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، مطالعه تولید گندمبر تغییرات اقلیم و انتشار دی اکسید کربن اثرات 

 موردی استان همدان

 2رحیمی حاجی محمود ،*1ذوقی سلطانی احمد

 
 چكیده

 ییراتتغ یرمطالعه تاث یناتواند از عوامل اصلی تغییرات در تولید محصوالت کشاورزی باشد. ای میتغییرات اقلیمی و تجمع گازهای گلخانه
مورد ( ARDLمدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی ) با استفاده از همدان استانگندم در  یدبر تول ایلیمی و انتشار گازهای گلخانهاق

 ییراتکه تغ دادنشان استفاده شده است. نتایج  1531تا  1531 یهاسال هایسالاطالعات  برای این منظور ازاست.  بررسی قرار داده
تغییرات دمایی و تكنولوژیكی بر تولید گندم استان همدان  اما  گذارد یم یرتاث استان همدانگندم در  یدبر تولیر بارش از طریق متغ یمیاقل

با افزایش سطح انتشار دی اکسید کربن سطح تولید استان همدان با کاهش مواجه می  بر اساس نتایج به دست آمدهد. تاثیر معنی داری ندار

درصد از انحراف از تعادل بلند مدت در یک  8/38 در این مطالعه برابر با به دست آمد که نشان می دهد  طامقدار جذب تصحیح خ. گردد

های تامین اعتبارات کشاورزی اصالح گردد تا کشاورزان در تامین نیازهای مالی برای گردد سیستم. پیشنهاد میتصحیح می گردد دوره
 .ییرات اقلیمی با محدودیت مواجه نگردندهای نوین در برابر تغاستفاده از تكنولوژی

 
 .ARDL ، ECMای، تغییر اقلیم، تولید گندم، همدان، انتشار گازهای گلخانههای کلیدی: واژه
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 مقدمه

 Ghanbarzadeh Lak  and)باشد می یگلخانه ا یلظت گازهااز عوامل افزایش کمی و غ انسان یهافعالیت

Sabour, 2010)شده است. اثرات  یی گسترده ای در مناطق جهانآب و هوا ییراتتغ یجادسبب ا ، که

ه . مادباشد یمنف یا یممکن است مثبت، خنث های جغرافیایییمی با توجه به موقعیتاقل ییراتتغ

 اینگونه را یمیاقل ییرات( تغUNFCCC) یمیاقل ییراتچارچوب ملل متحد در مورد تغ یونکنوانسیکم

مربوط  یانسان یهایتبه فعال یرمستقیمغ یا یمکه به طور مستق ییآب و هوا ییراتتغ"ند؛ ک یم یفتعر

این پدیده . (Ghorbannejhad et al., 2019)د دهیم ییررا تغ ینجو زم یبترک هااین فعالیت شود که یم

های بشر مختلف به شدت بر فعالیت یزمان یها ورهدر طول د یعیطب یستیبر تنوع ز عالوه بر اثار شدید

در  یاگلخانه یگازها یبترک ییرتغ ی عاملی مهم دراقتصاد یها یت. فعال(Li et al., 2020)تاثیرگذار است 

 یتروژنن ید(، اکس2COکربن ) یداکس یگازهای گلخانه ای عبارتند از د ین. مهمترشودمحسوب میجو 

(O2N( متان ،)4CH .و بخار آب ) یشگرمایکی از علل شناخته شده  یاگلخانه یغلظت گازهاافزایش 

 یلدال از .(Motha  and Baier, 2005)دانند د کارشناسان این رابطه را دو سویه میاست، هر چن جهان

 یشافزا یبرا یعیاز منابع طب جهان یاقتصادهاگیری توان به بهرهمی یاگلخانه یگازهاتجمع  یعمده برا

توسط  از آب و هوا یخطرات ناشعدم کنترل قهری دوم،  ی،الملل ینسهم صادرات خود در بازار ب

 Janjua)، اشاره نمود (UNFCCC) ییآب و هوا ییراتچارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغ یونکنوانس

et al., 2014). یتفعالاز  ناشی ای انتشار یافته در جوبخش قابل توجهی از رشد و تجمع گازهای گلخانه 

  Stern)است  توسعهدر حال  یکشورها های فسیلی دراز جمله سوخت انرژی و مصرف یدمختلف تول یها

and Stern, 2007).  الگو در  ییردما، تغ یشافزا ی،خشکسال یل،)س ییآب و هوا ییراتتغ یرتاثاز سوی دیگر

دارند و بخش قرار  یردر مناطق گرمس یشترکه ب دهدرخ میدر حال توسعه  یکشورها در( عمدتا یبارندگ

 Pooralihosein  and Massah) ای از تولید ناخالص داخلی استدر آنها دارای سهم قابل مالحظه یکشاورز

Bavani, 2013). و در صدر آنها غلظت گازهای گلخانه ای در ایرانCO2 و  1531، در دوره بعد از سال

مطالعات نشان  .(Pourghasemian  and Moradi, 2017)بخصوص پس از جنگ تحمیلی افزایش یافته است 

-این امر در مورد بخش هستند،گسترده مواجه  ییآب و هوا ییراتتغ با جهان هایکشورتمام دهد که می

دارای بیشترین  یکشاورز بخشبا این وجود  های مختلف اقتصادی در هر کشور نیز کامال صادق است

 . (Rosegrant et al., 2008) تاثیرپذیری از نوسانات آب و هوایی است
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دما، در  یشکاشت و برداشت، افزا یختار های بارندگی،الگو ییرتغ از جمله جهت یناز چند اقلیم ییراتتغ

 ,Pearce et al., 1996; Shokouhi)اثرگذار است  یکشاورز یبهره ور برتعرق، -یردسترس بودن آب و تبخ

وجود اثرات متفاوت و متضاد در بخش کشاورزی برآیند اثرات تغییرات اقلیمی را بر کشاورزی به  .(2019

قرار گرفته  اثیر تغییرات اقلیماز جمله محصوالت کشاورزی که تحت ت شکلی نامشخص درآورده است.

