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سابقه و هدف :نگرانی از تأثیرهای احتمالی تغییر اقلیم بر عملکرد کمی و کیفی محصولهای کشاورزی است که سبب شده تا پژوهشهای
زیادی در یک دهه گذشته در این زمینه انجام شود .غالت بیشترین اهمیت را در تأمین غذای جمعیت جهان دارد و از بین غالت مختلف
نیز گندم مهمترین نقش را برعهده دارد .در کشور ایران نیز گندم مهمترین محصول زراعی است و نقش غیرقابل انکاری در تغذیه جمعیت
کشور دارد .با توجه به اهمیت این گیاه در تأمین امنیت غذایی و لزوم پیشبینی تأثیر تغییر اقلیم بر عملکرد این گیاه ،این مطالعه با هدف
بررسی افزایش غلظت دی اکسیدکربن روی عملکرد گیاه گندم و با استفاده از روش فراتحلیل ،برای مقایسه کمی اثر  ،CO2انجام گرفت.
مواد و روشها :هدف از فراتحلیل بهدست آوردن اطالعات بیشتر از اطالعات موجود است .بهمنظور دستیابی به دادههای الزم برای انجام
تحقیق حاضر ،از روش بررسی منابع چاپ شده ،استفاده شد .کلید واژههای مرتبط با موضوع در موتور جستجوهای مختلف ،جستجو شد و
تعداد  7۵مقاله در مورد تأثیر افزایش غلظت دی اکسیدکربن روی عملکرد گندم استخراج شد .سپس مقالههای تکراری و مقالههایی که
دادههای مورد نظر را نداشتند ،حذف شدند و از میان مقالههای باقیمانده اطالعات مربوط به  ،CO2اندازه نمونه ،میانگین و انحراف معیار
استخراج شد .در گام بعدی این مقادیر در نرمافزار  Excelثبت شد و در نهایت با استفاده از نرمافزار  Stata 16نمودارهای درختی و قیفی
الزم رسم شدند و همچنین برای بررسی سوگیری انتشار در میان مطالعات ،از روش اصالح و پرکردن و رسم نمودارهای آن استفاده شد.
نتایج و بحث :نتایج مربوط به نمودار درختی بعد از حذف دادههای پرت ،نشان دهنده این است که دو گروه  )۲۵-1۵( T2و )۲۵_3۵( T3
دارای اثر اندازه نهایی بیشتری (حدود  )1/6هستند .این نتایج نشان میدهد افزایش درجه حرارت تا  3۵درجه سانتیگراد ،سبب افزایش
عملکرد گندم میشود .همچنین گروه  ,T0که در مقالههای این گروه به درجه حرارت اشارهای نشده است ،دارای کمترین اثر اندازه ()۰/38
میباشد .پس میتوان اینگونه استنباط کرد که افزایش درجه حرارت بین  1۵تا  3۵درجه سانتیگراد و همچنین افزایش غلظت  CO2در این
دامنه دمایی ،سبب افزایش عملکرد گندم خواهد شد .بررسی نمودار قیفی نشان میدهد که بیشتر مطالعات در قسمت باالی نمودار تجمع
پیدا کردهاند .این مطالعات دارای خطای استاندارد کوچکتر ،اندازه نمونه بزرگتر و دقت باالتر هستند .همچنین نتایج نشان دهنده سوگیری
جانبدارانه در جهت مثبت میباشد .بعد از رسم نمودار قیفی ،از روش اصالح و پرکردن با هدف تخمین مطالعات گمشده استفاده شد .بعد از
*
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انجام روش اصالح و پرکردن به نمودار 6 ،نقطه که با رنگ نارنجی مشخص شده است ،اضافه شد .این نقاط ،مطالعات گمشدهای هستند که
برای ایجاد تقارن در نمودار ،نیاز به جایگذاری دارند .وجود این نقاط نشان دهنده سوگیری در جهت مثبت در مطالعات قبلی میباشد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد که مطالعاتی که در سالهای اخیر انجام شده ،بهدلیل اندازه نمونههای بزرگتر و دقت بیشتر در
نتایج آنها ،دارای نتیجههای قابل استنادتر میباشد .همچنین با توجه به این که افزایش غلظت  CO2میتواند سبب افزایش دما نیز شود،
پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی و با استفاده از روش فراتحلیل ،تأثیر متقابل افزایش غلظت  CO2و افزایش دما بر گیاهان زراعی مهم
مورد بررسی قرار گیرند.
واژههای کلیدی :تغییر اقلیم ،روش اصالح و پرکردن ،نمودار درختی ،نمودار قیفی.

