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تحلیل ریسک نوسانات بارندگی در زراعت دیم گندم
3

نیلوفر محمودی ،1علیرضا کرباسی ،2ناصر شاهنوشی
 -4کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
 .2استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 .9استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
در زراعت دیم گندم ،بارش یکی از ارکان اساسی بوده و به عنوان تنها منبع آب در دیم کاری محسوب میشود .بنابراین نوسانات بارش میتواند تولید
محصول را به شدت متاثر ساخته و به عنوان یکی از ریسکهای مهم تولید در نظر گرفته شود .این پژوهش به تحلیل و اندازهگیری ریسک ناشی از نوسانات
بارندگی پرداخته است .بدین منظور از داده های هواشناسی و عملکرد گندم دیم در سه شهرستان مشهد ،بجنورد و بیرجند در دوره زمانی 4932-4989استفاده شد.
ابتدا با استفاده از تابع تولید جاست و پاپ اثر بارش تجمعی بر میانگین و واریانس تولید محصول ارزیابی شده است .سپس با استفاده از تخمین تابع خسارت مورد
انتظار ،معیاری جهت اندازهگیری ریسک ارائه شده است .در مجموع نتایج تخمین نشان میدهد که یک درصد افزایش در مقدار بارش تجمعی ،واریانس تولید را
بیشتر از میانگین آن تحت تاثیر قرار میدهد .همچنین میزان خسارت مورد انتظار بر مبنای یک حد آستانه بارش در مشهد حدود  93/9میلیمتر ،در بجنورد 22/1
میلیمتر و در بیرجند  39/8میلیمتر برآورد شده است .در تمام مناطق مورد مطالعه زراعت گندم دیم از ریسک باالیی برخوردار است که میزان ریسک نوسانات
بارش در شهرستان بیرجند از سایر مناطق مورد مطالعه بیشتر است .کاربرد روش پیشنهادی در این پژوهش میتواند در طراحی برنامه بیمه کشاورزی مفید واقع شود.
واژگان کلیدی :بارش ،عملکرد ،جاست و پاپ ،تابع خسارت

مقدمه

با توجه به قرار گرفتن ایران بر روی کمربند خشک جهانی،

اتکای زیاد بخش کشاورزی به طبیعت ،سبب شده است که

مقدار بارش در کشور به ویژه در نواحی مرکزی و جنوبی و

این بخش بیش از سایر فعالیتهای تولیدی و تجاری از تغییرات

شرقی به حد کافی نبوده ،ضمن آنکه در اغلب مناطق

شرایط آب و هوایی تاثیر بپذیرد .نتایج بررسیهای سازمان

ریزشهای جوی غالباً از توزیع مناسب برخوردار نیست .بنابراین

خوار و بار ملل متحد نشان میدهد ،نزدیک به  %02ریسک و

کاهش نزوالت جوی را میتوان به عنوان یک عامل ریسکی

تهدید سرمایهگذاری در بخش کشاورزی برخاسته از تغییرات

مهم در فعالیتهای کشاورزی در کشور در نظر گرفت که

شرایط آب و هوایی بوده است.از جمله مهمترین نوسانات آب

عالوه بر تاثیر مستقیم بر عملکرد میتواند به طور غیر مستقیم

و هوایی که عمدتاً بخش کشاورزی و به ویژه زراعت دیم را در

قیمت محصوالت کشاورزی را نیز دچار بیثباتی نموده و لذا

ابعاد وسیع دچار چالش مینماید ،کاهش نزوالت جوی در

اقتصاد بخش را دچار اختالل نماید .مطالعات داخلی متعددی

دوره زراعی است .کاهش غیر منتظره در میزان بارندگی یک

به بررسی تاثیر بارندگی بر عملکرد گندم پرداختهاند .یزدی و

سال زراعی در مدتی معین و یا پراکنش نامناسب بارندگی در

همکاران ( ،)4982به برآورد آنومالی بارش و دمای ساالنه در

فصل رشد گیاه غالبا روند رشد عادی گیاه را مختل ساخته و

شمال شرق ایران و تأثیر آن بر عملکرد گندم دیم پرداختهاند؛

نهایتاً موجب کاهش تولید در هر رژیم آب و هوایی میگردد.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد بین عملکرد محصول و
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عوامل آب و هوایی در نقاط مختلف تفاوتهایی وجود دارد.

