

 )آماره سارگان( Jآماره آزمون 
3361/12 

30/0 

0103/16 

13/0 

 دهد.داری را نشان میهای تحقیق. اعداد داخل پرانتز سطح معنیمأخذ: يافته

 

شود که در تابع ارزيابی اثر تغییر اقلیم بر تولید و سود شالیكاران، فرض ول فوق مشاهده میطبق جد

صفر آزمون سارگان مبنی بر معتبر بودن متغیرهای ابزاری پذيرفته شده و هیچ همبستگی میان 

ضیحی متغیرهای ابزاری و جزء اخالل وجود ندارد. همچنین، در برآورد تابع تولید و سود، متغیرهای تو

عنوان متغیرهای ابزاری در نظر گرفته شده است. متغیرهای مؤثر در تابع ارزيابی اثر صورت يک وقفه بهبه

تغییر اقلیم بر تولید شالیكاران، شامل؛ وقفه سال قبل تولید، وقفه سال قبل قیمت برنج، نیروی کار، 

دوره داشت و توان دوم آن و  میانگین درجه حرارت فصل تابستان و توان دوم آن، میانگین بارندگی

 باشد.میانگین رطوبت دوره کاشت و توان دوم آن می
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ت بذر، وقفه سال قبل در تابع ارزيابی اثر تغییر اقلیم بر سود شالیكاران نیز، متغیرهای مؤثر شامل؛ قیم

بهار و عنوان محصول رقیب که اثر منفی بر سود شالیكاران دارد(، میانگین دمای فصل )بهقیمت پرتقال

توان دوم آن، میانگین بارندگی دوره کاشت و توان دوم آن، حاصلضرب میانگین دما و بارندگی اسفند و 

فروردين، میانگین رطوبت اسفند و فروردين و توان دوم آن، میانگین بارندگی فصل تابستان و توان دوم 

 باشد.دمای دوره داشت و توان دوم آن میآن و میانگین 

 GMM ر اساس مدلتفسیر نتايج ب

برای تفسیر نتايج حاصل شده، نقاط بحرانی را مشخص نموده و اثر نهايی متغیرهای اقلیمی در هر کدام 

 شود.های مورد بررسی، محاسبه میشهرستان

 نقاط بحرانی متغیرهای اقلیمی در استان مازندران 

از متغیرهای اقلیمی بیان شده عنوان يک تابع درجه دوم طبق مدل کاربردی، چنانچه تولید و سود به

 شود:باشد، در اين صورت مشتق جزئی از تابع نسبت به متغیرهای مستقل مدل به شكل زير بیان می

  

بیان کننده شیب مدل نسبت به متغیرهای اقلیمی است. اگر رابطه  که در آن 

آيد. نتايج حاصل شده در دست میهر کدام از متغیرها بهفوق را برابر صفر قرار دهیم، نقطه بحرانی برای 

 شود:جدول زير نشان داده می

 : نقاط بحرانی متغیرهای اقلیمی مؤثر بر سود يا رانت شالیكاران1جدول 

 مقدار بحرانی حد باال يا پايین متغیر اقلیمی

 3/11 حداقل میانگین دمای فصل بهار

 6/23 حداکثر میانگین دمای دوره داشت

 1/21 حداقل میانگین دمای فصل تابستان

 6/11 حداقل میانگین بارندگی دوره کاشت

 3/210 حداقل میانگین بارندگی فصل تابستان

 3/113 حداقل میانگین بارندگی دوره داشت

 11 حداکثر میانگین رطوبت اسفند و فروردين

 31 حداکثر میانگین رطوبت دوره کاشت

 های تحقیقمأخذ: يافته 

گیرد. ای از مرحله زايشی صورت میدرجه حرارت فصل بهار: در اين فصل مرحله رشد رويشی و دوره

باشد. مقدار درجه دهی و افزايش رشد طولی ساقه میای، پنجهمراحل رويشی شامل: جوانه زنی، گیاهچه
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در مناطق معتدله  حرارت و رطوبت در جوانه زنی بذر تأثیر بسزايی دارد. حداقل درجه حرارت مورد نیاز

دهی پنجهگراد و در مرحله درجه سانتی 12تا  10گیرد ورت میدر مرحله جوانه زنی که در ابتدای فصل ص

ست آمده دبه (. در اين تحقیق حداقل درجه حرارت1330)نصیری و نیک نژاد، گراد استدرجه سانتی 16

