
 0711 زمستان ،7 شماره ،47دوره ایران، طبیعی منابع طبیعی، زیست محیط
 157تا  170صفحات 

 170صفحه 

 یعملکرد خرما یستماتیکس یسکبر شدت ر یمیاقل هاییرمتغ یرتأث
 (یمکان یایپانل پو یافت) با ره یرانا

 

 2دادرس مقدم یرام؛ 2تبار یمحمود هاشم؛ 1یرضا دهوار
 

و  یستاندانشگاه س ،مدیریت و اقتصادی، دانشکده اقتصاد کشاورز گروه دانش آموخته کارشناسی ارشد -1
 انیرا زاهدان، ،بلوچستان

 یران، او بلوچستان، زاهدان یستاندانشگاه س ،مدیریت و اقتصاددانشکده  ی،گروه اقتصاد کشاورز استادیار -2

 (21/22/33تاریخ پذیرش -30/30/33)تاریخ دریافت  

 :چکیده

 شدید، جوي، سرماي يهابارش كاهش. همراه است قطعیت نبود و ریسك مسئله با زمان از هرلحظه دارد كه طبیعت به وابسته ماهیتی كشاورزي

 تغییرات هستند. روروبه هابا آن كشاورزان كه است هاییریسك از كوچكی بخش تنها نباتی گیاهی و آفات هايبیماري شیوع و سالییخبندان، خشك

 .دهندمی قرار تاثیر تحت را كشور مناطق از توجهی قابل بخش بارهیك به حوادث این وقوع و هستند مرتبط هم با اغلب مختلف مناطق در هوایی و آب

 یك در نامساعد هوایی و آب اتفاقات د.شونمی باغی تولیدات در عملكرد سیستماتیك ریسك بروز موجب هوایی و آب تغییرات گونهاین دیگر، عبارت به

تحت تأثیر قرار  كمتر بخشی و شوندیم درگیر وسیعی و شدید طورهب ،مناطق از بخشی .باشندمی متفاوتی اثرات داراي مختلف مناطق در مشخص سال

در این پژوهش ریسك سیستماتیك عملكرد محصول خرماي ایران و عوامل مؤثر بر شدت آن با استفاده از الگوهاي پانل پویاي مكانی بررسی  گیرند.می

-هاي بوشهر، خوزستان، خراسانبارش استان هاي هواشناسی دما واستان تولیدكننده عمده خرما و متغیر 1شد. اطالعات آماري میزان تولید خرما 

 هاي وزارت كشاورزيسازمان هواشناسی كشور و آمارنامهز ا 0831تا  0814هاي جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، كرمان، هرمزگان و یزد طی سال

هاي خرماخیز بر متوسط عملكرد خرماي ایران ستانكه سرریز مكانی متوسط باران ساالنه در ا. نتایج مدل دوربین مكانی نشان داد استخراج شده است

دار است. یهاي نابهنگام ساالنه بر متوسط عملكرد خرما منفی و معنداري دارد. و اثر سرریز مكانی متغیرهاي بارش( و معنی31/2)به میزان  تاثیر مثبت

دهد متوسط حداكثر دماي تابستان بر شده است كه نشان می حاصل 18/0همچنین ضریب اثر سرریز مكانی متوسط حداكثر دماي تابستان به میزان 

مدت و نتایج مقایسه اثرات مستقیم و غیرمستقیم در مدل پانل مكانی پویا در كوتاه داري داشته است.متوسط عملكرد خرماي ایران تاثیر منفی و معنی

نتایج بلندمدت  دار بر متوسط عملكرد خرماي ایران دارد.ي رابطه منفی و معنینابهنگام ساالنه دارا هايبارشمدت متغیر داد كه در كوتاهبلندمدت نشان

 دار بر متوسط عملكرد خرما دارند.داراي رابطه منفی و معنی نابهنگام ساالنه و سرماي نابهنگام ساالنه هايبارشي رهایمتغ اثرات مستقیم

 

 یمكان یزسرر ی،مكان یاي، پانل پوتقیمیرمساثرات غ یمی،اقل یرهاياثرات بلندمدت، متغ واژگان:کلید 

                                                 
  :ایمیل:                                                        13058715740نویسنده مسئول؛ تلفن r@gmail.commhashemitaba 
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 مقدمه .1