تخمین زده میشود .سپس با استفاده از انحراف معیار بارش

هاشمی نسب و همکاران ( ،)4989اثر بارش بر عملکرد گندم

نسبت به یک حد بحرانی ،ریسک اندازهگیری میشود.

دیم را با استفاده از شاخص  WRSIبررسی نمودهاند که بر

گروه سوم مطالعات به کاربرد روشهای رگرسیونی در

اساس این شاخص بیرجند جهت کشت گندم مناسب نبوده و

برآورد تأثیر متغیر ریسکی بر عملکرد محصول پرداختهاند که از

مشهد و قوچان برای کشت دیم از ریسک پایینتری

آن جمله میتوان به مطالعات توروی  ،2229استوپا و هس

برخوردارند .همچنین مساعدی و کاهه ( ،)4980در مطالعه

 ،2229چانت رانت و همکاران  ،2220ایزاک و دیوداس 2223

رگرسیونی تأثیر زمان بارندگی بر عملکرد محصوالت گندم و

و فینگر و اسمیت  2220اشاره کرد.

جو در استان گلستان دریافتند ،که نوسانات بارندگی ماهانه و

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ریسک کاهش بارندگی در

ساالنه ،عملکرد محصول جو دیم را به شدت تحت تأثیر قرار

شهرستانهای بیرجند ،بجنورد و مشهد ،در دوره زمانی -4989

میدهد ولی تأثیرپذیری گندم بسیار کمتر از جو بوده است.

 4932انجام شد .بدین منظور با استناد بر مطالعات گذشته از

مطالعات متعددی نیز بر تحلیل ریسکهای آب و هوایی از

یک روش تلفیقی جهت کمیسازی ریسک استفاده شده است.

جمله ریسک بارش تمرکز یافتهاند .به طورکلی این مطالعات را
بر اساس متد مورد استفاده و تحلیل عامل ریسک به سه گروه،

مواد و روشها

کاربرد مدلهای مبتنی بر توزیع احتماالت ریسک ،کاربرد

با توجه به انکه هدف این پژوهش تحلیل ریسک

مدلهای مبتنی بر انحراف معیار ریسک ،و کاربرد روشهای

ناشی از کاهش بارندگی در زراعت گندم دیم میباشد،

رگرسیونی در برآورد اثر ریسک بر عملکرد محصول میتوان

لذا نخست با استفاده از دادههای میزان بارش تجمعی

تقسیمبندی کرد.

(سالیانه) که از اطالعات بارانسنجی ایستگاههای

در مطالعاتی که از مدلهای مبتنی بر توزیع احتماالت

سینوپتیک شهرستانهای مشهد ،بجنورد و بیرجند پس از

ریسک استفاده کردهاند؛ اندازهگیری ریسک با توجه به تخمین

مطابقت با فصل رشد گندم دیم؛ استخراج شد ،وضعیت

احتماالت نتایج آینده صورت گرفته است .در این گروه از

عامل ریسک از نظر ویژگیهای آماری و نیز تابع توزیع

مدلها یک حد بحرانی 4برای عامل ریسک تعیین گردیده و

احتمال ریسک بررسی شد.

سپس احتمال اینکه متغیر ریسکی از این حد بحرانی پایینتر

در ادامه به طور ویژه بر مطالعه اثر ریسکی بارش در

گردد ،محاسبه میشود .اندازهگیری و تخمین چنین احتماالتی

تولید گندم دیم تمرکز شد .در این راستا ،بارش به عنوان

تنها با بررسی و مشاهده روند گذشته هر کدام از متغیرها و نتایج

یک نهاده تولید در نظر گرفته شد که تصمیمگیری و

احتماالتی آنها و به عبارت بهتر برآورد و تخمین توزیع

کنترل آن در اختیار کشاورز نیست و مقدار این نهاده

احتماالت متغیر تحت بررسی میسر میشود.

