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ABSTRACT 

 
The dust phenomenon, along with other climatic phenomena affects the 

agricultural sector, income and welfare of farmers. In recent decades, the dust 
phenomenon, especially in the western Iran, has become one of the 
environmental problems. In this study, the effect of climatic variables and the 
dust phenomenon on maize farmers has been investigated in Khuzestan 
province during 2000-2016. For this purpose, the Ricardian model has been 
estimated using panel data approach. The results show that the dust variable has 
a negative and significant effect on Khuzestan maize farmer’s rents, so that, 
dust reduces rents 2381 thousand Rials per hectare per crop year. Among the 
climatic variables, the temperature and humidity variables affect rents 
significantly. That way, increasing 1˚C in temperature over its mean (32.9˚C), 
will increase rents by 9405 thousand Rials per hectare, and also increasing 1% 
in the air moisture over its mean (29.9%) will reduce rents by 2272 thousand 
Rials per hectare. The effects of other climatic variables (rainfall and wind 
speed) were not significant. The results also show that fertilizer, pesticides, and 
the share of surface water in irrigation have a positive and significant effect on 
the rents and sees, labor and total area under maize cultivation have a negative 
and significant effect on the rents.  
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 خوزستاناستان کاران بر رفاه ذرت و عوامل اقلیمی گردوغبار دهیاثر پد یابیارز

 
 4ی، نرگس مرادخان3ی، محمدرضا نظر*2زادهیدرقلی، ح1پوریذوق نیمحمدحس

 ، زنجان، ایراندانشگاه زنجان ،یگروه اقتصاد، دانشکده علوم انسان ،یارشد علوم اقتصاد یکارشناس یدانشجو. 1
 ، زنجان، ایراندانشگاه زنجان ،یدانشکده کشاورز ،یتصاد کشاورزاق اریاستاد. 2

 ، تهران، ایرانیبهشت دیدانشگاه شه ،یطیپژوهشکده علوم مح ،یاقتصاد کشاورز اریاستاد. 3
 ، زنجان، ایراندانشگاه زنجان ،یاقتصاد، دانشکده علوم انسان گروه اریاستاد. 4

 (21/11/97تاریخ تصویب:  -9/4/97)تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک

 
 و قرار داده تأثیررا تحت  یبخش کشاورز یمیاقل یهادهیپد ریدر کنار سا گردوغبار دهیپد

در  ژهیوبه گردوغبار دهیپد ریاخ یها. در دههگذاشته است تأثیربر سود و رفاه کشاورزان 
 تأثیرشده است. در پژوهش حاضر  لیتبد یستیزطیاز معضالت مح یکیبه  رانیغرب ا

 1379-1395کاران استان خوزستان در دوره بر رفاه ذرت گردوغبار دهیو پد یمیاقل یهاریمتغ
نشان  جیبرآورد شد. نتا ییتابلو یهابا استفاده از داده نیکاردیمنظور، مدل ر نیشد. بد یبررس

 داشته یداریو معن یمنف تأثیر یکاران خوزستانرانت ذرت یبر رو گردوغبار ریمتغ داد که
در  الیهزار ر 2381 زانیموجب کاهش رانت به م د،یدر هر دوره تول ،گردوغبارکه  یطوربه

اثر کاماًل دما و رطوبت  هایریشده متغاستفاده یمیاقل یرهایمتغ انی. از مشودیهر هکتار م
 9/32آن ) نیانگیدرجه دما نسبت به م کی شیصورت که با افزا نی. بددارندبر رانت دار معنی

 کی شیافزا زیو ن ابدییمافزایش  هکتاردر هر  الیهزار ر 9405(، رانت دگرایدرجه سانت
. شودیدر هکتار م الیهزار ر 2272درآمد خالص به مقدار  شیدرصد رطوبت هوا، باعث افزا

اثر مثبت و  یاریدر آب آب سطحیسموم و سهم کود،  یرهایمتغ ،نشان داد جینتا ،نیهمچن
بر رانت  داریو معن یذرت اثر منف رکشتیکل سطح زکار و بذر، نیروی  یرهایو متغ داریمعن
 داشتند. نیزم

 

 نیکاردیذرت، رانت، روش ر ،گردوغبار: یدیکل یهاواژه

 
  

 مقدمه

گرم شدن  ژهيبه و یمیاقل راتییتغ ریاخ يهاسال در

کره  میمورد توجه قرار گرفته است. اقل اریبس نیکره زم

ت، اما با شروع بوده اس رییهمواره در حال تغ نیزم

با  راتییتغ نينقش انسان ا لیدلبه یانقالب صنعت

 ,.Knutti et al) قابل مشاهده است يترشیسرعت ب

 تأثیرتر و خشک مبر مناطق گر راتییتغ نيا (.2016

 راتیی(. تغAraya et al., 2015) گذاردیم يشتریب یمنف

از  یناش ستيزطیگسترده مح بيتخربا همراه  یمیاقل

 ن،یزم يکاربر رییتغ رینظ یانسان يهاو دخالت هاتیفعال

 ديو تشد يیزاابانیب شيباعث افزا جنگ و يسدساز

 Akhzari etشده است ) گردوغباروقوع طوفان  احتمال

al., 2014محسوب  یابانیب انهی(. اغلب مناطق خاورم

 دیتول یاصل يهااز خاستگاه یکيرو،  نیو از هم شودیم

 ه،يعراق، سور يست. کشورهادر جهان ا گردوغبار

نقش  نيترشیب بیترتبه هیاردن و ترک ران،يعربستان، ا
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 کشورهاي غرب آسیادر  گردوغبار و طوفان دیرا در تول