 و زیر كشت سطح هكتار هزار 051 از بیش با ایران

 از پس سال در خرما تن میلیونیك از بیش تولید

است  جهان در خرما بزرگ تولیدكننده دومین مصر

(Danafer et al., 2017خرما .) ترینمهم از یكی 

 كشور بجنو كشاورزي استراتژیك و باغی محصوالت

 مهمی جزء عنوانبه همچنین شود.می محسوب ایران

 سبد در كه است ایران اقتصادي درآمدهاي منابع از

 ايویژه جایگاه از كشور غیرنفتی صادرات

میزان صادرات  (.Shafieian, 2017) استبرخوردار

هزار تن كه ارزش آن معادل  125خرما در جهان 

دهنده نشان ه؛ كمیلیون دالر برآورد شده است 338

 4/225درصد در حجم صادرات و رشد  5/005رشد 

 - 2101ساله 05 در ارزش صادرات در دوره درصد

 نشان متعددي مطالعات .(Fao, 2017)ست ا 2117

 گوناگونی دالیل به كشاورزي برداراناند كه بهرهداده

جوي، آفات و  عوامل بر نداشتن كنترل همچون

 تقاضاي و عرضه بازارهاي وضعیت و هابیماري

 این هستند. روبرو ریسك با هاو نهاده محصوالت

مختلف  متغیرهاي و تولید فرایند در تأثیر با عوامل

 شوند، هاگیريتصمیم اعتباريبی موجب توانندمی

 هاي اقتصاديریزبرنامه در ریسك به توجه روازاین

 (.Rostami et al., 2009است ) منطقی كشاورزي

 باهم اغلب مختلف مناطق در هواییوآب تغییرات

 بخش بارهیكبه حوادث این وقوع و هستند مرتبط

 قرار تأثیر تحت را كشور مناطق از توجهیقابل

 وهواییآب تغییرات گونهاین دیگر،عبارتبه .دهندمی

 تولیدات در عملكرد سیستماتیك ریسك بروز موجب

 هايریسك همین وجود درواقع د.شونمی باغی

 به گسترده و وسیع گونهاین كه است ماتیكسیست

 در را تولیدات و كندمی وارد خسارت باغبانی بخش

 زمانهم طورهب وهواییآب ازنظر همبسته مناطق

 در نامساعد وهواییآب اتفاقات البته د.دهمی كاهش

 اثرات داراي مختلف مناطق در مشخص سال یك

 و دیدش طورهب مناطق از بخشی .باشندمی متفاوتی

 شوندمی متأثر كمتر بخشی و شوندیم درگیر وسیعی

 سیستماتیككریس .شوندنمی درگیر اساسا   مناطقی و

 منطقه و شروع اقلیمی هايعامل از یكی در تغییر با

 ,Salami and Nemati) فراگیرد راي سرشار

هاي اقلیمی بنابراین در این پژوهش اثر متغیر (.2013

اتیك عملكرد محصول سیستمبر روي شدت ریسك

هاي پانل پویاي خرما در ایران با استفاده از مدل

مكانی مورد بررسی قرار گرفته تا اثرات مستقیم و 

-هاي اقلیمی در بلندمدت و كوتاهغیرمستقیم متغیر

مدت برشدت ریسك سیستماتیك محصول خرما در 

جنوبی، بوشهر، خوزستان، خراسانهاي استان

 ارس، كرمان، هرمزگان و یزدسیستان و بلوچستان، ف

و همكاران  Karimifardمورد ارزیابی قرار گیرد. 

( در پژوهشی به بررسی متغیرهاي اقلیمی بر 2101)

ن شهرستان استا پنجعملكرد گندم، برنج و جو در 

( اهواز، دزفول، خرمشهر، شادگان و شوشخوزستان )

-تغییرپذیرينتایج مطالعه نشان داد كه ؛ واندپرداخته

 در عملكرد كاهش باعث وهواییآب شرایط در اه

 تغییر دیگر سوي شده است. از جو و برنج گندم،

 گندم، بخش در اقتصادي سود كاهش منجر به شرایط

 Janatشده است.  0832سال  در جو و برنج

Sadeghi ( 2101و همكاران )هايعامل به بررسی 

راهبردي كشاورزي  هايمحصول عملكرد بر مؤثر

 اند.رضوي پرداخته خراسان استان جو( در و )گندم

 عنوان عاملبه بارش در پراكنشنتایج نشان داد كه 

 آبی، گندم عملكرد ریسك افزایش سبب كه مؤثر

 میانگین لگاریتم افزایش عامل و دیم جو و دیم گندم
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عملكرد این  ریسك كاهش سبب دما بیشینه

 (، به2103و همكاران ) Zhang .شده است هامحصول

كاهش  منظوربه ت بهینهزمان كاش موضوع یافتن

ط وهوایی براي تولید جو در شرایخطرات آب

 اند.در چین پرداخته سرد و خشكوهوایی نیمهآب

تغییرات دما تأثیر بیشتري  كهنتایج مطالعه نشان داد 

 دارد وبر تولید محصول نسبت به تغییرات بارش 

ماي هوا د ،تأخیر در كاشتكه  همچنین مشاهده شد

افزایش عملكرد  منجر به گلدهی مرحله  تا بارندگیو 

باعث شده است.  را هوا و آب اتكاهش خطر شده و

Mäkinen ( 2101و همكاران) ، حساسیت گندم

را مورد بررسی قرار  هواي سخت و آب بهاروپایی 

ازحد، بارش بارش بیشنشان داد كه  دادند. نتایج

شدید عملكرد در  كاهشمنجر به كم تابشسنگین و 

كه تعداد كمی یك سري از ارقام اروپایی شد، درحالی

 اند.را داشتهدر چنین شرایطی  كاهش عملكرداز ارقام 

 Mathieu( در پژوهشی به بررسی 2101و همكاران )

اقلیمی براي بهبود -هاي زراعیارزیابی شاخصو 

ذرت در آمریكا  بینی عملكرد محصولپیش

 در عملكرد ذرت كهنشان داد نتایج  اند.پرداخته

 تغییرات تأثیر تحت شرقی آمریكا شمال مناطق

 وهواآب شرقی، سواحل در گیرد ونمی قرار وهواییآب

 و  Powellعملكرد ذرت تاثیر گذار است. بر

Reinhard (2105در پژوهشی به بررسی و ) 

گندم هلند  وهوا بر بازدهگیري تأثیرات آبندازها

رویدادهاي هواشناسی را در  پژوهشاین اند. پرداخته

)گندم  خاصسطح مزرعه براي یك محصول 

 نموده است. نتایج نشان داد كهبررسی  (زمستانی

با دماي بسیار زیاد در مناطق كشت  روزهاتعداد 

طور چشمگیري به 0311گندم هلند از اوایل دهه 

با دماي كه تعداد روزها یافته است، درحالیافزایش

 و ؛یافته استنیز در همین دوره كاهش روزانه پایین

توجهی طور قابلبارش به متغیردماي باال و  متغیر

. در این دهندكاهش می ا در هلندر محصول بازده

 هايمطالعه از الگوهاي مكانی براي بررسی تاثیر متغیر

خرماي  شدت ریسك سیستماتیك عملكرد بر اقلیمی

)بصورت  انیمك دوربـینایران با استفاده از الگوي 

 الگوهـاي دوربـین( استفاده شده است. پویا ایستا و

 2مكانیدوربـین خطـاي  (،SDM) 0فضـایی

(SDEM و الگوي )8(SLX نسبت بـه سـایر )

( SAR)7ماننـد الگـوي وقفـه مكانی  مكانیالگوهـاي 

كـه  دارد اي( اهمیت ویژهSEM)5 مكانیخطاي  و

دهند، میرا  ییایـن الگوهـا اثـرات سرریزهاي فضـا

كـه در  تبنابراین همین عامل باعث شده اسـ

مطالعـات تجربـی بیشترین استفاده از این الگوها 

شناسی نوآوري این پژوهش در روشصورت گیرد. 

هاي پانل پویاي مكانی است كه با استفاده از مدل

اثرات مستقیم و غیرمستقیم در بلندمدت و 

هاي در استان مدت بر تولید محصول خرماكوتاه

همچنین در  مذكور مورد بررسی قرار گرفته است.

