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چکیده
امروزه تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی قرن بیستویکم است که پیامدهای جدی
اقتصادی را بهدنبال دارد .این مطالعه با توجه به اهمیت تغییر اقلیم و تأثیر آن بر بخش کشاورزی ،با هدف
بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی بر رانت زمین کشاورزی محصوالت منتخب استان گلستان در دورة -1360
 1390بهصورت ترکیبی (پانل) و با استفاده از روش ریکاردین انجام گرفت .بهمنظور دستیابی به اهداف
این مطالعه ،از دادههای مربوط به دما و میزان بارش و دادههای مربوط به هزینة تولید استفاده شد .نتایج
برآورد مدل ریکاردین محصوالت نشان میدهد که در بین متغیرها ،متغیرهای دما و بارش بهصورت
غیرخطی بهترتیب ،تأثیر منفی و مثبت بر رانت زمینهای کشاورزی دارند؛ بهعبارت دیگر ،با افزایش
متوسط دما از  17/25درجة سانتیگراد ،رانت زمینهای کشاورزی منطقة مورد مطالعه کاهش و با افزایش
مقدار تجمعی بارش باران از  259/72میلیمتر افزایش مییابد .همچنین ،نتایج تغییر رانت زمین کشاورزی
با استفاده از سناریوهای مختلف در سالهای آتی نشان میدهد تغییر اقلیم ،بر مقدار رانت محصوالت تأثیر
منفی میگذارد و به کاهش رانت ناشی از محصوالت تا حدود  38درصد در آینده منجر میشود .با توجه
به نتایج ،توسعة واریته و ارقام جدیدی از محصوالت مقاوم به خشکی و بهبود مدیریت منابع آبی برای
مقابله با مشکل کمآبی ،خطر تغییر دما و سایر شرایط آبوهوایی ،بهمنظور جلوگیری از کاهش رانت ناشی
از تغییر اقلیم پیشنهاد میشود.
واژههای کلیدی :استان گلستان ،تغییر اقلیم ،دادههای پانل ،رانت زمین کشاورزی ،روش ریکاردین.
مقدمه
تغییر اقلیمی ،یکی از بزرگترین چالشهای محیطی است که
جهان امروز با آن روبهروست .افزایش دمای جهان یکی از این
چالشهاست که الگوی آبوهوایی را تغییر میدهد .تغییر اقلیم
و افزایش گرمایش جهانی ،موجب گسترش خشکسالی و تداوم
آن میشود .همچنین ،این تغییر سبب پراکندگی بارش میشود
و بر منابع آب تأثیر میگذارد ( .)Khosravi et al., 2010با
توجه به آثار گسترده و متقابل اقلیم بر بخشهای مختلف
تولیدی ،عوامل زیستمحیطی و جوامع انسانی ،امروزه از تغییر
* نویسندة مسئول:

اقلیم بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای زیستمحیطی قرن
بیستویکم یاد میشود که پیامدهای جدی اقتصادی را
بهدنبال دارد ( .)Redsma et al., 2009در این میان ،بخش
کشاورزی وابستهترین بخش به اقلیم است و اقلیم تعیینکنندة
اصلی مکان ،منابع تولید و بهرهوری فعالیتهای آن است
( .)Hosseini et al., 2013بخش کشاورزی سهم باالیی در
اقتصاد کشورهای درحالتوسعه و ارتباطاتی گسترده با دیگر
بخشهای اقتصادی دارد ( .)Chang, 2003مجموعة این
ویژگیها ،بخش کشاورزی را به محور اصلی بحثهای سیاستی
Email: mmojaverian@yahoo.com
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و پروژههای ملی تحقیقاتی در بسیاری از کشورها تبدیل کرده
است ( .)Chang, 2003تغییرات در دما و الگوی بارش باران و
افزایش دیاکسیدکربن ،تأثیر مهمی بر کشاورزی جهان
میگذارد ( .)Aydinalp & Cresser, 2008تولیدات کشاورزی
همیشه از تغییرات آبوهوایی منطقهای و جهانی تأثیر
میپذیرند .مدلهای اقلیمی و آبوهوایی ،افزایش دمای
متوسط سراسر جهان را با آثار گسترده بر دما و بارندگی محلی
پیشبینی میکنند .این تغییرات ،درحال حاضر خطری برای
تأمین مواد غذایی ،معیشت کشاورزان و جوامع روستایی
بهشمار میروند و همچنین ،به واکنش بخش کشاورزی به
تغییر عملکرد و الگوی بهرهوری هزینههای تولید و دردسترس
بودن منابع وابستهاند .رفتارهای قابل تطبیق ،به تولیدکننده
اجازه میدهند تا هزینههای تغییر اقلیمی را کاهش دهد.
معرفی گونههای زراعی بهتر و سازگار با شرایط جدید و پیش
روی تغییر اقلیم ،این امر را تسهیل میکند ( Malcolm et al.,
 .)2012چندین دلیل برای تأثیر تغییر اقلیم بر رشد محصول
وجود دارد .افزایش دما ،تغییر در الگوی بارشهای محلی،
افزایش دیاکسیدکربن اتمسفر ،تغییر الگوهای آفات و
بیماریها ،تغییر در حاصلخیزی خاک و میزان فرسایش و
تغییر در تنوع اقلیمی و بروز حوادث طبیعی را میتوان از جملة