اهمیت باالی محصول گندم به عنوان محصولی استراتژیک در صنایع . است محصول گندم می باشد

 Deihimfard et)ی کاربردی باالی گندم دارد غذایی و صنایع، از جمله صنایع کاغذ و چسب نشان از دامنه

al., 2015) :نام علمی( گندم .Triticumمهمترین غله ) ی شناخته شده در جهان و از خانوادهPoaceae 

 Alireza  and Mehdi)گردد است، این محصول در ایران در غالب دو محصول بهاره و پاییزه کشت می

Nassiri, 2008)های محیط زیستی . از دید برخی کارشناسان تغییرات شرایط اقلیمی و افزایش آلودگی

 یشترغلظت ب. (Rezaei Chermahini et al., 2020) ممکن است بر عملکرد گندم در کشور نیز اثرگذار باشد

CO2 است که منجر به رشد رویشی شده  یاهسرعت رشد گ یشعامل افزا ود فتوسنتز رون یشسبب افزا

 Balouchi et al., 2009; Rezaei Chermahini et)یابد اما اهمراه با رشد زایشی نبوده و عملکرد کاهش می

al., 2020)توانند بر عملکرد اسمی محصول اثر کدام می . از سوی دیگر عوامل اقلیمی شناخته شده هر

رشد گیاه کاهش یافته و در دما در محیط گذار باشند، مطالعات نشان داده است با ادامه افزایش سطح 

 Soltani-Zoghi and مطالعه .(Motha  and Baier, 2005; Warrick, 1988)گردد نهایت متوقف می

Ghaderzadeh (2020)  و تغییرات  یرپذ یبآس یاربسرات اقلیمی ایران در برابر تغیینشان می دهد که

 .Soltani et al گردد. در مطالعهدمایی و بارشی باعث افزایش و کاهش تولید محصوالت کشاورزی می

موجب بهبود تولید محصوالت زراعی می گردد با این حال این   افزایش سطح دی اکسید کربن(2016)

توان با افزایش می  برخی محصوالت بوده و تنها در کوتاه مدتدهد که نتایج محدود به مطالعه نشان می

 Parhizkari از جمله . در برخی مطالعاتانتشار دی اکسید کربن انتظار افزایش برخی محصوالت را داشت

and Sabuhi (2014)نهاده های ، یدجد هایگونه های کاربردی در کشاورزی از جملهیفناور با تاکید بر

 دهد.بر تولید محصوالت کشاورزی از جمله گندم را نشان می یمثبت نقش یآبیار سیستم های اصالحی و

عنوان  بهبه محصول گندم غذایی  یازاما ن پدیده های محیط زیستی نامطلوبو  یمیاقل تغییرات با وجود

به عنوان یک هدف اساسی در اسناد باالدستی و برنامه  تا کشت گندم یدهباعث گرد یکاستراتژ یمحصول

سال با رشد همراه  ۰۴ یگندم در کشور در ط یدکشت و تول یرسطح ز تعریف شده و ریزی های کشور

 1531در سال کشور  تولید و سطح زیر کشت گندمبنابر گزارش وزارت جهاد کشاورزی، میزان  .باشد
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حدود به  آن یددهه تول گذشت چهارپس از  بوده کههکتار  یلیونم 262/۰ وتن  یلیونم 191/5 برابر

 ,Nabi Khalili) استافزایش یافته هکتار  یلیونم 26۰/3 و سطح زیر کشت به حدودتن  یونیلم ۰۴۴/12

2018). 

که اعداد و ارقام نشان از از رشد سطح زیر کشت محصول گندم در سالهای بعد از از سال  با این حال

 زراعی دارد اما ذکر این نکته ضروری است که میزان سطح زیر کشت محصول گندم در سال 1531

 -92هکتار بوده که حتی از سطح زیر کشت محصول گندم در سال زراعی  6۴۰22۴1به میزان  1561-62

تن به میزان  3936139با این حال میزان محصول گندم در طی همین مدت از  .بیشتر است 1591

بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی سطح زیر کشت گندم در استان . تن افزایش یافته است 15113232

ر تن محصول منج 612216هکتار بوده که به تولید  511122بالغ بر  65-1562همدان در سال زراعی 

که  هکتار بوده 591916سطح زیر کشت گندم به میزان  92-1591در حالیکه در سال . گشته است

به ( 2)و  (1)در نمودار های . گندم کشاورزان از زمین های کشت برداشت شده است تن محصول 622212

 میزان تولید گندم در کشور و استان همدان را مشاهده وضوح می توان نوسانات سطح زیر کشت و

تحت تاثیر عوامل  نشان می دهد سطح زیر کشت و میزان تولید محصول گندم در طی سالیان که نمود

موثر و میزان تولید محصول گندم در استان  شناخت عوامل. مختلف دچار تغییرات فراوان شده است

ادگی همدان به عنوان یک نمونه از کشور باعث می گردد تا نسبت به رخداد های مختلف در آینده آم

 دهد یکشت گندم را نشان م سطح زیرو  یدروند تول (1)شکل . (Amini et al., 2020) بیشتری فراهم آید
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 . ایرانگندم در  یدتول سطح زیر کشتگندم و  یدتول( 1) شکل
Figure (1) Production and area under wheat production in Hamadan province. 

 
 . استان همدانگندم در  یدتول سطح زیر کشتگندم و  یدتول( 1) شکل

Figure (1) Production and area under wheat production in Hamadan province.  
 

گاز های گلخانه ای در کشور و تغییرات اقلیمی و هوا شناختی فراوان در طی سالیان اخیر  افزایش انتشار

کشاورزی کشور در  عاملی شده است تا ،که منجر به رخداد خشکسالی های پیاپی در کشور گردیده

عنوان استانی با منابع آب از دیرباز به  از آنجا که استان همدان. باشد یب پذیری قرار داشتهآس شرایط

تا کشاورزی استان  برداشت بی رویه از منابع در اختیار کشاورزان موجب گردیده است ،شناخته می شود

توان افزود می زمسئله این نکته را نی به این. به شدت نسبت به تغییرات اقلیمی آسیب پذیر نشان دهد

که با وجود آنکه استان همدان از استان های صنعتی کشور محسوب نشده و صنایع بزرگ در آن وجود 

 گازهایندارد اما قرار گرفتن در کنار استان های مرکزی و تهران موجب گردیده است تا سطح انتشار 

ت کشاورزی در اثر کاهش ای استان افزایش یافته که در پی آن ممکن است عملکرد محصوالگلخانه

انجام مطالعاتی که به تاثیرات عوامل  در چنین شرایطی . توانایی فتوسنتز گیاهان با کاهش مواجه گردد

اند در برنامه ریزی های بلند مدت تود، میاقلیمی و هوا شناختی بر عملکرد بخش کشاورزی می پرداز
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 ,.Mahmoodi Momtaz et al., 2020; Soltani et al)سیاست گذاران و برنامه ریزان مورد استفاده قرار گیرد

2016). 