مقدمه
کمابیش تمام بخشهای اقتصادی تحت تأثیر تغییر

است .سطح  CO2در جو بهطور پیوسته در  ۵۰سال گذشته

اقلیم قرار دارند اما کشاورزی وابستهترین بخش به اقلیم

افزایش یافته و انتظار میرود طی  3۰سال آینده این افزایش

میباشد) . (Rosegrant et al., 2008اثرهای اقتصادی

ادامه یابد .سطح فعلی  CO2حدود  387 ppmاست و این

تغییر اقلیم در مورد کشاورزی بهصورت تغییر در عملکرد،

مقدار تا سال  ۲۰۵۰به  4۵۰ppmخواهد رسید و این رشد

تولید و عرضه محصولهای کشاورزی و تأثیری که بر امنیت

سریعتر از انتظار در حال افزایش است ).(Karl et al., 2009

غذایی دارد و همچنین ،تغییرات بلند مدت در پارامترهای

میزان کل انتشار  CO2در سال  ۲۰1۰در سطح دنیا برابر

اقلیمی که سودآوری و درآمد کشاورزان را تحت تأثیر قرار می-

با  31گیگا تن بوده است .در منطقه خاورمیانه و شمال

دهد ،آشکار میشود ).(Amirnejad and Asadpour, 2017

آفریقا حدود  ۵درصد از  CO2دنیا تولید میشود که بیش

نگرانی از تأثیرهای احتمالی تغییر اقلیم روی عملکرد

از نیمی از آن مرتبط با سوختن نفت است و نقش گاز

کمی و کیفی محصولهای کشاورزی موجب شده تا

طبیعی هم قابل توجه است .ایران با تولید  ۵۰9میلیون

پژوهشهای متعددی در یک دهه گذشته در این زمینه

تن در سال ،در خاورمیانه بزرگترین و در دنیا نهمین

انجام شود .این بخش از تحقیقات به بررسی اثرهای

تولیدکننده  CO2درسال  ۲۰1۰بوده است ).(IEA, 2012

احتمالی تغییرات اقلیمی روی محصولهای کشاورزی ،از

در شرایط افزایش  CO2پاسخ گیاهان  C4در مقایسه

جمله تغییر در عملکرد محصولهای کشاورزی و دامداری

با گیاهان  C3متفاوت است

و همچنین پیامدهای اقتصادی این تغییرات نهفته عملکرد

) Ghannoum et al. (2000گزارش کردند که اثر مثبت

میپردازد ) .(Adams et al., 1990از طرف دیگر ،تقاضای

افزایش  CO2بر عملکرد گیاهان  C3مانند گندم در مقایسه

جهانی برای محصولهای کشاورزی از جمله مواد غذایی،

با گیاهان  C4مانند ذرت بیشتر است .در سالهای اخیر،

با توجه به جمعیت رو به رشد در جهان و تغییر در

آزمایشهای مزرعهای و شبیهسازیهای متعددی در مورد

(Frona et al.,

تغییر اقلیم بهوسیله تغییر یکی از پارامترهای اقلیمی

) .2019بنابراین پیشبینی عملکرد گیاهان زراعی تحت

مانند افزایش سطح  CO2انجام شده است .گزارشها

سناریوهای مختلف کشاورزی و اقلیمی برای ارزیابی چشم-

نشاندهنده آن است که افزایش سطح  CO2بهواسطه افزایش

انداز امنیت غذایی مورد نیاز است ).(Challinor et al., 2014

میزان فتوسنتز ،سبب افزایش عملکرد گیاهان زراعی شده

افزایش غلظت دی اکسیدکربن ،یکی از تغییرهای

است ).(Kimball and Idso 1983, Kimball et al., 2002

تثبیت شده اقلیم در مقیاس جهانی در نیم قرن گذشته

افزایش غلظت  CO2اتمسفری منجر به پیدایش

الگوهای مصرف ،رو به افزایش میباشد
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فرضیههای بسیاری در مورد اثرهای احتمالی این افزایش