این عوامل دانست ( .)Malcolm et al., 2012تغییر اقلیم ،بر
دما و میزان بارندگی تأثیر زیادی دارد .این تأثیر در کشورهایی
که با کمبود آب مواجهاند ،بیشتر نمود مییابد .ایران در
پهنهبندی اقلیمی دنیا ،جزء مناطق خشک و نیمهخشک
محسوب میشود ( .)IPCC, 2007شواهد دادههای تاریخی
هواشناسی و نیز پیشبینی وضعیت اقلیم کشور ،مانند دیگر
نقاط دنیا ،بیانگر وقوع پدیدة تغییر اقلیم در دهههای اخیر و
ادامة این روند در آینده است ( .)IPCC, 2007نتایج تحقیقات
هیئت بینالدول تغییر اقلیم در گزارش سال  ،2007بیانگر آن
است که در ایران ،سناریوهای تغییر اقلیم ،با افزایش متوسط
درجة حرارت تا  2درجة سانتیگراد در  30سال آینده همراه
خواهد بود که دراینصورت ،بارندگی افت محسوسی خواهد
داشت؛ ضمن اینکه افزایش درجة حرارت به افزایش شایان
توجه سطح تبخیر و تعرق ساالنه منجر میشود ( Hosseini et
 .)al., 2013شکل  ،1پیشبینی هیئت بینالدول از تغییر دما و
اقلیم تا اواخر سدة  21را نشان میدهد .با توجه به این
پیشبینی ،دمای مناطق ایران تا سال  ،2029حدود  1تا 1/5
درجه و تا سال  2099حدود  3تا  3/5درجة سانتیگراد گرمتر
خواهد شد (.)IPCC Report, 2007

شکل  .1پیشبینی تغییر دمایی جهان در سالهای  2020تا 2099
مأخذ :هیئت بینالدول تغییر اقلیم ()IPCC, 2007

اقلیمهای خشک و نیمهخشک -که کشور ما نیز در زمرة
آنها قرار دارد -بهدلیل ساختار اکولوژیکی ویژه ،بیش از سایر
اقلیمها ،به تغییرات محیطی حساساند و آسیبپذیری بیشتری

