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 چکیده

 نیز هاانسان گیزند چگونگی آن، تغییر پی و در است گذر زمان جغرافیایی در یگستره یک ماندگار جوی و شدهچیره هایویژگی از ایآمیخته اقلیم،

شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تغییرات اقلیمیی  می زیست کشاورزی و محیط های مختلف مانندبخش به آسیب به منجر و کندمی تغییر
رطوبت نسیبی و سیرعت بیاد بیر     دما، تبخیر و تعرق،  تأثیر بارش، حاضر مطالعه اکولوژیکی ایران است. –گانه زراعی بر تولیدات کل زراعی در نواحی ده
و  هواشناسیی  سازمان طریق از مطالعه این انجام برای اولیه خام هایمورد ارزیابی قرار گرفت. داده 1394تا  1364های تولیدات کل زراعی در طی سال

نتیای  نشیان داد    شدند. برآورد تصادفی اثرات با داده پانل قالب در هاداده ایستایی، بررسی از وزارت جهاد کشاورزی کشور گردآوری و مرتب گردید. پس
اند. دما اثر منفیی  درصد و متغیر بارش در سطح ده درصد بر تولیدات کل زراعی اثرگذار بوده 5متغیرهای دما، میزان تبخیر و تعرق و سرعت باد در سطح 

یابد. متغیر بارش بر تولیدات زراعیی اثیر   میلیون تن کاهش می 01/1دما، تولیدات زراعی به میزان  فزایشابر تولیدات زراعی داشته است به نحوی که با 
میلیون تن افزایش خواهد یافت. متغیرهای تبخیر و تعرق و سرعت باد اثیر منفیی بیر     025/0ی مثبت دارد و با افزایش بارندگی، تولیدات زراعی به اندازه

میلیون تن کاهش پییدا   02/1و  08/0عت باد، تولیدات زراعی به ترتیب به میزان تولیدات زراعی داشته است به نحوی که با افزایش تبخیر و تعرق و سر
 کنند.می
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  2  1 مقدمه

ای بطور طبیعیی در جیو زمیین وجیود دارنید امیا       گازهای گلخانه
ها، مقدار گازهای شی از این فعالیتهای ناهای انسان و آلودگیفعالیت

طور غیرطبیعی افزایش داده است و در نتیجه گرمای ناشی مذکور را به
از تابش اشعه خورشید در جو زمین محبوس شده و دمای کیره زمیین   

ی خود تغییرات اقلیمی را سبب خواهد افزایش خواهد یافت که به نوبه
 بیرای  تهدیید  تیرین زرگبی  عنیوان  بیه  اقلیمی (. ایجاد تغییرات3شد )

مطرح شده است و ایین تهدیید    21 قرن در غذایی امنیت و کشاورزی
اسیت کیه از فرفییت     کشیاورزی  بر مبتنی و فقیر بیشتر در کشورهای

 توجه با (.31باشند )کمی برای مقابله مؤثر با این بحران برخوردار می

 عوامل ،تولیدی مختلف هایبخش با اقلیم متقابل و گسترده تأثیرات به

 از یکی عنوان به تغییر اقلیم از امروزه انسانی، جوامع و محیطیزیست

 جیدی  پیامیدهای  که شودمی یاد محیطیزیست هایچالش ترینمهم

ترین عوامل طبیعیی  اقلیم یکی از اساسی(. 28دارد ) به دنبال اقتصادی

                                                           
، اقتصیاد کشیاورزی   دانشییار  و دانشجوی دکتری توسعه کشیاورزی ترتیب به -2و  1

 دانشگاه یاسوجگروه مدیریت توسعه روستایی، 
 (Email: ayatkarami@yu.ac.ir                       نویسنده مسئول: -)*

DOI: 10.22067/jead2.v0i0.79259 

باشد. انتشیار  های قرن جاری میترین چالشاست که تغییر آن از مهم
ترین عامیل تأثیرگیذار بیر    ای به عنوان مهموزافزون گازهای گلخانهر

تغییر اقلیم منجر به تغییر دما، بارندگی و دیگر پارامترهای اقلیمی میی 
کند می تغییر نیز هاانسان زندگی چگونگی در پی تغییر اقلیم، (.7) شود

(. 26) شیود میی  محیط زیسیت  و کشاورزی و منجر به آسیب به بخش
، دمای کره زمیین  2100کنند که تا سال بینی میپیش ی جویهامدل
کیه ایین مقیدار بییش از      یابید  گیراد افیزایش  درجه سانتی 5/3تا  1از 

بود. پیامد این امیر عیهوه    سال گذشته خواهد 10000تغییرات دمایی 
بر تغییر الگوی بارندگی و دما، افزایش تعیداد روزهیای گیرم، کیاهش     

هیای  نات شدید آب و هوایی و افزایش پدیدهتعداد روزهای سرد، نوسا
(. خسارت 18گردد )بینی میحدی اقلیمی از نظر شدت و فراوانی پیش

اقتصادی ناشی از این تغییرات توسط پژوهشگران مختلف بیر اسیاس   
درصد از تولیید ناخیالد داخلیی جهیانی و بیرای درجیات مختلیف از        

ایین اسیت کیه    گرمایش کره زمین صورت گرفته که نتیای  حیاکی از   
تیا   1گراد با خسارتی معادل درجه سانتی 2افزایش دمای کره زمین تا 

گراد با خسارتی درجه سانتی 3درصد تولید ناخالد داخلی جهانی، تا  7
درصد تولید ناخالد داخلی جهانی و در صورتی که این  14تا  1حدود 

تیا   5/2گراد برسد خسارت اقتصادی آن بین درجه سانتی 5افزایش به 
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(. 20جهیانی بیرآورد گردییده اسیت )     درصد تولید ناخالد داخلیی  30
تر و همچنین افزایش دما تر و خشکمنطقه خاورمیانه نیز در آینده گرم

های شدیدی در منطقیه خواهید   و کاهش بارندگی منجر به خشکسالی
دهند کیه بیارش موجیود در    های برآورد تغییر اقلیم نشان میشد. مدل

متر در سال کاهش خواهد داشت میلی 40نه به بیش از منطقه خاورمیا
رو تغییر اقلیم، تأثیر قابیل تیوجهی بیر منیابع کشیورهای      (. از این14)

خاورمیانه از جمله کشور ایران خواهید گذاشیت و ایین کشیورها را بیا      
های جدیدی به ویژه در بخش کشیاورزی مواجیه خواهید کیرد     چالش

(19 .) 

