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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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ارزیابی اثر پدیده گردوغبار و عوامل اقلیمی بر رفاه ذرتکاران استان خوزستان
4

محمدحسین ذوقیپور ،1حیدرقلیزاده ،*2محمدرضا نظری ،3نرگس مرادخانی
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ،گروه اقتصاد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .2استادیار اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .3استادیار اقتصاد کشاورزی ،پژوهشکده علوم محیطی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .4استادیار گروه اقتصاد ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
(تاریخ دریافت -97/4/9 :تاریخ تصویب)97/11/21 :

چکیده

پدیده گردوغبار در کنار سایر پدیدههای اقلیمی بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده و
بر سود و رفاه کشاورزان تأثیر گذاشته است .در دهههای اخیر پدیده گردوغبار بهویژه در
غرب ایران به یکی از معضالت محیطزیستی تبدیل شده است .در پژوهش حاضر تأثیر
متغیرهای اقلیمی و پدیده گردوغبار بر رفاه ذرتکاران استان خوزستان در دوره 1379-1395
بررسی شد .بدین منظور ،مدل ریکاردین با استفاده از دادههای تابلویی برآورد شد .نتایج نشان
داد که متغیر گردوغبار بر روی رانت ذرتکاران خوزستانی تأثیر منفی و معنیداری داشته
بهطوری که گردوغبار ،در هر دوره تولید ،موجب کاهش رانت به میزان  2381هزار ریال در
ال
هر هکتار میشود .از میان متغیرهای اقلیمی استفادهشده متغیرهای دما و رطوبت اثر کام ً
معنیدار بر رانت دارند .بدین صورت که با افزایش یک درجه دما نسبت به میانگین آن (32/9
درجه سانتیگراد) ،رانت  9405هزار ریال در هر هکتار افزایش مییابد و نیز افزایش یک
درصد رطوبت هوا ،باعث افزایش درآمد خالص به مقدار  2272هزار ریال در هکتار میشود.
همچنین ،نتایج نشان داد ،متغیرهای کود ،سموم و سهم آب سطحی در آبیاری اثر مثبت و
معنیدار و متغیرهای بذر ،نیروی کار و کل سطح زیرکشت ذرت اثر منفی و معنیدار بر رانت
زمین داشتند.
واژههای کلیدی :گردوغبار ،ذرت ،رانت ،روش ریکاردین

مقدمه
در سالهاي اخیر تغییرات اقلیمی به ويژه گرم شدن
کره زمین بسیار مورد توجه قرار گرفته است .اقلیم کره
زمین همواره در حال تغییر بوده است ،اما با شروع
انقالب صنعتی بهدلیل نقش انسان اين تغییرات با
سرعت بیشتري قابل مشاهده است ( Knutti et al.,
 .)2016اين تغییرات بر مناطق گرم و خشکتر تأثیر
منفی بیشتري میگذارد ( .)Araya et al., 2015تغییرات

اقلیمی همراه با تخريب گسترده محیطزيست ناشی از
فعالیتها و دخالتهاي انسانی نظیر تغییر کاربري زمین،
سدسازي و جنگ باعث افزايش بیابانزايی و تشديد
احتمال وقوع طوفان گردوغبار شده است ( Akhzari et
 .)al., 2014اغلب مناطق خاورمیانه بیابانی محسوب
میشود و از همین رو ،يکی از خاستگاههاي اصلی تولید
گردوغبار در جهان است .کشورهاي عراق ،سوريه،
عربستان ،ايران ،اردن و ترکیه بهترتیب بیشترين نقش
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را در تولید طوفان و گردوغبار در کشورهاي غرب آسیا
دارند .کشورهاي عراق و سوريه بهتنهايی بیش از 62
درصد غبار منطقه خاورمیانه را ايجاد میکنند ( Karimi
 .)et al., 2012بخش عمده اين گردوغبار هر ساله کشور
ايران به خصوص مناطق غربی و مرکزي آن را تحت
تأثیر قرار میدهد (.)Givegchi at al., 2013
پديده گردوغبار به دلیل ماهیت خاصی که دارد و
اثرگذاري آن بهندرت آنی و ناگهانی است؛ از اين رو ،به
شکلهاي مختلفی از سوي کشاورزان درک میشود
( .)Taheri et al., 2018با اين وجود ،گردوغبار از هر
منشاء که باشد و هر طور که درک شود ،در عمل،
متغیرهاي گوناگونی را دستخوش تغییر میکند .در
مناطقی که گردوغبار به وقوع میپیوندد ،محیطزيست و
اقتصاد آن را تحتتأثیر قرار میدهد .کشاورزي يکی از
مهمترين بخشهاي اقتصادي است که به دلیل تعامالت
با محیط نسبت به ساير بخشها تأثیر بیشتري از پديده
گردوغبار میگیرد .پژوهشهاي متعددي اثر اين پديده
بر محصوالت کشاورزي را مورد تأيید قرار دادهاند.
گردوغبار با تحت تأثیر قرار دادن اندامهاي حیاتی
گیاهان ،فرآيندهاي تعرق ،تنفس و فتوسنتز را محدود
کرده و نهتنها موجب کاهش عملکرد محصول تولیدي
میشود؛ بلکه بهصورت غیرمستقیم بر بازارپسندي،
کیفیت و درآمد نهايی ناشی از فروش محصول نیز اثر
میگذارد (.)Arvin et al., 2013; Sayyahi et al., 2015
پديده گردوغبار بهطور فزآيندهاي بخشهاي زيادي
از ايران را تحت تأثیر قرار میدهد .استان خوزستان
بهعنوان قطب اصلی کشاورزي ايران بهطور فزايندهاي با
اين پديده دست به گربیان است و در سالهاي اخیر
تعداد و شدت وقوع آن چندين برابر شده است .بهعنوان
مثال ،میانگین تعداد روزهاي همراه با گردوغبار در اهواز
از  18روز در سال در دوره  1383-86به بیش از  44روز
در سال در دوره  1387-92افزايش يافته است
( .)Zokaei, 2015با توجه به روند افزايشی گردوغبار و
اينکه تغییرات آب و هوايی تأثیر بیشتري بر بخش
کشاورزي میگذارد ،الزم است اثرگذاري اين پديده از
زواياي گوناگون بهطور علمی مورد ارزيابی قرار گیرد.
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ذرت يکی از محصوالت مهم گروه غالت است که در
سال  2017در دنیا با سطح زيرکشتی بالغ بر 197
میلیون هکتار ،پس از گندم بیشترين سطح زيرکشت و
با تولید  1135میلیون تن پس از نیشکر بیشترين تولید
را دارا بوده است ( .)FAO, 2019در ايران نیز با توجه به
مصرف باالي اين محصول ،افزايش تولید آن همواره مورد
توجه سیاستگذاران و برنامهريزان بوده است .همانطور
که در نمودار ( )1مشخص است ،برنامهريزيهاي
انجامشده بعد از انقالب موجب شد مقدار تولید ذرت با
رشد قابل توجه  13/5درصد در سال از حدود  60هزار
تن ( 1/5صدم درصد تولید جهانی) در سال  1978به
بیش از  2/36میلیون تن ( 30صدم درصد تولید جهانی)
در سال  2007افزايش يابد؛ اما اين روند در دهه اخیر
معکوس شده و در سال  2017مقدار تولید به حدود 1/2
میلیون تن (کمتر از  11صدم درصد تولید جهانی)
کاهش يافته است ( .)FAO, 2019به اين ترتیب ،بخش
عمدهاي از نیاز داخلی از محل واردات تأمین میشود؛
بهطوري که در سال  2017بالغ بر  7/32میلیون تن ،به
ارزش  1/64میلیارد دالر ،واردات ذرت صورت گرفته
است (.)ITC, 2019
افزايش سطح زيرکشت را میتوان عامل اصلی
افزايش مقدار تولید در ايران دانست .هر چند تالشهايی
براي افزايش عملکرد ذرت صورت گرفته است و متوسط
عملکرد ايران تا سال  1370به حدود دو برابر متوسط
عملکرد جهانی فزونی يافت؛ اما از اين سال به بعد نسبت
عملکرد ذرت ايران به جهان رو به کاهش نهاد (و بهطور
طبیعی مزيتهاي تولید آن را تحتالشعاع قرار داد) .به
اين ترتیب ،سطح زيرکشت اين محصول در دهه اخیر
ساالنه بالغ بر شش درصد کاهش يافته است ( FAO,
 .)2019عوامل متعددي میتواند بر اين کاهش عملکرد و
سطح زيرکشت اثرگذار باشند .تغییرات اقلیمی يکی از
داليل مورد بحث در اين زمینه است .در واقع ،عواملی
همچون ،تغییرات بارش ،دما ،رطوبت و حتی پديده
گردوغبار میتواند با تحت تأثیر قرار دادن عملکرد تولید،
انگیزههاي سرمايهگذاري و کشت را دستخوش تغییر
کند (.)Azhdari, 2015
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نمودار  -1روند تغییرات سهم ايران از سطح زيرکشت و تولید ذرت در جهان و نسبت عملکرد ايران به جهان