دارند؛ بنابراین ،وقوع تغییرات احتمالی اقلیمی در این مناطق،
آثار شایان توجهی بر سیستمهای تولید کشاورزی دارد
( .)Kochaki & Kamali, 2009وقوع چنین شرایطی -اگرچه
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بر همة بخشهای اقتصادی کشور تأثیرگذار است -چشمانداز
آن در کنار وضعیت ویژة اقلیمی کشور ،شرایط تولید بخش
کشاورزی را با محدودیت اساسی روبهرو میکند ،زیرا در طرف
تقاضا نیز تأمین نیاز آبی بخشهای شرب و صنعت و حتی
حقابههای زیستمحیطی ،در اولویتی باالتر از بخش کشاورزی
قرار دارد .درنتیجه ،عمدة این تغییرات ،متوجه بخش کشاورزی
خواهد بود (.)Hosseini et al., 2013
با توجه به شرایط حساس تغییر اقلیم در آینده،
پژوهشگران مطالعات گستردهای در این زمینه انجام دادهاند .از
مطالعات صورتگرفته درمورد تأثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی
میتوان به مطالعة  (2004) Huiliu et al.اشاره کرد که به
بررسی اثر تغییر اقلیم بر کشاورزی چین پرداختند و آثار بارش
و دما را از طریق یک مدل غیرخطی ریکاردین برآورد کردند.
نتایج نشان داد افزایش دما و بارندگی در این کشور ،اثری
مثبت بر کشاورزی چین دارد .در مطالعهای دیگرAydinalp ،
 )2008( & Cresserبه بررسی اثر تغییر اقلیم بر کشاورزی
پرداختند .نتایج این مطالعه نشان میدهد این تغییرات بر
سیستم کشاورزی و تغییر الگوهای تولیدی و قیمتهای آنها
تأثیر میگذارند )2012( Malcolm et al. .در مطالعهای ،انطباق
کشاورزی با تغییر اقلیمی در امریکا با استفاده از دادههای پانل
( )panelسطح مزرعه را با استفاده از روش ریکاردین و مدل
آثار تصادفی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که
کشاورزان باید درمقابل تغییر اقلیم ،انعطافپذیری بیشتری
نشان دهند و با استفاده از فناوریهای تولید محصوالت
کشاورزی ،تا حدی میتوان اثر این تغییرات بر تولید محصول را
کاهش داد )2012( Fezzi & Bateman .در مطالعهشان با
استفاده از روش ریکاردین ،ارزش زمین بیش از  3000مزرعه
را با استفاده از دادههای پانل ده سال بررسی کردند و به تأثیر
مهم میزان بارش و دما بر تعیین رانت زمین دست یافتند .نتایج
این مطالعه نشان میدهد افزایش دما درصورتی به افزایش رانت
زمین منجر میشود که در کنار آن ،بارش کافی نیز وجود
داشته باشد تا از مشکالت ناشی از خشکسالی جلوگیری کند.
همچنین در داخل کشور )2010( Khosravi et al. ،در
مطالعهای با اتکا بر اطالعات بانک جهانی و هیئت بینالدول
تغییر اقلیم ( ،)IPCCتغییر اقلیم و تأثیر آن را بر منابع آب
خاورمیانه بررسی کردند .نتایج این مطالعه نشان میدهد تا
سال  2020درجة حرارت در این منطقه  1تا  2درجه افزایش
خواهد یافت و از میزان بارش تا  20درصد کاسته خواهد شد.
این اتفاق تأثیری مستقیم و برمبنای آب بر این منطقة خشک
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خواهد گذاشت و موجب چالشهای جدیدی برای منابع آب
خواهد شد )2013( Hosseini et al. .در مطالعهشان به بررسی
اثر تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی حوضة آبریز زایندهرود ،با
تأکید بر نقش بهکارگیری راهبردهای تطبیق در این بخش
پرداختند .دستیابی به اهداف این مطالعه ،از طریق ایجاد ارتباط
و اجرای مدلهای مولد هواشناسی ،شبکههای عصبی
هیدرولوژیک ،توابع واکنش عملکرد محصول -آب و الگوی
برنامهریزی ریاضی ،مثبت ارزیابی شده است .نتایج نشان
میدهد تا نیمههای قرن حاضر ،تغییر اقلیم به کاهش بارندگی
و افزایش مقدار پارامترهای دمایی حوضه منجر میشود که
نتیجة مستقیم این تغییرات ،کاهش منابع آب سطحی آن
است .نتایج الگوی اقتصادی نشان میدهد پیامد این تغییرات
برای بخش کشاورزی این حوضه ،کاهش حدود  18تا 32
درصد در سود ناخالص ،بهترتیب تا  30و  60سال آینده است.
درعینحال ،با کاربست دو راهکار تطبیقی (بدون هزینة) تغییر
الگوی کشت و انتخاب راهبرد (استراتژی) مناسب کمآبیاری در
کشت هر محصول ،امکان مناسبی در این بخش برای مقابله با
این شرایط و کاهش آثار آن تا  2/7و  10درصد سود ناخالص
وجود دارد .از مطالعات صورتگرفته بهروش ریکاردین در ایران
میتوان به مطالعة  )2008( Vaseghi & Esmaeiliاشاره کرد
که با استفاده از روش ریکاردین به بررسی اثر اقتصادی تغییر
اقلیم بر گندم با استفاده از سری زمانی  1363تا  1383در
هفده استان بهصورت پانل پرداختند .نتایج این مطالعه بیانگر
آن است که متغیرهای اقلیمی ،تأثیر معنیداری بر درآمد
ناخالص بهازای هر هکتار دارند و افزایش دما و کاهش بارندگی
در صد سال آینده ،سبب کاهش  41درصدی بازده کشت گندم
در کشور میشود.
نتایج مطالعههای صورتگرفته ،بر نقش اساسی تغییر اقلیم
در بخش کشاورزی تأکید دارد .برایناساس ،این مطالعه با توجه
به اهمیت تغییر اقلیم و تأثیر آن بر جهان بهویژه بر بخش
کشاورزی ،تأثیر تغییر اقلیم بر جنبة اقتصادی کشاورزی را
بررسی میکند ،زیرا تأثیر منفی این تغییرات ،به آسیب جدی
در بخش تولید کشور منجر میشود که متکی به بخش
کشاورزی است .با توجه به اینکه مطالعات داخلی اندکی به
جنبة تأثیر اقتصادی تغییر اقلیم پرداختهاند ،در این مطالعه با
مدلی اقتصادی ،تأثیر متغیرهای اقلیمی بر محصوالت منتخب
استان گلستان در دورة  1390-1361و در سی سال زراعی
بهصورت پانل بررسی میشود .با توجه به اینکه مطالعات
پیشین ،تنها تأثیر متغیرهای اقلیمی بر بخش کشاورزی را
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بررسی کردهاند ،در این مطالعه عالوهبر متغیرهای اقلیمی مانند
دما و بارندگی ،آثار متقابل این عوامل و سایر نهادههای مصرفی
بر رانت کشاورزی بررسی میشود .همچنین ،در این مطالعه از
دادههای پانل (ترکیبی) در مدل ریکاردین استفاده میشود،
زیرا با این مجموعه دادهها میتوان آثاری را شناسایی یا
اندازهگیری کرد که در دادههای مقطعی محض یا سری زمانی
خالص ،قابل شناسایی نیستند.
روش تحقیق
در این مطالعه ،برای بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر رانت زمین
زراعی -که درواقع ،همان سود ناشی از کشت محصول مورد
نظر در آن است -از روش ریکاردین استفاده شد .روش
ریکاردین براساس نظریات دیوید ریکاردو ( ;Ricardo, 1822
 )1817پایهریزی و توسط  )1994( Malcolm et al.توسعه
داده شد .در این نظریه ،رانت زمین کشاورزی ،منعکسکنندة
بهرهوری خالص مزرعه است و درآمد خالص بهازای هر هکتار
کشت محصوالت منتخب ،معیاری برای رانت یا ارزش زمین
درنظر گرفته میشود (.)Vaseghi & Esmaeili, 2008
درواقع ،این مدل ،آثار تغییر آبوهوا و دیگر متغیرها بر ارزش
زمین یا درآمد خالص را آزمایش میکند ( Kurukulasuriya
 .)et al., 2006در مدل ریکاردین ،توابع تولید و هزینه
بهصورت روابط زیر است ( Vaseghi & Esmaeili, 2008; Eid
:)et al., 2007
)Qi  Q(Ki ,E
()1
)Ci  C(Qi , W,E
()2
که در آن Qi ،مقدار محصول  iام تولیدشده Ki ،بردار
نهادههای تولیدی برای محصول  iام E ،بردار فاکتورهای
اقلیمی برونزا مانند دما و بارش Ci ،هزینة تولید محصول  iام
و  Wبرداری از قیمت عوامل تولید است.
با توجه به توابع تولید و هزینه ،تابع سود برای کشاورز در
شرایط معینبودن قیمت ،بهصورت رابطة زیر است که درواقع،
سود بهدستآمده از مزرعه باید حداکثر شود ( Eid et al.,
:)2007
(Max :    Pi Qi  C(Qi , W,E)  PLi Li  )3
که در آن PLi ،هزینة سالیانة زمین محصول  iام و  Liسطح
زیرکشت تولید آن است .از حل معادلة باال برای  ،PLiرانت
زمین بهازای هر هکتار کشت محصول ،معادل با درآمد خالص
بهازای هر هکتار بهدست میآید که بهصورت رابطة زیر
خالصه میشود:

()4

))(PQi  Ci (Qi , W, E
Li

PLi 

در این رابطه ،درآمد خالص بهازای هر هکتار کشت
محصول مورد نظر ،بهعنوان معیاری از رانت زمین درنظر
گرفته میشود .برای بهدستآوردن درآمد خالص ،باید تمام
هزینههای تولید (هزینههای کاشت ،داشت ،برداشت و سایر
هزینهها) بهغیر از هزینة زمین ،از درآمد ناخالص
(حاصلضرب مقدار تولید در قیمت محصول) کسر شود
( .)Vaseghi & Esmaeili, 2008بهطورکلی ،مدل ریکاردین،
رانت زمین را تابعی از متغیرهای اقلیمی درنظر میگیرد که
بهصورت رابطة زیر تعریف میشود (:)Eid et al., 2007
PLi  1E  2Z  u
()5
 Zبرداری از دیگر متغیرهای برونزاست که براساس نوع
محصول و منطقة مورد بررسی ،متفاوت است .بهلحاظ ایجاد
مشکل همخطی در برآورد مدل درصورت وجود متغیرهایی
مانند دمای فصل کاشت و برداشت و همچنین بارش فصل
کاشت و برداشت -که در مطالعة  )2013( Salvo et al.نیز به
آن اشاره شد -در این مطالعه ،متغیر دمای متوسط کل فصل
کاشت تا برداشت برای محصوالت با فصل کاشت تا برداشت
متفاوت ،بهجای متغیرهای دمای فصل کاشت و برداشت
استفاده میشود .همچنین ،متغیر مقدار تجمعی بارش فصل
کاشت تا برداشت برای محصوالت با فصل کاشت تا برداشت
متفاوت ،بهجای متغیرهای بارش فصل کاشت و برداشت بهکار
گرفته میشود .همچنین ،از متغیرهای دما و بارش بهعنوان
فاکتورهای اقلیمی و از نهادههای مصرفی بهعنوان متغیرهایی
استفاده میشود که بر تولید تأثیر میگذارند.
با توجه به تنوع محصوالت در منطقه و ماهیت زمانی
تغییرات اقلیمی ،در این مطالعه از الگوی ترکیبی استفاده شد.
بهاینمنظور ،برای انتخاب از میان روشهای دادههای پانل و
دادههای تلفیقی ،آمارة  Fلیمر بهکار گرفته شد .این آزمون،
مقایسة مجموع جملة خطا ( )RSSدر دو روش پانل و تلفیقی
است؛ بنابراین ،اگر مجموع جملة خطا در مدل ،با اضافهشدن
محدودیتها بهطور معنیدار افزایش نیابد ،بهتر است روش
تلفیقی ) (Poolاستفاده شود ،ولی درصورت معنیداری ،روش
دادة پانل مناسبتر است ()Mehregan & Daliri, 2010؛
بهعبارت دیگر ،آزمون زیر انجام میشود:
فرضیة صفر H0  1  2  ...   N  
فرضیة عدم H1  i   j ;i  j
فرضیة صفر ،بیانگر یکسانبودن عرض از مبدأها (لزوم

مجاوریان و همکاران :کاربرد روش ریکاردین در بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر رانت زمینهای کشاورزی

استفاده از روش دادههای تلفیقی) و فرضیة عدم ،بیانگر لزوم
استفاده از روش دادههای پانل است.
آمارة آزمون فرضیه بهصورت زیر است:
)(PRSS  URSS) / (N  1
)URSS / (NT  N  K