واقع شده است؛ ایین منطقیه در پهنیه   ایران در منطقه غرب آسیا 
جیز  منیاطق خشیک و     اقلیمی دولتی تغییراتهیئت بینبندی اقلیمی 

هیای تیاریخی هواشناسیی و    گیرد. شواهد دادهخشک دنیا قرار مینیمه
ی های صورت گرفته از وضعیت اقلیم این منطقه )مانند بقیهبینیپیش

های اخییر و  اقلیم در دهه ی تغییری وقوع پدیدهدهندهنقاط دنیا( نشان
بیین  یکمیتیه  2007ادامه این روند در آینده است. در گیزارش سیال   

های پن  ایستگاه هواشناسی ایران کیه حیداقل   المللی تغییر اقلیم، داده
بانی قابل اعتماد بوده است، میورد تحلییل قیرار    سال دیده 100دارای 

دار مییانگین  معنیی ها، افیزایش  گرفت که نتای  آن برای همه ایستگاه
دمای ساالنه را نشان داده است. بیا ایین حیال رونید یکسیانی بیرای       
تغییرات بارندگی در نقاط مختلیف کشیور مشیاهده نشیده اسیت، بیه       

های مشهد و شیراز، بارندگی افزایش یافته و ای که برای ایستگاهگونه
شدت  های تبریز و کرمانشاه بهدر مقابل، روند این متغیر برای ایستگاه

 (. 14کاهشی بوده است )
بیرای اییران،    دولتیی تغیییرات اقلیمیی   هیئت بیین های بینیپیش

درجیه سیانتی   2ی افزایش متوسط درجه حرارت به مقدار دهندهنشان
سال آینده  100گراد تا درجه سانتی 4الی  5/3سال آینده و  30گراد تا 

اشیت.  است که در این صورت بارندگی نیز افیت محسوسیی خواهید د   
افزایش در درجه حرارت به افزایش قابل توجه در میزان تبخیر و تعرق 

اکنون نیز در اغلب مناطق اییران از نظیر مییزان بارنیدگی     ساالنه )هم
 دولتی تغییرات اقلیمیهیئت بینساالنه بیشتر است( منجر خواهد شد. 

-از این مسئله به عنوان یک چالش جدی برای مناطق خشیک و کیم  

بینیی میی  کند و به عنوان یک پیامد، پیشجمله ایران یاد می باران از
سال آینده به  30کند که تولید محصول استراتژیک غهت در ایران تا 

 (.12درصد در مقایسه با سطح تولید فعلی کاهش یابد ) 30مقدار 
تحلیل نتای  بررسی روند متغیر بارش در دیگیر مطالعیات انجیام     

زی رخداد تغییر اقلیم، وجود روندهای مثبیت  شده در رابطه با آشکارسا
و منفی بارش ساالنه در مناطق مختلف کشور را مورد تأکید قیرار داده  

بینی توزییع مکیانی بیارش کشیور در دوره     (. بر اساس پیش16است )
هیای  در این گزارش، بیشترین کاهش بیارش در اسیتان   2039-2010

سیواحل جنیوبی و    واقع در امتداد رشته کوه زاگیرس، غیرب کشیور و   
شرقی خیزر بیوده کیه شیامل کردسیتان، همیدان، زنجیان، مرکیزی،         

کرمانشاه، لرستان، ایهم، خوزستان، چهارمحیال و بختییاری، بوشیهر،    
های کرمان، خراسان باشد. عهوه بر این استانمازندران و گلستان می
هایی از سیستان و بلوچستان با کاهش بیارش  جنوبی، رضوی و بخش

 2010 -2039واهند بیود. بیر اسیاس ایین گیزارش در دوره       مواجه خ
درصد کاهش خواهید یافیت کیه توزییع ایین       9میانگین بارش کشور 
های فصول سرد سال ماننید  ویژه ماههای سال و بهکاهش در کلیه ماه

درصید در   20که که میزان بارندگی حدود طوریدی و بهمن است، به
عهوه بر این، در ایین گیزارش    مقایسه با نرمال کاهش خواهد داشت.

های سنگین و خیلی سینگین در  بینی شده است که آستانه بارشپیش
افییزایش  1976-2005نسییبت بییه دوره آمییاری  2039تییا  2010دوره 

 (. 23خواهد یافت )
ها در ایران بسیار نامتناسب اسیت و در  از این گذشته، توزیع بارش

عیرق بییش از مقیدار بیارش     بسیاری از مناطق کشور، مقدار تبخیر و ت
درصید   5/35ها موجب شده است کیه حیدود   ساالنه است. این ویژگی

درصید خشیک،    9/29های آن دارای آب و هوای فراخشیک،  سرزمین
درصد مرطوب )از  10ای و درصد مدیترانه 5خشک، درصد نیمه 1/20

درصد قلمرو کشور در  82نوع سرد کوهستانی( باشد؛ در نتیجه بیش از 
خشک قرار داشته و بخش کشاورزی همیواره بیا   ه خشک و نیمهمنطق

(. ایین شیرایط   25کمبود بارش و خطر وقوع خشکسالی مواجه اسیت ) 
ای برای تولیدات کشاورزی کشیور  مهحظههای قابلاقلیمی محدودیت

فراهم ساخته است که کمبود منابع آبی و فرکانس باالی وقوع پدییده  
بخیش کشیاورزی در   هاسیت.  ودیتترین این محید خشکسالی از مهم

هیای ناشیی از تغیییر    ها بیشتر در معرض آسیبمقایسه با سایر بخش
اقلیم است به طوری که تغییر الگوی بارش و دمای متوسیط جیو، بیر    

ذایی کشور غترین منابع و زراعی که عمده اغیب محصوالت عتولید انوا
 (.7) کنددهند، آسیب وارد میرا تشکیل می

ه تعدادی از مطالعات مرتبط بیا موضیوع تحقییق اشیاره     در ادامه ب
(، در پژوهشی با عنوان بررسی اثرات 30همکاران ) و شده است. سالتانا

 پاکسیتان،  هیوایی  و آب ناحیه چهار در گندم تولید بر اقلیم پدیده تغییر

 عملکیرد  کیاهش  بیه  حیرارت منجیر   درجیه  افزایش که نتیجه گرفتند

 در اما شد خواهد مرطوبنیمه و خشکنیمه خشک، نواحی در محصول

 شیرایط  به نسبت حرارت درجه در افزایش تدریجی با ی مرطوبناحیه

 رونیدی  گنیدم  دانیه  عملکیرد  گیراد، سیانتی  درجه یک میزان به فعلی

(، در پژوهشیی بیا   29ورث و همکیاران ) سوس خواهد داشت. افزایشی
منطقیه   محصیول سیویا در   عملکیرد  بیر  مؤثر اقلیمی عنوان متغیرهای

گریت لیکس آمریکا به این نتیجه رسیدند که در صورت دو برابر شدن 
در جو و وقیوع تغیییرات اقلیمیی، عملکیرد محصیول       اکسید کربندی

درصد نسبت به عملکرد فعلی افیزایش   120سویای دیررس به میزان 
 (، در تحقیقی به بررسی ارزییابی تیأثیر  9) خواهد یافت. گهار و کاشمن

اقتصیادی   رفیاه  و غیذایی  امنییت  آب، بیر منیابع   اقلییم  تغییر و تنیوع 
پرداختند. نتای  نشان داد که تغییرات آب و هوا بر منیابع آب و امنییت   
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غذایی تأثیر منفی دارد. ایین در حیالی اسیت کیه برخیی از فرضییات       
از فرصت مناسب برای تولیدکنندگان مواد غیذایی   تغییرات اقلیم نشان