 62از  شیب يیتنهابه هيعراق و سور يهادارند. کشور

 Karimi) کنندیم جاديرا ا انهیدرصد غبار منطقه خاورم

et al., 2012هر ساله کشور  غبارگردو ني(. بخش عمده ا

آن را تحت  يو مرکز یبه خصوص مناطق غرب رانيا

 (.Givegchi at al., 2013) دهدیقرار م تأثیر

به دلیل ماهیت خاصی که دارد و گردوغبار  دهيپد

 به ،از اين روندرت آنی و ناگهانی است؛ اثرگذاري آن به

شود هاي مختلفی از سوي کشاورزان درک میشکل

(Taheri et al., 2018.)  ،از هر  گردوغباربا اين وجود

در عمل،  ،و هر طور که درک شودمنشاء که باشد 

در . کندیم رییرا دستخوش تغ یگوناگون يرهایمتغ

و  ستيزطیمح ،ونددیپیبه وقوع م گردوغبارمناطقی که 

 از یکي ي. کشاورزدهدیقرار م تأثیراقتصاد آن را تحت

تعامالت  لیکه به دلاست  ياقتصاد يهابخش نيترمهم

 دهياز پد يشتریب تأثیر هابخش رينسبت به سا طیبا مح

 دهيپد نياثر ا يمتعدد هايپژوهش. ردیگیم گردوغبار

اند. قرار داده ديیرا مورد تأ يبر محصوالت کشاورز

 یاتیح يهادادن اندام قرار تأثیربا تحت  گردوغبار

محدود تعرق، تنفس و فتوسنتز را  يندهايفرآ اهان،یگ

 يدیتنها موجب کاهش عملکرد محصول تولکرده و نه

 ،يبر بازارپسند میرمستقیصورت غبلکه به ؛شودیم

اثر  زیمحصول نناشی از فروش  يیو درآمد نها تیفیک

 (.Arvin et al., 2013; Sayyahi et al., 2015) گذاردیم

 ياديز يهابخش ياندهيطور فزآبه گردوغبار دهيپد

 . استان خوزستاندهدیقرار م تأثیرتحت را  رانياز ا

ا ب ايفزايندهطور به رانيا يکشاورز یعنوان قطب اصلبه

 ریاخ يهااست و در سال انیدست به گرب دهيپد نيا

عنوان برابر شده است. به نيتعداد و شدت وقوع آن چند

 هوازادر  گردوغبارهمراه با  يهاروز تعداد نیانگیمثال، م

ز رو 44از  شیبه ب 1383-86ل در دوره روز در سا 18از 

است  افتهي شيافزا 1387-92در سال در دوره 

(Zokaei, 2015با توجه به روند افزا .)و گردوغبار یشي 

بر بخش  يشتریب تأثیر يیآب و هوا راتییتغ نکهيا

از  دهيپد نيا يارالزم است اثرگذ ،گذاردیم يکشاورز

 .ردیقرار گ یابيمورد ارز یطور علمگوناگون به يايزوا

از محصوالت مهم گروه غالت است که در  یکي ذرت

 197بالغ بر  یرکشتيبا سطح ز ایدر دن 2017سال 

و  رکشتيسطح ز نيترشیهکتار، پس از گندم ب ونیلیم

 دیتول نيترشیب شکریتن پس از ن ونیلیم 1135 دیبا تول

به  با توجه زین راني(. در اFAO, 2019را دارا بوده است )

د همواره مورآن  دیتول شيافزا صول،مح نيا يرف باالمص

طور است. همان بوده زانيرو برنامه استگذارانیتوجه س

 يهايزيربرنامه ،( مشخص است1) نمودارکه در 

ا ذرت ب دیشده بعد از انقالب موجب شد مقدار تولانجام

هزار  60از حدود در سال درصد  5/13رشد قابل توجه 

به  1978( در سال یجهان دیتول صدم درصد 5/1تن )

( یجهان دیصدم درصد تول 30)میلیون تن  36/2از  شیب

 ریروند در دهه اخ نياما ا ؛ابدي شيافزا 2007در سال 

 2/1حدود به  دیمقدار تول 2017در سال معکوس شده و 

( یجهان دیصدم درصد تول 11کمتر از تن )میلیون 

بخش  ب،یتتر ني(. به اFAO, 2019است ) افتهيکاهش 

 ؛شودیم نیاز محل واردات تأم یداخل ازیاز ن ياعمده

 به ،تن ونیلیم 32/7بالغ بر  2017که در سال  يطوربه

واردات ذرت صورت گرفته  ،دالر اردیلیم 64/1ارزش 

 (.ITC, 2019است )

 یعامل اصل توانیرا م رکشتيسطح ز شيافزا

 يیهاشچند تال دانست. هر رانيدر ا دیمقدار تول شيافزا

عملکرد ذرت صورت گرفته است و متوسط  شيافزا يبرا

به حدود دو برابر متوسط  1370تا سال  رانيعملکرد ا

سال به بعد نسبت  نياما از ا ؛افتي یفزون یعملکرد جهان

طور به جهان رو به کاهش نهاد )و به رانيعملکرد ذرت ا

الشعاع قرار داد(. به آن را تحت دیتول يهاتيمز یعیطب

 ریمحصول در دهه اخ نيا رکشتيسطح ز ب،یترت نيا

 ,FAO) است افتهيدرصد کاهش  بالغ بر ششساالنه 

کاهش عملکرد و  نيبر ا تواندیم يعوامل متعدد (.2019

از  یکي یمیاقل راتییباشند. تغ ثرگذارا رکشتيسطح ز

 یاست. در واقع، عوامل نهیزم نيمورد بحث در ا ليدال

 دهيپد یرطوبت و حت دما،بارش،  راتییهمچون، تغ

 د،یدادن عملکرد تول قرار تأثیربا تحت  تواندیم گردوغبار

 رییو کشت را دستخوش تغ يگذارهيسرما يهازهیانگ

 (.Azhdari, 2015کند )
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 به جهان رانيذرت در جهان و نسبت عملکرد ا دیو تول رکشتياز سطح ز رانيسهم ا تغییرات روند -1 نمودار

در  يبر محصوالت کشاورز میاقل تأثیر نهیزم در

انجام شده  یمختلف هايپژوهشداخل و خارج کشور 

بر  میاقل رییتغ تأثیر Mojaverian et al. (2015)است. 

 یاستان گلستان در ط يکشاورز يهانیرانت زم يرو

و  یبررس نيکارديرا با استفاده از روش ر 1360-90دوره 

 تأثیر بیبه ترت دما و بارش يرهایمتغ ندنشان داد

 يکشاورز نیرانت زم يو مثبت بر رو یمنف یرخطیغ

درجه  25/17باالتر از  يکه در دما يطوربه ؛دارند

از  شیو با بارش ب ابديیرانت کاهش م گرادیسانت

 ن،یها همچن. آنابديیم شيرانت افزا متر،یلیم 72/259

 ندهيدر آ میاقل رییشدند تغ یمدع يوسازيبا سنار

درصد به کاهش رانت منجر شود.  38تا  دتوانیم

Pishbahar et al. (2015 )يرا بر رو میاقل رییتغ تأثیر 

 میسه اقل يبرا 1370-91 يهاسال یعملکرد ذرت در ط

 نيها در اکردند. آن یگرم، معتدل و سرد در کشور بررس

 يیفضاسنجی و روش اقتصاد نيکارديپژوهش از مدل ر

بر عملکرد  میاقل رییتغ کرده و نشان دادند هاستفاد

. اثرگذار استمتفاوت  يهامیدر اقل يمحصوالت کشاورز

Khaleghi et al. (2015 ) با استفاده از روشARDL ،

 رییبه سنجش اثر تغ یاجتماع سيو ماتر SAMمدل 

 ريو سا يبخش کشاورز دی)دما و بارش( بر تول میاقل

در اثر نشان داد که  جي. نتاختندپردا یمل دیها و تولبخش

، 2025تا  2000دوره  يبرا شدهینیبشیپ مِیاقل رییتغ

. با توجه به ابديیدرصد کاهش م 37/5 يکشاورز دیتول

 ،يبا بخش کشاورز ياقتصاد يهاروابط متقابل بخش

درصد و خدمات  27/2بخش ساختمان  دیکاهش تول

درصد برآورد شده است. در مجموع، برآورد شد  64/1

 54/25 ،دید و درآمد عوامل تولدرص 5/9 ،یمل دیتول

 زین Vaseghi & Esmaeili (2008). ابديدرصد کاهش 

محصول ذرت را برآورد کردند.  دیبر تول میاقل رییتغ تأثیر

با استفاده  نيکارديبرآورد مدل رخصوص  ها دريج آننتا

-83هاي زمانی سالاستان در دوره  11 يهااز داده

 میاقل رییتغ یرخطیغ و داریدهنده اثر معننشان 1369

 شيافزا ،نیبر درآمد خالص هر هکتار ذرت است. همچن

 29باعث  ندهيسال آ 100تا  یدما و کاهش بارندگ

به  اليهزار ر 584درصد کاهش در بازده کشت ذرت )

 .گرددیهر هکتار( م يازا

Hoseini et al. (2013)  در بررسی اثر تغییر اقلیم بر

سازي رود ضمن شبیهندهبخش کشاورزي حوضه آبريز زاي

آب و -از توابع واکنش عملکرد محصول ،شرايط اقلیمی

ها نتیجه ريزي مثبت استفاده کردند. آنالگوي برنامه

گرفتند در صورتی که کشاورزان هیچ راهکار تطبیقی 

 60و  30هاي ها در دورهناخالص آن سود ،استفاده نکنند

 کاهش يابد.درصد  32و  18ترتیب تا تواند بهساله می
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 یطور روزافزونبه ایدر دن میاقل رییتغ آثار یبررس

 .Tesfaye et alمورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. 