در زمینه تأثیر اقلیم بر محصوالت کشاورزي در
داخل و خارج کشور پژوهشهاي مختلفی انجام شده
است )2015( Mojaverian et al. .تأثیر تغییر اقلیم بر
روي رانت زمینهاي کشاورزي استان گلستان در طی
دوره  1360-90را با استفاده از روش ريکاردين بررسی و
نشان دادند متغیرهاي دما و بارش به ترتیب تأثیر
غیرخطی منفی و مثبت بر روي رانت زمین کشاورزي
دارند؛ بهطوري که در دماي باالتر از  17/25درجه
سانتیگراد رانت کاهش میيابد و با بارش بیش از
 259/72میلیمتر ،رانت افزايش میيابد .آنها همچنین،
با سناريوسازي مدعی شدند تغییر اقلیم در آينده
میتواند تا  38درصد به کاهش رانت منجر شود.
 )2015( Pishbahar et al.تأثیر تغییر اقلیم را بر روي
عملکرد ذرت در طی سالهاي  1370-91براي سه اقلیم
گرم ،معتدل و سرد در کشور بررسی کردند .آنها در اين
پژوهش از مدل ريکاردين و روش اقتصادسنجی فضايی
استفاده کرده و نشان دادند تغییر اقلیم بر عملکرد
محصوالت کشاورزي در اقلیمهاي متفاوت اثرگذار است.
 )2015( Khaleghi et al.با استفاده از روش ،ARDL
مدل  SAMو ماتريس اجتماعی به سنجش اثر تغییر
اقلیم (دما و بارش) بر تولید بخش کشاورزي و ساير
بخشها و تولید ملی پرداختند .نتايج نشان داد که در اثر