FN1,N(T 1)k 

بهطوریکه  Kتعداد متغیرهای توضیحی لحاظشده در
مدل N ،تعداد مقاطع و  Tدورة زمانی مورد بررسی است .اگر
پس از انجام آزمون  ،Fفرضیة  H0رد شود ،لزوم استفاده از
روش دادههای پانل آشکار و پس از آن ،از آزمون هاسمن
برای تعیین انتخاب بین روش آثار ثابت و آثار تصادفی
استفاده میشود .در این آزمون ،قبول فرض  H0بهمعنای
استفاده از روش آثار تصادفی و رد فرضیه بهمعنای استفاده از
روش آثار ثابت است (.)Mehregan & Daliri, 2010
در این مطالعه ،از دادههای پانل متوازن استفاده میشود و
چهار محصول (گندم دیم ،جو دیم ،پنبة آبی و سویای آبی)
بهعنوان مقطع در دورة زمانی سی سال ( 1360تا ،)1390
دادههای پانل را تشکیل میدهند .این چهار محصول حدود
نیمی از سطح زیرکشت محصوالت استان گلستان را شامل
میشوند ( Agricultural data of Jahade-Keshavarzi,
 .)2011برای بررسی رابطة رانت زمین و متغیرهای اقلیمی
بهصورت پانل ،طبق مدل ریکاردین ،از الگوی رگرسیونی زیر
استفاده میشود (:)Vaseghi & Esmaeili, 2008
Plit  i  i Eit  i Zit  it
()6
که در آن PLit ،درآمد خالص محصول  iام (گندم دیم ،جو دیم،
پنبة آبی و سویای آبی) بهعنوان رانت زمین کشاورزی در زمان
 tو  Eنشاندهندة متغیرهای اقلیمی مربوط به محصول  iدر
زمان  tاست .در این مطالعه از متوسط دمای ( )Tمحصول  iدر
زمان  tو مقدار تجمعی بارش ( )rمحصول  iدر زمان  tاستفاده
شد Z .شامل برخی متغیرهایی است که بر تولید تأثیر
میگذارند که شامل مقدار بذر مصرفی ( )sitبرای محصول  iدر
زمان  tو مقدار نیروی کار مصرفی ( )litبرای محصول  iدر زمان
 tاست .بهدلیل وجود همخطی کامل بین قیمت نهادههای
مشابه مصرفی برای محصوالت مختلف ،فقط از متغیر مقدار
نهادههای مصرفی هریک از محصوالت در مدل استفاده شد.
همچنین ،باید توجه شود که بهدلیل جلوگیری از ایجاد
همخطی بین متغیرها در مدل برآوردشده ،از دادههای دما و
بارش چهار محصول ،بهصورت دورة زراعی و مجزا برای هر
محصول استفاده شد ،بهطوریکه از متوسط دما و مقدار
تجمعی بارش محصوالت گندم دیم ،جو دیم ،پنبة آبی و
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سویای آبی بهترتیب ،در ماههای آذر تا تیر ،آبان تا خرداد،
فروردین تا مهر و تیر تا آبان استفاده شد .از دادههای دما و
مقدار تجمعی بارش بهصورت متمایز در هریک از ماههای
کاشت تا برداشت محصوالتی استفاده شد که زمان کاشت و
برداشت متفاوتی دارند و دادههای سایر ماههای سال که بر
کشت و تولید محصول تأثیری ندارند ،درنظر گرفته نشدند.
در این مطالعه ،متغیرها بهصورت لگاریتمی و درجة دوم
استفاده شدند )2012( Van Passel .در مطالعهشان بر متغیر
وابستة  Lnتکیه کردند ،زیرا مانند Masseti & Mendelson
) ،)2011مدل لگاریتمی را دارای قدرت پیشبینیکنندگی
بیشتری در مقایسه با مدل خطی میدانستند .آنها در مطالعة
خود تأکید کردند که الگوی خطی ،تأثیر اقلیم را جمعپذیر
) (Additiveمیکند ،درحالیکه الگوی لگاریتمی ،تأثیر اقلیم را
متناسب یا نسبی ) (Proportionalمیکند؛ بهعبارت دیگر ،در
فرم لگاریتمی ،ضرایب درصد ،تغییر در ارزش زمین را نشان
میدهند.
دادههای مربوط به دما و میزان بارش مربوط به دورة
 1360تا  1390منطقة مورد مطالعه ،از سازمان آب منطقه و
ادارة هواشناسی استان گلستان جمعآوری شد .از بین
ایستگاههای مختلف هواشناسی در استان گلستان ،ایستگاههای
مشترک در دورة مورد بررسی انتخاب شدند و برای هر سال ،با
استفاده از متغیرهای دما و ارتفاع ،رگرسیون درجة حرارت روی
ارتفاع برآورد شد .سپس با قراردادن ارتفاع متوسط استان
گلستان در این روابط برآوردشده ،متوسط دمای استان برای هر
سال محاسبه شد .دادههای بارش نیز توسط شرکت امور آب
منطقهای استان گلستان برآورد شدند .دادههای مربوط به
هزینة تولید ،سطح زیرکشت ،مقدار و قیمت محصوالت مورد
نظر نیز از آمار زراعی و هزینة تولید محصوالت زراعی جهاد
کشاورزی مربوط به دورة  1360تا  1390جمعآوری شد.
محصوالت مورد نظر نیز گندم دیم با سطح زیرکشت
 235،902هکتار ،جو دیم با سطح زیر کشت  54،364هکتار،
پنبة آبی با سطح زیر کشت  7012هکتار و سویای آبی با سطح
زیر کشت  53،100هکتار بهعلت سطح زیر کشت بیشتر در
سال  ،1390در استان گلستان انتخاب شدند (این چهار
محصول حدود نیمی از سطح زیرکشت محصوالت استان
گلستان را شامل میشوند) (Agricultural data of Jahade-
) .Keshavarzi, 2011مدل مورد نظر نیز با استفاده از نرمافزار
 STATAتخمین زده شد.
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نتایج و بحث
جدول  ،1اطالعات توصیفی هریک از متغیرهای بهکاررفته در
الگو را نشان میدهد .در این جدول ،مقدار میانگین ،حداکثر و

حداقل مقدار هریک از متغیرها بههمراه شاخص ضریب
تغییرات آنها در سی سال گذشته ،برای هر چهار محصول
گندم و جو دیم و پنبه و سویای آبی بیان میشود.

جدول  .1بررسی توصیفی متغیرهای بهکاررفته در مدل در سی سال
متغیر

متوسط دما
(درجة سانتیگراد)

مقدار تجمعی بارش
(میلیمتر)

بذر
(کیلوگرم /هکتار)

نیروی کار
(نفر /روز)

محصوالت

میانگین

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

گندم دیم
جو دیم
پنبة آبی
سویای آبی
متوسط محصوالت
گندم دیم
جو دیم
پنبة آبی
سویای آبی
متوسط محصوالت
گندم دیم
جو دیم
پنبة آبی
سویای آبی
متوسط محصوالت
گندم دیم
جو دیم
پنبة آبی
سویای آبی
متوسط محصوالت

13/24
11/74
11/23
13/29
12/38
333/68
357/50
375/17
375/45
360/45
206/82
175/36
36/33
70/90
122/35
4/44
4/54
9/7
10/47
7/29

14/47
12/80
12/48
14/48
14/47
510/20
509/4
519
526/22
526/20
228/67
239/27
49/90
60/50
239/27
11/95
10/53
16/65
24/55
1/04

11/41
10/03
9/63
11/71
9/63
192/10
234/10
254/30
245/30
192/10
188/40
125/16
25/22
83/30
25/22
1/42
1/04
3/77
3/02
24/55

0/772
0/716
0/724
0/690
1/160
69/172
74/574
66/968
75/616
72/811
11/003
23/989
5/820
5/970
72/297
2/511
2/270
2/044
3/906
3/937

شاخص ضریب
تغییرات (درصد)

5/83
6/10
6/45
5/19
9/37
20/73
20/86
17/85
20/14
20/20
5/32
13/68
16/02
8/42
59/09
56/55
50/00
21/07
37/31
54/00

مأخذ :دادههای میزان دما و بارش و دادههای زراعت محصوالت کشاورزی استان گلستان ()1390 -1360