رد. همچنین میزان رطوبت مناسب در اين باشد که با مقدار مذکور مطابقت داگراد میدرجه سانتی 3/11

باشد که با مقدار بحرانی اين تحقیق مطابقت دارد.اين تحقیق رطوبت باالتر از درصد می 30تا  10مراحل 

های پوک، کاهش عملكرد داند و افزايش آن باعث افزايش دانهدرصد( را مناسب نمی 30نقطه بحرانی)

 شود.می

ها، در مرحله زايشی ها، مادگی، سنبلچههای زايشی از جمله پرچمدامدرجه حرارت دوره داشت: رشد ان

 11گیرد. آغاز اولیه خوشه قابل رويت است. کاهش درجه حرارت هوا و آب به کمتر از يا داشت صورت می

-دهد. مناسبگردد و عملكرد را کاهش میگراد باعث تأخیر در ظهور اين مرحله میدرجه سانتی 20تا 

(. در اين 1330گراد است )نصیری و نیک نژاد، درجه سانتی 31تا  21ر اين مرحله حرارت دترين درجه 

 10دست آمده است. درجه حرارت باالی گراد بهدرجه سانتی 6/23رجه حرارت مطلوب تحقیق حداکثر د

 درجه بر تعداد و تكامل سنبلچه اثر منفی داشته است.

باشد، اين فصل مرحله داشت و برداشت را شامل می درجه حرارت فصل تابستان: با توجه به اينكه

گراد است. کاهش درجه حرارت، مرحله درجه سانتی 31تا  21بهترين درجه حرارت مرحله رسیدن بین 

گراد(، درجه سانتی 10حرارت)باالتر از  های بارور را کاهش و افزايش درجهرسیدن را طوالنی و تعداد گلچه

)نصیری و نیک نژاد، دهدها را افزايش میات و بیماریتر اما خسارت آفمرحله رسیدگی دانه را کوتاه

باشد که با مقدار گراد میدرجه سانتی 1/21دست آمده ارت به(. در اين تحقیق حداقل درجه حر1330

 مذکور مطابقت دارد.

 های استان مازندرانمقايسه اثرنهايی متغیرهای اقلیمی بر رانت شالیكاران در شهرستان

های استان مازندران در جدول زير آورده شده ايج حاصل از اثر نهايی متغیرهای اقلیمی برای شهرستاننت

 ها را با يكديگر مقايسه نمود.توان اثر نهايی شهرستاناست. در اين جدول می
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  هكتار(/ريال 10: واحد) مازندران استان هایشهرستان در اقلیمی متغیرهای نهايی اثر میانگین: 2 جدول

 

 ها مثبت بوده و نشان دهنده آن است که اثر نهايی دمای فصل تابستان در تمامی شهرستان

 باشد. با توجه به اينتر از نقطه بحرانی يا حد باال( می)پايینزده بهینهیانگین اين متغیر در بام

ده ريال در هكتار و  2/11131متغیر، بیشترين اثر نهايی بدست آمده مربوط به شهرستان ساری با  

 باشد.ده ريال در هكتار می 1/603کمترين آن مربوط به شهرستان نوشهر با 

ها ر برای شهرستان قائمشهر و نوشهر منفی و برای بقیه شهرستانهمچنین، اثر نهايی دمای فصل بها

نوشهر  هايی که دمای داشت بر رانت شالیكاران مؤثر بوده، شهرستانمثبت بوده است. در بین شهرستان

دهد که بیشترين اثر باشند. نتايج نشان میها دارای رانت منفی میدارای رانت مثبت و بقیه شهرستان

ده ريال در هكتار و کمترين آن در شهرستان رامسر  6/1301اشت، در شهرستان نوشهر با نهايی دمای د

 اتفاق افتاده است.

های آمل، بابل و نوشهر، بارندگی دوره کاشت اثر منفی و در ديگر دهد که در شهرستاننتايج نشان می

داشت در شهرستان قائمشهر ها، اثر مثبت بر اثر نهايی داشته است. اثر نهايی بارندگی دوره شهرستان

ها ها منفی بوده است. اثر نهايی بارندگی فصل تابستان در همه شهرستانمثبت اما در ديگر شهرستان

های رامسر و ساری دارای رانت مثبت و باشد. اثر نهايی رطوبت اسفند و فروردين در شهرستانمنفی می

باشد. شهرستان ساری با میزان رانت ی میهای ديگر دارای رانت منفمعنادار بوده و در شهرستان