ی افیزایش قیمیت   ات و همچنیین تجربیه  جهت سازگاری با این تغییر
   کنندگان دارد.مواد غذایی برای مصرف

(، در پژوهشی با عنوان بررسیی اثیر تغیییر    22کرول و همکاران ) 
محصول زراعی در نواحی خشک و نیمیه خشیک    14اقلیم بر عملکرد 

عملکیرد   2050شمال شرق برزیل به این نتیجه رسیدند که تیا سیال   
شیود  بینی میی دیم مورد بررسی، کاهشی پیشهمه محصوالت آبی و 

درصید   -14مقدار این کاهش برای محصوالت مختلف دیم از حداقل 
 -7درصد )موز( و برای محصیوالت آبیی از    -53)هندوانه( تا حداکثر 

درصید )پنبیه( بدسیت آمیده اسیت. نوروزییان و        -36درصد )برن ( تا 
رات اقلییم بیر   (، در تحقیقی بیه تحلییل اقتصیادی تغییی    26همکاران )

هیای منتخیب پرداختنید. نتیای  نشیان داد      عملکرد پنبه آبی در استان
 به گذارد،می منفی اثر پنبه عملکرد بر فصل رشد طول در دما افزایش

بیه  دمیا،  درجه یک افزایش ازای به هکتار در عملکرد میزان کهطوری
 (، بیه 27بهیار و همکیاران )  کند. پیشپیدا می کاهش درصد 38 میزان

ایران پرداختنید.   در ایدانه ذرت عملکرد بر اقلیمی تغییرات بررسی آثار
نتای  نشان داد که شدت نوسانات تغییرات اقلیمیی در هیر سیه اقلییم     

هیای ریسیک   ای بوده است که به عنیوان عامیل  شده به اندازهمطالعه
دسیت آمیده در اقلییم    سیستماتیک شناسایی شوند. با توجه به نتای  به

مای بیش از حد در فصل کشت )ماه خیرداد( و نبیود گرمیای    گرم، گر
کافی در فصل رشد )ماه مهر( و همچنین کمبود بارش در فصل رشید  

باشیند و در اقلییم   های کیاهش عملکیرد ذرت میی   )ماه مهر( از عامل
معتدل، گرمای بیش از حد در فصل رشد )ماه مرداد( و فصل برداشیت  

 آیند. اتیک به حساب میمحصول )ماه مهر( عوامل ریسک سیستم
 پارامترهیای  اثیر ( در پژوهشی با عنیوان  24موالیی و همکاران ) 

 دییم  جیو  و گندم محصول دو عملکرد خطرپذیری و عملکرد بر اقلیمی
 مییانگین  و بارنیدگی  غربی نشان دادند که میزان آذربایجان استان در

 ولمحصی  دو هیر  عملکیرد  بر منفی تأثیر باد سرعت و مثبت تأثیر دما

 هیر  عملکیرد  خطرپذیری بر دما میانگین متغیر داشتند. دیم جو و گندم
میی  کاهنیده  خطرپیذیری  و داشیته  منفی تأثیر جو و محصول گندم دو

 کمینه دمای میانگین و منفی تأثیر بیشینه دمای میانگین و بارش باشد.

 متغیرهیای  دارند. دیم جو محصول عملکرد خطرپذیری مثبت بر تأثیر

 عملکیرد  خطرپیذیری  بیر  مثبت تأثیر باد سرعت و دما شینهبی میانگین

 رطوبیت  مییانگین  و باشیند می فزاینده خطرپذیری و دیم داشته گندم

باشید.  میی  گنیدم  عملکیرد  خطرپیذیری  بر منفی تأثیر دارای رشد دوره
( به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم 2امیرنژاد و اسدپور کردی )

میدت و هیم در     نشیان داد کیه هیم در کوتیاه    ایران پرداختنید. نتیای  
ای مثبیت و  بلندمدت متغیرهای اقلیمی به همراه سطح زیرکشت رابطه

معناداری با تولید گندم داشیته و متغیرهیای بیذر و سیرمایه ثابیت در      
( بیه  21کوچکی و نصیری محهتیی )  آالت معنادار نشده است.ماشین

بینیی تولیید   ران: پییش بررسی تأثیر تغیییرات اقلییم بیر کشیاورزی ایی     
محصوالت زراعی و راهکارهای سازگاری پرداختنید. نتیای  نشیان داد    
که میانگین عملکرد گنیدم، ذرت، نخیود و چغنیدر در سیال هیدف در      

درصد کاهش  20و  6/5، 1/19، 6/18مناطق مختلف کشور به ترتیب 
 خواهد یافت.

دهید کیه بیه رغیم اعیهن      نگاهی به آمارهای موجود نشیان میی  
های اخییر مییزان   ، در سال83ودکفایی کشور در تولید گندم در سال خ

واردات غهت قابل توجه بوده است. بر اساس گزارش گمرک کشیور،  
در مقایسه با سیال   1393میزان واردات محصوالت کشاورزی در سال 

ترین آمار گمرک نییز نشیان   نزدیک به دو برابر شده است. تازه 1386
میلیون تن گندم،  1/7بیش از  1393بان ماه سال دهد که تا پایان آمی
میلیون تن جیو وارد   8/1میلیون تن برن  و  1/1میلیون تن ذرت،  1/6

کشور شده است. طبیعتاً بخش قابل توجهی از این ناپایداری در تولیید  
(. 6ناشی از ناپایداری وضعیت منابع آب و شرایط اقلیمی کشور اسیت ) 

درصد از سطح زیرکشت اراضی زراعی،  07/42در حال حاضر بیش از 
دیم بوده که بطور مستقیم تحت تأثیر بارندگی، رطوبت خاک و سیایر  

درصید   93/52باشید و  های رشد گییاه میی  پارامترهای اقلیمی در دوره
زیرکشت محصوالت آبی قرار دارد. با این حال بخش قابل تیوجهی از  

د که موجودی شوهای سطحی مشروب میاراضی آبی نیز از طریق آب
و میزان آن به شدت به سیطح بارنیدگی و سیایر پارامترهیای اقلیمیی      
بستگی دارد. بررسی روند بلندمدت عملکرد محصوالت دیم در اسیتان 

دهد که زراعت دییم  نشان می 1361-93های کشور طی دوره آماری 
( و 1در کشور به شدت به تغییرات شرایط آب و هوایی حساس است )

مترهای اقلیمی مانند بارش و دمیا بیه صیورت خطیی بیر      تغییر در پارا
بیا جمیع  به طور کلیی  گذارد. میزان تولید در اراضی دیم و آبی اثر می

های صیورت  بینیبندی شرایط جغرافیایی و اقلیمی فعلی ایران و پیش
آب و هیوای کشیور    رسدگرفته از تغییرات اقلیمی در آینده، به نظر می

رو تولییدات  پیش خواهد رفت و از این تر شدنبه سمت گرم و خشک
های آب و هوایی شیدیدتر روبیرو   زراعی در بخش کشاورزی با ریسک

خواهند گردید. تحقیق حاضر به دنبال آن است تا تأثیر تغییرات اقلیمی 
اکولوژیکی اییران را   –گانه زراعی بر تولیدات کل زراعی در نواحی ده

 بررسی نماید.
 