نتایج توصیفی متغیرها نشان میدهد که مقدار میانگین
دمای دورة کشت هریک از چهار محصول گندم دیم ،جو دیم،
پنبة آبی و سویای آبی در سی سال گذشته 12/38 ،درجة
سانتیگراد و بیشترین دما  14/47درجة سانتیگراد بوده است.
نتایج شاخص ضریب تغییرات )(Coefficient of variation
هریک از محصوالت و متوسط سالهای زراعی کل محصوالت-
که درواقع میزان پراکندگی بهازای یک واحد از میانگین را بیان
میکند -نشان میدهد مقدار تجمعی بارش ،پراکندگی بیشتری
نسبت به دما دارد .پس نوسانات مقدار بارش بر اثر تغییر اقلیم در
سی سال گذشته ،بیشتر از دما بوده است .همچنین ،مقایسة این
مقدار در نهادههای مصرفی نشان میدهد مصرف نیروی کار
نسبت به نهادة بذر ،پراکندگی یا نوسانات بیشتری دارد که

ممکن است بهدلیل تأثیر توسعة فناوری و ماشینآالت و
جایگزینی ماشینآالت با نیروی کار از سالهای گذشته تاکنون
باشد؛ بنابراین ،تغییرات مصرف نهادهها و تغییر اقلیم بهویژه دما و
بارش در این منطقه از کشور ،بر کشاورزی و رانت حاصل از
محصوالت کشاورزی تأثیر میگذارد .برایناساس ،درادامه به
بررسی مدل ریکاردین ناشی از دادههای پانل این استان پرداخته
میشود.
قبل از برآورد مدل ریکاردین ،ضروری است ابتدا پایایی
هریک از متغیرها و مدل برآوردی بررسی شود .برایناساس،
در جدول  ،2نتایج پایایی متغیرهای مدل ،براساس آزمون
فیلیپس -پرون ) (Phillips-Perronنشان داده میشود.
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جدول  .2نتایج بررسی پایایی متغیرهای مدل
متغیر

مقدار محاسباتی t

سطح معنیداری

وضعیت پایایی

لگاریتم درآمد خالص
لگاریتم مجذور دما
لگاریتم مجذور بارش
لگاریتم اثر متقابل دما و بارش
لگاریتم مجذور بذر

-2/50
-2/14
-4/34
-4/93
-3/29

0/006
0/016
0/000
0/000
0/005

)I(0

)I(0

لگاریتم مجذور نیروی کار

-2/24

0/013

)I(0

لگاریتم اثر متقابل نیروی کار و بذر

-3/05

0/001

)I(0

کل مدل

-2/42

0/011

)I(0

)I(0
)I(0
)I(0

مأخذ :یافتههای تحقیق

با توجه به آزمون فیلیپس -پرون ،تمام متغیرها در سطح،
پایایی دارند .درصورت پایایی متغیرها در سطح ،نیازی به
آزمون همجمعی و بررسی رابطة بلندمدت وجود ندارد ،ولی
برای اطمینان بیشتر ،آزمون همجمعی انجام شد که نتیجة آن
در انتهای جدول  2مشاهده میشود .این آزمون ،وجود
همجمعی بین متغیرها و وجود ارتباط تعادلی بلندمدت بین
آنها را تأیید میکند و نشان میدهد باقیماندة متغیرها انباشته
از درجة صفرند .پس از بررسی پایایی هریک از متغیرها ،باید
نوع مدل مشخص شود .بهاینمنظور ،ابتدا از آزمون لیمر برای
انتخاب از بین الگوی تلفیقی و پانل استفاده شد .نتایج این
آزمون در جدول  3نشان میدهد مقدار  7/56 ،Fو احتمال
پذیرش فرضیة صفر  0/00است که نشاندهندة رد فرضیة
دادههای تلفیقی و قبول استفاده از روش پانل است .در مرحلة
بعد ،با استفاده از آزمون هاسمن ،اثر ثابت یا تصادفی در الگوی
ترکیبی تشخیص داده شد .نتایج آزمون هاسمن (جدول )3
نشان میدهد بین آثار تصادفی و متغیرهای توضیحی
همبستگی وجود دارد و مدل آثار ثابت ،الگوی مناسبی برای
برآورد مدل مورد نظر است؛ بهعبارت دیگر ،نتیجة آزمون
هاسمن ،سازگاری تخمینهای مبتنیبر مدل رگرسیونی آثار
ثابت را تأیید میکند.
جدول  .3نتایج آزمون چاو و هاسمن
نتیجة آزمون لیمر
نتیجة آزمون هاسمن
مأخذ :یافتههای تحقیق