 ریغپایان باید به این نكته اشاره كرد كه در الگوهاي 

مستقیم و )مكانی، امكـان محاسبه اثرات  يایپو

مدت وجود ندارد و دلیل ایـن در كوتاه (غیرمستقیم

عامـل را در پویایی الگوهاي پویاي مكانی بایـد 

هدف این پژوهش  بدین منظور،. وجو كردجست

بررسی عوامل اقلیمی موثر بر تولید و ریسك 

سیستماتیك محصول خرما در مناطق مختلف 

كه از این منظر نیز بدیع  جغرافیایی ایران است

 باشد.می

                                                 
1Spatial Durbin Model 
2Spatial Durbin Error Model 
3Spatial lagged X 
4Spatial Autoregressive Model 
5Spatial Error Model 
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 مواد و روش ها .2

 . محدودة مورد مطالعه و نقشه مناطق2-1

 در ابتدا به منظور ارائه شناخت اولیه از منطقـه مـورد

مطالعــه طبقــه بنــدي مبتنــی بــر مطالعــات پیشــین 

(Masoudian, 2007 ارائه داده شده اسـت. جـدول )

در خصـوص  0بیانگر جزییات بیشتر و شـكل 0شماره 

بــه منظــور  باشــد.پراكنــدگی مكــانی ایــن نــواحی می

بنـدي بررسی اثر فاكتورهاي اقلیمی، مبتنی بـر طبقـه

رفتـه شـد و اقلیمی باال مركز هر استان مد نظر قرار گ

عنوان نماینده هر ها بهایستگاه سینوپتیك مركز استان

هاي هواشناسـی مـذكور پهنة اقلیمی قرار گرفت. داده

از سازمان هواشناسی كشـور شـامل متغیرهـاي دمـا، 

-0831بارش در مقیـاس سـالیانه طـی دورم آمـاري 

 تهیه گردید. 0814

 ها. داده2-3

داراي  اســتان 1ایــن پــژوهش در ســطح كشــور و در 

درصــد(  011بیشــترین میــزان تولیــد خرمــا )تقریبــا 

شود. در نتیجه قلمرو مكـانی ایـن پـژوهش شامل می

هاي تولید خرمـا و متغیرهـاي هواشناسـی شامل داده

ــارش در هشــت اســتان بوشــهر، خوزســتان،  دمــا و ب

جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، كرمـان، خراسان

ي مورد پـژوهش بـا هاباشد. استانهرمزگان و یزد می

كیلومتر مربـع و دارا بـودن  154218مساحتی معادل 

از مساحت كشور  5/52شهر  0803شهرستان و  787

 ,Statistics Center of Iranدهنـد )را تشكیل مـی

(. داده هاي هواشناسی شـامل متغیرهـاي دمـا، 2018

-0831بارش در مقیـاس سـالیانه طـی دوره آمـاري 

اي مربوط بـه تولیـد خرمـا تهیه گردید. داده ه 0814

-0831نیز وزارت جهادكشـاورزي طـی دوره آمـاري 

مدل استفاده شده در این پژوهش  تهیه گردید. 0814

براي بررسـی اثـر عوامـل اقلیمـی بـر عملكـرد تولیـد 

محصول خرما در ایران، معادله رگرسیون زیـر بـرآورد 

 شده است.

(0) 

𝐿𝑛AVPit = α0 + α1LnRIANit + α2LnTit + 

α3LnRIMIT + α4LnTMit + α5LnRIZit + α6 

LnMTSit + α7LnMTFit + εi 

در  iمیزان تولید متوسط اسـتان  AVPitطوري كه به

باشـد. ایـن متغیـر نشـان دهنـده میـزان مـی tزمان 

نشـان دهنـده میـزان بـارش  عملكرد محصول است. 

 
 ((Masoudian, 2007)) پراکندگی مناطق اقلیمی کشور -1شکل 
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بیانگر متوسط  Titباشد. می tدر زمان  iساالنه استان 

 RIMITباشـد. مـی tدر زمـان  iاي ساالنه اسـتان دم

را  tدر زمـان  iمیزان بارش در مـاه مـرداد در اسـتان 

متوسـط دمـا در مـاه مـرداد در  TMitدهد. نشان می

نشـان  RIZit دهـد.را نشـان مـی tدر زمـان  iاستان 

 tدر زمــان  iدهنــده میــزان بــارش زمســتانه اســتان 

بیــانگر متوســط حــداكثر دمــا در  MTSit باشــد.مــی

بیــانگر  MTFitاســت.  tدر زمــان  iتابســتان اســتان 

 tدر زمـان  iمتوسط حداقل دما در فـروردین اسـتان 

 این متغیر براي لحاظ كردن اثر سرماي بهاره است. 