  هاروش و مواد

نوع روش آماری برای تحلیل، بستگی بیه نیوع سینجش     انتخاب
ها و اهداف کار تحقیقاتی میورد نظیر بسیتگی دارد. یکیی از ایین      داده
هیای ترکیبییی سیری زمییانی و   هیا، روش تجزییه و تحلیییل داده  روش

هیای  مقطعی است کیه بیه عنیوان روشیی کیارا در تجزییه و تحلییل       
رود. به طور کلیی  میکاربردی رشته علوم اقتصادی و اجتماعی به کار 

آمارهای اقتصادی به سه نوع مقطعی، سری زمیانی و ترکیبیی )پانیل(    
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سینجی  های ترکیبی در اقتصادشوند. در این بین کاربرد دادهتقسیم می
های مقطعی و سری زمانی های زیادی نسبت به استفاده از دادهبرتری

هیا  ر میدل دارد. از آنجا که لحاظ نکردن برخیی از متغیرهیا در سیاختا   
شیود،  های اقتصادسنجی میی موجب ایجاد عدم کارایی در برآورد مدل

هیای زمیانی و داده  از اطهعات سیری های ترکیبی که های دادهروش
های مقطعی تشکیل شده است، اثر این نوع متغیرهای لحاظ نشده ییا  

های مقطعی طی یک سال ییا داده ادهگیری را بهتر از دغیرقابل اندازه
هیای  (. داده17دهید ) ی زمانی برای ییک مقطیع نشیان میی    های سر

شیود کیه بیر اسیاس آن     ها گفته میی ترکیبی به یک مجموعه از داده
( که اغلب به Nمشاهدات به وسیله تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی )

شوند، در طول یک دوره زمیانی مشیخد   صورت تصادفی انتخاب می
(Tمورد بررسی قرار گرفته باشند. ای )( نN*Tداده آماری را داده ) های

های نامند. در سالسری زمانی می -های مقطعیترکیبی )پانل( یا داده
های مقطعیی و سیری زمیانی در تحقیقیات     اخیر از روش ترکیب داده

های کاربردی زیادی استفاده شده است. در روش تجزیه و تحلیل داده
یا اسیتان و ...( در  ترکیبی ابتدا یک مقطع خاصی )مثه کشور، منطقه 

 Nهای متغیرهیای مربیوط بیرای تمیامی     شود و ویژگینظر گرفته می
ها در هر شود. برابری تعداد دادهبررسی می Tمقطع در دوره مورد نظر 

تییوان مقطییع الزم نیسییت )الگییوی پانییل نییامتوازن( و همچنییین مییی
متغیرهایی داشت که در یک مقطع بیرای دوره زمیانی میورد بررسیی     

شامل مشاهداتی است که « پانلی یهاداده»مجموعه  (.5باشند )ثابت 
یمی  یآورمختلف جمیع  یهاو طی زمان باشدیبرای چندین بخش م

صیرفاً از   تیوان یکیه نمی   شیود یها زمانی اسیتفاده می  . از این دادهشود
هیا  سری زمانی و یا مقطعی به تنهایی استفاده کرد. این داده یهاداده

 رهیا یّمتغ انیکمتر م یخطتر و هم، تنوع گستردهحاوی اطهعات بیشتر
 (.4) دنباشیبوده و در نتیجه کاراتر م

های تابلویی، متغیرها به طیور متیوالی هیم در مییان     در مدل داده
شیوند. در  گییری میی  مقاطع جامعه آماری و هم در طول زمیان انیدازه  

داد کیه  های تابلویی قبل از اقدام به برآورد الگیو، بایید تشیخید    داده
های پانل و یا پول بیرای بیرآورد و اسیتنتاج آمیاری     کدام یک از مدل

هیا بیه صیورت    باشند. برای این کار ابتدا با تلفیق کلی دادهمناسب می
پول، الگوی مورد نظر برآورد شده و مجموع مربعات باقیمانده محاسبه 

شود. در مرحله بعد، الگوی مورد نظر به صورت پانیل بیا عیرض از    می
بدأهای متفاوت برای هر مقطع برآورد شده و دوباره مجموع مربعیات  م

گردد. در پایان نیز برای آزمون میدل بیه دسیت    باقیمانده محاسبه می
 (.4به صورت معادله زیر استفاده خواهد شد ) Fآمده از آماره 
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  (1)                          

مجمیوع مربعیات باقیمانیده     SSRpoolآماره آزمون،  Fکه در آن 
درجیه آزادی   Kهیا و  تعیداد داده  Nهیا،  تعداد محدودیت qمدل پانل، 

جیدول در   Fباشد. اگر آماره آزمون بدست آمده از مقیدار بحرانیی   می
باشد( بیشتر باشید، در  درصد می 5سطح معناداری آزمون )که در اینجا 

ین صورت از مدل پول تر  است. در غیر ااین صورت مدل پانل مناسب
 (. 10شود )استفاده می

تیوان از اثیرات ثابیت ییا اثیرات      های تابلویی میبرای آزمون داده
 E (Uit / Xit) = 0تصادفی استفاده کرد. در میدل اثیرات تصیادفی،    

باشد. اما در مدل اثیر ثابیت ایین    مستقل می Xitها از  i μاست یعنی
انید. ییک راه آزمیون،    بسیته ها هم Xitبا  iμفرض برقرار نیست زیرا 

( پیشنهاد کرده و بر اختهف مییان  11تصریح مدلی است که هاسمن )
برآوردگرهای اثر ثابت و اثر تصادفی استوار است. در این میدل فیرض   

 کند.تبعیت می 2صفر آزمون از معادله 
E (Uit / Xit) = 0                            (2)                        

 حاکم است. 3مدل از نوع اثر تصادفی نباشد معادله اگر 
E (Uit / Xit) ≠ 0 (3)                                                   

پهنیه   10بندی فایو، ی انجام این پژوهش بر اساس تقسیمهگستر
 دمیا(،  و )بارش اقلیمی هایمبنای شباهت اکولوژیکی زراعی کشور بر

 هیای قرابیت  همچنیین  و شیده کشیت   تنیوع محصیوال   خیاک،  نوع

 آمده است. 1جغرافیایی خواهد بود که مشخصات آن در جدول 
 تغیییرات  های ترکیبیی بیرای تعییین تیأثیر    شکل کلی مدل داده

)بارش، دما، میزان تبخیر و تعرق، رطوبت نسبی، سیرعت بیاد(    اقلیمی
ی بازهاکولوژیکی در  –گانه زراعی بر تولیدات کل زراعی در نواحی ده

 شود:( تعریف می4به صورت رابطه ) 1364-1394زمانی 
ln Yit= β1 + α0 + α1T + W1 ln MTit +  W2 ln Pit + W3 ln Hit 
+ W4 ln Wit + W5 ln Eit   

(4) 
 Yمشاهدات مربوط به بازه زمانی،  tلگاریتم طبیعی،  lnکه در آن 

 و MT ،P ،H ،Wاسیت.   tو در سیال   iتولیدات کل زراعی در ناحیه 
E به ترتیب میانگین متغیرهای دما، بارش، رطوبت نسبی، سرعت باد و

 0αبیانگر متغیر رونید و   Tاست.  tو در سال  iتبخیر و تعرق در ناحیه 

،1α، jβ، 1W، 2W، 3W، 4W 5 وW .پارامترهای تخمینی مدل هستند 
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 اکولوژیکی ایران –بندی زراعیپهنه -1 جدول
Table 1- Agro-ecological zones of Iran 

 ردیف
No. 