تغییر اقلیمِ پیشبینیشده براي دوره  2000تا ،2025
تولید کشاورزي  5/37درصد کاهش میيابد .با توجه به
روابط متقابل بخشهاي اقتصادي با بخش کشاورزي،
کاهش تولید بخش ساختمان  2/27درصد و خدمات
 1/64درصد برآورد شده است .در مجموع ،برآورد شد
تولید ملی 9/5 ،درصد و درآمد عوامل تولید25/54 ،
درصد کاهش يابد )2008( Vaseghi & Esmaeili .نیز
تأثیر تغییر اقلیم بر تولید محصول ذرت را برآورد کردند.
نتايج آنها در خصوص برآورد مدل ريکاردين با استفاده
از دادههاي  11استان در دوره زمانی سالهاي -83
 1369نشاندهنده اثر معنیدار و غیرخطی تغییر اقلیم
بر درآمد خالص هر هکتار ذرت است .همچنین ،افزايش
دما و کاهش بارندگی تا  100سال آينده باعث 29
درصد کاهش در بازده کشت ذرت ( 584هزار ريال به
ازاي هر هکتار) میگردد.
 )2013( Hoseini et al.در بررسی اثر تغییر اقلیم بر
بخش کشاورزي حوضه آبريز زايندهرود ضمن شبیهسازي
شرايط اقلیمی ،از توابع واکنش عملکرد محصول-آب و
الگوي برنامهريزي مثبت استفاده کردند .آنها نتیجه
گرفتند در صورتی که کشاورزان هیچ راهکار تطبیقی
استفاده نکنند ،سود ناخالص آنها در دورههاي  30و 60
ساله میتواند بهترتیب تا  18و  32درصد کاهش يابد.
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بررسی آثار تغییر اقلیم در دنیا بهطور روزافزونی
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته استTesfaye et al. .
( )2017به پیشبینی تأثیر گرما در سالهاي  2030و
 2050بر ذرت و مزاياي استفاده از گونه مقاوم به گرما
در آسیاي جنوبی پرداختند که نتايج آن نشان داد تأثیر
تنش گرما و مزيت استفاده از گونه مقاوم به گرما با
توجه به میزان افزايش درجه هوا و فصل کشت متفاوت
است .تغییرات اقلیمی در منطقه مورد مطالعه ،میتواند
عملکرد ذرت ديم را در افقهاي  2030و  2050به
ترتیب  3/3-6/4درصد و  5/2-12/2درصد کاهش دهد.
همچنین ،عملکرد ذرت آبی را در اين سالها به ترتیب
 8-3و  5-14کاهش میيابد .بر اساس نتايج به دست
آمده تحت شرايط اقلیمی پیشبینیشده ،رقم ذرت
مقاوم به دما نسبت به ارقام معمولی ذرت میتواند بین
 36تا  93درصد در سال  2030و بین  33تا  86درصد
در سال  2050مانع کاهش عملکرد شودAmiraslany .
( )2010به برآورد تأثیر اقتصادي تغییرات اقلیمی بر روي
کشاورزي در دشتهاي کانادا و نیز کنترل اثر شرايط آب
و هوايی بر پايداري سیستم تولید همراه با کنترل اثرات
قیمت بازار به وسیله پیشبینی اثرات اقتصادي تغییرات
اقلیمی در طی سه دوره  1996 ،1991و  2001پرداخته
است .نتايج وي نشان داد که تغییرات اقلیمی (تغییرات
بارندگی و افزايش دما) اثرات غیرخطی و گوناگونی را بر
روي کشاورزي اين منطقه دارد .مهمترين يافته اين
مطالعه اين است که تغییرات اقلیمی براي کشاورزي
دشتهاي کانادا به استثناي برخی مناطق جنوب شرقی
آلبرتا سودمند است .تغییر اقلیم و قیمت به دو صورت بر
زمینهاي کشاورزي اثرگذار است؛ به طوريکه اثرات
مستقیم آنها ارزش زمین کشاورزي را به اندازه 31
درصد و اثرات غیرمستقیم سناريوهاي مختلف ارزش
شبیهسازيشده زمین را به اندازه  51درصد افزايش
میدهد )2006( Ouedraogo et al. .با استفاده از روش
ريکاردين به بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر محصوالت
کشاورزي در بورکینافاسو پرداختند .نتايج اين مطالعه
نشان داد که اگر دما يک درجه افزايش يابد درآمد
خالص محصوالت کشاورزي  19/9دالر کاهش میيابد و
اگر بارش يک میلیمتر افزايش يابد درآمد خالص به
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اندازه  2/7دالر در هکتار افزايش خواهد يافت .با توجه به
کششهاي برآوردي ،کشاورزي بهطور زيادي به بارش
حساس است؛ به طوري که با کاهش  14درصدي بارش،
کل درآمد خالص ناشی از محصوالت کشاورزي از بین
میرود و با افزايش  5درجه سانتیگراد دما  93درصد از
درآمد خالص محصوالت کشاورزي از دست میرودVan .
 )2017( Passel et al.به بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر
محصوالت کشاورزي اروپا با استفاده از روش ريکاردين
پرداختند .در اين پژوهش از دادههاي  41030مزرعه در
سرتاسر اروپاي غربی استفاده شد .نتايج نشان داد که
مزارع اروپا نسبت به مزارع آمريکا به حرارت بیشتر
حساس هستند؛ به طوري که بازده تأثیر آن بر اساس
سناريو اقلیمی تا سال  2100بین  +5تا  -32درصد
است .همچنین ،پیشبینی میشود که مزارع جنوب اروپا
نسبت به تغییرات دما حساستر باشد به طوري که،
افزايش دما به اندازه يک درجه سانتیگراد باعث کاهش
محصوالت بین  5تا  9درصد در اين مناطق میشود.
 )2008( Jeongبه برآورد هزينههاي اجتماعی-اقتصادي
ناشی از گردوغبار زرد در کره جنوبی در سال  2002با
استفاده از روش انتقال سود و ارزشگذاري مشروط
پرداخته است .نتايج نشان داد خسارتهاي ناشی از اين
پديده ،حداقل  3900میلیون دالر و حداکثر 7300
میلیون دالر محاسبه شده است .میانگین اين دو5600 ،
میلیون دالر است که معادل  0/8درصد  GDPو 117
دالر سرانه براي ساکنین کره جنوبی میباشد.
با وجود تعداد قابل توجه پژوهشهاي انجامشده در
ايران و جهان در خصوص تغییر اقلیم و متغیرهاي آب و
هوايی ،مطالعه اقتصادي در مورد تأثیر پديده گردوغبار
بر محصوالت کشاورزي به دست نیامد .پژوهش حاضر به
دنبال آن است که اثر گردوغبار بر بخش کشاورزي
خوزستان (بهطور مشخص بر محصول ذرت) را مورد
بررسی قرار دهد .در اين راستا ،تالش میشود اثر
متغیرهاي اقلیمی و بهويژه پديده گردوغبار بر رانت
تولید ذرت در استان خوزستان -که با تولید بیش از 30
درصد ذرت ،رتبه اول تولید اين محصول را داراست
( )MAJ, 2016مورد سنجش قرار گیرد.
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مواد و روشها
روش مورد استفاده در اين پژوهش مبتنی بر نظريه
ريکاردو ( )1821است .روش ريکاردين يک روش تجربی
است که در پژوهشهاي چندي براي بررسی حساسیت
تولید محصوالت کشاورزي به تغییرات آب و هوايی مورد
استفاده قرار گرفته است ( ;Eid et al, 2007
.)Mojaverian et al, 2015; Van passel et al, 2017
اين روش براي اولین بار توسط Mendelsohn et al.
( )1994وارد مبحث تغییر اقلیم شد .آنها بر پايه تئوري
 )1821( Ricardoکه بیان میکند در رقابت کامل ،رانت
زمین کشاورزي منعکسکننده بهرهوري خالص
محصوالت کشاورزي است ،تالش کردند ،تأثیر عوامل
اقتصادي ،اقلیمی و محیط زيستی را روي ارزش
زمینهاي کشاورزي به دست بیاورند .در اين روش توابع
تولید و هزينه به صورت زير میباشند ( Amiraslany,
.)2010
() 1
() 2

Qi  Qi K i , E 
Ci  Ci Qi ,W , E 

در رابطه  Qi ،1مقدار تولید محصول iام تابعی از  Kiبردار
نهادههاي تولیدي آن و  Eبردار عوامل محیطی برونزا
نظیر گردوغبار و بارش است .طبق رابطه  2نیز  Ciهزينه
محصول iام عالوه بر تولید و بردار قیمت عوامل تولید W
تابعی از بردار عوامل محیطی است.
با توجه به توابع سود و هزينه و اينکه قیمتها در
بازار رقابتی ثابت است ،کشاورز میکوشد تا درآمد
خالص و به عبارتی سود خود را حداکثر کند .رابطه 3
تابع درآمد خالص (سود) را براي کشاورز نشان میدهد
(.)Eid et al., 2007

(Max :   Pi Qi  Ci Qi ,W , E   PLi Li  )3
در اين رابطه PLi ،هزينه يا اجاره سالیانه زمین محصول
 iو  Liسطح زيرکشت تولید است .از حل معادله  3براي
 ،PLiرانت زمین کشاورزي يا درآمد خالص محصول به
ازاي هر هکتار کشت طبق معادله  4بدست میآيد.
() 4