 شناسی. روش2-4

 معمـوال  سیسـتماتیك، ریسـك دامنه شناسایی براي

 روسـتا، واحـد در محصـول یـك تولیـدي قمنـاط

 بین همبستگی و شودمی تعریف استان یا شهرستان و

 بررسـی جغرافیایی بستر چنین در محصول این تولید

 مكننـدمنعكس جغرافیـایی بسـتر كه ازآنجا .شودمی

 در تولیـدي منـاطق تعریـف .نیسـت یكسـان اقلـیم

 تعیین است؛ و ترمناسب همگن وهواییآب بسترهاي

 اسـاس بـر( اسـتان) تولیـدي منطقه هر هايسایههم

 رویكـردي هـاآن در محصول عملكرد بین همبستگی

(. Salami and Nemati, 2013اسـت ) ترمناسـب

 بـه وهـوایی،آب ازنظـر همگـن مناطق تعیین از پس

 وجـود عـدم یـا و وجود بتواند كه است نیاز الگوهایی

 مختلـف منـاطق در را محصـول عملكرد بین ارتباط

 .نمایـد گیريانـدازه را ارتبـاط ایـن شدت و شخصم

 متغیرهـاي اثرگـذاري میـزان باشـد قـادر همچنـین

 الگوهـاي. نماید تعیین محصول عملكرد بر را اقلیمی

 خصوصـیتی چنـین داراي مكـانی خـود رگرسـیونی

 ریسـك شـدت و دامنـه تواننـدمی خوبیبه و هستند

 داخل در محصول هر تولید مناطق بین سیستماتیك

 اثـر و نماینـد گیريانـدازه را اقلیمـی بسـتر كیـ

 را محصـول عملكـرد روي بـر اقلیمـی متغیرهـاي

 مكـانی خـود رگرسـیونی الگوهاي در. نمایند مشخص

 بـا را منطقـه هـر در محصـول عملكـرد بـین ارتباط

 و گیريانـدازه را همسایه مناطق در محصول عملكرد

 (.Monjazeb and Nosrati, 2018) دهدمی نشان

 الگـو شـامل مكانی خود رگرسیون الگوها طوركلی،به

 الگـوي(، FAR) مكـانی رگرسـیونی اول خـود مرتبه

خـود  مكـانی الگـوو  (SACخود رگرسـیون ) عمومی

 بــا رگرســیونی خــودو  (SAR) تــو م رگرســیون

و  (SEM) جملـه اخـالل در مكـانی خودهمبسـتگی

باشــــند. (، میSDM) نیدوربــــي مكــــانی الگــــو

(Monjazeb and Nosrati, 2018.)ترینكامــل 

خـود  عمـومی الگـوي ،مكـانی خود رگرسیونی الگوي

 (Masoudian, 2007) های مناطق اقلیمی مختلفویژگی -1جدول 

 دما بارش ویژگی هاي اقلیمی مساحت پهنه بندي شماره

 02 845 سرد، بارشمند، خشك 2/05 اقلیم بلندي ها 0

 05 577 معتدل، بارشمند، خشك 5/7 اقلیم كوهپایه هاي غربی 2

 27 878 بسیار گرم، بارشمند، مرطوب 5/01 اقلیم كرانه هاي خلیج فارس 8

 07 712 معتدل، بارشمند، مرطوب 1/8 لی البرزاقلیم دامنه هاي شما 7

 05 0185 معتدل، پربارش، مرطوب 5/0 اقلیم كرانه هاي خزر 5

 05 215 معتدل، كم بارش، خشك 0/04 اقلیم كوهپایه هاي شرقی 5

 21 088 گرم، بسیار كم بارش، خشك 4/83 اقلیم فالت شرقی 4

 25 051 ش، بسیار مرطوببسیار گرم، كم بار 4/4 اقلیم كرانه هاي عمان 1
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 این در نوعیبه الگوها سایر كه است مكانی رگرسیونی

 واردكـردن بـا كـهطوريبه گیرنـدمـی قـرار الگـو

 تـوانمی الگو این پارامترهاي روي بر هاییمحدودیت

 د.آور دستبه را مكانی خود رگرسیونی الگوهاي سایر

 داده نشـان (2) رابطـه توسـط الگـو ایـن لـیك شكل

 .شودمی

(2) 

y=ρw1y+βx+ μ 

μ= λ w2 μ+ ε 

ε N(0, 2 ln ) 

 وابسـته )عملكـرد ریـاز متغ يبـردار y ،الگـو این در

 نمایـانگر x( و تولیدكننـده هـايتاناسـ در محصـول

 و بـارش جملـهاز اقلیمـی شامل توضیحی متغیرهاي

 مكـانی يهـاوزن مـاتریس 2w و 1wحـرارت  درجـه

 و فضـایی وقفـه زمـانهم صورتبه الگو این .هستند

رابطـه  در .اسـت دارا را خطـا جمله مكانیهمبستگی 

(2)β ، بـراي پارامترهـا از بـرداري، دهندهنشـان 

 ضــریب دهندهنشــان ρاســت  اقلیمــی متغیرهــاي

 نـاطقم در محصـول عملكـرد بـین خودهمبسـتگی

 .اسـت مكـانی خودهمبسـتگی اصـطال به و همسایه

 جمـالت در ضریب خودهمبستگی مكانی λدرنهایت 

 (2رابطـه ) در ( اگـرLeSage, 1999) .اسـت خطـا

 كـه اسـت معنـی بـدین باشد، صفر با برابر λپارامتر 

 نداشته وجود اخالل جمالت در مكانی خودهمبستگی

 :آیدمی به دست( 8شماره ) ةرابط باشد

(8) 

1v y x   

)2 lnN(0, ε  

قـرار  بـا صـفربرابر  ρ پارامتر (2) شماره الگوي در اگر

 در خودهمبستگی با خود رگرسیونی الگويداده شود 

 ( بـه دسـت8رابطـه ) ( یعنـیSEM) اخالل جمالت

 مكـانی همبستگیكه  ستا آن بیانگر الگو این د.آیمی

 وجود مختلف مناطق محصوالت عملكرد بین مستقیم

 در اخـالل جمـالت طریـق از یهمبستگ بلكه ندارد،

 نیـز الگـو ایـن در د.گیـرمی صـورت همسایه مناطق

 روي بـر اقلیمـی متغیرهـاي ( تأثیر2الگوي ) همانند

 .شودمی گرفته نظر در محصوالت عملكرد

(7) 

y=βx 

μ+ε1wλ µ = 

)2 lnN(0, ε  

و برابـر بـا صـفر  پارامترهاي (2) شماره الگوي در اگر

 خـود رگرسـیونی اول مرتبـه الگـوي شـود،قرار داده 

 بـا منطقـه یـك در الگـو این د.آیمی به دست مكانی

 محصـول دعملكر همبستگی بازگوكننده (y) عملكرد

 تولیدكننـده همسـایه منـاطق بـا محصـول همـین

 برحسـب هـاوزن ماتریس الگو این در .است محصول

(، FAR) در الگـوي .شـودمی تعریف همسایگی تعداد

y و شودمی وارد الگو در میانگین از انحراف صورتبه 

 الگو این .شودمی حذف الگو از مبدا  از عرض درنتیجه

 .است شده هداد ( نشان5) رابطه توسط

(5) 

y=ρwy 

)2 lnN(0, ε  

(، وقفـه مكـانی SDMدوربـین ) فضـایی الگـوي در

 اضـافه الگـو بـه مسـتقل متغیرهاي وابسته و متغیـر

 (5) شـماره رابطـه در الگـو این كلی شكل د.گردمی

 لگوا این ( درAnselin, 1998است. ) شده داده نشان

 متغیرهاي فضایی وقفه متغیرهاي توضیحی، بر عالوه

 ایـن دهندهو نشـان است شده الگو وارد نیز توضیحی

 است. ارتباط

(5) 