اکولوژیکی -نواحی زراعی  
Agro-ecological zone 

هااستان  
Provinces 

1 
 ناحیه شمال غرب

North-Western zone 

 کردستان زنجان، شرقی، و غربی هایآذربایجان اردبیل،
Ardabil, East Azarbaijan, Kordestan, West Azarbaijan, Zanjan 

2 
 خزر ساحلی ناحیه

Caspian Coastal Plain zone 

 مازندران گلستان، گیهن،
Guilan, Golestan, Mazandaran 

3 
 مرکزی زاگرس ناحیه

Central Zagros zone 

 لرستان کرمانشاه، ایهم، همدان،
Hamedan, Ilam, Kermanshah, Lorestan 

4 
 ناحیه مرکزی

Central zone 

 تهران سمنان، قم، قزوین، مرکزی،
Markazi, Qazvin, Qom, Semnan, Tehran 

5 
 خراسان ناحیه

Khorasan zone 

 شمالی رضوی، جنوبی، خراسان
Southern, Razavi and Northern Khorasan 

6 
 خشک مرکزی ناحیه

Arid Central zone 

 یزد اصفهان،
Esfahan, Yazd 

7 
 خوزستان ناحیه

Khuzestan zone 

 خوزستان
Khuzestan 

8 
 جنوبی زاگرس ناحیه

Southern Zagros zone 

 بختیاری و چهارمحال فارس، بویراحمد، و کهگیلویه

Chaharmahal and Bakhtiyari, Fars, Kohkilooyeh and Boyerahmad 

9 
 خشک جنوبی ناحیه

Arid Southern zone 

 بلوچستان و سیستان کرمان،
Kerman, Sistan and Baluchestan 

10 
 جنوب ساحلی ناحیه

Southern Coastal Plain zone 

 هرمزگان بوشهر،
Bushehr, Hormozgan 

 (8فایو ) مأخذ:
Source: FAO (8)  

 
هیای  های مورد نیاز این پژوهش مشتمل بیر دو گیروه از داده  داده

هیای متغیرهیای هواشناسیی شیامل     هواشناسی و اقتصادی است. داده
ماهانیه   دما، بارش، رطوبت نسبی، سرعت باد و تبخیر و تعرق بصورت

( مورد نیاز 1394الی  1364های ساله )سال 30برای حداقل یک دوره 
بود که از سازمان هواشناسی کشیور اسیتخراج  شید. مییزان تولییدات      

هیای سیری زمیانی    زراعی نیازمنید وجیود داده   کشاورزی در زیربخش
های منتشر شده توسط وزارت جهاد عملکرد محصوالت بود که از داده

اده گردید. توابع اقتصادسنجی بکار رفته در الگو توسیط  کشاورزی استف
 برآورد گردید. Eviewsنرم افزار 

 

 نتایج و بحث

 -ی زراعیی  گانیه ، میزان تولیدات زراعی در نواحی ده2جدول  در
ی ناحییه  سیال،  اراییه شیده اسیت. در ایین     1395اکولوژیکی در سال 

محصیوالت   یید تول کیل  از درصدی 03/18 سهم بودن دارا با خوزستان
 نیواحی  آن از پیس  و داشیته  را این محصوالت تولید بیشترین زراعی،

 درصید،  11/11 زاگرس مرکزی با درصد، 46/16 سهم با شمال غرب

دارنید.   قیرار  کشوری چهارم تا دوم هایرتبه در درصد 62/9با  مرکزی
 تولیید  مییزان  از درصید  22/55 حیدود  مجمیوع  در ایین چهیار ناحییه   

 کمتیرین مییزان   اند.داده اختصاص خود به را کشور زراعی محصوالت

ناحییه سیاحلی    به متعلق درصد 24/3 سهم زراعی با محصوالت تولید
 باشد. می جنوب

 -ی زراعیی گانیه وضعیت برخی از پارامترهای اقلیمی در نواحی ده
ارایه شده است. از نظر پیارامتر   3در جدول  1395اکولوژیکی در سال 
، ساحلی جنوب و مرکزی خشیک بیه ترتییب بیا     دما، نواحی خوزستان

درجه سلسیوس، باالترین میانگین سالیانه دما را  5/19و  1/27، 3/27
اند. نواحی ساحلی خزر، زاگرس مرکزی و شمال غرب به ترتیب داشته
متر در سال، باالترین بارندگی را میلی 2/1588و  5/2106، 8/2590با 

بوط بیه نیواحی مرکیزی خشیک،     اند و کمترین میزان بارش مرداشته
متر میلی 7/269و  5/213، 7/134جنوبی خشک و خوزستان با مقادیر 

باشد. از نظر رطوبت نسبی، بیشترین مییانگین رطوبیت در   در سال می
و  4/63، ساحلی جنیوب بیا   8/74سال مربوط به نواحی ساحلی خزر با 

ت را درصد بوده است در حالی که کمترین رطوبی  6/47شمال غرب با 
نواحی جنوبی خشک، مرکزی خشک و زاگرس جنوبی بیه ترتییب بیا    

، 3انید. همچنیین در جیدول    درصد تجربه نموده 3/42و  6/31، 6/30
و بیشینه سرعت وزش باد در نیواحی ده  میزان تبخیر و تعرقوضعیت 

مشخد گردییده اسیت. از نظیر مییزان تبخییر و       1395گانه در سال 
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 32/243مربوط به ناحییه خوزسیتان بیا     تعرق، بیشترین مقدار در سال
که کمترین میزان تبخیر و تعرق را ناحییه  متر بوده است؛ در حالیمیلی

متر در سال تجربه نموده اسیت. بیشیترین   میلی 42/99ساحلی خزر با 
مقدار سرعت باد در نواحی ساحلی جنوب، زاگیرس جنیوبی و زاگیرس    

ه اتفیاق افتیاده اسیت؛    متر بیر ثانیی   30و  32، 40مرکزی به ترتیب با 
متیر بیر ثانییه(،     16کمترین میزان سرعت بیاد در نیواحی خوزسیتان )   