مستقل از کاربرد سایر نهادهها است و لذا رابطه عملکرد و

گروه دوم مطالعات به اندازهگیری ریسک با استفاده از

بارش را میتوان در رابطه ( )4خالصه نمود:

) y  F  X , r   f (r X

مدلهای مبتنی بر انحراف معیار پرداختهاند .در این گروه از

()4

مدلها؛ یک مدل شبیهسازی بر اساس میزان بارش روزانه با

که در رابطه فوق  yعملکرد محصول X ،بردار ثابتی از

استفاده از الگوریتمهای کامپیوتری از جمله ژنتیک الگوریتم

نهادهها و  rمیزان بارش در سال زراعی میباشد .طبق رابطه (،)4
تغییرات مقادیر مختلف بارش به همراه بردار ثابتی از نهادهها
()X؛ عالوه بر انکه عملکرد تولید را تحت تأثیر قرار میدهد،

1- Strike Level
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احتماالً منجر به تغییر واریانس عملکرد نیز خواهد شد ،به

در رابطه ( ،)1به دلیل آنکه جزء اخالل تابعی از متغیرهای

عبارت دیگر چنانچه کشاورز ،برای دستیابی به عملکرد  ،yبردار

توضیحی است ،بنابراین متغیر وابسته  yبا مشکل ناهمسانی

نهاده  Xرا به کار گیرد؛ اگر در سال اول بارندگی  r1باشد

واریانس مواجه میباشد .لذا به منظور دستیابی به تخمینزنهای

عملکرد تولید  y1و واریانس عملکرد به صورت زیر خواهد

سازگار در برآورد تابع ،جاست و پاپ ( ،)4880یک روش سه

بود:

مرحلهای را پیشنهاد کردهاند ( .)42در ادامه میزان خسارت مورد

)Ey  y1   V1 ( y

انتظار بر مبنای متغیر بارش ،به عنوان معیاری برای اندازهگیری

و چنانچه در سال دوم میزان بارش برابر  r2باشد عملکرد

ریسک در نظر گرفته شد .جهت محاسبه این معیار ،ابتدا تابع

2

() 2

به  y 2تغییر یافته و واریانس آن به صورت زیر خواهد بود:

)Ey  y2   V2 ( y
2

() 9

بنابراین در تخمین رابطه بارش و عملکرد باید تغییر
واریانس عملکرد در نتیجه تغییر بارش نیز مد نظر قرار گیرد.

خسارت به صورت زیر تعریف گردید(:)3

l  Max0, (rc  r )

()0

که در رابطه فوق l ،میزان خسارت بر اساس میزان بارش،
 rمیزان بارش تجمعی در طول سال زراعی و  rcمیزان بارش

بدین منظور از فرم تابعی ارائه شده توسط جاست و

بحرانی یا حد آستانه بارش که بارندگی کمتر از آن منجر به

پاپ()4880؛ برای نهادههای ریسکی که عالوه بر تغییر در سطح

وقوع خسارت میشود ،میباشد .بر اساس رابطه ( )0میزان

تولید؛ واریانس تولید را نیز تغییر میدهند استفاده شد .فرم کلی

خسارت مورد انتظار برابر خواهد بود با (:)3

تابع جاست و پاپ به صورت زیر میباشد.

()8

 
E  ,    0, t  

)) H (rc ).( rc  E (r r  rc

E  t  0

()1



()3

در این رابطه )  E (lبرابر میزان خسارت مورد انتظار بر


t

 t  h1 / 2 x,  . t
E  t   0
E  t ,    0, t  

که در تابع فوق  xنهاده ریسکی بوده و جزء اخالل به
صورت جمعپذیر وارد شده است f .و hدر رابطه باال میتوانند
به فرم درجه دو ،درجه سه ،کاب-داگالس و ...باشند.

همچنین در رابطه فوق  ، hx بیانگر واریانس عملکرد نیز

اساس متغیر بارش بوده و )  H (rcاحتمال کاهش بارندگی از
حد آستانه بارش (  ) rcرا نشان میدهد ،همچنین در رابطه (،)8

فاکتور )  E (r r  rcنیز به صورت زیر قابل محاسبه خواهد
بود (:)3
  ( Z ) 
E (r r  rc )  E (r )   

  (Z ) 

()8

در این رابطه ) E(rو  به ترتیب میانگین و انحراف معیار

بارش ،و )   (Zو )   (Zبه ترتیب توزیع نرمال استاندارد و
تابع چگالی مربوطه میباشند.