Pi Qi  Ci Qi ,W , E 
Li

PLi 

براساس رابطه  ،4براي محاسبه درآمد خالص به ازاي هر
هکتار  ،PLiکل هزينههاي تولید (در مراحل مختلف
کاشت ،داشت و برداشت) ،به غیر از هزينه سالیانه زمین،

از درآمد ناخالص (حاصلضرب مقدار تولید در قیمت
آن) کسر و بر سطح زيرکشت تقسیم میشود .از میان
متغیرهاي بیان شده تنها متغیرهاي اقلیمی بهصورت
برونزا هستند .بنابراين ،میتوان گفت مدل ريکاردين
درآمد خالص را تنها تابعی از متغیرهاي اقلیمی میداند
که در روابط  5و  6بیان شده است ( Coster & Adeoti,
.)2015
() 5

PLi  f E 

()6

PLi  

 0  1 E1  ...   n En 
   i Z i   it

در رابطه  Zi ،6برداري از ساير متغیرهاي برونزا
است که به ويژگی منطقه مورد نظر مربوط است .در
پژوهش حاضر ،رانت تولید ذرت در شهرستانهاي استان
خوزستان براساس رابطه  7برآورد شد.
() 7

 Pit , TEit , H it ,Wit , Dit , S it , 

PLit  f 
LA
,
FE
,
PO
,
A
,
WN
,
T
it
it
it
it
 it


که در آن ،انديسهاي  iو  tبه ترتیب معرف
شهرستانهاي استان خوزستان و سال هستند .بر اين
اساس PLit ،رانت تولید ذرت در شهرستان iام در سال ،t
تابعی از متغیرهاي  ،Pitمقدار بارش در طول دوره کشت
(برحسب میلیمتر) ،TEit ،متغیر متوسط دما در طول
دوره کشت (برحسب سانتیگراد) ،Hit ،متغیر متوسط
رطوبت در طول دوره کشت (برحسب درصد)،Wit ،
متغیر متوسط سرعت باد در طول دوره کشت (برحسب
متر بر ثانیه) و  Ditمتغیر مجموع گردوغبار در طول دوره
کشت (برحسب ساعت) است .همچنین Sit ،مقدار بذر
(برحسب کیلوگرم در هکتار) FEit ،مقدار کود شیمیايی
(برحسب کیلوگرم در هکتار) POit ،مقدار سم (برحسب
کیلوگرم در هکتار) و  LAitمقدار نیروي کار (برحسب نفر
روزکار) نیز وارد مدل شد .در نهايت ،متغیرهاي سطح
زيرکشت  Aitو درصد استفاده از آب سطحی WNit
(شامل آب رودخانه ،چشمه و چاه سطحی) براي تحلیل
بهتر رانت وارد الگوي اقتصادسنجی شدند.
گفتنی است درخصوص انتخاب شکل الگوي
اقتصادسنجی ،با توجه به پیشینه تحقیق ،بهمنظور امکان
لحاظ نمودن اثرات غیرخطی ،شکلهاي تابعی مختلفی
برآورد شد .الگوهاي لگاريتمی از اشکال متداول در
برآوردهاي اقتصادسنجی میباشند .با اين وجود ،برخی

قلی زاده و همکاران :ارزيابی اثر پديده گردوغبار بر رفاه ذرتکاران خوزستان

مشاهدات متغیرهاي بارش و گردوغبار ،داراي عدد صفر
بودند و امکان لگاريتمگیري از آنها میسر نبود .لذا ،در
برخی از مدلها متغیرهاي مزرعهاي و متغیرهاي اقلیمی
به شکلهاي متمايز از هم وارد الگو شدند .در نهايت
الگوي منتخب به شکل لگاريتمی براي متغیرهاي
مزرعهاي و توان دوم براي متغیرهاي اقلیمی که از
اشکال بسیار رايج براي اين متغیرهاست ،انتخاب
میشود.
با توجه به ماهیت سري زمانی دادههاي مورد
استفاده ،از يک سو دسترسی به دادههاي طوالنیمدت
محدوديتزا بود و از سوي ديگر به منظور بررسی
دقیقتر و پرهیز از خطاي ناشی از جمعیسازي ،تالش
شد با تعقیب دادههاي مقطعی در طول زمان از
روشهاي اقتصادسنجی دادههاي ترکیبی استفاده شود.
براي اين روش در ادبیات اقتصادسنجی مزاياي متعددي
بیان شده است .مهمترين مزيت اين روش را میتوان
افزايش درجه آزادي دانست .چنین افزايشی تا حدود
زيادي منجر به رفع مشکل کمبود دادهها میشود.
همچنین ،استفاده از اين روش ،خواص ناهمگن
واحدهاي مختلف را کنترل میکند .از اين رو ،ضمن
پرهیز از اريب نتايج ،امکان اندازهگیري تأثیراتی که در
دادههاي صرفاً مقطعی يا سري زمانی قابل شناسايی
نیست فراهم میشود .همچنین ،کاهش همخطی،
افزايش کارايی ،کاهش تورش برآورد ،کاهش ناهمسانی
واريانس از ديگر مزاياي استفاده از اين روش شمرده
شده است (.)Baltagi, 2008; Hsiao, 2014
در دادههاي ترکیبی بهعنوان نوعی از دادههاي سري
زمانی ابتدا الزم است مانايی متغیرها بررسی شود؛ اگر
متغیرهاي مورد استفاده مانا نباشد احتمال به دست
آوردن رگرسیون کاذب وجود دارد .رگرسیون کاذب
مسألهاي نسبتاً رايج در اقتصادسنجی سريهاي زمانی
است که وجود آن باعث میشود نتايج حاصل از آماره  tو
 Fگمراهکننده باشد .با توجه به ماهیت دادههاي مورد
مطالعه در اين پژوهش از آمارههاي مختص آزمون
مانايی دادههاي ترکیبی نظیر آزمون ريشه واحد لوين-
لین و چو ( ،)LLCايم-پسران و شین ( )IPSو ADF-
 Fisherاستفاده میشود.