متیر برثانییه(    25متر بر ثانیه( و جنیوبی خشیک )   24مرکزی خشک )
 (.15گزارش شده است )

، بررسی ایسیتایی متغیرهیای پیژوهش را بیا اسیتفاده از      4جدول 
شیر و فیلیی س   های لوین، لین و جو، ایم و پسیران و شیین، فی  آزمون

دهد. طبق نتیای  جیدول، فرضییه غیرایسیتا     برون و هادری نشان می
شیود. بیه عبیارت دیگیر، تمیامی      بودن برای تمیامی متغیرهیا رد میی   

 باشند.متغیرهای تحقیق، ایستا می
 از انباشتگی بررسی هم برای ها،داده مانایی شدن مشخد از بعد

 جدول در آزمون از این لحاص شد. نتای  استفاده پدرونی و کایو آزمون

 قوی میان ارتباط یک که دهندمی نتای  نشان این است. شده آورده 5

 –نواحی زراعیی   تولیدات کل زراعی متغیرهای اقلیمی مورد مطالعه با
 دارد. وجود نظر مورد اکولوژیکی

هیای پانیل ییا    انباشیتگی، بیرای انتخیاب داده    بعد از بررسی هیم 
(. طبیق نتیای ، از   6یمر استفاده شد )جدول ل Fهای پول از آزمونداده

 باشد، لذا تخمیندرصد می 5آنجا که سطح معناداری آزمون، کمتر از 

 باشد.تر میمناسب پانل قالب در مدل
تخمین  پانل، به منظور قالب در مدل بعد از مشخد شدن تخمین

مدل نهایی تحقیق با استفاده از آزمیون اثیرات ثابیت ییا تصیادفی، از      
آزمون هاسمن استفاده گردید. طبق نتای ، از آنجا که سطح معنیاداری  

باید  مدل نهایی تحقیق باشد، لذا تخمینآزمون، بیشتر از پن  صدم می
 (.7)جدول  اثرات تصادفی صورت گیرد قالب در

 
 )واحد: تن( 1395ت زراعی در سال آمار تولیدا -2جدول 

Table 2- The statistics of agronomical productions in 2016 (tons) 

اکولوژیکی -نواحی زراعی  
Agro-ecological zone 

 تولید
Production 

ردامق  
Quantity 

 درصد
Percent 

 ناحیه شمال غرب
North-Western zone 

13655883 16.46 

 خزر ساحلی ناحیه

Caspian Coastal Plain zone 
7356850 8.86 

 مرکزی زاگرس ناحیه

Central Zagros zone 
9224181 11.11 

 مرکزی ناحیه

Central zone 
8176962 9.85 

 خراسان ناحیه

Khorasan zone 
7149415 8.61 

 خشک مرکزی ناحیه

Arid Central zone 
3673823 4.43 

 خوزستان ناحیه

Khuzestan zone 
14965988 18.03 

 جنوبی زاگرس ناحیه

Southern Zagros zone 
7987187 9.62 

 خشک جنوبی ناحیه

Arid Southern zone 
7209512 8.69 

 جنوب ساحلی ناحیه

Southern Coastal Plain zone 
2681055 3.24 

 (13ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی ) و اطهعات فناوری منبع:  مرکز

Source: ICT Centre, Ministry of Jihad-e Agriculture (13) 
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 اکولوژیکی –آمار پارامترهای اقلیمی در نواحی زراعی  -3جدول 
Table 3- The statistics of climatic parameters in agro-ecological zones 

 ردیف
No. 

 اکولوژیکی -نواحی زراعی
Agro-ecological zone 

 میانگین دما
 گراد()درجه سانتی

Temperature 

 بارندگی ساالنه
 متر()میلی

Precipitation 

 رطوبت نسبی
 )درصد(

Relative humidity 

 بیشینه سرعت باد
 )متر بر ثانیه(
Wind speed 

 تبخیر و تعرق
 متر()میلی

Evaporation 

1 
 ناحیه شمال غرب

North-western zone 
13.3 1588.2 47.6 27 137.98 

2 
 خزر ساحلی ناحیه

Caspian coastal plain zone 
18.2 2590.8 74.8 27 99.42 

3 
 مرکزی زاگرس ناحیه

Central Zagros zone 
16.3 2106.5 43.9 30 168.1 

4 
 ناحیه مرکزی

Central zone 
17.8 1026.9 46.8 27 187.71 

5 
 خراسان ناحیه

Khorasan zone 
16.4 555.1 46.5 25 171.89 

6 
 خشک مرکزی ناحیه

Arid central zone 
19.5 134.7 31.6 24 230.05 

7 
 خوزستان ناحیه

Khuzestan zone 
27.3 269.7 46.7 16 243.32 

8 
 جنوبی زاگرس ناحیه

Southern Zagros zone 
15.4 1192.3 42.3 32 167.88 

9 
 خشک جنوبی ناحیه

Arid southern zone 
18.5 213.5 30.6 25 213.85 

10 
 جنوب ساحلی ناحیه

Southern coastal plain zone 
27.1 424.7 63.4 40 185.11 

 (15منبع: سازمان هواشناسی ایران )

Source: Iran meteorological organization (15) 
 

 تابلویی هایداده واحد ریشه هایآزمون نتایج -4جدول 

Table 4- Results of unit root tests on panel data 
 متغیر

Variable 

 نتیجه
Result 

چو لوین، لین و  
Levin, Lin, and Chu 

 ایم و پسران و شین
Im, Pesaran, Shin 

فیلیپس برون -فیشر  
Fisher-Phillips-Perron 

 هادری
Hadry 

 تولیدات کل زراعی
Total agronomical 

production 

 مقدار آماره
Statistic value 

-1.88 -1.44 35.89 9.18 

 سطح معناداری
Significance level 

0.029 0.043 0.015 0.000 

 میزان بارش
Precipitation 

 مقدار آماره
Statistic value 

-6.39 -7.14 88.91 1.91 

 سطح معناداری
Significance level 

0.000 0.000 0.000 0.027 

 دما
Temperature 

 مقدار آماره
Statistic value 

-0.98 -03.04 41.79 8.11 

 سطح معناداری
Significance level 

0.04 0.002 0.002 0.000 

 تبخیر و تعرق
Evapotranspiration 

 مقدار آماره
Statistic value 

-3.49 -1.80 26.52 6.28 

 سطح معناداری
Significance level 

0.000 0.035 0.049 0.000 

 رطوبت نسبی
Relative humidity 

 مقدار آماره
Statistic value 

-4.59 -4.13 53.46 4.21 

 سطح معناداری
Significance level 

0.010 0.000 0.000 0.000 

 سرعت باد
Wind speed 

 مقدار آماره
Statistic value 

-0.81 -1.08 42.94 6.23 

 سطح معناداری
Significance level 

0.047 0.039 0.002 0.000 

 های تحقیقمأخذ: یافته

Source: Research findings 
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  و پدرونی ائوک انباشتگی هم آزمون نتایج -5جدول 