 یاز مطالعه بررس دهد هدفمیتأثیر متغیرهای مختلف بر تولید گندم مورد بررسی قرار  حاضرمطالعه  

 یخیتار یفاده از داده هابا است استان همدانگندم در  یدبر تول اقلیمی و هواشناختی یرهایمتغ یرتاث

 .است

 روش تحقیق

توان به کار نیاز است تا تعیین گردد که کدام مدل را در مطالعه می، ها در تخمینمدلاز استفاده از  قبل

 یبررس . برایمهمترین ابزار در انتخاب مدل تخمین یک مطالعه بررسی ایستایی متغیر هاست برد.

تعمیم یافته فولر  یکیواحد د یشهر آزمون ای مختلفی از جملههتوان از روش یرها میمتغ ایستایی

ها همگی در سطح ایستا باشند، در تحلیل از روش بردار اگر داده .بهره برد( پرون ) یلیپس( و ف)

-یو اگر داده ها همگی ایستا از درجه واحد باشند از روش همجمعی یوهانسن استفاده م خودتوضیحی

 2ها متغیر هم ایستا از درجه در دادهگردد، در صورتی که داده ها ایستا از درجات متفاوت باشند و 

 بهره برد.  توان از روش، میمشاهده نگردد

 پسران و شین که در ابتدا توسط Autoregressive Distributed Lag(ARDLدر این مطالعه از مدل )

(Pesaran & Shin, 1998)  میشناخته آزمون همجمعی روش یک به عنوان استفاده گردیده است که-

مدل  است.هم جمعی یا هم انباشتگی  مدلهای سایر برابر در مشخصی مزیتهای دارای ARDL مدل شود.

ARDL مطالعاتی با تعداد مشاهدات کم و در نمونه های  برایبوده و  پذیربسیار انعطاف یرهادر ادغام متغ

متغیرهای با های همجمعی در این مدل و بر خالف سایر روش (Duasa, 2007) استکوچک مناسب 

خود و نتایج آن در شرایط مسائلی چون  دنقابل تخمین می باش نیزدرجات هم انباشتگی متفاوت 

، با این (Frimpong Magnus & Oteng-Abayie, 2006) نااریب و کاراستهمبستگی و درونزایی 

 این مطالعههدف  وجود این مدل در حضور هر متغیر هم انباشته از درجه باالتر از یک ناکارا و اریب است.

، گندم( در کوتاه مدت و بلندمدت است یدوابسته )تول یرمتغ یکمختلف بر  یرهایمتغ یرتاث یبررس

ARDL متغیرها از کوتاه مدت به بلند  ارتباطو  یدتول برای متغیرهایکوتاه مدت و بلند مدت را  مدل یک

مستقل  یرهایه عنوان متغو ب است( هزار تن)گندم  یدوابسته تول یرمتغ در این مطالعه.کندمدت بیان می

، (رادسانتیگ درجهدما ) مترمکعب(،هزاراستان همدان )کربن  یداکس یانتشار د یرهایمتغ یاز تعداد
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 یرهایمتغ ین. در کنار ا( بهره برده شده استمترمکعب نیلیوممصرفی )و آب  (متر یلیم)بارش  یانگینم

 یلیاردم) یکشاورزات ، اعتبار(هزار هکتارسطح زیر کشت )شامل  یحیتوض یرهایمتغ یگرد یمی،اقل

و لوله چاه( در نظر گرفته شد. برای آن که  کف شکن ،)تراکتور یتکنولوژو  (هزار تن)مصرف کود  ریال(،

هزینه کف شکنی  د شود از سه فاکتور، شامل هزینه اجاره تراکتور و کمباین،متغیر تکنولوژی در مدل وار

از آنجا که هزینه مربوط به حفر چاه به شدت وابسته به  .استفاده شده است حفر چاهها چاه ها و هزینه

ه قانونی و یا غیر قانونی بودن حفر چاه می باشد به همین دلیل تنها هزینه تهیه لوله های استخراج آب ب

ی کف شکن نیز به علت آنکه کاهش سطح آب هزینه .عنوان شاخص هزینه حفر چاه در نظر گرفته شد

. های نیازمند تکنولوژی اضافه گردیدهای زیرزمینی باعث خشک شدن چاه ها گردیده است،به هزینه

مباین استفاده های مربوط به ماشین آالت نیز است هزینه اجاره تراکتور و کبرای در نظر گرفتن تکنولوژی

مصرف کود  ی،کشاورز اتکشت گندم، آب، اعتبار یرگندم ساالنه، سطح ز یدمربوط به تول یداده هاد. ش

 یانتشار د یداده ها، های موجود در سایت سازمان وزارت جهاد کشاورزیبا استفاده از داده یو تکنولوژ

امه با استفاده از سهم جمعیت استان صورت سرانه اخذ و در ادبانک جهانی به یتکربن از وب سا یداکس

مدل  یکل شکل    است. اخذ گردیدهایران  یهواشناس سازماندما و بارش از  یداده ها استاندارد گردید.