و  2030 هايسال در گرما تأثیر بینیپیشبه  (2017)

استفاده از گونه مقاوم به گرما  يايبر ذرت و مزا 2050

 ثیرتأ نشان داد آن جينتاکه  پرداختند یجنوب يایدر آس

از گونه مقاوم به گرما با  تفادهاس تيتنش گرما و مز

درجه هوا و فصل کشت متفاوت  شيافزا زانیتوجه به م

 تواندیم ،در منطقه مورد مطالعه یمیاقل راتییاست. تغ

به  2050و  2030هاي افقدر را ديم عملکرد ذرت 

. دهد کاهشدرصد  2/5-2/12درصد و  3/3-4/6 بیترت

 بیبه ترت اهسالاين را در  یرت آبعملکرد ذ ،نیهمچن

به دست  جياساس نتا . بريابدمی کاهش 5-14و  8-3

رقم ذرت  شده،ینیبشیپ یمیاقل طيآمده تحت شرا

بین  تواندیذرت م یمعمولارقام مقاوم به دما نسبت به 

درصد  86تا  33بین و  2030درصد در سال  93تا  36

 Amiraslany. مانع کاهش عملکرد شود 2050در سال 

 يبر رو یمیاقل راتییتغ ياقتصاد تأثیربه برآورد ( 2010)

آب  طيکنترل اثر شرا زیکانادا و ن يهادر دشت يکشاورز

همراه با کنترل اثرات  دیتول ستمیس يداريبر پا يیو هوا

 راتییتغ ياثرات اقتصاد ینیبشیپ لهیبازار به وس متیق

رداخته پ 2001و  1996، 1991سه دوره  یدر ط یمیاقل

 راتیی)تغ یمیاقل راتیینشان داد که تغ يو جياست. نتا

را بر  یو گوناگون یرخطیدما( اثرات غ شيو افزا یبارندگ

 نيا افتهي نيترمنطقه دارد. مهم نيا يکشاورز يرو

 يکشاورز يبرا یمیاقل راتییاست که تغ نيمطالعه ا

 یشرق مناطق جنوب یبرخ يکانادا به استثنا يهادشت

به دو صورت بر  متیو ق میاقل رییسودمند است. تغآلبرتا 

اثرات  کهيبه طور ؛اثرگذار است يکشاورز يهانیزم

 31را به اندازه  يکشاورز نیها ارزش زمآن میمستق

مختلف ارزش  يوهايسنار میرمستقیدرصد و اثرات غ

 شيدرصد افزا 51را به اندازه  نیزم شدهيسازهیشب

استفاده از روش  باOuedraogo et al. (2006 ). دهدیم

بر محصوالت  یمیاقل راتییتغ تأثیر یبه بررس نيکاردير

 اين مطالعه جينتا .پرداختند نافاسویدر بورک يکشاورز

درآمد  ابدي شيدرجه افزا کينشان داد که اگر دما 

و  ابديیدالر کاهش م 9/19 يخالص محصوالت کشاورز

 خالص به  مددرآ ابدي  شيافزا  متریلیم  کي  اگر بارش

. با توجه به خواهد يافت افزايشدالر در هکتار  7/2اندازه 

به بارش  ياديطور زبه يکشاورز ،يبرآورد يهاکشش

 ،بارش يدرصد 14که با کاهش  يبه طور ؛حساس است

 نیاز ب ياز محصوالت کشاورز یکل درآمد خالص ناش

درصد از  93دما  گرادیدرجه سانت 5 شيو با افزا رودیم

 Van. رودیم ستاز د يآمد خالص محصوالت کشاورزدر

Passel et al. (2017 )بر  میاقل رییتغ تأثیر یبه بررس

 نيکاردياروپا با استفاده از روش ر يمحصوالت کشاورز

مزرعه در  41030 يهاپژوهش از داده نيپرداختند. در ا

نشان داد که  جياستفاده شد. نتا یغرب يسرتاسر اروپا

 شتریبه حرارت ب کايسبت به مزارع آمرمزارع اروپا ن

اساس  آن بر تأثیرکه بازده  يبه طور ؛حساس هستند

درصد  -32+ تا 5 نیب 2100تا سال  یمیاقل ويسنار

که مزارع جنوب اروپا  شودیم ینیبشیپ ،نیاست. همچن

 ،که يتر باشد به طوردما حساس راتیینسبت به تغ

باعث کاهش  ادگریدرجه سانت کيدما به اندازه  شيافزا

 .شودیمناطق م نيدر ا رصدد 9تا  5 نیمحصوالت ب

Jeong (2008به برآورد هز )ياقتصاد-یاجتماع هايينه 

با  2002در سال  یجنوب زرد در کره گردوغباراز  یناش

مشروط  يگذاراستفاده از روش انتقال سود و ارزش

 يناز ا یناش يهاخسارتن داد نشا يجپرداخته است. نتا

 7300دالر و حداکثر  یلیونم 3900حداقل  ،دهيپد

 5600 ،دو ينا یانگینم .دالر محاسبه شده است یلیونم

 117و  GDPدرصد  8/0دالر است که معادل  یلیونم

  .باشدیم یجنوب کره ینساکن يدالر سرانه برا

شده در انجام هايپژوهشتعداد قابل توجه  با وجود

 و آب يرهایو متغ میاقل رییخصوص تغ و جهان در رانيا

 گردوغبار دهيپد تأثیردر مورد  يمطالعه اقتصاد ،يیهوا

. پژوهش حاضر به به دست نیامد يبر محصوالت کشاورز

 يبر بخش کشاورز گردوغباراثر  که دنبال آن است

ذرت( را مورد  محصولطور مشخص بر خوزستان )به

اثر  شودیراستا، تالش م نيقرار دهد. در ا یبررس

بر رانت  گردوغبار دهيپد ژهيوو به یمیاقل يارهیمتغ

 30از  شیب دیکه با تول-ذرت در استان خوزستان  دیتول

محصول را داراست  نيا دیدرصد ذرت، رتبه اول تول

(MAJ, 2016 )ردیمورد سنجش قرار گ. 
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 هاو روش مواد

 نظريهبر  یپژوهش مبتن نيمورد استفاده در ا روش

 یروش تجرب کي نيکارديروش ر .است( 1821) کاردوير

 تیحساسبراي بررسی  چندي هايپژوهشدر  است که

مورد  يیآب و هوا راتییبه تغ يمحصوالت کشاورز دیتول

 ;Eid et al, 2007) استفاده قرار گرفته است

Mojaverian et al, 2015; Van passel et al, 2017.) 