Table 5- Results of Kao and Pedroni’s cointegration test 

 آماره آزمون
Test statistic 

 مقدار آماره

Statistic value 

 سطح معناداری

Significance level 

وهی(آماره پانل فیلی س پرون )درون گر  

PP panel statistic (inter-group) 
-6.22 0.000 

ون )برون گروهی(آماره فیلی س پر  

ADF panel statistic 
-1.78 0.036 

 آماره کایو
Kao test 

-2.69 0.003 

 های تحقیقمأخذ: یافته

Source: Research findings 

 
 لیمرF نتایج آمون  -6جدول 

Table 6- Results of F-limer test 

 آماره
Statistic 

 مقدار آماره

Statistic value 

 سطح معناداری

Significance level 

 Fآماره 

F-statistic 
55.99 0.000 

رماره کای اسکوآ  

χ2 statistic 
308.5 0.000 

 های تحقیقمأخذ: یافته
Source: Research findings 

 
 نتایج آزمون هاسمن -7جدول 

Table 7- Results of Hausman’s test 

 سطح معناداری

Significance level 
رآماره کای اسکو  

χ2 statistic 
 آزمون
Test 

0.259 6.51 
 های تحقیقمأخذ: یافته

Source: Research findings 

 
، نتای  حاصل از برآورد مدل به روش اثرات تصیادفی  8در جدول 

گانه میورد مطالعیه نشیان داده شیده     اکولوژیکی ده –در نواحی زراعی
است. طبق نتای  تحقییق، متغیرهیای دمیا، مییزان تبخییر و تعیرق و       

سیطح ده درصید بیر    درصد و متغییر بیارش در    5د در سطح سرعت با
اند. دما به صورت خطی اثر منفیی بیر   اثرگذار بوده تولیدات کل زراعی

تولیدات زراعی داشته است به نحوی کیه بیا افیزایش دمیا، تولییدات      
یابید. متغییر بیارش بیر     میلیون تن کاهش میی  01/1زراعی به میزان 

با افزایش بارندگی، تولیدات زراعی بیه  تولیدات زراعی اثر مثبت دارد و 
میلیون تن افزایش خواهد یافت. متغیرهیای تبخییر و    025/0ی اندازه

تعرق و سرعت باد اثر منفی بر تولیدات زراعی داشته است بیه نحیوی   
که با افزایش تبخیر و تعرق و سرعت باد، تولیدات زراعی به ترتیب به 

 نتیای   کنند. همچنیندا میمیلیون تن کاهش پی 02/1و  08/0میزان 

 قیدرت  یدهنیده )نشیان  2Rی آمیاره  کیه  دهید میی  نشیان  ،8جدول 

 اسیت. بیه   کیرده  اختیار 457/0است( مقدار  مدل کل دهندگیتوضیح

 وسییله  به تولیدات کل زراعی تغییرات از درصد 457/0عبارتی دیگر، 

 هر آماره ترینمهم که Fشود. آماره می توضیح داده مستقل متغیرهای

 باشید. می مدل کل اعتبار و داریمعنی یدهندهنشان است، رگرسیون

 4از  این عدد بودن است. بزرگتر 36/11با  برابر آماره این مقدار عددی
 و است ییدأت مورد درصد 100 احتمال با مدل اعتبار که است این بیانگر

شود. موجودی مکانی و زمیانی  می مدل پذیرفته کل داریفرضیه معنی
ترین عامل تولید کشاورزی، تحت تأثیر اقلیم است ب به عنوان اصلیآ

و از طرف دیگر پارامترهای اقلیمی بارش و دمیا بیه شیدت بیر مقیدار      
گذارنید.  تولید ماده خشیک و عملکیرد محصیوالت زراعیی تیأثیر میی      

عملکرد و تولید در محصوالت دیم به طور مستقیم تحت تأثیر شرایط 
هیا تیا ییک سیطح     محصوالت، کاهش بیارش اقلیمی است. برای این 

دهد بلکه ای مشخد، نه تنها تولید در واحد سطح را کاهش میآستانه
انیدازد.  امکان کشت و برداشت در کیل ایین اراضیی را بیه خطیر میی      

عملکرد محصوالت آبی نیز از طریق افزایش نیر  تبخییر و تعیرق از    
ارد. ضیمن  سطح خاک و گیاه، تحت تأثیر درجه حرارت محیط قیرار د 

ها، مقدار آبیاری مورد نیاز بیرای آنهیا افیزایش    این که با کاهش بارش
یابد. در این شرایط با فرض وجود مقدار معینیی از آب، تیأمین آب   می

بیشتر برای این محصوالت، مستلزم کاهش سطح زیرکشیت آبیی بیه    
منظور جلوگیری از کاهش عملکردها یا پیذیرش درصیدی از کیاهش    

حفظ سطح زیرکشت موجود خواهد بود. بر ایین اسیاس   عملکردها اما 
ی محصیوالت  وضعیت اقلیم، عامل مؤثری در مقیدار تولیید و عرضیه   

همکیاران   سیالتانا و  یباشد. نتیجه این تحقیق با مطالعهکشاورزی می
 محصیول زراعیی در   ( مبنی بر تأثیر تغییرات اقلیمی بیر عملکیرد  27)

 باشد.همسو میمرطوب،  نیمه و خشک نیمه خشک، نواحی
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 نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات تصادفی -8جدول 
Table 8- Results of model estimation by random -effect method 

 متغیرهای مستقل

Independent variables 

 ضرایب

Coefficients 

 آماره آزمون
Test statistic 

 سطح معناداری

Significance level 

 ثابت
Constant 

2.12 2.46 0.014 

 میزان بارش
Precipitation 

0.025 1.88 0.060 

 دما
Temperature 

-1.01 -2.92 0.003 

 تبخیر و تعرق
Evapotranspiration 

-0.08 -4.54 0.000 

 رطوبت نسبی
Relative humidity 

0.08 0.51 0.605 

 سرعت باد

Wind speed 
-1.02 -3.46 0.000 

 

R2 0.457 - - 

 

F 
11.36 - 0.000 

 های تحقیقمأخذ: یافته
Source: Research findings 

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات کل زراعیی در نیواحی ده  
 اکولوژیکی ایران هدف تحقیق حاضر بوده اسیت. ابتیدا   –گانه زراعی

 برای اقلیمی یبنداقلیمی، از پهنه تغییرات راتثا تردقیق بررسی جهت

 –ی زراعیی  ناحییه  بیه ده  کشور ایران استفاده شد که طبق آن، ایران
 پارامترهیای  در اثرات تغییر برآورد برای . س سشداکولوژیکی تقسیم 

 )بارش، دما، میزان تبخیر و تعرق، رطوبت نسبی و سرعت باد( اقلیمی

 رهیافیت  از با اسیتفاده  گانهنواحی ده از یک تولیدات کل زراعی هر بر

گردید. نتیای  نشیان داد متغیرهیای دمیا، مییزان       برآورد پانل هایداده
درصد و متغیر بارش در سیطح   5تبخیر و تعرق و سرعت باد در سطح 