ARDL  باn  است (1صورت معادله )به متغیر  (Binuomote et al., 2012; Baig et al., 2020): 

(1) 

 
 است (2ی )رابطهبه شرح  ARDLدست آمده از مدل ی بهمدل تصحیح خطا

(2) 
 

 یمنف Ψمقدار  ECMمدل  یبرارود انتظار میدهد و  یا نشان متعدیل ر سرعت پارامتر Ψمعادله فوق  در

با چه در هر دوره  یرهامتغ ینکند که هرگونه اختالف از تعادل بلندمدت ب یباشد. تصحیح خطا مشخص م

. بازگرددتعادل بلند مدت  یتشود و چقدر زمان الزم است تا دوباره به موقع یتصحیح مضریبی 

گندم با  یدتول رابطه به دست آمده است.جمعی هم ینیاست که از مدل تخم ییهامانده اقیب 

 :(Vatankhah et al., 2020)  است ( آمده5ی )در رابطه یرهای از پیش گفته در روش تحقیقمتغ

(5)  
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با مدل  یسهدر مقاشود، زیرا این مدل ( تبدیل می۰)ه معادلبه مدل لگاریتمی و خطی  یخط یبترک این

 دهد:تر و سودمندی باالتی را ارئه مینتایج با تفسیر مناسب ساده یخط

(۰)  
 

( به 3ی )از رابطه یرهامتغ ینمدت ب بلندکردن رابطه  یداپ یمطالعه برا یبرا ARDLاز مدل  یخاص فرم

 :آیددست می

(3)  

 
 ( حاصل نمود؛6)معادله  یقتوان از طر یرا م ARDLکوتاه مدت مدل ی پویا مدلکه  یحال در

(6)  

 
عدم وجود صفر یهشود. در مرحله اول فرض یم یبررس یرهامتغمیان ، رابطه بلندمدت ARDLآزمون  در

فرض یک نیز وجود   ی همجمعی است، فرض صفر عبارت است ازرابطه

 statistic-F یا Waldباشد. آزمون می ی همجمعی است که بصورت رابطه

 (Pesaran et al., 2001)یت بدون محدود یتعادل یدر مدل تصحیح خطا یرهامتغ یوقفه یبررس یبرا

در نخستین مرحله ایستایی . نمایدی بحرانی را نیز مطرح میمقادیر و دامنهگردد که در آن یاستفاده م

و اگر با یک بار  I(0یرها در سطح ایستا باشند، )متغ ، اگر در مدلگیردمتغیرها مورد آزمون قرار می

ه بلند مدت نیز با استفاده باشند. در گام دوم نیاز است تا وجود رابطمی I(1تفاضلگیری ایستا شوند)

 F. اگر ددگر بررسی (Pesaran et al., 2001) پسران شده توسط یشنهادپ یبحران یرمقدار با مقاداز

رد شده و وجود حداقل یک صفر  یه، فرضمحاسباتی بیشتر از کرانه باالی آزمون پسران و شین باشد

 یرد،قرار بگ بین دو کرانه آزمون پسران و شین اسباتیمح F یراگر مقاد گردد.رابطه بلند مدت تایید می

ر از کرانه پایین آزمون پسران و محاسباتی کمت Fدر پایان اگر  .توان فرض را رد نمود و یا پذیرفتنمی

 AICمعیارهای )از  ARDLدر مدل  .پذیرفته و رابطه بلند مدت وجود ندارد.  H0شین باشد، فرض 
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(Akike یارو مع Bayesian Schwarz (SBC) در شود.  یاستفاده م های بهینهتعداد وقفهانتخاب  جهت

مجموع  یرها،متغ میانمدت  یرابطه طوالن ییداز تا پس .یندآ یبدست م بلندمدت هایکشش، گام بعد

 ,.Brown et al)( را که توسط براونCUSUMSQمربعات ) ی( و مجموع تجمعCUSUM) یتجمع

 Pesaran) رانسهمانطور که توسط پ گیرد،برای آزمون مورد استفاده قرار میشده است،  یهته  (1975

& Shin, 1998; Pesaran et al., 2001) صحت مناسب  یبررس یبرا هاآزمون ینشده است، ا یشنهادپ

را  یجها در مدل تصحیح خطا گنجانده شده و نتاآزمون ین. ایرندگ یم رمورد استفاده قرا ARDL یبرا

درصد  3در گروه  یدبا CUSUMQو  CUSUM برای اثبات وجود آزمون. دهدنمایش میدر شکل 

 .(Taghavi & Pahlavani, 2018)یرند قرار گ یبحران

 نتایج و بحث

 الزامی است که ابتدا ایستایی متغیرها مورد آزمون قرار گیرد. برایهمانگونه که پیشتر بیان گردید، 

( رون )پ یلیپس( و ف)تعمیم یافته فولر  یکیواحد د یشهر آزمون یرها ازمتغ ایستایی یبررس

  یج آزمون ایستایینتا نشان داده شده است. 1هر دو آزمون در جدول  یج. نتااستفاده گردیده است

دهد که دما، سطح زیرکشت،کود و بارش در سطح ایستا بوده و سایر متغیرها با یکبار نشان می

تمامی دهد که پرون نیز در داده ها نشان می شوند. نتایج آزمون ایستایی فیلیپستفاضلگیری ایستا می

ها باشند. در دادهدر سطح ایستا میمتغیرهای پژوهش به جز میزان تولید گندم و انتشار دی اکسید کربن 

 .نیز تامین گردیده است کاربرد روش گردد و در نتیجه شرط الزم برای مشاهده نمی متغیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

0393 

 

 ( آزمون ایستایی متغیرهای مورد بررسی1ول )جد

 PPآزمون  ADFآزمون   متغیر

 I(0) I(1) I(0) I(1) 
 - -LnFertilizer ***3۰۴/3- - ***35۰/3  کود

اعتبارات 

 کشاورزی

LnAgr.Credit 
5۴2/1- ***۴25/6- *2۴9/1- ***311/12- 

 دی اکسید

 کربن 

LnCO2 
613/۴ ***221/3- 566/۴- ***592/15- 

 - -LnPrecipitation *692/1- - **521/2 بارش

مساحت زیر 

 کشت

LnArea 
***226/3- - ***392/15- - 

میزان تولید 

 گندم

LnWheat 
۰21/۴ ***193/6- 1۰9/۴- ***621/12- 

 - -LnTemperature ***211/1- - ***132/12 دما

 - -LnTechnology 225/۴- ***611/3- *13۰/1 تکنولوژی

 - -LnWater 313/۴- ***221/۰- **23۴/2 آب

 درصد( 1و  درصد 3 ،درصد 1۴داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تحقیقمأخذ: یافته

 

 تشخیص رابطه بلندمدتآزمون 

. استفاده از گرددمی( استفاده 3معادله ) آزمون کرانه پسران و شین ، ازروابط بلندمدت  یبررس برای

( SBCشوارتز ) یسینب یار( و معAIC) ایئکآک یارمع ی توصیه شدهوقفه به عنوانی بهینه حداکثر وقفه