اثر نهايی  

دمای فصل 

 بهار

اثر نهايی 

دمای 

 داشت

اثر نهايی 

دمای 

 تابستان

اثر نهايی 

بارندگی 

 کاشت

اثر 

نهايی 

بارندگی 

 داشت

اثر نهايی 

بارندگی 

 تابستان

اثر نهايی 

رطوبت 

اسفند و 

 فروردين

اثر 

نهايی 

رطوبت 

 کاشت

 1/2113 1/23111 -1/3333 -3/131 -1/1636 3/3022 -366113 3/226316 آمل

 1/1116 -1/13311 -1/3631 -3/122 -330 6/3316 -331013 2/201321 بابل

 1/2113 -111363 -2161 -1/133 3/1111 6/13133 -222011 1/126330 بابلسر

 1/131 2/13211 -3/3616 -3/61 3/1201 1/1121 -110322 2/321033 رامسر

 3/1361 2/10231 -3136 -1/103 1/661 2/11131 -331013 6/116333 ساری

 -1/111 -2/10231 -3/2331 1/1116 3/1236 1/3610 -160121 -113113 قائمشهر

 -3/611 -1/1613 -1/2110 -1/31 -1/1 1/603 6/1301 1/1612 نوشهر
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، دارای بیشترين رانت مثبت است. همچنین نتايج حاکی از آن است ( در میان ديگر شهرستان2/10231)

های قائمشهر و نوشهر، منفی بوده و در بقیه که اثر نهايی متغیر اقلیمی رطوبت دوره کاشت در شهرستان

اثر نهايی رطوبت کاشت، يكی از عوامل کاهش رانت شالیكاران  باشد. منفی بودنها مثبت میشهرستان

باشد. زيرا اين شهرستان بر اساس شاخص دمارتن در منطقه خیلی مرطوب قرار دارد و رطوبت خیلی می

 شود.زياد باعث پوسیدگی ساقه محصول می

 نتايج و بحث

مطرح است. تغییر اقلیم همه  محیطی جوامع بشریترين مشكل زيستامروزه تغییر اقلیم به عنوان مهم

ترين و آسیب دهد، اما بخش کشاورزی شايد حساسای تحت تأثیر قرار میهای اقتصادی را تا اندازهبخش

پذيرترين بخش باشد، چرا که محصوالت کشاورزی وابستگی زيادی به منابع اقلیمی دارند. از اين رو 

تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات احتمالی اين یآگاهی و آمادگی برای مقابله با اثرات اين پديده م

پديده داشته باشد. در اين مطالعه سعی شد به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تولید و رانت شالیكاران 

پرداخته شود. به همین منظور در ابتدا برای  1333-1333های های استان مازندران طی سالشهرستان

بیین تئوريک و طراحی يک مدل در قالب رهیافت ريكاردين پرداخته لحاظ نمودن اثرات اقتصادی، به ت

نی بر روش گشتاورهای تعمیم های پانل پويا مبتها از تكنیک دادهشد. سپس برای تخمین مدل

باشد، استفاده گرديد. سپس برای بررسی اثر نهايی تغییر اقلیم بر تولید و سود به عنوان می (GMM)يافته

یكاران استان مازندران و تحلیل و تفسیر نتايج بدست آمده طی دوره مورد بررسی، از معیاری از رانت شال

و ناگهانی  تغییرات تدريجی روند منظور آشكارسازیروش گشتاورهای تعمیم يافته استفاده شد. به

 کندال و شیب خطآماری من آزمون از های گذشته،دوره در ساالنه بارندگی( و اقلیمی)دما پارامترهای

 سن استفاده شده است.

های رامسر و بابلسر به میزان با توجه به ضرايب متغیرها و آزمون رونديابی، افزايش دما در شهرستان

بوده و اين افزايش در فصل بهار و تابستان، باعث افزايش تولید و سود )رانت( در اين  03/0و  02/0

دار و باعث افزايش رانت شده است اما نیگردد. افزايش بارش در دوره کاشت و داشت معشهرستان می

دار نشده اما ضريب مثبت دارد. با توجه به اينكه روند گیرد معنیدر فصل تابستان که برداشت صورت می

)مرحله کاشت و داشت(، ه، اين کاهش بارندگی در فصل بهارکاهش بارندگی در بررسی آماری ديده شد

 .تواند باعث کاهش عملكرد و رانت گرددمی

 منابع
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