دیاکسیدکربن و ...به دو زبان فارسی و انگلیسی انتخاب

روی رشد و عملکرد گیاهان شده است .بنابراین به درک

و سپس اقدام به جستجوی مقالهها در موتور جستجوهای

واقعیتری از اثر افزایش  CO2بر عملکرد گیاهان زراعی

مختلف شد .تعداد  7۵مقاله در مورد تأثیر افزایش غلظت

نیاز میباشد ).(Kaur et al., 2012

دی اکسیدکربن روی عملکرد گندم استخراج شد .در

جمعیت جهانی با نرخ رشدی برابر با  1/1درصد در

مرحله بعد مقالههای تکراری و مقالههایی که دادههای

حال افزایش است و در نتیجه هر سال حدود  8۵میلیون نفر

مورد نظر را نداشتند ،حذف شده و در نهایت  39مقاله که

به جمعیت جهان یا بهعبارتی به جمعیت مصرف کننده مواد

در آنها اثر افزایش  CO2بر رشد و عملکرد گندم در

کشاورزی افزوده میشود ).(U.S. Census Bureau, 2012

شرایط تغییر اقلیم بررسی شده بود ،انتخاب شد و از میان

غالت بیشترین اهمیت را در تأمین غذای جمعیت جهان

آنها مقدار  ،CO2اندازه نمونه ،میانگین و انحراف معیار

دارد و از بین غالت مختلف نیز گندم مهمترین نقش را

استخراج شد .در گام بعدی این مقادیر در نرمافزار Excel

برعهده دارد .در کشور ایران نیز گندم مهمترین محصول

ثبت شد و در نهایت با استفاده از نرمافزار

زراعی است و نقش غیرقابل انکاری در تغذیه جمعیت

نمودارهای درختی و قیفی الزم رسم شدند.

Stata 16

کشور دارد .با توجه به اهمیت این گیاه در تأمین امنیت

برای بررسی سوگیری انتشار در میان مطالعات ،از روش

غذایی و لزوم پیشبینی تأثیر تغییر اقلیم بر عملکرد این

اصالح و پرکردن 1و رسم نمودارهای آن استفاده شد .در واقع،

گیاه ،این مطالعه با هدف بررسی افزایش غلظت دیاکسید

انتشار جانبدارانه یا سوگیری ،نوعی خطای سیستماتیک هنگام

کربن روی عملکرد گندم و با استفاده از روش فراتحلیل،

تلفیق شواهد است

برای مقایسه کمی اثر  ،CO2انجام گرفت .بنابر تعریف

 (.2018این امر ،زمانی اتفاق میافتد که مطالعات در یک

 (1976) Glassفراتحلیل ،تحلیل تحلیلها است .اصطالح

فراتحلیل براساس نتایج آنها انتخاب شوند

فراتحلیل برای نخستین بار توسط ) Glass (1976در

 (.Moons, 2011بهطور معمول مطالعاتی که نتایج قابل

انجمن پژوهشی آموزشی آمریکا بهکار برده شد .هدف آن

توجهی ندارند یا اندازه نمونه کوچکتری دارند ،نادیده گرفته

بهدست آوردن اطالعات بیشتر از اطالعات موجود است

میشوند ) .(Nissen et al., 2016در نتیجه ،اگر انتشار

که با روی هم ریختن نتایج مطالعههای کوچکتر و یا با

جانبدارانه در فراتحلیل وجود داشته باشد ،ممکن است

یک یا چند تحلیل آماری حاصل میشود .در روش

برآورد اثر در یک جهت مصنوعی مطلوب و بهصورت اغراق

فراتحلیل ،میانگینها ،انحراف معیارها و نتایج آزمونهای

آمیز ،بیان شود ( .)Shi and Lin, 2019هدف روش اصالح

آماری هستند که استخراج و سپس خالصه و بررسی می-

و پرکردن ،تخمین مطالعات گمشده بالقوه میباشد .روش

شوند.

اصالح و پرکردن نه تنها نشاندهنده اهمیت سوگیری

(Moher et al., 2009; Gurevitch et al.,

(Bax and

انتشار است ،بلکه نتایج سوگیری تنظیمشده را نیز نشان

مواد و روشها

میدهد(Murad et al., 2018).