 .Mendelsohn et alبار توسط  نیاول يروش برا نيا

 يورتئ هيها بر پاشد. آن میاقل رییوارد مبحث تغ( 1994)

Ricardo (1821) در رقابت کامل، رانت  کندیم انیکه ب

خالص  يورکننده بهرهمنعکس يکشاورز نیزم

عوامل  تأثیر ،است، تالش کردند يمحصوالت کشاورز

ارزش  يرا رو یستيز طیو مح یمیاقل ،ياقتصاد

روش توابع  نيدر ا. اورندیب به دست يکشاورز يهانیزم

 ,Amiraslany) باشندیم ريبه صورت ز نهيو هز دیتول

2010.) 

(1)   EKQQ ii ,i  

(2)   EWQCC iii ,, 

بردار  iKاز  یام تابعiمحصول  دیمقدار تول iQ، 1رابطه  رد

زا برون یطیمح عواملبردار  Eآن و  يدیتول يهانهاده

 نهيهز Ci زین 2ت. طبق رابطه و بارش اس گردوغبار رینظ

 W دیعوامل تول متیو بردار ق دیام عالوه بر تولiمحصول 

 است. یطیمح عواملاز بردار  یتابع

در  هامتیق نکهيو ا نهيتوجه به توابع سود و هز با

تا درآمد  کوشدیکشاورز م ،ثابت است یبازار رقابت

 3سود خود را حداکثر کند. رابطه  یخالص و به عبارت

 دهدیکشاورز نشان م يابع درآمد خالص )سود( را برات

(Eid et al., 2007.) 

(3)  iiiiii LPLEWQCQPMax  ,,: 

محصول  نیزم انهیسالهزينه يا اجاره  iLPرابطه،  نيا در

i  وiL يبرا 3است. از حل معادله  دیتول رکشتيسطح ز 

iLPدرآمد خالص محصول به  اي يکشاورز نی، رانت زم

 .ديآیمبدست  4کشت طبق معادله  هر هکتار يازا

(4)  
 

i

iiii

i
L

EWQCQP
PL

,,
 

هر  يمحاسبه درآمد خالص به ازا ي، برا4رابطه  براساس

)در مراحل مختلف  دیتول يهانهي، کل هزiPLهکتار 

 ،نیزم انهیسال نهياز هز ریبه غ ،کاشت، داشت و برداشت(

 متیدر ق دیضرب مقدار تولاز درآمد ناخالص )حاصل

 انی. از مشودیم میتقس رکشتيکسر و بر سطح ز آن(

صورت به یمیاقل يرهایمتغ تنها بیان شده يرهایمتغ

 نيکارديگفت مدل ر توانیم ن،يبنابرا .زا هستندبرون

 داندیم یمیاقل يرهایاز متغ یدرآمد خالص را تنها تابع

 ,Coster & Adeoti)شده است  انیب 6و  5 وابطکه در ر

2015.) 

(5)   EfPLi  

(6)  
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زا برون يرهایمتغ رياز سا يبردار iZ، 6رابطه در 

منطقه مورد نظر مربوط است. در  یژگياست که به و

استان  يهاذرت در شهرستان دیپژوهش حاضر، رانت تول

 برآورد شد. 7خوزستان براساس رابطه 

(7)  
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معرف  بیبه ترت tو  i يهاسيآن، انددر  که

 نياستان خوزستان و سال هستند. بر ا يهاشهرستان

، tام در سال iذرت در شهرستان  دیرانت تول itPLاساس، 

، مقدار بارش در طول دوره کشت itP يرهایاز متغ یتابع

متوسط دما در طول  ری، متغitTE(، متریلی)برحسب م

متوسط  ری، متغitH گراد(،یدوره کشت )برحسب سانت

، itWرطوبت در طول دوره کشت )برحسب درصد(، 

متوسط سرعت باد در طول دوره کشت )برحسب  ریمتغ

در طول دوره  گردوغبارمجموع  ریمتغ itD( و هیمتر بر ثان

مقدار بذر  itS ،نیکشت )برحسب ساعت( است. همچن

 يیایمیمقدار کود ش itFEدر هکتار(،  لوگرمی)برحسب ک

مقدار سم )برحسب  itPOدر هکتار(،  لوگرمیک سب)برح

کار )برحسب نفر  يرویمقدار ن itLAدر هکتار( و  لوگرمیک

سطح  يهاریمتغ در نهايت،وارد مدل شد.  زیروزکار( ن

 itWN سطحیو درصد استفاده از آب  itA رکشتيز

 لیتحل ي( برای)شامل آب رودخانه، چشمه و چاه سطح

 .ندشد یسنجاقتصاد يبهتر رانت وارد الگو

گفتنی است درخصوص انتخاب شکل الگوي 

منظور امکان به ق،یتحق نهیشیبا توجه به پاقتصادسنجی، 

 یمختلف یتابع يهاشکل ،یرخطینمودن اثرات غ لحاظ

از اشکال متداول در  یتميلگار يبرآورد شد. الگوها

 یوجود، برخ ني. با اباشندمی یاقتصادسنج يبرآوردها
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عدد صفر  يدارا ،گردوغباربارش و  يرهایمشاهدات متغ

نبود. لذا، در  سریها ماز آن يریگتميبودند و امکان لگار

 یمیاقل يرهایو متغ يامزرعه يرهایها متغاز مدل یبرخ

 تي. در نهانداز هم وارد الگو شد زيمتما يهابه شکل

 يرهایمتغ يبرا یتميمنتخب به شکل لگار يالگو

که از  یمیاقل يرهایغمت يو توان دوم برا يامزرعه

انتخاب اشکال بسیار رايج براي اين متغیرهاست، 

  شود.می

مورد  يهاداده یزمان يسر تیتوجه به ماه با

 مدتیطوالن يهابه داده یدسترساز يک سو استفاده، 

 یبه منظور بررس گريد يو از سو زا بودمحدوديت

تالش  ،يسازیاز جمع یناش ياز خطا زیو پره ترقیدق

در طول زمان از  یمقطع يهاداده بیبا تعق شد

استفاده شود.  یبیترک يهاداده یاقتصادسنج يهاروش

 يمتعدد يايمزاادبیات اقتصادسنجی  روش در نيا يبرا

 توانیروش را م نيا تيمز نيترهمم .شده است انیب

. چنین افزايشی تا حدود دانست يدرجه آزاد شيافزا

. شودمیها د دادهمشکل کمبو زيادي منجر به رفع

روش، خواص ناهمگن  نياستفاده از ا ،نیهمچن

رو، ضمن  ني. از اکندیمختلف را کنترل م ياحدهاو

که در  یاتتأثیر يریگامکان اندازه ج،ينتا بياز ار زیپره

 يیقابل شناسا یزمان يسر اي یصرفاً مقطع يهاداده

 ،یخطکاهش هم ن،ی. همچنشودیفراهم م ستین

 یکاهش ناهمسان ،برآوردکاهش تورش  ،يیکارا شيافزا

روش شمرده  نياز ا ستفادها يايمزا گرياز د انسيوار

  (.Baltagi, 2008; Hsiao, 2014شده است )

 يسرهاي دادهعنوان نوعی از بههاي ترکیبی در داده

اگر  ؛ابتدا الزم است مانايی متغیرها بررسی شود یزمان

احتمال به دست مورد استفاده مانا نباشد  هايریمتغ

رگرسیون کاذب  کاذب وجود دارد. ونیآوردن رگرس

هاي زمانی سري اي نسبتاً رايج در اقتصادسنجیمسأله

و  tشود نتايج حاصل از آماره که وجود آن باعث می است

F مورد  يهاداده تیبا توجه به ماه .کننده باشدگمراه

مختص آزمون  يهااز آماره در اين پژوهش مطالعه

-نيواحد لو شهيآزمون رنظیر  یبیترک يهاداده يیمانا

-ADF( و IPS) نیپسران و ش-مي(، اLLCو چو ) نیل

Fisher شودیاستفاده م . 