 انید. تغیییرات اقلیمیی   ده درصد بر تولیدات کل زراعیی اثرگیذار بیوده   

بخیش   تولیدکننیدگان  بیه  ایمهحظیه  قابیل  اقتصیادی  هیای هزینیه 
 سر تولیدکنندگان بر از بسیاری است کند. ممکنمی تحمیل کشاورزی

 بیا  امکیان  حید  تیا  یا و کنند رها را خود تولید یا که گیرند قرار دوراهی

اسیتفاده از   شوند. در بیشتر مواقع، امکیان دارد  سازگار تغییرات اقلیمی
بیردران خیرد   برای بیشیتر بهیره   اقتصادی لحاظ از های سازگاریشیوه
 تحیت  بیالقوه  طور به هاآن زندگی هایجنبه از یبسیار نباشد و عملی

دهد. از طرفی دیگر، با توجه به موقعیت جغرافیایی کشیور و   قرار تأثیر
درصید قلمیرو کشیور در منطقیه خشیک و       82قیرار گیرفتن بییش از    

خشک، بخش کشاورزی همواره با کمبیود بیارش و خطیر وقیوع     نیمه

 هیای قابیل  یتخشکسالی مواجه است. این شیرایط اقلیمیی محیدود   
ای برای تولیدات کشاورزی کشور فراهم ساخته و این بخیش  مهحظه

پذیر نموده است. تغییر در پارامترهای آب و هوایی مانند را بسیار آسیب
توانید روی رشید محصیول تیأثیر مسیتقیم بگیذارد.       دما و رطوبت می

حوادثی مانند سیل و خشکسالی، کیه ناشیی از تغیییرات آب و هیوایی     
منجیر بیه از دسیت دادن محصیول و ایجیاد شیرایط نامناسیب         است،
 آیید. های زراعی شده و تهدیدی برای امنیت غذایی به شمار میزمین

منظور جلیوگیری و مقابلیه بیا آثیار منفیی       به نتای  تحقیق، به توجه با
 هدف با کشاورزی بخش در مصرفی آب گذاریتغییرات اقلیمی، قیمت

 نیوین،  هیای آوریاز فین  استفاده جهت گانتولیدکنند در انگیزه ایجاد

سیمت   بیه  کشیت  الگیوی  تغیییر  آبیاری، کم به مقاوم ارقام از استفاده
 اعطیای  و رییزی بیاالتر، برنامیه   آب مصیرف  کیارایی  بیا  محصیوالت 

 برابیر  در زراعیی  بخیش  تولیدکننیدگان  آمادگی جهت مالی تسهیهت

 کیار  دسیتور  در بایید  محصوالت کشاورزی بیمه اقلیمی مانند تغییرات

تولیدات  بر یکسانی جا که تغییرات اقلیمی اثرگیرد. همچنین از آن قرار
گیذارد؛  نمیی  جیای  اکولیوژیکی بیر   –گانه زراعیی  زراعی در نواحی ده

 ینحیوه  بیر اسیاس   محصوالت زراعی بندیدسته با توانمی بنابراین
 گانه،در هر یک از نواحی ده اقلیمی تغییرات از گرفتن قرار تأثیر تحت

تولیید   بیر  اقلییم  تغیییر  اثیر  بیا  مقابلیه  بیرای  هیای مناسیبی  استراتژی
 نمود. زراعی در هر ناحیه اتخاذ محصوالت
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Introduction: Due to fossil fuels overuse, land use change, global population growth and the development of 

industrial activity to meet the welfare and demands of the global community, global climate has undergone 

gradual, but drastic, changes in the post-industrial revolution era mainly manifested in the rise of mean 

temperature, more frequent extreme climatic events like floods, hails, tropical storms, heat and cold waves, 

rising sea level, polar ice melting, droughts and etc. Climate change is a mix of dominant and lasting 

atmospheric characteristics of a geographic area over time and is often based on such variables as temperature, 

precipitation, humidity, wind, solar radiation, and number of sunny days, sea level temperature, and the thickness 

of ice layers at sea. Climate of a region is dedictated by a set of these factors in the long run, as well as other 

local characteristics such as the length of growing season and the intensity of floods whose change influences 

how people live and harm different sectors including agriculture and environment. Present study aimed to 

explore the impact of climate change on total agronomical production in 10 agro-ecological zones of Iran. 

Materials and Methods: Present study employed panel data econometrics to explore the impact of climate 

change (mean precipitation, temperature, evapotranspiration rate, relative humidity, wind speed) on total 

agronomical production over the 1985-2015 periods. The panel data set included the observations related to 

multiple sectors and have been collected at different times. Panel data has been used when it is impossible to use 

just time series data or cross-sectional data. They contain more information in addition they are more diverse and 

have less multicollinearity between variables, so they are more efficient. In analysis of the combined data firstly 

should consider a certain section (e.g. country, region or province) and then focus on the attributes of the 

variables related to all N sections over a certain period, T. The number of data is not required to be equal over 

the sections (unbalanced panel model) and it is also possible to have variables that are constant in a certain 

section over the studied time period. In a panel data model, the variables are measured sequentially both among 

the sections of the statistical population and over time. In panel data, before proceeding to model estimation, we 

should firstly recognize whether panel or pool model is appropriate for the estimation and statistical inference. 

To do this, we first integrate whole data as pool to estimate the model and calculate the sum of residual squares. 

Then, the model is estimated as a panel model with different y-intercepts for a certain section and the residual 

squares are again summed. Finally, F-statistic is applied as the following equation to test the constructed model. 

The data were collected from Iran Meteorological Organization and Ministry of Jihad-e Agriculture. After 

checking the stationarity of the data, panel model with random effects has been estimated. 

Results and Discussion: The results showed that total agronomical production has been influenced by 

temperature, evapotranspiration, and wind speed at 0.05 level and precipitation at 0.10 level. The impacts of 

global warming can be currently observed across the world. Agricultural sector is especially vulnerable to 

climate change so the rise in average seasonal temperature would shorten the growth period of most crops, 

causing the loss of their yields. Climate changes, such as the change in temperature, precipitation, pest and 

disease outbreaks adversely influence food production systems, decrease harvest and jeopardize food security. 

As predicted for Iran, it is expected that occurrence of climate change – which is characterized by rainfall 

decline, rise in temperature, and increase in the occurrence of extreme weather conditions – have harmful 

consequences for the agronomical production. 

Conclusion: Climate change imposes remarkable economic costs on agronomical producers. The producers 

may have to either stop growing these crops or adapt to climate change as far as possible. In most cases, it is not 

economically feasible for producers to apply adaptive methods and the majority of their life aspects are 

potentially influenced. According to the results, it is recommended to use water pricing policies in agricultural 

sector that motivate farmers to use modern irrigation technologies and low irrigation-resistant cultivars, alter 
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planting pattern towards crops with higher water use efficiency, therefore plan for and grant financial facilities, 

such as crop insurance, in order to prepare agronomical farmers for climate change.   
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