 . شود یم یهتوص

، در مقابل وجود ی همجمعی با شرط عدم رابطهصفر  یه( فرض3معادله ) برای

Metodieva -Harizanova) شده است آزمون یرهامتغ یاندر م رابطه همجمعی 

& Harizanova-Bartos, 2019)یج آزمون همجمعی گزارش شده است. نتا 2به دست آمده در جدول  یج. نتا

به بحرانی جدول  یرمقادی باالی باالتر از کرانهمحاسباتی  Fی آمارهدهد که مقدار  ینشان م بلندمدت
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ی همجمعی بلند مدت درسطح معنی باشد.نتایج به دست آمده نشان از وجود رابطهمی٪1 یب در سطحترت

 دارد. ،٪1داری 

 

 تعیین روابط بلندمدتبرای  کرانه پسران و شیننتایج آزمون  )2(جدول

 سطح اطمینان ارزش آزمون آماری
 بدون وقفه

I(0) 

 با یک وقفه

I(1) 

  Asymptotic: n=1000 

F-statistic 2۰3/6 1۴% 92/1 29/2 

k 1 3% 11/2 21/5 

  1% 15/2 9/5 

Actual Sample Size 52 Finite Sample: n=40 

  1۴% 132/2 296/5 

  3% 325/2 229/5 

  1% ۰۴2/5 ۴51/3 

  Finite Sample: n=35 

  1۴% 196/2 51/5 

  3% 391/2 9۴1/5 

  1% 399/5 25/3 

 درصد( 1و  درصد 3 ،درصد 1۴داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تحقیقمأخذ: یافته

-گردید که خروجی آن در شکلاعمال  ARDLروش  پایداری ییدتأ یبرا CUSUMSQو  CUSUMآزمون 

 ارائه شده است.  5و  2های 
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 لپایداری ضرایب مد CUSUMSQنمودار  )5(شکل  پایداری ضرایب مدل CUSUMنمودار  )2(شکل 

در میان  CUSUMSQو  CUSUM از آنجا که نمودارهایکه  نتیجه گرفتتوان  یم 5و شکل  2از شکل 

رگرسیون  بودن توان از صحت نتایج به دست آمده و پایدارمیقرار دارند  ٪3 ی مقدار بحرانیدامنه

کوتاه مدت و بلند مدت  هایکشش نتایج . اطمینان حاصل نمودی زمانی مورد بررسی در دورهبرآوردی 

 نشان داده شده است.  5در جدول 

 ARDLمدل کوتاه مدت و بلندمدت و کشش  یجنتا (5دول )ج

 ضریب  متغیر
خطای 

 استاندارد
 tی آماره

 C ***152/۰ ۰56/1 222/2 عرض از مبدا

کشاورزی با یک  اتاعتبار

 وقفه
LnAgr.Credit (-1) ***۰16/3 15۰/1 25۴/۰ 

 LnFertilizer(-1) **6۴1/2 232/1 ۴12/2 مصرف کود با یک وقفه

 LnPrecipitation ***۰16/۴ ۴61/۴ 222/6 بارش میانگین

 LnArea (-1) ***153/1 ۰1۰/۴ 126/۰ سطح زیر کشت با یک وقفه

 -LnCO2 ۴2۴/۴- 555/۴ ۴6۴/۴ انتشار دی اکسید کربن

 LnTechnology 2۰3/۴ 122/۴ 531/1 تکنولوژی

 LnTemperature ۴93/۴- ۰56/1 222/2 دما

 LnWater (-1) ۴۴9/۴ 15۰/1 25۴/۰ آب مصرفی با یک وقفه
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 D(LnAgr.Credit) ***113/2 ۰61/۴ 322/۰ اعتباراتتفاضل مرتبه اول 

اعتبارات تفاضل مرتبه اول 

 با یک وقفه
D(LnAgr.Credit (-1)) 565/1- 

۰21/۴ 199/2- 

مصرف تفاضل مرتبه اول 

 کود
D(LnFertilizer) ***212/1 

592/۴ 216/5 

سطح زیر تفاضل مرتبه اول 

 کشت
D(LnArea) ***6۴۴/۴ 

111/۴ 591/3 

آب تفاضل مرتبه اول 

 مصرفی
D(LnWater) ***۴66/۴- 

۴۴1/۴ ۴92/1۴- 

با یک  آبتفاضل مرتبه اول 

 وقفه

D(LnWater (-1)) 
***۴32/۴- 

۴۴9/۴ 351/3- 

 درصد( 1و  درصد 3 ،درصد 1۴داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تحقیقمأخذ: یافته

 

دار  یمعن یو کود از نظر آمار ی آن، آب، اعتبارات کشاورزی و وقفهگندم مساحت زیر کشت ریمقاد

کند.  یم یفاگندم ا یدتول یشدر افزا یو کود گندم نقش مهم سطح زیر کشت کوتاه مدت . درهستند

 ایشدرصد افز6/۴گندم را با  یدتواند تول یم سطح زیر کشت در درصد 1 یشدهد که افزا ینشان م یجنتا

با این  دهد. افزایش درصد 221/1 یزانگندم را به م یدتواند تول می کود در ٪1 یشکه افزا یدهد، در حال

دهد، درصد تشکیل می 113/2حال مهمترین فاکتور در کوتاه مدت را متغیر اعتبارات کشاورزی با ضریب 

رشد توانمندی کشاورزان  تواند باعثافزایش اعتبارات کشاورزی همانگونه که مشخص است به خوبی می

های گذشته به علت ایجاد بدهی بر دوش های احتمالی باشد. با این حال اعتبارات سالدر مقابله با شوک

بر گردد. درصد می 565/1کشاورزان اثر معکوس و منفی داشته و باعث کاهش سطح تولید به میزان 

رف کود و میانگین بارش و سطح زیر اساس نتایج به دست آمده متغیرهای اعتبارات کشاورزی و مص

 اعتبارات و کود در این بین متغیرهای باشند، موثر گندم محصول تولید بر توانندمیکشت در کوتاه مدت 

 توانایی افزایش جهت در تالش با توانندمی مدیران و گذاران سیاست که هستند هاینهاده کشاورزی

 تولید به شده وارد های شوک برابر در آن کشاورزان از دتم کوتاه در هانهاده این تامین در کشاورزان

 های زمین تبدیل دیگر سوی از و بوده کشاورزان خارج کنترل همواره از بارش کنند. میزان حمایت گندم
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 تبدیل در کشاورزان ن، واکنشزمی بودن دسترسافزایش سطح زیرکشت عالوه بر محدودیت در  و بایر

های فراوانی حدودیتنیز با م زراعی سال ابتدای در حتی زراعی هایزمین هب آیش حتی و بایر های زمین

 زمین زدن شخم شرایطی چنین در گردد آغاز فصلی های بارندگی کافیست مثال عنوان به مواجه است .