و  يیاثر نها ،یاقتصادسنجالگوي پس از برآورد 

به منظور  9و  8براساس روابط  بیترتبه رهایکشش متغ

 شود.به شرح زير محاسبه می جينتا لیو تحل ریتفس

(8)  
 
 Xd

PLd
MEX  

(9)  
 
  PL

X

Xd

PLd
X  

)اثر نهايی( بیانگر مقدار تغییر  xME، 8در رابطه 

در اثر يک واحد تغییر در متغیر  PLمتغیر وابسته 

)کشش( بیانگر  xεنیز،  9است. در رابطه  Xمستقل 

در اثر يک درصد تغییر در  PLدرصد تغییر متغیر وابسته 

 ت.اس Xمتغیر مستقل 

عنوان منطقه پژوهش حاضر، استان خوزستان به در

عنوان محصول مورد مورد مطالعه و محصول ذرت به

اين که گفته شد  طورهمانمطالعه در نظر گرفته شد. 

سطح  سومکيبه  کيداشتن نزد اریاستان با در اخت

درصد ذرت  30از  شیب ،درصد( 6/32ذرت ) رکشتيز

 پژوهش نيا درترتیب، به اين . کندیم دیکشور را تول

بر محصول ذرت در استان  گردوغبار دهيپد تأثیر

 یمورد بررس 1379-1395 یدوره زمان يخوزستان برا

به  یدوره زمان نيا يبرا ازیمورد ن يها. دادهگیردمیقرار 

محصول )شامل  نيا دکنندهیتول يهاشهرستان کیتفک

شهرستان اهواز، بندر ماهشهر، بهبهان، دشت  11

رامهرمز، دزفول، شوش  ه،يدیام ذه،يمشک، ايگان، اندآزاد

ها در اين بندي شهرستانتقسیم .و شوشتر( استخراج شد

نیز مقاله براساس وجود اطالعات زراعی و هواشناسی و 

هاي بنديتطبیق آن در طول دوره زمانی با تقسیم

هاي الزم براي طوري که دادهبه ؛سیاسی صورت گرفت

اطالعات . دوره زمانی موجود باشدهر شهرستان در کل 

 يهاو نهاده دیمقدار تول رکشت،يمربوط به سطح ز

و سازمان جهاد  ياز وزارت جهاد کشاورز يدیتول

 يهاریمتغ و، (MAJ, 2016) کشاورزي استان خوزستان

 کشور اخذ شد یاز سازمان هواشناس زین یمیاقل

(IRIMO, 2017) .هابخش عمده داده ،است الزم به ذکر 

با مراجعه مستقیم صرفاً  ،دلیل عدم انتشاربه ،و اطالعات

شايان همچنین، آوري شد. هاي مذکور جمعبه سازمان

دما، رطوبت و  يرهایمتغمربوط به  يهاداده ،ذکر است

 نیانگیکه م ثبت شده بودصورت روزانه سرعت باد به

و مجموع  کشت ذرت در هر منطقه یها در دوره زمانآن
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در طول دوره کشت محاسبه و در الگو وارد  بارش باران

افزار از نرم یاقتصادسنج يبرآورد الگو يشد. برا

Eviews9 استفاده شد. 

 و بحث جینتا

هاي پژوهش و محاسبات انجام شده و براساس داده

با توجه به دوره کشت محصول ذرت در استان خوزستان 

ه است مشخص شد ک زیتابستان تا اواسط پائ لياواکه از 

 طيبا شرا یمیاقل يرهایبه لحاظ متغمحصول ذرت، 

که مقدار بارش و رطوبت  يطوربه ؛مواجه است ياژهيو

و مقدار دما و  رسدیدر اغلب مناطق به حداقل م

طور مشخص، متوسط مقدار . بهابديیم شيافزا گردوغبار

 9/36محصول فقط  نيبارش در کل طول دوره کشت ا

درصد است. در  9/29طوبت و متوسط مقدار ر متریلیم

استان خوزستان،  مختلفمناطق  يدما نیانگیمقابل، م

 35/32در طول دوره کشت ذرت به مقدار قابل توجه 

مدت و شدت  ن،ي. افزون بر ارسدیم گرادیدرجه سانت

به  ؛رسدیزمان به اوج خود م نيدر ا زین گردوغباروقوع 

ه بالغ مورد مطالع يهاسال يهاکه براساس داده يطور

 نيدر طول دوره کشت ا گردوغبارساعت  5/256بر 

 .شودیمحصول مشاهده م

واحد  شهيمرتبط با آزمون ر جينتا 1جدول در 

طور که مشاهده آورده شده است. همانهاي ترکیبی داده

جداي از اين که اغلب متغیرها در سطح مانا  ،شود یم

با ( نیز 1999انباشتگی کائو )نتايج آزمون هم هستند

تأيید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاي تحقیق، 

را فراهم آنها  نیب یونیامکان برآورد روابط رگرس

 .سازدیم

 

 یبیترک يهادر داهانباشتگی و همواحد  شهيآزمون ر جينتا -1 جدول

 متغیر
 ADF-Fisherآزمون  IPSآزمون  LLCآزمون 

 پايايی آماره پايايی آماره پايايی آماره

 I(0) -2/55547 I(0) 30/9502 I(0) 4/38074- د خالصدرآم
 I(0) -12/4175 I(0) 177/13 I(0) 16/318- بارش
 I(0) -9/41448 I(0) 138/515 I(0) 10/9293- دما

 I(0) -6/95357 I(0) 107/756 I(0) 8/1619- رطوبت
 I(0) -5/47706 I(0) 88/6168 I(0) 7/33772- سرعت باد
 I(0) -3/80882 I(0) 62/3895 I(0) 8/00467- گردوغبار

 I(0) -4/69291 I(0) 43/7311 I(0) 6/55531- لگاريتم بذر
 I(0) *97254/1- I(0) *0982/24 I(0) 5/05157- لگاريتم کود

 I(1) -4/35088 I(1) 38/8496 I(1) 5/80922- لگاريتم سموم
 I(0) -5/83368 I(1) 50/8955 I(1) 4/41728- لگاريتم نیروي کار

 I(0) -5/27624 I(0) 53/9304 I(0) 9/026- آب سطحی
 I(0) -3/21329 I(0) 35/3861 I(0) 4/14653- سطح زيرکشت

 انباشتگیهم 
 مقدار آماره آماره آزمون آزمون

Kao Test ADF 67/8- 

 1 خطاي در سطح رهایمتغ ساير، هستند داردرصد معنی 5 خطاي دار که در سطحهاي ستارهآمارهبه جز  *) قیتحق يهاافتهي: ماخذ

 (.ندداریدرصد معن

 

 جهت ،انباشتگیپس از انجام آزمون ريشه واحد و هم

مناطق و انتخاب فرم  نیتفاوت در ب يداریسنجش معن

از آزمون  ،یبیترک يهاداده یاقتصادسنج يمناسب الگو

F مندرج در جدول  جيبا توجه به نتا .داستفاده ش مریل

عرض از مبداء  بودنکسانيبر  ینمب)فرض صفر  ،2

 يالگووجود ، بر اين اساسو  شودیرد م (مختلف مناطق

 .گرفتقرار  ديیمورد تأبراي مناطق مختلف  اثرات ثابت

 