y=xβ1+wxβ2+ε 

)2 lnN(0, ε  

 ریسـك وجـود عـدم یـا و وجـود بررسـی بـراي



 ...یرانا يعملكرد خرما یستماتیكس یسكبر شدت ر یمیاقل هايیرمتغ یرتأث

 174صفحه 

 برآورد (FAR) مكانی اول الگوي مرتبه سیستماتیك

 اثـر گیـريانـدازه بـراي دوم مرحلـه در .شـودمی

 بـاغی محصـوالت عملكرد روي بر اقلیمی متغیرهاي

 در. شـودمی بـرآورد (،SAR) تو م الگوي رگرسیونی

 برآورد( SAC) عمومی رگرسیون الگوي سوم مرحله

 طریـق ، از(SAR) الگـوي و الگـو این بین و شودمی

و  تعیـین ضـریب میـزان متغیرهـا، داريمعنی آزمون

 صـورت مقایسـه خطـا جمالت در همبستگی ضریب

 الگـوي نتـایج از استفاده با مرحله نهایی در گیرد.می

 و( SEMا )جمالت خطـ در خودهمبستگی با فضایی

 مـورد ( درJackson et al., 1983مـوران ) آزمـون

 همچنـین گیرد.می صورت گیريبهترین الگو تصمیم

 مكانی هاياثر وقفه بررسی ايبر دوربین مكانی الگوي

بـاغی  محصـوالت عملكـرد روي بر اقلیمی متغیرهاي

 مكـانی پانـل هـاي. دلیـل برتـري دادهشودمی برآورد

-ایی در دادهضـافـزایش احتمـال بــروز همبسـتگی ف

مقطعــی و ســري )هـا به سایر داده تهاي پانل نسب

. دلیـل دیگـر را در باشـدمی در طـول زمـان (زمـانی

بــه  تـازات ویـژه اي كـه ایــن داده هــا نســبامتی

ها در اختیار محققان قرار می دهند، بــروز سـایر داده

همخطـی كمتـر در متغیرهـا، دسـتیابی بـه درجـات 

ـــ ـــتر و در نهای ــــتر در  تآزادي بیش ــــارایی بیش ك

 تاثرات ثابـ)امكان مدلسازي  تهاینهـا و در تخمـین

ـی آن در ســایر بررسـ تكـه قابلیـ( است و تصـادفی

را فـراهم  وجود نـدارد (مقطعی و سري زمانی)ها داده

و ـایی ضـهاي پانـل فدادهمعادله ( 4)می نماید. رابطه 

 دهد.ویا را نشان میپ مكانیپانل معادله  (1)رابطه 

(4) 

Yt= ρWYt+Xt β +WXt + μ + ttN+Ut 

(1) 

Yt= Yt-1+ ρWYt+ WYt-1+ Xt β+ WXt + μ 

+ ttN+Ut 

میـان متغیرهــاي  زادروناثرات متقابـل  WY متغیر

زا میـان متغیرهاي اثرات متقابل برون  WXوابسـته، 

ت الاثــرات متقابــل میــان جمــ WY توضـیحی و

ضـریب  .دهـدل واحدهاي مختلف را نشان مـیالاخ

ضــریب   متغیــر وابســته، انیمكـخودهمبسـتگی 

ضــریب   ،لالایی جمــالت اخـضخودهمبسـتگی ف

  W و متغیرهــاي توضــیحی مكانیخودهمبسـتگی 

كــه بــه واحــدهاي   N  N مكانیوزنـی  سمـاتری

شـود عناصـر روي دهـد. فـرض میـایی وزن و میضف

؛ زیـرا هــی  ت، صفر اسمكانیقطر اصلی ماتري وزنی 

 .جوار و همسایه نخواهد بودودش همبا خ مكانیواحد 

، تفاوت این ت( مشخص اس4) معادله گونه كه ازهمان

و  تزمـان در لحــاظ اثـرات ثابـ- مكانالگو با الگوي 

و همچنـین اثـرات خـاص زمــانی در  مكانیتصادفی 

 N الگوهـاي مقطعـی بـا . درواقـعتایـن الگوهـا اسـ

تغییـر زمـانی  دوره T كه در طـولمشاهده درصـورتی

آیـد. بــا مـی دسـت بهزمان  - مكانكنـد، الگوهـاي 

و زمـانی بـه ایـن  مكانیاضـافه كـردن اثـرات خـاص 

خواهـد آمـد.  تالگوهـا، الگـوهاي پانـل بـه داده دسـ

 Yt-1) دارسرانجام با اضافه كردن متغیر وابسته وقفـه

 تســم در( WYt-1) ریــمتغایــن  مكــانیاثـــرات  ( و

تـوان بــه الگــوي دوربــین مـی( 4)معادلـه  تراسـ

 در ایــن الگــو متغیـــر، یافت. دســت مكــانیپویـــاي 

پـارامتر وقفـه   ومتغیر وابسته  پارامتر وقفه در زمان

 ,Anselin) .دهـدوابسته را نشـان مـی متغیرا ضدر ف

منظور تخمین الگوهـاي طور كلی سه روش به (1998

تــاكنون  مكانیدر ادبیات اقتصادسنجی  مكانیپویاي 

ـــب تیافته اســـتوســعه ـــین روش، رویكـــرد اری ؛ اول

ـا تخمــین ( یـML) ییدرستنماشده حـداكثر اصال 

دومـین (، QMLي شـبه حـداكثر درستنمایی )زننده
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ـــزاري و ، روش ـــاي اب ـــه متغیره ــر پای ــردي ب رویك

( و GMM/IV) یافتـهمتغیرهــاي گشــتاوري تعمیم

( MCMC) یـزینسومین روش، استفاده از رویكـرد ب

بـراي تخمـین  ت. در ایـن پژوهش از روش نخستاس

 ت. شده اسالگوي موردنظر استفاده

 نتایج .3

در  مكـانیدر ابتدا براي بررسی و تشخیص همبستگی 

مـوران اسـتفاده شـده اسـت.  اجزاي اخالل از آزمـون

فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی مكـانی در اجـزا 

جـود وابسـتگی مبنی بـر و 1Hاخالل رد شده و فرض 

شـود. مقـدار مثبـت مكانی در اجزا اخالل پذیرفته می

 مكـانیدهنـده وجـود وابسـتگی آزمون مـوران نشـان

داللت دارد و به عكس عدم وجود وابستگی یـا وجـود 

بندي و مجـاورت همبستگی منفی حاكی از عدم دسته

دهنده نشـان 2جـدول نتایج  ها با یكدیگر دارد.استان

مكانی در اجزاي اخـالل اسـت.  همبستگیوابستگی و 

مقدار مثبت آزمون موران بـه دلیـل وجـود وابسـتگی 

براي انتخاب بهترین مدل مكانی از بـین است.  مكانی

(، مدل تلفیقی SARهاي خود رگرسیون مكانی )مدل

(، مــدل خطــا SACمكــانی )خطــاي مكــانی و وقفــه 

(، از SDMمكــانی )( و مــدل دوربــین SEMمكــانی )

آزمون والد كه براي اساس خطا مكانی و وقفه مكـانی 

شده اسـت. فرضـیه اول مبتنـی بـر آن است، استفاده

را بـه مـدل  SDMتر توان مـدل عمـومیاست كه می

SAR  ساده تبدیل كرد. فرضیه دوم داللت بر آن دارد

داد.  لیـتقل SEMرا مـدل  SDMمـدل  تـوانكه می

هـر دو فرضـیه  زمـانهمچنین در صورت رد شدن هم

برازش بهتري دارد. با توجه بـه احتمـال  SDMمدل 

درصـد اسـت. فرضـیه  15/1دو كه كمتر از آماره كاي

و اسـتفاده  رد شده SARمبنی بر مناسب بودن روش 

شود. با توجـه بـه احتمـال توصیه می SDMروش  از

درصد اسـت. فرضـیه  15/1آماره كاي دو كه كمتر از 

و استفاده  رد شده SEM مبنی بر مناسب بودن روش

ــیه می SDMروش  از ــود.توص ــانی  ش ــون مك از آزم

ــب ــاب مناس ــراي انتخ ــمن ب ــین هاس ترین روش از ب

هاي اثـرات ثابـت و اثـرات تصـادفی در تخمـین روش

كه شـود. درصـورتیهاي پانل مكانی استفاده مـیمدل

آمده ازلحـاظ آمـاري كمتـر از دسـتسطح احتمال به

 آزمون تشخیص خودهمبستگی مکانینتایج  -2جدول 

 14/0 آماره

Z 05/0 

 0/1 احتمال

 