115

پس از برآورد الگوي اقتصادسنجی ،اثر نهايی و
کشش متغیرها بهترتیب براساس روابط  8و  9به منظور
تفسیر و تحلیل نتايج به شرح زير محاسبه میشود.
d PL 
d X 
d PL  X

d  X  PL

() 8

MEX 

() 9

X

در رابطه ( MEx ،8اثر نهايی) بیانگر مقدار تغییر
متغیر وابسته  PLدر اثر يک واحد تغییر در متغیر
مستقل  Xاست .در رابطه  9نیز( εx ،کشش) بیانگر
درصد تغییر متغیر وابسته  PLدر اثر يک درصد تغییر در
متغیر مستقل  Xاست.
در پژوهش حاضر ،استان خوزستان بهعنوان منطقه
مورد مطالعه و محصول ذرت بهعنوان محصول مورد
مطالعه در نظر گرفته شد .همانطور که گفته شد اين
استان با در اختیار داشتن نزديک به يکسوم سطح
زيرکشت ذرت ( 32/6درصد) ،بیش از  30درصد ذرت
کشور را تولید میکند .به اين ترتیب ،در اين پژوهش
تأثیر پديده گردوغبار بر محصول ذرت در استان
خوزستان براي دوره زمانی  1379-1395مورد بررسی
قرار میگیرد .دادههاي مورد نیاز براي اين دوره زمانی به
تفکیک شهرستانهاي تولیدکننده اين محصول (شامل
 11شهرستان اهواز ،بندر ماهشهر ،بهبهان ،دشت
آزادگان ،انديمشک ،ايذه ،امیديه ،رامهرمز ،دزفول ،شوش
و شوشتر) استخراج شد .تقسیمبندي شهرستانها در اين
مقاله براساس وجود اطالعات زراعی و هواشناسی و نیز
تطبیق آن در طول دوره زمانی با تقسیمبنديهاي
سیاسی صورت گرفت؛ بهطوري که دادههاي الزم براي
هر شهرستان در کل دوره زمانی موجود باشد .اطالعات
مربوط به سطح زيرکشت ،مقدار تولید و نهادههاي
تولیدي از وزارت جهاد کشاورزي و سازمان جهاد
کشاورزي استان خوزستان ( ،)MAJ, 2016و متغیرهاي
اقلیمی نیز از سازمان هواشناسی کشور اخذ شد
( .)IRIMO, 2017الزم به ذکر است ،بخش عمده دادهها
و اطالعات ،بهدلیل عدم انتشار ،صرفاً با مراجعه مستقیم
به سازمانهاي مذکور جمعآوري شد .همچنین ،شايان
ذکر است ،دادههاي مربوط به متغیرهاي دما ،رطوبت و
سرعت باد بهصورت روزانه ثبت شده بود که میانگین
آنها در دوره زمانی کشت ذرت در هر منطقه و مجموع
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بارش باران در طول دوره کشت محاسبه و در الگو وارد
شد .براي برآورد الگوي اقتصادسنجی از نرمافزار
 Eviews9استفاده شد.
نتایج و بحث
براساس دادههاي پژوهش و محاسبات انجام شده و
با توجه به دوره کشت محصول ذرت در استان خوزستان
که از اوايل تابستان تا اواسط پائیز است مشخص شد که
محصول ذرت ،به لحاظ متغیرهاي اقلیمی با شرايط
ويژهاي مواجه است؛ بهطوري که مقدار بارش و رطوبت
در اغلب مناطق به حداقل میرسد و مقدار دما و
گردوغبار افزايش میيابد .بهطور مشخص ،متوسط مقدار
بارش در کل طول دوره کشت اين محصول فقط 36/9
میلیمتر و متوسط مقدار رطوبت  29/9درصد است .در
مقابل ،میانگین دماي مناطق مختلف استان خوزستان،

در طول دوره کشت ذرت به مقدار قابل توجه 32/35
درجه سانتیگراد میرسد .افزون بر اين ،مدت و شدت
وقوع گردوغبار نیز در اين زمان به اوج خود میرسد؛ به
طوري که براساس دادههاي سالهاي مورد مطالعه بالغ
بر  256/5ساعت گردوغبار در طول دوره کشت اين
محصول مشاهده میشود.
در جدول  1نتايج مرتبط با آزمون ريشه واحد
دادههاي ترکیبی آورده شده است .همانطور که مشاهده
می شود ،جداي از اين که اغلب متغیرها در سطح مانا
هستند نتايج آزمون همانباشتگی کائو ( )1999نیز با
تأيید وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهاي تحقیق،
امکان برآورد روابط رگرسیونی بین آنها را فراهم
میسازد.

جدول  -1نتايج آزمون ريشه واحد و همانباشتگی در داههاي ترکیبی
متغیر
درآمد خالص
بارش
دما
رطوبت
سرعت باد
گردوغبار
لگاريتم بذر
لگاريتم کود
لگاريتم سموم
لگاريتم نیروي کار
آب سطحی
سطح زيرکشت
همانباشتگی

آزمون LLC

آزمون ADF-Fisher

آزمون IPS

آماره

پايايی

آماره

پايايی

آماره

پايايی

-4/38074
-16/318
-10/9293
-8/1619
-7/33772
-8/00467
-6/55531
-5/05157
-5/80922
-4/41728
-9/026
-4/14653

)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(1
)I(0
)I(0
)I(0

-2/55547
-12/4175
-9/41448
-6/95357
-5/47706
-3/80882
-4/69291
*-1/97254
-4/35088
-5/83368
-5/27624
-3/21329

)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(1
)I(1
)I(0
)I(0

30/9502
177/13
138/515
107/756
88/6168
62/3895
43/7311
*24/0982
38/8496
50/8955
53/9304
35/3861

)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(0
)I(1
)I(1
)I(0
)I(0

آزمون

آماره آزمون

Kao Test

ADF

مقدار آماره
-8/67

ماخذ :يافتههاي تحقیق (* به جز آمارههاي ستارهدار که در سطح خطاي  5درصد معنیدار هستند ،ساير متغیرها در سطح خطاي 1
درصد معنیدارند).

پس از انجام آزمون ريشه واحد و همانباشتگی ،جهت
سنجش معنیداري تفاوت در بین مناطق و انتخاب فرم
مناسب الگوي اقتصادسنجی دادههاي ترکیبی ،از آزمون
 Fلیمر استفاده شد .با توجه به نتايج مندرج در جدول
 ،2فرض صفر (مبنی بر يکسانبودن عرض از مبداء
مناطق مختلف) رد میشود و بر اين اساس ،وجود الگوي
اثرات ثابت براي مناطق مختلف مورد تأيید قرار گرفت.