بهمنظور دستیابی به دادههای الزم برای انجام

اندازه اثر ،پرکاربردترین اصطالح مورد استفاده در

تحقیق حاضر ،از روش بررسی منابع چاپ شده در مجلهها

روش فراتحلیل میباشد Cohen (1988) .اندازه اثر را

و کتابهای علمی داخل و خارج کشور استفاده شد .بهاین

"حدی که پدیده مورد نظر در جمعیت موجود است" یا

منظور در ابتدا واژههای کلیدی مناسب که پوششدهنده

"حدی که فرضیه صفر نادرست است" ،تعریف کرده

موضوع تحقیق باشد مانند تغییر اقلیم ،گندم ،افزایش

است .در واقع اندازه اثر میزان رابطه بین دو متغیر را
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نشان میدهد .برای انجام فراتحلیل میبایست اندازه اثر

از صفر میباشند و همگی دارای وزنهای باالتر هستند.

و واریانس برای هر تحقیق محاسبه شود و سپس

این امر بیانگر تأثیرپذیری بیشتر نتیجه نهایی از این

میانگین وزنی این اندازههای اثر را محاسبه کنیم

مطالعات دارد .از موارد باال استنباط میشودکه اندازه اثر

) .(Borenstein et al., 2009سنجههای متفاوتی برای

نهایی بیشتر در نتیجه مطالعاتی با اندازه نمونه باالتر،

اندازهگیری اندازه اثر در آزمونهای متفاوت وجود دارد،

دقت بیشتر و در عین حال اندازه اثر کمتر بوده است.

در این پژوهش از سنجه  dکوهن برای محاسبه اندازه اثر

همان طور که در شکل  1مالحظه میشود مقاله شماره

استفاده شده است .سنجه  dکوهن بهطور عمده برای

 Tausz-Posch (2012) ،۲3دارای بیشترین اندازه اثر،

اندازهگیری تفاوتهای استاندارد بین میانگینها می-

معادل  1۲/74میباشد .اینکه بیشتر مقالهها دارای اندازه

باشد .سنجه  dبرای محاسبه اندازه اثر بین دو گروه مورد

اثر مثبت هستند ،بدین معنی است که نتایج بیشتر

استفاده قرار میگیرد .این سنجه از حاصل تقسیم

مقالهها نشاندهنده افزایش عملکرد گندم در نتیجه

اختالف میانگین دو گروه بر انحراف معیار کل دو گروه

افزایش غلظت  CO2میباشد .همچنین مقاله شماره ،7۰
) Olsen (2000دارای بیشترین وزن معادل  3/14می-

بهدست میآید.
(
[√ = 𝜎𝑃 = 𝜎Pooled

باشد که بدین معنی است که این مقاله بیشترین تأثیر

)⁄
]2

𝑑 = (𝑀1 − 𝑀2)/𝜎P

را بر نتایج ما میگذارد .مقاله شماره Tausz-Posch ،۲3

چنانچه  nها با هم متفاوت باشند ،برای محاسبه

) (2012دارای کمترین وزن معادل  1/49میباشد ،بدین

((SP

معنی که نتیجه این مقاله کمترین تأثیر را در نتیجه

میتوان از برآوردکننده بدون اریبی آن بر پایه فرمول زیر

نهایی دارد .همچنین مطالعات شامل شمارههای ،13 ،9

استفاده کرد:

 6۲ ،63 ،7۰ ،3 ،34 ،۲7 ،۲۵ ،۲۲ ،19و  66دارای

σ22

+

σ21

انحراف استاندارد مشترک و میانگیری شده جامعه

کمترین فاصله اطمینان میباشند که بیانگر دقت باالی

)spooled = √[( n1 − 1)S12 + (n2 − 1)S22 / (n1 + n2 − 2

نتیجه این مطالعات میباشد .همچنین مطالعات شامل

نتایج و بحث

شمارههای ،۲۵ ،۲۲ ،۵4 ،۲8 ،۲3 ،63 ،46 ،7 ،13 ،9

شکل  1از مرور و جمعآوری دادههای  39تحقیق

 31 ،69 ،۵و  66خط فرضی صفر را قطع نکردهاند که

بهدست آمده و نمودار درختی مربوط به تأثیر افزایش

بیانگر آن است که نتایج این مطالعات به لحاظ آماری

 CO2روی عملکرد گندم میباشد .اندازه اثر کلی معادل

معنیدار میباشند .با توجه به شکل  ،1دو گروه ۲۵-( T2

 1/۲4میباشد .همچنین مقدار  I2معادل  % 91/9می-

 )1۵و  )۵_1۵( T1دارای اثر اندازه نهایی بیشتری

باشد که نشاندهنده ناهمگونی ۲باال در مجموعه

(حدود  )1/۵هستند ،این مطلب نشان میدهدکه

مطالعات مورد بررسی است .بیشتر نتایج ،نشان دهنده

عملکرد گندم با افزایش درجه حرارت تا  ۲۵درجه

CO2

سانتیگراد افزایش مییابد .همچنین گروه  ,T0که در

میباشند .کمترین اندازه اثر  -1/13و بیشترین اندازه اثر

مقالههای این گروه به درجه حرارت اشارهای نشده است،

 1۲/74میباشد .بیشتر مطالعات شامل مطالعات شماره،

دارای کمترین اثر اندازه ( )۰/83میباشد .پس میتوان

،۲3 ،63،68 ،46 ،4۵ ،7 ،41 ،3۰ ،19 ،14 ،13 ،11 ،9

اینگونه استنباط کرد که عملکرد گیاه گندم با افزایش

،69 ،7۰ ،4۲ ،71 ،3۲ ،4 ،۵ ،۲۵ ،۲۲ ،۵4 ،4۰ ،۲8 ،۲4

درجه حرارت بین  ۵تا  ۲۵درجه سانتیگراد و با افزایش

 6۵ ،6۲ ،61 ،39 ،31و  66دارای مقادیر اندازه اثر بیش

غلظت  CO2در این دامنه دمایی ،افزایش خواهد یافت.

افزایش اندازه اثر در نتیجه اعمال افزایش غلظت

فصلنامه علوم محیطی ،دوره هجدهم ،شماره  ،4زمستان 1399
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مهدوی امیری و کامبوزیا

Study

SMD (95% CI)

Weight %

9 Mitchell (1995)

1.11 (0.55, 1.68)

3.02

11 Manderscheid (2003)

1.00 (-0.50, 2.49)

2.34

12 Hogy (2010)

-0.13 (-1.01, 0.75)

2.83

13 Van Oijen (1999)

1.83 (1.19, 2.47)

2.98

14 Hakala (1998)

0.37 (-0.44, 1.17)

2.88

19 Ludwig (2006)

0.34 (-0.06, 0.73)

3.10

27 Tubiello (2000)

-0.35 (-0.74, 0.05)

3.10

30 Fitzgerald (2016)

1.50 (-0.12, 3.13)

2.23

41 SinClair (1995)

0.38 (-1.61, 2.38)

1.94

7 Rudorff (1996)

3.64 (2.16, 5.12)

2.35

45 Manderscheid (1997)

0.19 (-0.61, 0.99)

2.88

46 Pandey (2009)

8.48 (7.23, 9.74)

2.54

63 Bourgault (2013)

1.22 (0.74, 1.70)

3.07

68 Asseng (2004)

0.70 (-0.47, 1.87)

2.60

Subtotal (I-squared = 94.1%, p = 0.000)

1.39 (0.59, 2.20)

37.87

15 Tuba (1994)

-0.01 (-1.97, 1.95)

1.97

23 Tausz_Posch (2012)

12.74 (10.07, 15.40)

1.49

24 Li (2019)

0.26 (-1.35, 1.87)

2.24

28 Batts (1997)

1.90 (0.15, 3.66)

2.13

34 Mearns (1996)

-0.16 (-0.58, 0.26)

3.09

36 Fujimura (2012)

-0.66 (-1.82, 0.51)

2.61

40 Trnka (2004)

0.33 (-0.72, 1.39)

2.70

6 Cuculeanu (1999)

-1.02 (-2.36, 0.32)

2.47

54 Tausz_Posch (2015)

2.76 (1.96, 3.56)

2.88

Subtotal (I-squared = 94.0%, p = 0.000)

1.53 (0.04, 3.02)

21.58

22 Verrillo (2017)

1.22 (0.60, 1.84)

2.99

25 Cammarano (2016)

1.33 (0.76, 1.89)

3.03

5 Tubiello (2002)

4.42 (1.93, 6.92)

1.59

4 Iglias (1995)

0.20 (-1.05, 1.44)

2.55

32 Mitchell (1993)

0.11 (-0.69, 0.91)

2.88

3 Hunkar (1995)

-1.13 (-1.88, -0.38)

2.92

71 Harisman (2012)

0.80 (-0.39, 1.98)

2.59

42 Weigel (2012)

0.56 (-1.47, 2.60)

1.91

70 Olsen (2000)

0.00 (-0.28, 0.28)