 آزمون تعیین بهترین مدل مکانینتایج  -3جدول 

 نتیجه اندازه معیار معیار آزمون

 عدم وجود خطا مكانی 11/72 (4) وجود خطا مكانی

 1111/1 احتمال خطا مقدار < 

 عدم وجود وقفه مكانی 14/83 (4) وجود وقفه مكانی

 1111/1 مقدار احتمال خطا < 
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ثابت داراي كـارایی بیشـتري باشد، روش اثرات  15/1

براي برآورد مدل پانل مكانی نسـبت بـه روش اثـرات 

ــایج  ــت. نت ــت اس ــدول ثاب ــارایی نشــان 7ج دهنده ك

 بیشتري روش اثرات ثابت براي برآورد است.

مكـانی  نیبـرودآمده از مدل دستبا توجه به نتایج به

(SDM در ) ســرریز مكــانی متوســط بــاران  5جــدول

هاي خرمـاخیز بـر متوسـط عملكـرد ساالنه در استان

داري ( و معنـی31/2خرماي ایران اثر مثبت)به میزان 

دارد. عالوه بر آن سرریز مكانی متوسط دمـاي سـاالنه 

بر متوسط عملكرد خرما اثر مثبتی )به لحـاظ آمـاري 

دارد. اثر سرریز مكانی بارش  17/0میزان  معنی( بهبی

دار و معنـی ماه مرداد بر متوسط عملكرد خرما منفـی

بـرآورد شـده اسـت.  87/2بوده است كـه ضـریب آن 

ضریب سرریز مكانی متوسط باران زمستانه بر متوسط 

عملكرد خرماي ایران داراي اثر مثبت )به لحاظ آماري 

باشد. ضـریب متغیرهـاي می 01/0 زانیممعنی( به بی

متوسط دماي مرداد داراي اثر منفی ) به لحاظ آماري 

است. ضریب سـرریز مكـانی  81/1زان معنی( به میبی

ماه )سرماي بهـاره( بـر متوسط حداقل دماي فروردین

متوسط عملكرد خرماي ایـران داراي اثـر منفـی ) بـه 

است. همچنین  07/1معنی( به میزان لحاظ آماري بی

ضــریب اثــر ســرریز مكــانی متوســط حــداكثر دمــاي 

حاصل شده اسـت كـه نشـان  18/0تابستان به میزان 

متوسط حداكثر دمـاي تابسـتان بـر متوسـط  دهدمی

 آزمون مکانی هاسمننتایج  -4جدول 

 احتمال آماره آزمون آزمون

 (1111/1) 15/50 هاسمن مكانی

 

( و مدل مختلط SAC) یعموم(، مکانی SEMمکانی )(، خطا SDMمکانی )های دوربین برآورد مدلنتایج  -5جدول 

 ( با اثرات ثابتSARخود رگرسیون ) -رگرسیون

 متغیر SDM احتمال SAC احتمال SAR احتمال SEM احتمال
*** (112/1) 05/8 ** (102/1) 50/2 *** (117/1) 31/2 *** (1113/1) 22/8 RIAN 

* (145/1) 41/0 (001/1) 55/0 * (115/1) 42/0 * (001/1) 04/0 T 

* (142/1) 27/2- * (142/1) 11/0- ** (182/1) 07/2- * (145/1) 24/2- RIM 

(117/1) 25/1  (150/1) 04/1 (125/1) 22/1 (858/1) 122/1 RIZ 

(001/1) 51/0 (015/1) 52/0 * (137/1) 54/2 (037/1) 00/0 TM 

(583/1) 50/1- (785/1) 41/1- (588/1) 52/1- (805/1) 13/1- MTF 

(815/1) 18/0 (713/1) 53/1- (851/1) 38/1- ** (171/1) 55/2- MTS 

      *** (117/1) 31/2 RIAN *w 

      (231/1) 17/0 T *w 

      ** (103/1) 87/2- RIM*w 

      (253/1) 01/0 RIZ*w 

      (414/1) 81/1- TM *w 

      (113/1) 07/1- MTF*w 

      * (511/1) 18/0- MTS*w 

** (121/1) 04/7 - - ** (121/1) 03/2- - - 𝝀 

- - *** (110/1) 77/8- (033/1) 23/0- ** (121/1) 55/7- 𝝆 

 درصد( 0و  5،  01دار در سطح به ترتیب معنی***  ،** ،* ) اعداد داخل پرانتز برابر با احتمال هستند. هاي تحقیقمنبع: یافته
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داري داشـته عملكرد خرماي ایران اثر منفـی و معنـی

 ,.Taghvipour Sadeghi et al)است كه بـا نتـایج

2017) (Izadi, 2015 and Shahsavari مطابقـت )

 Taghvipour Sadeghi et)دارد. نتـایج تحقیقـات 

al., 2017 ) میـانگین حـداكثر دمـا و نشـان داد كـه

نسبی داراي بیشترین همبستگی منفی اقل رطوبتحد

طور كلـی دار با تولید و عملكرد خرما هستند. بهمعنی

نسـبی و افـزایش دمـا از علـل اصـلی كاهش رطوبـت

همچنـین  عارضه خشـكیدگی خوشـة خرمـا هسـتند.

افـزایش دمـا و كـاهش نشان داده است كـه تحقیقات 

یر تـأثتولید و عملكرد خرما رطوبت نسبی روي شدت 

 در. (Izadi, 2015 and Shahsavari) داشـته اسـت

نتیجه افزایش دما و كاهش رطوبت نسـبی منجـر بـه 

افزایش تبخیر از سطح میـوه شـده و پژمردگـی میـوه 

ها افتد و درصورت ادامه شرایط نامساعد میوهاتفاق می

شـود. و باعـث كـاهش عملكـرد مـی شـوندخشك می

عـالوه  كـه ؛ت استدهنده تأثیر مجاورنشان 𝜌پارامتر 

ــین مكــانی  مكــانی  در مــدل (SDM)بــر مــدل دورب

خــود  -و مــدل مخــتلط رگرســیون( SAC) یعمــوم

( داراي عالمـــت منفـــی اســـت و SARرگرســـیون )

در ایـن دهنده تأثیر منفـی مجـاورت اسـت كـه نشان

گیري مــدل دروبــین پــژوهش مبنــاي اصــلی تصــمیم

یسـه دهنده نتایج مقانشان 5جدول مكانی بوده است. 

اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم متغیرهـاي اقلیمـی در 

مدت و بلندمدت )با روش پانل پویاي مكانی( بـر كوتاه

متوسط عملكرد خرماي ایران است. این نتـایج حـاكی 

ــه در كوتاه ــت ك ــن اس ــهاز ای ــدت ب ــتقیم م طور مس

متغیرهاي متوسط دما سالیانه، متوسط بارش زمستانه 

دار بـر بـر مثبت و معنـیو متوسط دماي مردادماه اثر 

متوسط عملكـرد خرمـاي ایـران دارد و متغیـر بـاران 

ــی و  ــر منف ــه اث ــورد مطالع ــتانهاي م ــاه در اس مردادم

امـا ؛ دار بر متوسط عملكـرد خرمـاي ایـران داردمعنی

 مدت و بلندمدت و اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای اقلیمی  بر متوسط مقایسه برآورد اثرات کوتاهنتایج  -6جدول 

 مکانیعملکرد خرمای ایران روش پانل پویای 

 اثرات  مدتكوتاه اثرات اثرات بلندمدت

 آماره احتمال آماره احتمال متغیرها

371/1 11/1 341/1 18/1 n RIANDirect L یم متوسط باران ساالنهاثرات مستق 

710/1 41/1 ***110/1 85/8 Direct Ln RIANIn اثرات غیرمستقیم متوسط باران ساالنه 

***111/1 43/4 **175/1 2 Direct LnT اثرات مستقیم متوسط دما ساالنه 

***111/1 52/5 ***111/1 14/5 InDirect LnT اثرات غیرمستقیم متوسط دما ساالنه 

***113/1 52/2- **108/1 73/2- Direct LnRIM مردادماه اثرات مستقیم متوسط باران 

004/1 54/0 012/1 58/0- InDirect LnRIM اثرات غیرمستقیم متوسط باران مردادماه 

***111/1 30/7 **108/1 71/2 Direct LnRIZ زمستانه اثرات مستقیم متوسط باران 

250/1 05/0 ***111/1 72/7 InDirect LnRIZ رات غیرمستقیم متوسط باران زمستانهاث 

***111/1 03/01 ***110/1 84/8 Direct LnTM اثرات مستقیم متوسط دما مرداد 

323/1 13/1 ***111/1 70/7 InDirect LnTM اثرات غیرمستقیم متوسط دما مرداد 

**100/1 55/2- 740/1 42/1- Direct LnMTF اثرات مستقیم متوسط حداقل دما فروردین 

***111/1 41/4- ***111/1 01/7- InDirect LnMTF اثرات غیرمستقیم متوسط حداقل دما فروردین 

182/1 20/1- 341/1 18/1- Direct LnMTS اثرات مستقیم متوسط حداكثر دما تابستان 

***111/1 41/5- ***111/1 88/7- InDirect LnMTS اثرات غیرمستقیم متوسط حداكثر دما تابستان 

 درصد( 0و  5،  01دار در سطح به ترتیب معنی***  ،** ،* ) هاي تحقیقفتهمنبع: یا
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طور غیرمستقیم متغیرهاي متوسط بـارش سـالیانه، به

متوسط دما سالیانه، متوسط بارش زمستانه و متوسـط 

دادماه در استانهاي خرماخیز ایران اثر مثبـت دماي مر

داري بر متوسط عملكرد خرماي ایران دارنـد و و معنی

متغیرهاي متوسط حداقل دماي فـروردین و متوسـط 

دار با متوسـط حداكثر دماي تابستان اثر منفی و معنی

طور عملكــرد خرمــاي ایــران دارنــد. در بلندمــدت بــه

نه، متوسط بارش مستقیم متغیرهاي متوسط دما سالیا

زمستانه و متوسط دمـاي مردادمـاه اسـتانهاي تولیـد 

هـاي دار( و متغیـركننده خرما داراي اثر مثبت )معنی

باران مردادماه و متوسط حـداقل دمـاي فـروردین در 

دار بر متوسط استانهاي مورد مطالعه اثر منفی و معنی

ــه ــد. ب ــران دارن طور غیرمســتقیم عملكــرد خرمــاي ای

دار( و متوسـط سالیانه اثـر مثبـت )معنـی متوسط دما

دار( بــر حــداكثر دمــاي تابســتان اثــر منفــی ) معنــی

 متوسط عملكرد خرماي ایران دارند.

 بحث ونتیجه گیری .4

 میـانگین بیـانگر كه ناپایدار است ايپدیده هوا و آب

 مانند هواشناسی هاي )پارامترهاي(فراسنجه بلندمدت

 Karimi etباشد )یم باد و تابش بارش، دما، رطوبت،

al., 2013.) آب  كه هواشناسی هايمتغیر تریناصلی

 بـارش و دما آورند،می وجودبه را منطقه یك هواي و

 عامـل دیگـر دو ایـن از یـك هـر تغییر با كه هستند

 رخداد باعث و یافته تغییر نیز هوایی و آب هايعامل

 Karimi etشـود )مـی هوایی و آب هايتغییرپذیري

al., 2013.) طور عمده تولیدبه و كشاورزي گیوابست 

هـوایی بسـبار  و آب هـايتغییرپـذیري به غذایی مواد

ناكـافی  آب یـا و ازحد بیش گرماي كه چرا زیاد است

 باعـث و قطـع را محصول تولید و گیاه رشد تواندمی

 خشكسـالی نیـز و سـیل همچنـین و بازدهی كاهش

 در آن حصـولم یا و گیاه رفتن بین از باعث تواندمی

 از هـم كشـاورزي بخش شود. بنابراین، برداشت زمان

هـاي عامل تغییر از فیزیكی نظر از هم و اقتصادي نظر

 پذیرآسیب بارش و محیط دماي همچون هوایی و آب

 متغیر دو الگو این در تغییر ( وBenhin, 2008) است

 برداشـت زمـان طول در را محصول عملكرد تواندمی

نتـایج آزمـون مـوران (. Zaied, 2013) دهـد كاهش

ــاطق نشــان ــین من ــاال ب ــانی ب ــتگی مك دهنده همبس

خرماخیز كشور است. متغیر متوسط باران سالیانه اثـر 

هاي داري بر متوسط عملكرد در اسـتانمثبت و معنی

متغیـر متوسـط بـارش نابهنگـام  .خرماخیز ایران دارد

ساالنه و متغیر متوسط حـداكثر دمـاي تابسـتان اثـر 

داري بر متوسـط عملكـرد خرمـا دارنـد. و معنی منفی

این متغیرهـا باعـث كـاهش محصـول خرمـا و ایجـاد 

ــــور ) ــــتماتیك در كش ــــك سیس ــــتان  1ریس اس

توان نتیجه گرفت كه شوند. پس میموردپژوهش( می

ریسك سیستماتیك عملكرد در محصول خرمـا ایـران 

اثرات مستقیم و غیرمسـتقیم  نتایج برآورد وجود دارد.