جدول  -2آزمون وجود اثرات ثابت براي مناطق مختلف
مقدار آماره

آماره آزمون

**8/696719

 Fلیمر
**

ماخذ :يافتههاي تحقیق ( معنیدار در سطح خطاي  1درصد)
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براساس نتايج بدست آمده از آزمون  Fلیمر ،مدل
اقتصاد سنجی مورد استفاده در پژوهش به صورت الگوي
اثرات ثابت برآورد شد (جدول .)3
جدول  -3نتايج برآورد مدل ريکاردين
متغیر

ضرايب

آماره

عرض از مبدا
بارش
مجذور بارش
دما
مجذور دما
رطوبت
مجذور رطوبت
سرعت باد
مجذور سرعت باد
گردوغبار
لگاريتم بذر
لگاريتم کود
لگاريتم سموم
لگاريتم نیروي کار
آب سطحی
سطح زير کشت
زمان

**-171635/0

-4/049569
1/187581
-1/242549
2/517725
-2/089928
-6/766724
2/918994
-2/529707
1/397502
-2/891735
-9/263615
6/784784
2/107977
-10/25042
2/792326
-5/831576
3/303213

3/476574
-0/017455
*4581/230
*-58/35404
**-287/5621
**1/552363
*-949/8876
129/9640
**-0/795214
**-22390/94
**3552/523
*515/1198
**-1971/311
**11/17030
**-0/033270
**107/2629

R2

0/794086

Adjusted R2

0/725448

DW

2/127339

F

**11/56919

ماخذ :يافتههاي تحقیق (* ** ،به ترتیب معنیداري در
سطح خطاي  5و  1درصد)

آماره  Fذکرشده در جدول ( )3بیانگر معنیداري کل
مدل در سطح يک درصد است .همچنین ،مقدار باالي
ضريب تعیین الگو ( ،)0/79بهويژه با توجه به ماهیت
دادههاي جمعیسازيشده بر روي کشاورزان ،داللت بر
مناسبت برازش مدل دارد.
بررسی ضرايب برآوردي نشان میدهد که متغیرهاي
دما ،رطوبت ،سرعت باد و گردوغبار بر رانت اثر معنیدار
دارند که جهت اثر آنها نیز مطابق انتظار است .در اين
میان ،اثر متغیر اقلیمی بارش معنیدار نیست که میتوان
آن را ناشی از دوره رشد محصول در ماههاي گرم سال
دانست که طی آن بارش به حداقل میرسد و آب مورد
نیاز از منابعی غیر از بارش (نظیر چشمه ،آب سد ،چاه و
 ،)...تأمین میشود .افزون بر اين ،ساير متغیرهاي
توضیحی در مدل معنیدار هستند.
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با توجه به شکل تابعی مورد استفاده ،امکان تفسیر
ضرايب بهصورت مستقیم وجود ندارد .بهمنظور ارايه
تحلیل دقیقتر از ضرايب و تفسیر علمی آنها ،مقدار
کشش و اثر نهايی متغیرهاي معنیدار محاسبه و در
جدول ( )4گزارش شده است.
جدول  -4نتايج کشش و اثر نهايی متغیرهاي معنیدار بر
روي رانت تولید ذرت
متغیر (مقیاس)

کشش

اثرنهايی (ريال در هکتار)

دما (درجه سانتیگراد)
-1/36231
رطوبت (درصد)
-0/1655
سرعت باد (متر بر ثانیه)
گردوغبار (ساعت در دوره کشت) -0/04772
-5/2373
بذر (کیلوگرم در هکتار)
کود شیمايی (کیلوگرم در هکتار) 0/830944
سم و آفتکش (کیلوگرم در هکتار) 0/120488
نیروي کار (نفرروزکار در هکتار) -0/46109
0/063303
آب سطحی (درصد)
-0/06328
سطح زيرکشت (هکتار)
زمان (سال)

9,405,003
-2,272,830
-3,162,208
-9,284
-10,381,394
65,824
1,485,978
-4,190,625
130,413
-388
1,252,294

ماخذ :يافتههاي تحقیق

همانطور که پیشتر گفته شد در بین متغیرهاي
اقلیمی ،متغیر دما اثر مثبت و معنیداري بر مقدار رانت
تولید ذرت دارد که مقدار اثرگذاري آن نیز قابل مالحظه
است .در واقع ،با توجه به دادههاي مشاهدهشده ،اگر
میانگین دماي دوره تولید ذرت در استان خوزستان از
 32/35درجه سانتیگراد به  33/35درجه سانتیگراد
افزايش يابد موجب میشود ،میانگین رانت بالغ بر 9450
هزار ريال در هر هکتار افزايش يابد.
اثر رطوبت هوا بر رانت تولید ذرت باکشش ()-1/36
ارزيابی شد و مقدار اثر نهايی مندرج در جدول  4براي
اين متغیر نشان میدهد ،اگر میانگین رطوبت هوا در
دوره کشت ذرت از  29/9درصد به  30/9درصد افزايش
يابد ،در اين صورت ،میانگین رانت تولید ذرت در استان
خوزستان بالغ بر  2272هزار ريال در هر هکتار کاهش
خواهد يافت .سرعت باد بهعنوان ديگر متغیر اقلیمی
معنیدار رابطه منفی و معنیدار با رانت دارد؛ به طوري
که اگر میانگین سرعت باد از  2/61متر بر ثانیه به 3/61
متر بر ثانیه افزايش يابد ،در پی آن میانگین درآمد
خالص حاصل از ذرت بیش از  3162هزار ريال در هر
هکتار کاهش خواهد يافت .مقدار کشش سرعت باد برابر
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 -0/16درصد است .اين موضوع داللت بر آن دارد که با
افزايش يک درصدي سرعت باد ،مقدار درآمد خالص
 0/16درصد کاهش میيابد.
نتايج مندرج در جدول ( )4بیانگر اثر منفی و
معنیدار گردوغبار بر رانت تولید ذرت است؛ بهطوري که
افزايش يک درصدي بروز گردوغبار موجب کاهش
 0/047درصدي در مقدار رانت میشود .مقدار اثر نهايی
اين متغیر نیز نشان میدهد که به ازاي هر يک ساعت
افزايش گردوغبار ،مقدار رانت (درآمد خالص) بیش از 9
هزار ريال در هکتار کاهش میيابد .بر اين اساس ،با
توجه به میانگین بروز پديده گردوغبار ( 256/5ساعت در
طول دوره کشت ذرت) میتوان گفت عدم بروز پديده
گردوغبار در دوره رشد ذرت میتواند میانگین رانت
تولید ذرت در استان خوزستان را بیش از  2381هزار
ريال در هر هکتار افزايش دهد .اين مقدار قابل توجه
است؛ بهطوري که با توجه به قیمتهاي سال 1395
میتوان گفت مقدار تولید ذرت در هر هکتار بیش از
 204کیلوگرم در هکتار افت پیدا میکند.
نتايج محاسبه کشش براي نهادههاي تولیدي بذر،
کود ،سموم و نیروي کار داللت بر اين دارد که با افزايش
يک درصدي هر کدام از نهادههاي تولید ،مقدار رانت به
ترتیب  0/12 ،0/83 ،-5/23و  -0/46درصد تغییر
میکند .همچنین ،نتايج محاسبهشده براي اثر نهايی
نشان میدهد با افزايش يک کیلوگرم کود مصرفی و
سموم درآمد خالص به ترتیب بیش از  65و  1485هزار
ريال در هر هکتار افزايش میيابد .ضمن اين که هر
کیلوگرم افزايش در مقدار بذر موجب کاهش رانت تولید
ذرت به میزان  10381هزار ريال در هر هکتار میشود.
در خصوص نیروي کار نیز ،افزايش يک نفرروزکار در
فرآيند تولید ذرت موجب کاهش درآمد خالص به اندازه
 4190هزار ريال میشود .بزرگبودن اثر نهايی براي
نهادههاي مصرفی احتماالً بهدلیل کمبودن میانگین آنها
در واحد سطح است؛ بهطوري که میانگین بذر مصرفی
در هر هکتار برابر  25/2کیلوگرم و میانگین نیروي کار
برابر با  5/5نفر در هر هکتار است.
نتايج متغیر مربوط به درصد بهرهبرداري از آبهاي
سطحی نشان میدهد که هر يک درصد افزايش در
میانگین سهم آبهاي سطحی (شامل آب رودخانه ،آب