 گذشت از بعد و دارد را خود به مناسب مختص زمان محصول دیگر کشت سوی از و باشد می ممکن غیر

 .به سختی ممکن خواهد بود محصول تکش دوره این از

 چه و بوده قیمتی تغییرات به مربوط چه گندم تولید بر شده وارد هر شوک امکان واکنش در برابر بنابراین

دو متغیر اعتبارات کشاورزی و مصرف کود برای  محدود بهن نهاده ها تامی و اقلیمی شرایط به مربوط

خود مستلزم تامین اعتبارات است به  تامین نیازی کودیاست از سوی دیگر الزم به ذکر  است.کشاورزان 

ن بجای تامی گذارانو بهتر است سیاست همین دلیل جایگاه اعتبارات کشاورزی بسیار مهم می باشد

قیمت امکان دستیابی کشاورزان به اعتبارات مناسب را در دوره های مختلف کشت ارزان هاینهاده

  محصوالت فراهم سازند

ی کود ای است که نهادهها در کوتاه مدت، ویژگیتر از سایر نهادهتری را در واکنشی سریعاین بر 

 یشافزا یقاز طر ینباشد، همچن یخاک م یخاک و بارور یهتغذ یتتقو ییتوانا ای، دارداراست. این نهاده

پیش از  ود الزامی است تا. با این وجداردگندم  ید کلبر تول یقابل توجه یرعملکرد گندم در هر هکتار تاث

 صورت اقدامی منطقه در گندم محصول تولید افزایش جهت در مختلف هایآن که نسبت به ارائه سیاست

 از متاثر محدوده در و آلودگی محیط زیست گردد آسیب موجب است ممکن که هر تصمیمی گیرد،

 .ری مورد ارزیابی قرار گیردسیاستگذا

. در یابد تقلیل و تامین اعتباراتاستفاده موثر از کود یقتواند از طر یگندم مبه تولید هر گونه شوک 

 وارد شده به تولید گندم دو نکته حائز اهمیت است واکنش کشاورزان از طریق متغیر کود به شوکهای

در  بی شک .کشاورزان از طریق متغیر مصرف کود است نخست زمان وارد شدن شوک و دوم نوع واکنش

کشاورز محدود به حمایت بخش  واکنشر نوع شوک در زمان نزدیک به برداشت صورت وارد آمدن ه

کشاورز دولتی از کشاورز از طریق مکانیسم قیمت محصول و جبران خسارت است و انتظار نمی رود 

از طرفی مصرف متغیر دهد. ک های وارد شده در این دوره واکنش مناسبی صورت وبه ش نسبت بتواند

تواند در هر دوره به هر میزان که مایل ز نمیکشاور دارای زمان مشخص است وکود در کشاورزی خود 

مرحله  وارد شده در حین و پس از دوره کشت و یا در طی هایشوک .ی کود استفاده کندهباشد از نهاد
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 داشت و نگهداری محصول به کشاورز وارد شود کشاورز از طریق افزایش مصرف کود و یا تغییر نوع کود

 .واکنش نشان می دهد هبه شوک واردنسبت 

توانایی کشاورزان در در اختیار داشتن اعتبارات راهی در جهت تامین امنیت مالی و تولیدی است که  

 یچدر کوتاه مدت هها و پدیده های اقتصادی داشته باشند. باعث خواهد شد واکنشی مناسب به شوک

ی در این میان اما اثرات منفی نهاده .گرددده نمیمشاهگندم  یددر تول CO2و  دمااز  ینقش قابل توجه

آب با توجه به محدودیت باالی این نهاده خود یک عامل محدود کننده است، هر چند این اثر با شدت 

های شود اما در هر حال وجود محدودیت آب خود عاملی در جهت تشدید شوکبسیار اندکی مشاهده می

کنار آن وجود اعتبارات باقیمانده از سالهای قبل در مسیر باعث محیطی بر کشاورزی منطقه است و در 

دهد، به عبارت دیگر ایجاد بدهی برای کشاورز شده و توان کشاورزان را در برابر شوک کاهش می

تعهدات مالی بر عهده کشاورز قدرت و آثار منفی شوک ها را تشدید می نماید. در ادامه نیاز است تا 

آورده شده  ۰مدل یافت و تحلیل گردد. نتایج آزمون رابطه بلند مدت در جدول  روابط بلند مدت را در

 .است

 

 

 ARDLی بلند مدت نتایج رابطه (۰)جدول 

 ضریب  متغیر
خطای 

 استاندارد
 tی آماره

 LnAgr_Credit ***921/۴ ۰11/۴ ۴39/2 اعتبارات کشاورزی

 LnArea *519/۴ 62۴/1 99/1 مساحت زیر کشت

 -LnCO2 *۴56/۴- 391/۴ ۴6۴/۴ بندی اکسید کر

 LnFertilizer ***۰66/۴ 52۴/۴ ۰33/1 کود

 LnPrecipitation *1۰6/۴ 511/۴ ۴۴1/2 بارش

 LnTechnology ۰59/۴ 521/۴ 135/1 تکنولوژی

 -LnTemperature 111/۴- 222/۴ 13۴/۴ دما

 LnWater **۴16/۴ ۰21/۴ 139/2 آب

 C ***۰15/1 ۴22/2 661/5 عرض از مبدا
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 درصد( 1و  درصد 3 ،درصد 1۴داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تحقیقمأخذ: یافته

یز گندم در بلند مدت ناچ یدبر تول CO2که اثر  مشاهده کردتوان  یم بر اساس نتایج بدست آمده از مدل

یی آب و هوا ییراتتغ یللگندم به د یددر تول یعمده ا ییرات. در بلند مدت، تغو فاقد اثر معنی داری است