 

 
 

 براي مناطق مختلف وجود اثرات ثابتآزمون  -2جدول 

 آماره آزمون مقدار آماره
**696719/8 F لیمر 

 (درصد 1 خطاي در سطح اردمعنی **) قیتحق يهاافتهي: ماخذ
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مدل  ،لیمر Fنتايج بدست آمده از آزمون  براساس

اقتصاد سنجی مورد استفاده در پژوهش به صورت الگوي 

 (.3)جدول  برآورد شداثرات ثابت 

 
 نيکارديبرآورد مدل ر جينتا -3 جدول

 آماره ضرايب متغیر

 4/049569- -0/171635** عرض از مبدا

 1/187581 3/476574 بارش

 1/242549- 0/017455- مجذور بارش

 2/517725 230/4581* دما

 2/089928- -35404/58* مجذور دما

 6/766724- -5621/287** رطوبت

 2/918994 552363/1** مجذور رطوبت

 2/529707- -8876/949* سرعت باد

 1/397502 129/9640 مجذور سرعت باد

 2/891735- -795214/0** گردوغبار

 9/263615- -94/22390** تم بذرلگاري

 6/784784 523/3552** لگاريتم کود

 2/107977 1198/515* لگاريتم سموم

 10/25042- -311/1971** لگاريتم نیروي کار

 2/792326 17030/11** آب سطحی

 5/831576- -033270/0** سطح زير کشت

 3/303213 2629/107** زمان
2R 0/794086 2Adjusted R 0/725448 

DW 2/127339 F **56919/11 

در  يداریمعن بی)*، ** به ترت قیتحق يهاافتهي: ماخذ

 درصد( 1و  5 خطاي سطح

 

کل  يداریمعن انگریب (3)ذکرشده در جدول  Fآماره 

 يمقدار باال ن،یدرصد است. همچن کيمدل در سطح 

 تیبا توجه به ماه ژهيوبه (،79/0)الگو  نییتع بيضر

کشاورزان، داللت بر  يبر رو شدهيسازیجمع يهاداده

 برازش مدل دارد. مناسبت

 يرهایمتغکه  دهدینشان م يبرآورد بيضرا یبررس

 داریبر رانت اثر معن گردوغبارو  ، سرعت باددما، رطوبت

. در اين مطابق انتظار است زیها ندارند که جهت اثر آن

توان میکه  ستین داریبارش معن یمیاقل ریمتغمیان، اثر 

هاي گرم سال در ماهدوره رشد محصول آن را ناشی از 

آب مورد رسد و دانست که طی آن بارش به حداقل می

و  آب سد، چاهچشمه، نظیر ) از بارش ریغ یبعاز منا ازین

 يرهایمتغ ريساافزون بر اين، . شودمی نیتأم، (...

 هستند. داریدر مدل معن یحیتوض

امکان تفسیر استفاده، با توجه به شکل تابعی مورد 

ارايه منظور بهصورت مستقیم وجود ندارد. ضرايب به

ها، مقدار آن یعلم ریو تفس بيضرااز  ترقیدقتحلیل 

و در محاسبه  داریمعن يرهایمتغ يیکشش و اثر نها

 .گزارش شده است (4)جدول 

بر  داریمعن يرهایمتغ يیکشش و اثر نها جينتا -4 جدول

 تذر دیرانت تول يرو

 )مقیاس( متغیر کشش اثرنهايی )ريال در هکتار(

 گراد()درجه سانتی دما  9,405,003

 )درصد( رطوبت 1/36231- 2,272,830-

 )متر بر ثانیه( سرعت باد 0/1655- 3,162,208-

 )ساعت در دوره کشت( گردوغبار 0/04772- 9,284-

 )کیلوگرم در هکتار( بذر 5/2373- 10,381,394-

 )کیلوگرم در هکتار( شیمايی کود 0/830944 65,824

 )کیلوگرم در هکتار( کشسم و آفت 0/120488 1,485,978

 )نفرروزکار در هکتار( نیروي کار 0/46109- 4,190,625-

 )درصد( آب سطحی 0/063303 130,413

 )هکتار( سطح زيرکشت 0/06328- 388-

 )سال( زمان  1,252,294

 قیتحق يهاافتهي: ماخذ

 

 يرهایمتغ نیگفته شد در ب ترشیکه پ طورانهم

بر مقدار رانت  يداریاثر مثبت و معن دما ریمتغ ،یمیاقل

 الحظهقابل م زیآن ن يذرت دارد که مقدار اثرگذار دیتول

اگر  ،شدهمشاهده يهااست. در واقع، با توجه به داده

ذرت در استان خوزستان از  دیدوره تول يدما نیانگیم

 گرادیدرجه سانت 35/33به  گرادیانتدرجه س 35/32

 9450رانت بالغ بر  نیانگیم ،شودیموجب م ابدي شيافزا

  .ابدي افزايشدر هر هکتار  اليهزار ر

( -36/1بر رانت تولید ذرت باکشش )رطوبت هوا اثر 

 يبرا 4مندرج در جدول  يیمقدار اثر نهاارزيابی شد و 

بت هوا در رطو نیانگیاگر م ،دهدینشان م ریمتغ نيا

 شيدرصد افزا 9/30درصد به  9/29ذرت از  شتدوره ک

ذرت در استان  دیرانت تول نیانگیصورت، م نيدر ا ،ابدي

 کاهشدر هر هکتار  اليهزار ر 2272بر بالغ خوزستان 

 یمیاقل ریمتغ گريعنوان دبه سرعت باد. افتيخواهد 

به طوري  ؛با رانت دارد داریو معن یرابطه منف داریمعن

 61/3متر بر ثانیه به  61/2سرعت باد از میانگین اگر  که

در پی آن میانگین درآمد  ،متر بر ثانیه افزايش يابد

هزار ريال در هر  3162خالص حاصل از ذرت بیش از 

 برابر هکتار کاهش خواهد يافت. مقدار کشش سرعت باد
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دارد که با  آنداللت بر اين موضوع  .درصد است -16/0