چشمه و چاههاي سطحی) موجب افزايش  0/06درصدي
در مقدار رانت میشود .در واقع ،نتیجه حاصل از اثر اين
متغیر را میتوان در مقابل آبهايی همچون آب چاههاي
نیمهعمیق و عمیق ،قنات و سد تفسیر کرد که عموماً
هزينه بیشتري دارند .در واقع ،هر يک درصد افزايش در
سهم اين آبها نسبت به سهم آبهاي سطحی موجب
میشود ،مقدار رانت در هر هکتار بیش از  130هزار ريال
کاهش يابد .افزون بر اين ،يکی از متغیرهاي مهم مورد
استفاده در اين تحقیق ،متغیر سطح زيرکشت محصول
ذرت در هر منطقه است که اثر منفی و معنیدار آن
مؤيد تئوري ريکاردو است .به اين معنی که با افزايش
سطح زيرکشت بهتدريج اراضی با حاصلخیزي کمتر مورد
استفاده قرار میگیرد .بر اين اساس ،هر يک درصد
افزايش سطح زيرکشت موجب کاهش  0/06درصدي
رانت میشود؛ بهطوري که هر يک هکتار افزايش در
سطح زيرکشت ،موجب کاهش رانت تولید ذرت به مقدار
 388ريال میشود .سرانجام اثر محاسبهشده براي متغیر
زمان نشان میدهد که میانگین رانت تولید ذرت در
استان خوزستان ساالنه بالغ بر  1252هزار ريال افزايش
میيابد .اين افزايش ساالنه را میتوان ناشی از
متغیرهايی دانست که امکان لحاظ آنها در الگو وجود
نداشته است و شايد بتوان آن را به روند بهبود در
تکنولوژي ،بهبود در فرآيندهاي تولید و حتی بهبود در
زيرساختها و شرايط نهادي تفسیر کرد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف اصلی اين پژوهش ،بررسی تأثیر پديده
گردوغبار و عوامل اقلیمی بر روي رانت اراضی کشاورزي
زيرکشت ذرت در استان خوزستان است .بدين منظور از
تئوري و روش ريکاردين استفاده شد .نتايج نشاندهنده
تأثیر منفی و معنیدار متغیر گردوغبار بر روي رانت
میباشد .همچنین ،اثر متغیرهاي اقلیمی میانگین
رطوبت هوا و سرعت باد منفی و اثر متغیر دما مثبت
ارزيابی شد.
در پژوهش حاضر ،اثر بارش فاقد اثرمعنیدار ارزيابی
شد .اين مسأله همانطور که گفته شد با توجه به دوره
کشت محصول ذرت در استان خوزستان که در فصول
گرم سال انجام میشود و بارشهاي بسیاري اندکی
صورت میگیرد قابل توجیه است .با اين وجود ،چنین
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نتیجهاي با نتايج بسیاري از مطالعات همچون
Vaseghi & Esmaeili ،)2015( Mojaverian et al.
(Ouedraogo et al. ،)2010( Amiraslany ،)2008
( )2006که اثر بارش در آنها معنیدار گزارش شده است
تباين دارد.
افزون بر اين ،اثر متغیر دما در تحقیق حاضر مثبت و
معنیدار ارزيابی شد .هرچند اين يافته با نتايج بسیاري
از تحقیقات همچون ،)2015( Mojaverian et al.
)2017( Tesfaye et al. ،)2008( Vaseghi & Esmaeili
و  )2006( Ouedraogo et al.همخوانی ندارد اما،
میتوان به مطالعاتی نظیر  )2010( Amiraslanyو Van
 )2017( Passel et al.استناد کرد که اثر مثبت دما در
آنها بیان شده است.
شايان ذکر است اغلب پژوهشهاي گذشته تأثیر
اقلیم را با دو متغیر دما و بارش مورد بررسی قرار
دادهاند .در تحقیق حاضر ،با واردکردن متغیرهاي سرعت
باد و رطوبت در مدل اقتصادسنجی ،اثر آنها معنیدار
ارزيابی شد و پیشنهاد میشود در ساير پژوهشها نیز به
اين متغیرها توجه شود.
همانطور که گفته شد اثر متغیر گردوغبار در
پژوهشهاي محدودي مورد سنجش قرار گرفته است.
اغلب مطالعات انجامشده در اين زمینه صرفاً به برخی
ابعاد اجتماعی و بهداشتی و حتی تأثیر آن بر کیفیت
زندگی پرداختهاند .در واقع ،شناسايی اثر گردوغبار
بهعنوان يک عامل معنیدار را میتوان افزوده اين
پژوهش به ادبیات تحقیق برشمرد .بهويژه آنکه اين اثر
بهصورت موردي و مشخص بر يک محصول اندازهگیري
شده است .حتی در پژوهش  )2008( Jeongکه اثر
گردوغبار زرد بررسی شده است اثر کلی آن بر اقتصاد
کره جنوبی ارزيابی و معادل  0/8درصد  GDPاين کشور
برآورد شده است.
نتايج تحقیق حاضر در خصوص اثر گردوغبار نشان
میدهد اين پديده با تأثیر بر سود و درآمد کشاورزان
میتواند بر وضعیت معیشتی و رفاهی آنها نیز اثر بگذارد.
برآورد اثر گردوغبار نشان داد که مقدار رانت ذرتکاران
خوزستانی در دوره مورد مطالعه ساالنه بهطور متوسط
 2381هزار ريال در هکتار کمتر از حالتی است که
میتوانست در شرايط عدم وجود گردوغبار تحقق پیدا
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کند .اين مقدار ،بالغ بر  3/27درصد عملکرد محصول
ذرت در استان خوزستان است .بزرگی اين عدد زمانی
بیشتر قابل لمس است که مقدار آن به ازاي کل سطح
زيرکشت ذرت استان خوزستان محاسبه شود .با توجه به
اين که در دوره مورد مطالعه (سالهاي )1379-95
ساالنه بهطور متوسط بیش از  61هزار هکتار در استان
خوزستان به کشت ذرت اختصاص يافته است؛ لذا با
لحاظ میانگین وقوع گردوغبار در اين دوره ،میتوان
گفت ساالنه بیش از  146/2میلیارد ريال از درآمد
خالص و رفاه کشاورزان کاسته شده است .اين عدد بسته
به سطح زيرکشت در برخی سالها بیش از  238میلیارد
ريال برآورد میشود .ضمن اين که با توجه به روند
فزاينده بروز گردوغبار میتوان انتظار داشت افزايش هر
يک شبانهروز گردوغبار در طول دوره کشت ذرت ،بالغ بر
13/6میلیارد ريال ديگر از رانت ذرتکاران خوزستانی
خواهد کاست.
روند رو به گسترش پديده گردوغبار بیانگر آن است
که اثرات نامطلوب اين پديده بر کشاورزان روزبهروز
افزايش خواهد يافت .بر اين اساس ،الزم است ضمن
برنامهريزي براي مهار اين پديده اقدامات ممکن در
خصوص جبران خسارت کشاورزان طراحی و به مرحله
اجرا درآيد .در واقع ،دو رويکرد براي مواجهه با اين
مسأله میتواند مورد توجه قرار گیرد .نخست اين که
گردوغبار بهعنوان يک ريسک مستقل لحاظ شود و لذا،
همانند ساير ريسکها ،روشهاي مناسب مديريت آن
بررسی و برنامهريزي شود .رويکرد ديگر اين است که اثر
گردوغبار نوعی اثر جانبی ساير فعالیتهاي بشر تلقی
شود که به ايجاد و گسترش بیابانها و منشاءهاي تولید
گردوغبار منجر شده است .در اين راستا ،هزينه براي
مهار کانونهاي گردوغبار و مديريت اثرات آن را میتوان
به سمت درونیسازي اين اثر جانبی سوق داد.
از ديدگاه مديريت ريسک و با توجه به وجود ساختار
سازمانيافته «صندوق بیمه کشاورزي» ،يکی از نخستین
راههايی که براي جبران خسارتهاي وارده به کشاورزان
پیشنهاد میشود ،اين است که عامل خسارتزا تحت
پوشش بیمه قرار گیرد .هر چند پديده گردوغبار داراي
ويژگیهاي عمومی ريسکهاي بیمهپذير است؛ اما چند
نکته در اين خصوص حائز اهمیت است :نخست اين که
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اثر گردوغبار در يک زمان مشخص و محدود بروز
نمیيابد و پديدهاي است که در کل طول دوره کشت اثر
میگذارد .از اين نظر هر چند همانند ريسک خشکسالی
است؛ اما از آنجا که وقوع گردوغبار بهندرت ممکن است
موجب از بین رفتن محصول يا خسارتهاي قابل
مشاهده شود لذا ،سنجش شدت اثرگذاري آن دشوار
است .نکته دوم اين است که حتی زمانی که بر مبناي
مطالعات علمی بتوان اثرگذاري گردوغبار را سنجید
ممکن است اين اثر در مقیاس فردي اندک به نظر برسد
و از اين رو ،اقتصادي بودن فرآيند بیمه ،بهويژه با در نظر
گرفتن هزينههاي اجرايی آن ،تحتالشعاع قرار گیرد.
نکته مهم ديگر اين است که گردوغبار در صورت وقوع،
اغلب دامنه وسیعی را در برمیگیرد .به همین دلیل است
که مجموع خسارت وارده به کشاورزان ارقام قابل
مالحظهاي را نشان میدهد .در واقع ،گردوغبار را
میتوان نوعی ريسک سیستماتیک و يا بزرگ محسوب
کرد که دامنه اثرگذاري آن فردي و موردي نیست و بر
همگان اثر میگذارد .در مورد چنین ريسکهايی
همانطور که در ادبیات بیمه مشاهده میشود
( Holzmann & Jørgensen, 2001; Mahul & Stutley,
 )2010احتمال دارد بیمه خصوصی کافی نباشد .در اين
شرايط برخورداري از بیمه اتکايی و يا حمايتهاي دولت
ضرورت میيابد.
با توجه به اين که سیاستگذاري و برنامهريزي در
مقابله با پديده گردوغبار اغلب با رويکرد هزينهاي انجام
میشود ،چنین مطالعاتی میتواند زمینه تغییر نگرش در
اجراي اين برنامهها را به رويکرد هزينه-فايده فراهم