مقدار آمارة F

7/56
مقدار آمارة χ2
16/30

احتمال
0/00
احتمال
0/006

پس از انتخاب نوع مدل مورد بررسی ،با توجه به آزمون
 LRبرای بررسی ناهمسانی و خودهمبستگی مدل با استفاده
از آزمون ولدریچ ،نتایج نشان داد مدل دچار ناهمسانی و
خودهمبستگی مرتبة اول است .بهاینمنظور ،مدل باید
بهصورت حداقل مربعات تعمیمیافته ( GLS: Generalized
 )Least Squaresتخمین زده شود .برایناساس در جدول ،4
نتایج مدل نهایی تخمینی نشان داده میشود که ستون اول
آن مربوط به متغیرها ،ستون دوم مربوط به ضرایب تخمینی،
ستون سوم انحراف معیار و ستون آخر آمارة آزمون  Zاست
که در نرمافزار  STATAبرآورد شد .در این مدل ،عالوهبر
تأثیر مجزای دما و بارش بهعنوان متغیرهای اقلیمی ،اثر
متقابل این دو نیز بهدلیل اهمیت آنها برآورد شد.
نتایج آمارههای خوبی برازش در انتهای جدول ،بیانگر
مقدار باالی قدرت توضیحدهندگی مدل ،احتمال معنیدار
آزمون والد و معنیداری همزمان متغیرهای توضیحی است.
نتایج بررسی عوامل تأثیرگذار بر رانت زمینهای کشاورزی
ناشی از محصوالت منتخب نشان میدهد لگاریتم مجذور
متغیرهای دما و بارش بهترتیب ،در سطح خطای  5و 10
درصد معنیدارند و بهترتیب ،بر رانت زمینهای کشاورزی
تأثیر منفی و مثبت دارند؛ بهعبارت دیگر ،با افزایش دما ،رانت
زمینهای کشاورزی منطقة مورد مطالعه کاهش و با افزایش
بارش باران افزایش مییابد ،زیرا فصل تابستان ،دورة کاشت تا
برداشت محصوالتی مانند پنبه و سویا است؛ بنابراین ،افزایش
بیش از حد دما و کاهش بارش در استان مورد مطالعه ،به
کاهش تولید و رانت محصوالت منجر میشود .البته
متغیرهای برآوردی درجة دوم ،بیانگر رابطة Uشکل این
متغیرها با رانت است که با مشتقگیری نقاط بحرانی هریک از
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این متغیرهای اقلیمی قابلمحاسبه است .نتایج این مقادیر
نشان میدهد اگر دمای متوسط هوای دورة کاشت تا برداشت
محصوالت بیشتر از  17/25باشد ،رانت محصوالت کشاورزی
کاهش مییابد و دلیل آن -همانطورکه در نتایج مطالعة
 )2008( Vaseghi & Esmaeiliگفته شد -این است که
محصوالتی مانند گندم به مقداری کاهش دما برای
خوشهدادن نیاز دارد .همچنین ،برخی از محصوالت تا دمای
خاصی را تحمل میکنند و بیشتربودن دما از آن مقدار ،به
کاهش عملکرد آنها منجر میشود .همچنین ،نتایج حد
بحرانی عامل بارندگی نشان میدهد که اگر مقدار تجمعی
بارندگی بیشتر از  259/72میلیمتر باشد ،رانت ناشی از
محصوالت کشاورزی افزایش مییابد .نتایج تأثیر متقابل این

دو متغیر نیز در سطح خطای  10درصد معنیدار است که
تأثیر معنادار همزمان این دو متغیر بر رانت را نشان میدهد؛
بهعبارت دیگر ،عوامل اقلیمی دما و بارش در کنار یکدیگر ،بر
رانت تأثیر معنیدار و مثبت دارند .نتایج تأثیر نهادههای
مصرفی بر رانت نشان میدهد که فقط نهادة بذر مصرفی در
سطح خطای  10درصد معنیدار است .درنتیجه ،تأثیری
مثبت و معنیدار بر رانت زمینهای کشاورزی دارد و به
افزایش رانت منجر میشود .نتایج متغیرهای نیروی کار و اثر
متقابل نیروی کار و بذر بر رانت معنیدار نیست .همچنین،
نتایج مقادیر هریک از عرض از مبدأهای محصوالت مختلف
بهصورت مجزا ،بیانگر معنیداری هریک از عرض از
مبدأهاست.

جدول  .4نتایج برآورد مدل ریکاردین برای محصوالت منتخب
ضرایب

متغیر

لگاریتم مجذور متوسط دما
لگاریتم مجذور مقدار بارش
لگاریتم اثر متقابل دما و بارش
لگاریتم مجذور مقدار بذر مصرفی
لگاریتم مجذور مقدار نیروی کار
لگاریتم اثر متقابل نیروی کار و بذر

*

انحراف معیار

آمارة Z

سطح معنیداری

-6/912
**2/614
**2/144
**0/324
-0/160
0/053

3/491
1/471
1/172
0/175
0/295
0/119

-1/98
1/78
1/83
1/85
-0/54
0/45

0/044
0/076
0/067
0/064
0/587
0/653

اثر ثابت

ضرایب

انحراف معیار

آمارة Z

سطح معنیداری

عرض از مبدأ گندم دیم
عرض از مبدأ جو دیم
عرض از مبدأ پنبة آبی
عرض از مبدأ سویای آبی

41/434
40/942
40/211
42/204

17/505
17/490
17/654
17/507

2/37
2/34
2/28
2/41

0/018
0/019
0/023
0/016

R2

0/78
-188/42
0/000

Log likelihood

احتمال آزمون والد
مأخذ :یافتههای تحقیق
* سطح خطای  5درصد

** سطح خطای  10درصد

پس از برآورد مدل ریکاردین برای محصوالت ذکرشده،
درادامه به بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر درآمد خالص ،با استفاده از
سناریوهای مختلف پرداخته میشود .برایناساس ،در این مطالعه،
با استفاده از مدل  1SCENGEN MAGICCو با استفاده از
ورودی دادة گردش عمومی جو )(General Circulation

 .1این مدل برای پیشبینیهای اقلیمی استفاده میشود.

 Model) GCMو HadCM2

(Hadley Center General

) ،Circulation Modelسناریوهای مختلف دما و بارش در چهار
سال مورد بررسی  2075 ،2050 ،2025و  ،2100تغییر اقلیمی
سالهای آینده و تأثیر آن بر درآمد خالص محصوالت بهعنوان
رانت زمینهای منطقة مورد مطالعه محاسبه شد .درواقع ،این
سناریو در نرمافزار پیشبینی تغییر اقلیم بهدست میآید که
امکان محاسبة این تغییرات را برای کاربر فراهم میکند ( Abbasi
 .)et al., 2010محاسبههای این سناریوها برای ایران و مناطق
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شمالی کشور توسط محققان انجام گرفت .این سناریوها در ایران،
بیانگر کاهش بارندگی و افزایش دما بر اثر افزایش گازهای
گلخانهای در دهههای آینده است .برایناساس ،در جدول ،5
رانت ناشی از این سناریو در دهههای آتی با توجه به ضرایب
بهدستآمده از هریک از مدلهای محصوالت مختلف ،محاسبه و
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مشاهده میشود .باید توجه داشت نتایج این جدول براساس
جدول  4برای سالهای آتی پیشبینی شد .درواقع ،برای نشان
دادن حدود تغییرات در سالهای آتی ،فرض شد که رابطة بین
متغیرها در این سالها ثابت باقی میماند.