میباشد زیرا (:)44
()3

E (l )  E ( Max0, (rc  r ) 

V  y   E  y  E  y 2

در روابط ( )0تا ( )8نیز میزان بارش بحرانی یا حد آستانه

V  y   E f x   h1 / 2 x   f x 

بارش بر اساس رابطه عملکرد و بارش محاسبه گردید .بنابراین



2

x  

2


V  y   E h

1/ 2

 

V  y   hx E  2  hx V    hx 
E ( )  0, V ( )  1

خواهیم داشت:
()42

) ( yc , 

1

rc  f
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که در رابطه فوق  rcو  y cبه ترتیب بارش بحرانی و عملکرد
بحرانی میباشد .در رابطه فوق میزان عملکرد بحرانی معادل

نتایج و بحث
در نمودارهای  4تا  9خالصهای از وضعیت بارش
شهرستانهای مورد مطالعه در فصل زراعت گندم دیم طی دوره

 %82میانگین بلندمدت عملکرد در نظر گرفته شد.

زمانی  4932تا  4982ارائه شده است.
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بررسی نمودارهای تغییرات بارش در سه شهرستان حاکی از

در این قسمت با استفاده از مدلهای مبتنی بر توزیع احتمال

آن است که متوسط بارش در دوره زمانی مورد مطالعه در مشهد

متغیر ریسکی ،به تحلیل دقیقتر عامل ریسک پرداخته شد .بدین

 214میلی متر ،در بجنورد  294میلی متر و در بیرجند  222میلی

منظور ابتدا بر اساس مدلهای مبتنی بر دادههای تاریخی و با

متر میباشد .در فاصله سالهای  00تا  08میزان بارش در

استفاده از نرمافزار SMADA؛ توابع توزیع احتمال که غالباً از

شهرستان مشهد نسبت به دوره  22ساله مورد بررسی کاهش

یکی از هفت توزیع نرمال ،لوگ نرمال دو پارامتری ،لوگ

داشته ،به طوریکه در سال  08میزان بارندگی نسبت به میانگین

نرمال  9پارامتری ،پیرسون تیپ  ،9گامای  2پارامتری و گمبل

بلندمدت حدود  %38کاهش یافته است .همچنین کمترین میزان

پیروی میکنند ،به بارش تجمعی (بارش در طول فصل رشد

بارش در شهرستانهای بجنورد و مشهد مربوط به سال زراعی

گندم دیم) در هر سه شهرستان برازش گردید .این نرمافزار تابع

 08-82میباشد به طوریکه مقایسه بارش در این سال با میانگین

چگالی تجمعی ( )CDFاحتمال بارش برای شهرستانها را

بارش در دوره زمانی  32-82حاکی از نرخ کاهش حدود %18

ترسیم کرده و سپس نزدیکترین فرم تابع توزیع به توزیع مربوطه

بارش در بجنورد و کاهش  %39بارش در بیرجند میباشد.

را انتخاب مینماید.

همچنین مقایسه نمودار بارش در فصل کشت در سه شهرستان و

نمودارهای 1تا  3نتایج برازش توابع توزیع احتمال بر اساس

نیز مقایسه شهرستانها از نظر انحراف معیار بارش حاکی از

خروجی نرمافزار را نشان میدهند .الزم به توضیح است که در

انحراف معیار بیشتر بارش در شهرستان مشهد میباشد و به

این نمودارها محور عمودی مقادیر بارش تجمعی و محور افقی

عبارتی میتوان نتیجه گرفت نوسانات بارش در مشهد بیشتر

احتمال تجمعی بارش را نشان میدهند .بر اساس نمودار فوق که

است.

خروجی مستقیم نرمافزار میباشد ،بارش در شهرستان مشهد از

اما به دلیل آنکه تنها بررسی تغییرات مقادیر بارش در
شهرستانها معیار روشنی از اندازه ریسک را نشان نمیدهد ،لذا

توزیع نرمال و در بجنورد و بیرجند از توزیع لوگ نرمال
برخوردار است.