صدي سرعت باد، مقدار درآمد خالص افزايش يک در

 يابد.درصد کاهش می 16/0

و  یاثر منف بیانگر (4)مندرج در جدول  جينتا

که  يطوربه است؛ذرت  دیبر رانت تول گردوغبار داریمعن

موجب کاهش  گردوغباربروز  يدرصد کي شيافزا

 يی. مقدار اثر نهاشودیدر مقدار رانت م يدرصد 047/0

ساعت  کيهر  يکه به ازا دهدیان منش زین ریمتغ نيا

 9 بیش ازخالص(  آمدمقدار رانت )در ،گردوغبار شيافزا

اساس، با  ني. بر اابديیدر هکتار کاهش م اليهزار ر

ساعت در  5/256) گردوغبار دهيبروز پد نیانگیتوجه به م

 دهيگفت عدم بروز پد توانیطول دوره کشت ذرت( م

رانت  نیانگیم واندتیدر دوره رشد ذرت م گردوغبار

هزار  2381از  شیذرت در استان خوزستان را ب دیتول

مقدار قابل توجه  نيدهد. ا شيدر هر هکتار افزا الير

 1395سال  يهامتیکه با توجه به ق يطوربه ؛است

از  شیذرت در هر هکتار ب دیگفت مقدار تول توانیم

 .کندیم دایدر هکتار افت پ لوگرمیک 204

بذر،  يدیتول يهانهاده يکشش برا محاسبه جينتا

 شيدارد که با افزا نيکار داللت بر ا يرویکود، سموم و ن

مقدار رانت به  د،یتول يهاهر کدام از نهاده يدرصد کي

 رییدرصد تغ -46/0و  12/0، 83/0، -23/5 بیترت

 يیاثر نها يشده برامحاسبه جينتا ن،ی. همچنکندیم

و  یکود مصرف گرملویک کي شيبا افزا دهدینشان م

هزار  1485و  65بیش از  بیدرآمد خالص به ترت سموم

که هر  ني. ضمن اابديیم شيدر هر هکتار افزا الير

 دیموجب کاهش رانت تولبذر در مقدار  شيافزا لوگرمیک

. شودیدر هر هکتار م اليهزار ر 10381 زانیذرت به م

در  کارروزنفر کي شيافزا ز،یکار ن يرویخصوص ن در

درآمد خالص به اندازه  کاهشذرت موجب  دیتول نديآفر

بودن اثر نهايی براي بزرگ .شودیم اليهزار ر 4190

ها بودن میانگین آنکمدلیل احتماالً بههاي مصرفی نهاده

طوري که میانگین بذر مصرفی به ؛در واحد سطح است

کیلوگرم و میانگین نیروي کار  2/25در هر هکتار برابر 

 نفر در هر هکتار است. 5/5برابر با 

 يهااز آب يبردارمربوط به درصد بهره ریمتغ جينتا

در  شيدرصد افزا کيکه هر  دهدینشان م سطحی

)شامل آب رودخانه، آب  سطحی يهاسهم آب نیانگیم

 يدرصد 06/0 شي( موجب افزایسطح يهاچشمه و چاه

 نيحاصل از اثر ا جهینت ،. در واقعشودیدر مقدار رانت م

 يهاهمچون آب چاه يیهاآب لدر مقاب توانیرا م ریمتغ

کرد که عموماً  ریقنات و سد تفس ق،یو عم قیعممهین

در  شيدرصد افزا کيدارند. در واقع، هر  يشتریب نهيهز

موجب  سطحی يهاها نسبت به سهم آبآب نيسهم ا

 اليهزار ر 130 بیش ازمقدار رانت در هر هکتار  ،شودیم

مهم مورد  يرهایاز متغ یکي ن،يفزون بر ا. اابديکاهش 

محصول  رکشتيسطح ز ریمتغ ق،یتحق نياستفاده در ا

آن  داریو معن یذرت در هر منطقه است که اثر منف

 شيکه با افزا یمعن نياست. به ا کاردوير يتئور ديمؤ

کمتر مورد  يزیبا حاصلخ یاراض جيتدربه رکشتيسطح ز

درصد  کيساس، هر ا ني. بر اردیگیاستفاده قرار م

 يدرصد 06/0موجب کاهش  رکشتيسطح ز شيافزا

در  شيهکتار افزا کيکه هر  يطوربه ؛شودیرانت م

ذرت به مقدار  دیموجب کاهش رانت تول رکشت،يسطح ز

 ریمتغ يشده برا. سرانجام اثر محاسبهشودیم الير 388

ذرت در  دیرانت تول نیانگیکه م دهدیزمان نشان م

 شيال افزايهزار ر 1252ن ساالنه بالغ بر استان خوزستا

از  یناش توانیساالنه را م شيافزا ني. اابديیم

ها در الگو وجود دانست که امکان لحاظ آن يیرهایمتغ

بتوان آن را به روند بهبود در  دينداشته است و شا

بهبود در  یو حت دیتول يندهايبهبود در فرآ ،يتکنولوژ

 کرد. ریتفس ينهاد طيو شرا هارساختيز

 و پیشنهادها یریگجهینت

 دهيپد تأثیر یپژوهش، بررس نيا یاصل هدف

 يکشاورز یرانت اراض يبر روو عوامل اقلیمی  گردوغبار

منظور از  بدينذرت در استان خوزستان است.  رکشتيز

دهنده نشان جياستفاده شد. نتا نيکارديو روش ر يتئور

رانت  يبر رو گردوغبار ریمتغ داریو معن یمنف تأثیر

همچنین، اثر متغیرهاي اقلیمی میانگین . باشدیم

رطوبت هوا و سرعت باد منفی و اثر متغیر دما مثبت 

 ارزيابی شد.

دار ارزيابی در پژوهش حاضر، اثر بارش فاقد اثرمعنی

طور که گفته شد با توجه به دوره شد. اين مسأله همان

 کشت محصول ذرت در استان خوزستان که در فصول

هاي بسیاري اندکی شود و بارشگرم سال انجام می

گیرد قابل توجیه است. با اين وجود، چنین صورت می
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اي با نتايج بسیاري از مطالعات همچون نتیجه

Mojaverian et al. (2015 ،)Vaseghi & Esmaeili 

(2008 ،)Amiraslany (2010 ،)Ouedraogo et al. 

دار گزارش شده است معنیاثر بارش در آنها که  (2006)

 تباين دارد.

افزون بر اين، اثر متغیر دما در تحقیق حاضر مثبت و 

دار ارزيابی شد. هرچند اين يافته با نتايج بسیاري معنی

Mojaverian et al. (2015 ،)از تحقیقات همچون 

Vaseghi & Esmaeili (2008 ،)Tesfaye et al. (2017 )

ی ندارد اما، ( همخوان2006) .Ouedraogo et alو 

 Van( و 2010) Amiraslanyمطالعاتی نظیر توان به می

Passel et al. (2017 ) در دما مثبت اثر استناد کرد که

  است.آنها بیان شده 

هاي گذشته تأثیر اغلب پژوهششايان ذکر است 

اقلیم را با دو متغیر دما و بارش مورد بررسی قرار 

دن متغیرهاي سرعت اند. در تحقیق حاضر، با واردکرداده

دار باد و رطوبت در مدل اقتصادسنجی، اثر آنها معنی

نیز به  هاپژوهششود در ساير ارزيابی شد و پیشنهاد می

 اين متغیرها توجه شود.

در اثر متغیر گردوغبار طور که گفته شد همان

مورد سنجش قرار گرفته است.  محدوديهاي پژوهش

 یبرخمینه صرفاً به شده در اين زاغلب مطالعات انجام

 تیفیبر کآن  تأثیر یو حت یو بهداشت یاعابعاد اجتم

اند. در واقع، شناسايی اثر گردوغبار پرداخته یزندگ

توان افزوده اين دار را میعنوان يک عامل معنیبه

که اين اثر ويژه آنپژوهش به ادبیات تحقیق برشمرد. به

گیري صورت موردي و مشخص بر يک محصول اندازهبه

که اثر Jeong (2008 )شده است. حتی در پژوهش 

بررسی شده است اثر کلی آن بر اقتصاد گردوغبار زرد 

اين کشور  GDPدرصد  8/0معادل ارزيابی و ی جنوب کره

 برآورد شده است.
نشان حاضر در خصوص اثر گردوغبار  قیتحق جينتا

بر سود و درآمد کشاورزان  تأثیربا اين پديده  دهدیم

اثر بگذارد.  زیآنها نو رفاهی  یشتیمع تیبر وضع تواندیم

 ارانکنشان داد که مقدار رانت ذرت گردوغباربرآورد اثر 

طور متوسط در دوره مورد مطالعه ساالنه به یخوزستان

است که  یدر هکتار کمتر از حالت اليهزار ر 2381

 دایتحقق پ گردوغبارعدم وجود  طيدر شرا توانستیم

درصد عملکرد محصول  27/3دار، بالغ بر اين مقکند. 