جدول  .5درصد تغییر رانت زمین کشاورزی محصوالت ناشی از سناریوهای تغییر اقلیمی
محصول

سال

محصوالت

2025
2050
2075
2100

سناریوهای تغییر اقلیم
تغییر دما ()0C

تغییر بارش (درصد)

1
1/7
2/3
3

-0/9
-1/3
-1/8
-2/5

تغییر رانت محصوالت (درصد)

-13/31
-21/14
-28/75
-38/26

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتایج بررسی تغییر رانت زمین کشاورزی در سالهای آتی
نشان میدهد تغییر اقلیم بر مقدار رانت محصوالت تأثیر
منفی میگذارد و به کاهش تغییر رانت در آینده منجر
میشود .این تغییرات بهنوبة خود در دهههای آتی سبب
کاهش رانت محصوالت میشوندBateman & Fezzi .
( )2012در مطالعهشان به این نتیجه رسیدند که افزایش دما
درصورتی به افزایش رانت زمین منجر میشود که در کنار آن،
بارندگی کافی نیز وجود داشته باشد ،ولی با توجه به نتایج
بررسی تغییرات دما و بارش منطقة مورد مطالعه ،در سی سال
گذشته ،افزایش دما با کاهش بارندگی همراه بوده است که
کاهش رانت محصوالت این استان را توجیه میکند .نتایج
نشان میدهد در سال  ،2100رانت زمینهای کشاورزی تا
حدود  35درصد کاهش مییابد که رقم شایان توجهی
بهشمار میرود )2013( Hosseini et al. .نیز در مطالعهشان
به کاهش  32درصدی سود ناخالص محصوالت در شصت
سال آینده دست یافتند .برایناساس ،تغییر اقلیم ،تأثیر مهمی
بر رانت زمین کشاورزی ناشی از محصوالت دارد.
نتیجهگیری و پیشنهادها
این مطالعه با توجه به اهمیت تغییر اقلیم و تأثیر آن بر جهان
بهویژه بر بخش کشاورزی ،با هدف بررسی تأثیر متغیرهای
اقلیمی بر درآمد خالص (بهعنوان رانت زمین کشاورزی)
محصوالت منتخب استان گلستان در دورة 30( 1390-1360
سال زراعی) بهصورت پانل ،با استفاده از روش ریکاردین انجام

گرفت .نتایج برآورد مدل ریکاردین چهار محصول گندم دیم،
جو دیم ،پنبة آبی و سویای آبی نشان میدهد که در بین
متغیرها ،متغیرهای دما و بارش ،بهصورت غیرخطی ،بهترتیب
تأثیر منفی و مثبت بر رانت زمینهای کشاورزی دارند؛ به
عبارت دیگر ،با افزایش دمای متوسط بیش از  ،17/25مقدار
رانت زمینهای کشاورزی منطقة مورد مطالعه کاهش و با
افزایش مقدار تجمعی بارش باران از  259/72میلیمتر افزایش
مییابد .همچنین ،نتایج تأثیر همزمان دو متغیر دما و بارش بر
رانت نشان میدهد که این دو عامل در کنار یکدیگر بر رانت
تأثیر معنیدار و مثبت دارند .نتایج تأثیر نهادههای مصرفی بر
رانت نشان میدهد که نهادة بذر مصرفی ،تأثیری مثبت و
معنیدار بر رانت زمینهای کشاورزی دارد و به افزایش رانت
منجر میشود .پس از برآورد مدل ریکاردین برای محصوالت
ذکرشده ،نتایج تغییر رانت زمین کشاورزی با استفاده از
سناریوهای مختلف در سالهای آتی نشان میدهد تغییر اقلیم
بر مقدار رانت محصوالت تأثیر منفی میگذارد و به کاهش رانت
ناشی از محصوالت در آینده منجر میشود ،بهطوریکه در سال
 ،2100رانت زمینهای کشاورزی تا حدود  38درصد کاهش
مییابد .برایناساس ،تغییر اقلیم ،تأثیر شایان توجهی بر رانت
زمین کشاورزی ناشی از محصوالت دارد .از آنجاکه رانت اراضی
کشاورزی حتی در سطح فعلی ،برای مالکان آن درمقابل
فرصتهای غیرکشاورزی قانعکننده نیست و پدیدة تبدیل
اراضی در منطقه بهشدت درحال گسترش است ،پیشبینی
میشود همزمان با کاهش رانت ،این تهدید در آینده ابعاد
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. از جمله مواردی است که پیشنهاد میشود،تغییر اقلیمی
 از آنجاکه میزان کاهش رانت در اراضی مختلف و،همچنین
 پیشنهاد میشود تغییر،محصوالت مختلف یکسان نیست
الگوی کشت بر اثر تغییر رانت اندازهگیری شود و با الگوی
بهینة کشت برای اهداف سیاستی مانند امنیت غذایی مقایسه
شود تا بتوان بر پایة آن حمایتگرایی دولت را در آینده
.پیشبینی کرد
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.وسیعتری بیابد و به نابودی اراضی کشاورزی منطقه منجر شود
 توسعة واریتة جدیدی از،با توجه به نتایج و مطالب گفتهشده
 برای افزایش تحمل و تناسب گیاهان، از جمله ارقام،محصوالت
 رطوبت و دیگر شرایط،با درجة حرارت و شرایط کمآبی
 بهبود مدیریت منابع آبی از جمله آبیاری،آبوهوایی مربوط
 رطوبت و، خطر تغییر دما،متفاوت برای مقابله با مشکل کمآبی
سایر شرایط آبوهوایی و تنوع محصوالت و گونهها برای
دستیابی به تنوع محیطزیستی و خطرهای اقتصادی مربوط به
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