بر  CO2هر چند در برخی مطالعات باال رفتن دما و افزایش شود.  یمشاهده نم بجز در مورد متغیر بارش

هم هنوز  این متغیرها یرتاث یزاناست، اما م (Ahmadi et al., 2019)یا منفی  مثبت دارای اثرات گندم یدتول

که در  کرد یریگ یجهتوان نتیم، است یزناچ CO2متغیر دما نیز مانند  tی مقدار آماره است. با ابهام مواجه

دار بر تولید گندم استان همدان است اما این به معنای بی اثر بودن فاقد اثر معنی دما بررسیطول مدت 

دهد تغییرات تولید ناشی از تغییرات دمایی بسیار تغییرات دمایی بر تولید گندم نیست و تنها نشان می

دما به  تغییراتواقع شده است،  ای سردسیر و کوهپایه ایدر منطقه همدان که از آنجا. ناچیز بوده است.

کند و در غالب با نوسانات بیشتری نسبت به سایر مناطق کشور تغییر می ییآب و هوا ییراتتغ یلدل

 .(Soltani-Zoghi & Haji-Rahimi, 2018)مناطق دما در سطحی کمتر از میانگین کشور است 

کند. تغیر قبلی نتایج از اثرگذاری متغیر بارش بر تولید گندم در بلند مدت حمایت میبر خالف دو م

 الگوی بارشی منطقه باعث گردیده است تا ضریب این متغیر در مطالعه معنی دار و مثبت باشد، اگر چه

 یالگو ممکن است بر یبارندگ یدر الگو یناناست و عدم اطم با عدم قطعیت همراه یدر بارندگ ییرتغ ینا

 یبترت ینهم به کند. یجادا اثری معنی دار گندم یدتول یبر سطح کلتواند میبگذارد، اما  یرتاث یدتول

 ین. امعنی دار و البته با مقداری اندک استمدت بلندآب در ی ضریب بدست آمده برای نهادهمقدار 

و از طرفی دسترسی سطح پایین کشت آبی محصول گندم در منطقه  یلممکن است به دل مقدار اندک

 ات. اعتباربه آب در منطقه ناشی از برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی باشدبیش از حد 

از  یممکن است ناش اثرگذاری باال ین مقدار. ااثر شدید و مثبت است دارایمدت بلند یبرا یکشاورز

ن مایحتاجشان باشد هر چند سطح پایین معیشتی گندمکاران منطقه و نیازهای نقدی انها برای تامی

توزیع نامتوازن این اعتبارات در طی دوران مختلف می تواند بر شدت اثرگذاری این متغیر بسیار اثر گذار 

. خواهد بود. ضریب سطح زیرکشت در بلند مدت نیز در مدل دارای اثر مثبت و باالیی به دست آمده است

منطقه همچنان باال  کشاورزیمحصوالت  یگربه دکشت گندم نسبت  سطح زیرکه  گرفت یجهتوان نتیم

رود  یانتظار م ین،بنابرااست و  یرامکان پذ یندهگندم در آمحصول کشت  زیر سطحدر  یشو افزا نیست

 سطح زیرکشت در تولید محصول گندم در بلندمدت چشمگیر باشد.که سهم 
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گرفت که  یجهتوان نت یم براینبنا. مقدار متغیر کود دارای سطح باال و معنی دار استبلندمدت،  در

، الزم به ذکر است که واحد شود یدرصد 6/۰6به میزان گندم  یدتول یشافزا عاملکود  یدرصد 1 یشافزا

مصرف کود در این مطالعه به شکلی است که در تفسیر الزم است از مقدار کمتر از یک درصد برای تفسیر 

دهند و دوم رشد  یم یشرا افزا ینزم یبارور ،ی کود در کشاورزی نخستمصرف نهاده. استفاده شود

 یشرا افزا زیر کشت ینزم یکود در بلندمدت باروردر مجموع استفاده از . بخشدتسریع میرا  یاهانگ

 یو کودها یعیشود. کشاورزان از کود طب یم یمحصوالت کشاورز یدتول یشدهد که باعث افزا یم

 یدتول یشدر افزا یکود نقش مهمو به همین دلیل  کنند یاستفاده م ینزم یبارور یشافزا یبرا یمیاییش

عدم اثر معنی داری این متغیر بر تولید گندم  ی نشان ازتکنولوژمقدار ضریب مدل برای  .داردگندم 

دائمی نیست،  یتکنولوژ اثرگذاریدهد که  ینشان م یفن آور ضریب استان همدان در بلند مدت است.

-منطقه بصورت سنتی و تحت وضعیت معیشت کشاورزان صورت می چرا که اساسا کشاورزی گندم در

 گیرد و اساسا نقش تکنولوژی در تولید گندم با نقش انسانی و سایر نهاده ها قابل مقایسه نیست.

از سوی دیگر گندمکاران غالبا در سطح . یستندمجهز ن یدجد یتکنولوژ به یبه خوب همدان گندمکاران

فقدان ، دسترسی به تکنولوژی برای آنها میسر نیست. در مجموع کنندخرد و کوچک کشاورزی می

است.  یدجد یفن آور یرشپذعدم وجود و  یاصل یلکشاورزان دل مالی سخت یطو شراکافی آموزش 

 قابل توجه یرتأث عدم یبرا یلدل یک یزن یانتقال تکنولوژدانش و ساختار عوامل فقدان  ینعالوه بر ا

 بلندمدت است. گندم در یدتولتکنولوژی بر 

  مدل تصحیح خطا

و  یمنف ECM یب تصحیحضرعالمت گزارش شده است.  3خطا در جدول  یحمدل تصحپویای  نتایج

 شوداینگونه برداشت می یجدهد. از نتا یرا نشان م یمتنظ یعروند سر ECMاست. مقدار باالتر  دارمعنی

 قریبات در هر دوره ساالنه مدت است وبلندگندم از کوتاه مدت به  یددر تول ییرتغضریب  ECM مقدارکه 

گردد. از آنجا که دوره زراعی ساالنه است به معنای آن است که دو از انحراف پدید آمده تصحیح می 36٪

. بازگردد تعادلی تصحیح گردیده و مدل مجددا به نقطهاز شوک  یناش یداریناپا سال زراعی الزم است تا