 یعدد زمان نيا یبزرگذرت در استان خوزستان است. 

کل سطح  يقابل لمس است که مقدار آن به ازا شتریب

به  وجهذرت استان خوزستان محاسبه شود. با ت رکشتيز

( 1379-95 يهاکه در دوره مورد مطالعه )سال نيا

هکتار در استان هزار  61از  شیطور متوسط بساالنه به

لذا با  ؛است افتهيخوزستان به کشت ذرت اختصاص 

 توانیدوره، م نيدر ا گردوغباروقوع  نیانگیلحاظ م

از درآمد  الير اردیلیم 2/146از  شیگفت ساالنه ب

عدد بسته  نيخالص و رفاه کشاورزان کاسته شده است. ا

 اردیلیم 238از  شیها بسال یدر برخ رکشتيبه سطح ز

که با توجه به روند  ني. ضمن اشودیم رآوردب الير

هر  شيانتظار داشت افزا توانیم گردوغباربروز  ندهيفزا

بالغ بر در طول دوره کشت ذرت،  گردوغبارروز شبانه کي

 یخوزستان کارانتاز رانت ذر گريد الير اردیلیم6/13

 خواهد کاست.

آن است  انگریب گردوغبار دهيپد گسترشرو به  روند

روز بر کشاورزان روزبه دهيپد نيا نامطلوبرات که اث

اساس، الزم است ضمن  ني. بر اافتيخواهد  شيافزا

 اقدامات ممکن در دهيپد نيمهار ا يبرا يزيربرنامه

و به مرحله  یخصوص جبران خسارت کشاورزان طراح

 نيمواجهه با ا يبرا کردي. در واقع، دو رودياجرا درآ

که  ني. نخست اردیرار گمورد توجه ق تواندیمسأله م

مستقل لحاظ شود و لذا،  سکير کيعنوان به گردوغبار

آن  تيريمناسب مد يهاروش ها،سکير ريهمانند سا

است که اثر  نيا گريد کرديشود. رو يزيرو برنامه یبررس

 یلقبشر ت يهاتیفعال ريسا یاثر جانب ینوع گردوغبار

 دیتول يءهاو منشا هاابانیو گسترش ب جاديشود که به ا

 يبرا نهيراستا، هز نيمنجر شده است. در ا گردوغبار

 توانیاثرات آن را م تيريو مد گردوغبار يهامهار کانون

 سوق داد. یاثر جانب نيا يسازیبه سمت درون

و با توجه به وجود ساختار  سکير تيريمد دگاهيد از
 نیاز نخست یکي ،«يکشاورز مهیصندوق ب» افتهيسازمان

وارده به کشاورزان  يهاجبران خسارت يکه برا یيهاراه
زا تحت است که عامل خسارت نيا ،شودیم شنهادیپ

 يدارا گردوغبار دهيچند پد . هرردیقرار گ مهیپوشش ب
اما چند  ؛است ريپذمهیب يهاسکير یعموم يهایژگيو

که  نينخست ا :است تیخصوص حائز اهم نينکته در ا
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شخص و محدود بروز زمان م کيدر  گردوغباراثر 
است که در کل طول دوره کشت اثر  يادهيو پد ابديینم
 یخشکسال سکيچند همانند ر نظر هر ني. از اگذاردیم

 ستندرت ممکن ابه گردوغباراما از آنجا که وقوع  ؛است
قابل  يهاخسارت ايرفتن محصول  نیموجب از ب

آن دشوار  يسنجش شدت اثرگذار ،مشاهده شود لذا
 يکه بر مبنا یزمان یاست که حت نيکته دوم ااست. ن

 دیرا سنج گردوغبار يبتوان اثرگذار یمطالعات علم
اندک به نظر برسد  يفرد اسیاثر در مق نيممکن است ا

با در نظر  ژهيوبه مه،یب نديبودن فرآ يرو، اقتصاد نيو از ا
. ردیالشعاع قرار گآن، تحت يیاجرا يهانهيگرفتن هز

در صورت وقوع،  گردوغباراست که  نيا گرينکته مهم د
است  لیدل نی. به همردیگیرا در برم یعیاغلب دامنه وس

ارقام قابل  که مجموع خسارت وارده به کشاورزان
را  گردوغباردهد. در واقع، اي را نشان میمالحظه

توان نوعی ريسک سیستماتیک و يا بزرگ محسوب می
ي نیست و بر کرد که دامنه اثرگذاري آن فردي و مورد

هايی گذارد. در مورد چنین ريسکهمگان اثر می
شود طور که در ادبیات بیمه مشاهده میهمان

(Holzmann & Jørgensen, 2001; Mahul & Stutley, 

نباشد. در اين  کافیاحتمال دارد بیمه خصوصی  (2010
هاي دولت شرايط برخورداري از بیمه اتکايی و يا حمايت

 يابد.ضرورت می

در  يزيرو برنامه ياستگذاریکه س نيتوجه به ا با
انجام  يانهيهز کردياغلب با رو گردوغبار دهيمقابله با پد

نگرش در  رییتغ نهیزم تواندیم یمطالعات نیچن ،شودیم
فراهم  دهيفا-نهيهز کرديها را به روبرنامه نيا ياجرا

 دهيمقابله با پد يشده براسازد. در واقع، مخارج انجام
رفته[ نبوده و منافع ]ازدست نهيصرفًا هز ردوغبارگ

عنوان مثال، همراه دارد. بهجامعه به يبرا ياقتصاد
اقدامات  ،پژوهش حاضر نشان داد جيطور که نتاهمان
 نیمانع از ب تواندیم گردوغبارمقابله با  يشده براانجام

کاران از رفاه ذرت الير اردیلیم 2/146از  شیرفتن ب
محصوالت و  ريکه سا یرتصو شود. در یخوزستان

 هیاز آن در توج توانیم ،احتساب شود زین هاتیفعال
مقابله با  يهاطرح ياعتبارات اجرا نیاندازه بودجه و تأم

 بهره برد. گردوغبار

 شنهادیحاضر پ قیتحق جيمجموع، با استناد به نتا در
 :شودیم

 تيريمد یعنوان رکن اصلبه يکشاورز مهیب صندوق
 گردوغبار مهیب یسنجامکان ،يدر بخش کشاورز سکير

آن را  يالزم برا داتیرا مورد مطالعه قرار داده و تمه
 و شاخص آب مهیراستا، توسعه ب ني. در اندیتدارک بب

 يرهایاز متغ یکيعنوان به گردوغبارکردن و لحاظ يیهوا
 باشد. اهگشار تواندیم يیهوا و آب

مطالعات  جياز نتا نتوایکه گفته شد م طورهمان
 يهادر بحث گردوغبار يهاو برآورد خسارت یعلم

مقابله با  يهاطرح ياعتبارات اجرا نیو تأم يبندبودجه
 استفاده نمود. گردوغبار

را فقط  گردوغبارکه مطالعه حاضر اثر  نيتوجه به ا با
الزم است اثر آن  ،بر محصول ذرت مورد مطالعه قرار داده

 ؛شود یبررس یو باغ یمحصوالت زراع ريتنها بر سانه
و  هاتیفعال ريبر سا ستيبایم دهيپد نيبلکه اثرات ا

 .شود یبررس زین ياقتصاد يوکارهاکسب
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