نمودار شماره  -4تابع توزیع بارش تجمعی در شهرستان مشهد
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نمودار شماره  -5تابع توزیع بارش تجمعی در شهرستان بجنورد

نمودار شماره  -6تابع توزیع بارش تجمعی در شهرستان بیرجند

در ادامه پیش از تخمین میزان خسارت مورد انتظار بر مبنای

بنابراین همانطور که در قسمت مواد و روشها بیان شد ،از فرم

متغیر بارش که به عنوان معیاری جهت اندازه گیری ریسک در

تابعی جاست و پاپ ( ،)4808جهت تبیین رابطه عملکرد و

نظر گرفته شد ،به دلیل آنکه بارش نهادهای ریسکی در تولید

بارش استفاده گردید؛ و اثر بارش بر میانگین و واریانس

گندم دیم میباشد ،احتماالً عالوه بر تأثیر روی میانگین

عملکرد مورد ارزیابی قرار گرفت .جدول ( )4اثر بارش بر

عملکرد ،واریانس عملکرد را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

واریانس متغیر عملکرد را نشان میدهد.

مجله علمی و ترویجی نیوار
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جدول شماره  -1نتایج برآورد اثر بارش بر واریانس عملکرد گندم دیم
ضریب متغیر

شهرستان

ضریب ثابت

مشهد

2/90

-2/81

)(4/33

()2/30

2/39

-2/81

()9/8

)(9/09

4/28

- 2 /3

)(2/33

)(2/10

بجنورد
بیرجند

بارش

R2

آماره F

2/41

2/89

2/20
2/28

سطح
احتمال F

4/81
4/83

2 /4
2 /4
2 /4

* اعداد داخل پرانتز انحراف معیار ضرایب تخمین زده شده می باشند(ماخذ :یافته های تحقیق).

بر اساس نتایج بدست آمده در این مرحله؛ ضریب متغیر

به میزان  81%و واریانس عملکرد در بیرجند را به میزان 32%

بارش برای هر سه شهرستان با احتمال  82%معنیدار بوده و متغیر

کاهش میدهد .همچنین آماره  Fگزارش شده در جدول

بارش دارای اثری کاهنده بر واریانس عملکرد دارد .به عبارت

معنیداری مدل فوق برای تبیین رابطه واریانس عملکرد و بارش

دیگر  4%افزایش در میزان بارش تجمعی در طول فصل رشد؛

را؛ در سطح  %82تأیید میکند .نتایج برآورد رابطه میانگین

واریانس عملکرد محصول را در شهرستانهای مشهد و بجنورد

عملکرد و بارش نیز در جدول ( )2خالصه شده است.

جدول شماره -2نتایج برآورد اثر بارش بر میانگین عملکرد گندم دیم
شهرستان

ضریب ثابت

ضریب متغیر بارش

R2

آماره F

مشهد

-2/89

2/08

2/02

22/28

)(4/18

)(2/41

9/83

2/30

2/19

)(4/90

)(2/48

2/92

9/43

2/30

2/33

)(2/01

)(2/42

بجنورد

بیرجند

41/28

21/30

یافتههای تحقیق).
*اعداد داخل پرانتز انحراف معیار ضرایب میباشند( ماخذ :

سطح احتمال F
2/22229

2/224

2/2224
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بر اساس نتایج بدست آمده؛ اثر نهاده بارش بر میانگین

جدول ( )4و ()2؛ میتوان اثر تغییرات بارش را بر میانگین و

عملکرد گندم دیم در مورد هر سه شهرستان ،اثری مثبت و

واریانس عملکرد مقایسه نمود .همانطور که مشاهده میشود

افزایشی است که در سطح  3%معنیدار میباشد .به عبارت

افزایش  4%بارش تجمعی در طول فصل رشد واریانس عملکرد

دیگر چنانچه میزان بارش در طول فصل رشد  4میلیمتر افزایش

را بیشتر از میانگین عملکرد در هر سه شهرستان تحت تأثیر قرار

یابد؛ عملکرد گندم دیم در مورد مشهد  2/08کیلوگرم و در

میدهد.