متوسط عملكرد خرما نشـان داد اي اقلیمی بر متغیره

هـاي طور مسـتقیم متغیـر بـارشمدت بهدر كوتاهكه 

دار بر متوسـط نابهنگام ساالنه داراي اثر منفی و معنی

طور غیرمسـتقیم متغیرهـاي اما به؛ عملكرد خرما دارد

و متوســط حــداكثر دمــاي  ســرماي نابهنگــام ســاالنه

متوسط عملكرد خرما  دار برتابستان اثر منفی و معنی

-هاي بـارشطور مستقیم متغیردارد و در بلندمدت به

اثـر  هاي نابه هنگام ساالنه و سرماي نابهنگـام سـاالنه

طور غیرمستقیم متغیر متوسـط دار و بهمنفی و معنی

دار بر متوسط حداكثر دماي تابستان اثر منفی و معنی

اثــرات مســتقیم و  نتــایجعملكــرد خرمــا دارنــد. 

متوسـط عملكـرد ستقیم متغیرهاي اقلیمـی بـر غیرم

طور مـدت بــهخرمـاي ایـران  نشــان داد كـه در كوتاه

گذارنـد سیستماتیك برعملكرد خرماي ایران تأثیر می



 0711 زمستان، 7ماره ، ش47دوره یران،ا یعیمنابع طب یعی،طب یستز یطمح

 152صفحه 

متغیرهـاي اقلیمـی در و بیانگر این موضوع است كـه 

مدت هم داراي اثرات مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـر بلند

دمـدت داراي اما در بلن؛ متوسط عملكرد خرما هستند

با توجه به نتایج عوامـل  خواهند بود. بارترانیزاثراتی 

اصــلی ایجادكننــده ریســك سیســتماتیك در كشــور 

ــاران مردادمــاه، ســرما نابهنگــام ســاالنهمتغیرهــاي   ب

متوســط حــداكثر دمــاي تابســتان  ( و)ســرماي بهــاره

باعث ایجاد پوسیدگی در محصـول خرمـا  ؛ كههستند

ي بافـت نـرم خرماهـادر پوسـیدگی  اگرچـهشود. می

( هاي سیستان و بلوچسـتان و كرمـان)اغلب در استان

اما در خرماهاي بافـت خشـك و ؛ شوددیده می شتریب

دهد شده است. نتایج نشان میخشك هم گزارشنیمه

در صورت بروز سرماي بهاره كـاهش محصـول وجـود 

خواهــد داشــت. ازآنجاكــه میــان عملكــرد محصــول و 

)سرماي بهـاره( رابطـه منفـی  نهساال سرماي نابهنگام

نتیجه گرفت كه با افـزایش سـرما  توانیموجود دارد. 

بهاره محصـول بـا كـاهش عملكـرد بیشـتري مواجـه 

خواهد شد. متوسط حداكثر دماي تابستان بـه همـراه 

رطوبت نسبی پایین در فصـل تابسـتان باعـث ایجـاد 

خرمـــا  در محصـــول خوشـــه یدگیخشـــكعارضـــه 

هـاي دوربـین برآورد مـدلتایج ن 8جدول در شود.می

(، مكانی عمـومی SEM(، خطا مكانی )SDMمكانی )

(SACو مدل مختلط رگرسـیون )-  خـود رگرسـیون

(SAR با اثرات ثابت آورده شده است كه پـارامتر )𝜌 

عـالوه بـر مـدل  كـه ؛دهنده تأثیر مجاورت استنشان

ــانی  ــین مك ــدل (SDM)دورب ــانی  در م ــوممك  یعم

(SAC )خـود رگرسـیون  -ط رگرسـیونو مدل مختل

(SARداراي عالمت منفـی اسـت كـه نشـان ) دهنده

بر ریسك سیستماتیك و متوسط تأثیر منفی مجاورت 

توان بـه ایـن با توجه به نتایج می است. عملكرد خرما

عوامل ایجادكننـده پیشنهادات اشاره نمود. از آنجا كه 

سیستماتیك در محصول خرما شامل بارندگی  ریسك

باشند كـه اه و متوسط حداكثر دما تابستان میمردادم

تـوان براي كاهش اثرات منفی بارش در ماه مرداد مـی

خشك كه تأثیرپـذیري كمتـري از ارقام خشك و نیمه

براي و  نسبت به بارش در تابستان دارند استفاده نمود

-متوسط حداكثر دما تابستان مـیكاهش اثرات منفی 

هاي گرم خصوص در ماهتوان با تنظیم دوره آبیاري به

تیر، مرداد و شهریور( باعث جلـوگیري از تـنش ) سال

احتمـال  و ؛آبی و افزایش رطوبت در درخت خرما شد

ســوختگی عارضــه خشــكیدگی خوشــه خرمــا و آفتاب

توان بـا تنظـیم میوه خرما را كاهش داد. همچنین می

پوشش گیاهی در نخلستان )افزایش رطوبـت نسـبی( 

همچنـین  دگی را كـاهش داد.احتمال عارضه خشـكی

 عارضه شدت كاهش در كه پارچه یا حصیري پوشش

 هاخوشه پوشش است در مؤثر میوه افزایش كیفیت و

 هاخوشـه پوشـش .گـردد انجـام خارک مرحله اواخر

 كیفیت افزایش سبب عارضه كاهش در تأثیر بر عالوه

 شن طوفان و زنبور پرندگان، و خسارت شده محصول

 موجب كاهش و دهدمی كاهش را گردوغبار جذب و

 گـردد.می پوشش داراي هايخوشه روي كنه جمعیت

با توجه به نتایج سرماي بهاره بهتر اسـت از در نهایت 

هاي دیر گـل در هاي مقاوم به سرمازدگی یا گونهگونه

 باغات خرماي ایران استفاده شود.
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