سطح زیر گندم در کوتاه مدت با استفاده از  یدتول یبرا یوک منفدهد که هر نوع ش ینشان م یجنتا

و عوامل آب و اعتبارات کشاورزی سال  شود یم یمتنظ کشت، کود و مهمتر از همه اعتبارات کشاورزی

، ECM یداریپا یبررس یبرا .های منفی و تقلیل اثرات شوک های مثبت استپیش باعث تشدید شوک

 3و شکل  ۰شکل در  یکیآزمون به شکل گراف یج. نتاشودانجام می CUSUMSQو  CUSUM یآزمونها
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 هدننشان دهقرار گرفته و  ٪3 داریی معنیدامنهدر  CUSUMSQو  CUSUMدهد که خطوط  ینشان م

 است. در این مطالعه ،ECMمدل  پایداری

 نتایج مدل تصحیح خطا (3)جدول 

Table (5) Error correction model results 

 متغیر
 

 ریبض
خطای

 استاندارد
 tی آماره

 D(LnAgr_Credit) ***212/۴ ۴۰6/۴ 322/۰ اعتبارات کشاورزی

با یک  اعتبارات کشاورزی

 وقفه

D(LnAgr_Credit(-1)) 
156/۴- 

۴۰9/۴ 199/2- 

 D(LnFertilizer) ***122/۴ ۴59/۴ 216/5 کود

 D(LnArea) ***6۴۴/۴ 111/۴ 591/3 مساحت زیر کشت

 -D(LnWater) ***۴66/۴- ۴۴1/۴ ۴92/1۴ آب

 -D(LnWater(-1)) ***۴32/۴- ۴۴9/۴ 351/3 با یک وقفه آب

 -312/11 ۴۰2/۴ -332/۴***  تصحیحضریب 

 درصد( 1و  درصد 3 ،درصد 1۴داری در سطح به ترتیب معنی ، **** و **) های تحقیقمأخذ: یافته
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پایداری ضرایب مدل  نمودار  (۰)شکل

 

مدل  ضرائبپایداری  نمودار  (3)شکل

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 ین. هدف از اشودمحسوب می ی استان همدانایران و از محصوالت عمده استراتژیکمحصول  گندم

-1536های سالهای استان همدان با استفاده از دادهگندم در  یدتولبر  یمیاقل ییراتتغ بررسی اثرمطالعه 

 مدل از مطالعه  ینمنظور، در ا ینا یبرااست.  1596

از میان متغیرهای تغییرات آب و هوایی تنها نشان داد که  یخیتار یداده ها یج. برآورد نتااستفاده گردید

 ین. با ااستان همدان استگندم در  یدکوتاه مدت و بلندمدت بر تولر معنی دار متغیر بارش دارای تاثی

جبران هر  یرا برا یتواند نقش مهم یکشت و کود م زیر اعتبارات کشاورزی، سطححال، در کوتاه مدت 

های اعتبارات کشاورزی، نهادهبلند مدت نشان داد که  یجکند. نتا یگندم باز یدتول در ینوع شوک منف

، هر چند کود و اعتبارات باشد یگندم م یدبا کمبود تولهای مقابله و آب راه حل کودزیر کشت، سطح

 .باشددارای اثراتی به مراتب االتر بر انگیزه های افزایش کشت گندم می

 .Rezaei Chermahini et al تولید گندم این مطالعه نتایج مطالعات  در اثر گذاری دی اکسید کربن بر

ی میان افزایش دی را تایید کرده و بیان می کند هیچ رابطه معنادار Balouchi et al. (2009) و(2020)

نتایج این مطالعه   . همانگونه که اشاره شداکسید کربن و افزایش سطح تولید گندم مشاهده نمی شود

-Soltani تمشابه نتایج مطالعا نشان می دهد تغییرات اقلیم دارای تاثیر بر عملکرد گندم بوده که

Zoghi & Ghaderzadeh (2020) و Soltani et al. (2016) و Mosavi et al. (2020)  با این  میباشد

مطالعات همخوانی ندارد وبر اساس نتایج این  حال در اثر گذاری متغیر دما نتایج این مطالعه با نتایج 

 بررسیدر  تواند تاثیری بر عملکرد گندم داشته باشد.مطالعه اثر متغیر دما حداقل به صورت سالیانه نمی

نتایج   Parhizkari & Sabuhi (2014) وAdegbeye et al. (2020) لعاتمتغیر تکنولوژی برخالف مطا

در استان همدان در طی دوره   یرات تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی هااین مطالعه نشان می دهد تغی

 . محصول گندم ندارد دبر تولی معنی داری   مورد مطالعه تاثیر

در بخش گندم،  یانطباق، در صورت هرگونه شوک جانب یها یحاصل از استراتژ یجتوجه به نتا با 

 شود؛ یمیشنهاد پ
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های وارده می تواند متغیر اعتبارات کشاورزی باشد کشاورز را مهمترین متغیر در مقابله با شوک .1

قادر میسازد در برابر بخشی از شوک های اقتصادی و محیط زیست این مقاومت کرده و آسیب 

پیشنهاد می شود سیاستهای حمایت اعتباری از کشاورزان اصالح شده و   .کمتری ببیند

 کشاورزان در تامین اعتبارات حمایت شوند

نشان داد با توجه به شرایط آب و هوایی و درجه حاصل خیزی زمین های استان همدان،  نتایج .2

 تولید پایدار گندم . منظور استفاده از کود مناسب و کافی دارای اهمیت اساسی است. لذا به

و نهادهای مردم نهاد و موسسات دولت پیشنهاد می شود  ،ییغذا یاز مشکل ناامن یریجلوگ

 الزم در تامین کودهای با کیفیت زیستی مناسب را به عمل آورند. بخش خصوصی مساعدت

های می تواند موجب از طریق یکپارچه سازی خرده زمین یزراع یها ینسطح زم یشافزا .5

های شد از ظرفیت های تعاونیوری تولید گندم شود. در این مورد پیشنهاد میافزایش بهره

می توانند در ایجاد صرفه های ناشی از مقیاس موثر  های تولیدکشاورزی بهره برده شود. تعاونی

 بوده و به افزایش بهره وری و پایداری تولید کمک کنند.

 منابع
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