سازد .در واقع ،مخارج انجامشده براي مقابله با پديده
گردوغبار صرف ًا هزينه [ازدسترفته] نبوده و منافع
اقتصادي براي جامعه بههمراه دارد .بهعنوان مثال،
همانطور که نتايج پژوهش حاضر نشان داد ،اقدامات
انجامشده براي مقابله با گردوغبار میتواند مانع از بین
رفتن بیش از  146/2میلیارد ريال از رفاه ذرتکاران
خوزستانی شود .در صورتی که ساير محصوالت و
فعالیتها نیز احتساب شود ،میتوان از آن در توجیه
اندازه بودجه و تأمین اعتبارات اجراي طرحهاي مقابله با
گردوغبار بهره برد.
در مجموع ،با استناد به نتايج تحقیق حاضر پیشنهاد
میشود:
صندوق بیمه کشاورزي بهعنوان رکن اصلی مديريت
ريسک در بخش کشاورزي ،امکانسنجی بیمه گردوغبار
را مورد مطالعه قرار داده و تمهیدات الزم براي آن را
تدارک ببیند .در اين راستا ،توسعه بیمه شاخص آب و
هوايی و لحاظکردن گردوغبار بهعنوان يکی از متغیرهاي
آب و هوايی میتواند راهگشا باشد.
همانطور که گفته شد میتوان از نتايج مطالعات
علمی و برآورد خسارتهاي گردوغبار در بحثهاي
بودجهبندي و تأمین اعتبارات اجراي طرحهاي مقابله با
گردوغبار استفاده نمود.
با توجه به اين که مطالعه حاضر اثر گردوغبار را فقط
بر محصول ذرت مورد مطالعه قرار داده ،الزم است اثر آن
نهتنها بر ساير محصوالت زراعی و باغی بررسی شود؛
بلکه اثرات اين پديده میبايست بر ساير فعالیتها و
کسبوکارهاي اقتصادي نیز بررسی شود.
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