بجنورد و بیرجند به ترتیب  2/30و  2/33کیلوگرم در هکتار

در ادامه با توجه به رابطه ( )42میزان بارش بحرانی و

افزایش مییابد .همچنین ارزش باالی آماره  Fدر جدول بیانگر

عملکرد بحرانی (که معادل  %82میانگین بلندمدت عملکرد

آن است که مدل فوق تغییرات میانگین عملکرد ناشی از

فرض شد) تخمین زده شد .که نتایج آن برای هر سه شهرستان

تغییرات بارش را به خوبی توضیح میدهد .بر اساس نتایج

در جدول ( )9خالصه شده است.

جدول شماره  -3نتایج برآورد میزان عملکرد و بارش بحرانی در هریک از شهرستانها
عملکرد بحرانی

بارش بحرانی

(کیلوگرم در هکتار)

(میلیمتر)

مشهد

920/43

249/3

بجنورد

383/93

229/8

بیرجند

403/4

224/9

شهرستان

*ماخذ :یافتههای تحقیق

پس از تخمین حد آستانه بارش احتمال کاهش میزان بارش
در فصل رشد گندم دیم از این حد آستانه (احتمال رویارویی

کشاورزان با ریسک) بر اساس رابطه ( )0محاسبه گردید ،نتایج
محاسبات فوق در جدول  1خالصه شده است.

جدول شماره  -4بررسی وضعیت شهرستانها از نظر اندازه ریسک
شهرستان

احتمال رویارویی زارعین با ریسک
(کاهش بارش از حد بحرانی)

متوسط کاهش بارندگی
(میلیمتر)

مشهد

39%

93/9

بجنورد

33%

22/1

بیرجند

82%

39/8
*ماخذ :یافتههای تحقیق
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بر اساس نتایج به دست آمده احتمال کاهش میزان بارش در

04

فهرست منابع

طول فصل زراعی از حد بحرانی تعیین شده ،در مشهد 39%؛ در

 -4مساعدی ،ابوالفضل ،کاهه ،مهدی ،بررسی تأثیر

بجنورد  33%و در بیرجند  82%محاسبه شده است و لذا

بارندگی بر عملکرد محصوالت گندم و جو در استان

شهرستان بیرجند نسبت به دو شهرستان دیگر با احتمال بیشتری

گلستان ،مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی ،جلد

در معرض ریسک قرار میگیرد و نسبت به دو شهرستان دیگر

 ،43شماره .4980 ،1

پرخطرتر است .همچنین میزان خسارت مورد انتظار که معادل

 -2هاشمی نسب ،فریده سادات ،موسوی بایگی ،محمد،

کاهش بارش نسبت به حد بحرانی در نظر گرفته شده است در

بختیاری ،بهرام ،بنایان ،محمد ،اثر بارش بر عملکرد گندم

مشهد  93/9میلیمتر و در بجنورد و بیرجند نیز به ترتیب  22/1و

دیم و شاخص رضایتمندی نیاز آبی در مقیاس زمانی

 39/8میلیمتر محاسبه شده است و لذا اندازه ریسک نیز بر

مختلف ،فصلنامه مهندسی آبیاری و آب ،سال پنجم،

مبنای بارش ،در بیرجند بیشتر از دو شهرستان دیگر میباشد.

شماره .4989 ،40
 -9یزدی ،اعظم ،ثنایی نژاد ،سید حسین ،بنایان ،محمد،

جمعبندی
این تحقیق با هدف تحلیل اثر ریسکی کاهش بارندگی بر

آنومالی بارش و دمای ساالنه در شمال شرق ایران و تأثیر
آن بر عملکرد محصول گندم دیم ،نشریه آبیاری و

زراعت گندم دیم انجام شد .بدین منظور با استفاده از تابع

زهکشی ایران ،جلد  ،0شماره .4982 ،1

خسارت مورد انتظار بر مبنای متغیر بارش تجمعی در فصل
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کشت ،معیاری جهت کمّیسازی ریسک ارائه شد .همچنین
جهت تحلیل اقتصادی اثر ریسک ،با استفاده از تابع تولید
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کاهش بارندگی را مدیریت نمود.
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