3.14

69 Lal (1998)

3.16 (1.87, 4.44)

2.51

Subtotal (I-squared = 87.1%, p = 0.000)

0.83 (0.13, 1.53)

26.11

31 Grashoff (1995)

4.92 (3.33, 6.51)

2.26

39 Ewert (2002)

1.02 (-0.20, 2.23)

2.57

61 Rogers (1998)

0.29 (-1.69, 2.27)

1.95

62 Ruiz_Ramus (2017)

0.10 (-0.41, 0.60)

3.05

65 Schonfeld (1988)

1.63 (-0.90, 4.16)

1.57

66 Wang (2011)

1.08 (0.54, 1.63)

3.03

Subtotal (I-squared = 85.7%, p = 0.000)

1.40 (0.30, 2.50)

14.44

1.24 (0.79, 1.68)

100.00

T2

.
T1

.
T0

.
T3

.
Overall (I-squared = 91.9%, p = 0.000)
NOTE: Weights are from random effects analysis
-15.4

0

15.4

 روی عملکرد گیاه گندمCO2  نمودار درختی تأثیر افزایش-1 شکل
Fig. 1- Forest plot of the effect of increasing CO2 on wheat crop yield

 انتقال یافتMinitap17 اندازه اثر مطالعات به نرم افزار

 جهت برطرف کردن مشکل،در این مطالعه

4  در این نمودار. رسم شد3و برای آنها نمودار جعبهای

) که% 91/9( ناهمگونی باالی مقالههای مورد مطالعه

 و31 ،46 ،۲3 داده پرت یافت شد (مطالعات شمارههای

 اقدام،بهدلیل عدم وجود آزمایشهای مرتبط مشابه بود

) که ویژگیهای آنها یادداشت شده و در نرم افزار۵

 بدین ترتیب که.به شناسایی و حذف دادههای پرت شد

1399  زمستان،4  شماره، دوره هجدهم،فصلنامه علوم محیطی
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...CO2 اعتبارسنجی تأثیر افزایش غلظت

 سپس با استفاده. در میان دادهها مشخص شدندStata
. دادهها حذف شدند،(Drop data) از گزینه حذف دادهها
 نمودار جعبهای برای باقی،دوباره بعد از حذف این دادهها
 داده پرت دیگر (مطالعات شمارههای۲ دادهها رسم شد و
 ویژگیهای این دادهها نیز.) نیز یافت شد7  و69
 از میان دادهها پیداStata یادداشت شده و در نرم افزار
، هدف از حذف دادههای پرت.شده و دوباره حذف شدند
پایین آوردن میزان ناهمگونی و رسیدن به نتایجی

CO2  نمودار جعبهای تأثیر افزایش غلظت-2 شکل

روی عملکرد گیاه گندم

.دقیقتر بود

Fig. 2- Box plot of the effect of increasing CO2 on wheat
crop yield
Study

SMD (95% CI)

Weight %

9 Mitchell (1995)
11 Manderscheid (2003)

1.11 (0.55, 1.68)
1.00 (-0.50, 2.49)

4.00
2.14

12 Hogy (2010)

-0.13 (-1.01, 0.75)

3.32

13 Van Oijen (1999)

1.83 (1.19, 2.47)

3.85

14 Hakala (1998)
19 Ludwig (2006)

0.37 (-0.44, 1.17)
0.34 (-0.06, 0.73)

3.48
4.32

27 Tubiello (2000)

-0.35 (-0.74, 0.05)

4.32

30 Fitzgerald (2016)
41 SinClair (1995)

1.50 (-0.12, 3.13)
0.38 (-1.61, 2.38)

1.95
1.51

45 Manderscheid (1997)

0.19 (-0.61, 0.99)

3.49

63 Bourgault (2013)

1.22 (0.74, 1.70)

4.17

68 Asseng (2004)
Subtotal (I-squared = 79.2%, p = 0.000)

0.70 (-0.47, 1.87)
0.65 (0.19, 1.11)

2.71
39.26

15 Tuba (1994)
24 Li (2019)

-0.01 (-1.97, 1.95)
0.26 (-1.35, 1.87)

1.54
1.97

28 Batts (1997)
34 Mearns (1996)
36 Fujimura (2012)

1.90 (0.15, 3.66)
-0.16 (-0.58, 0.26)
-0.66 (-1.82, 0.51)

1.78
4.28
2.72

40 Trnka (2004)

0.33 (-0.72, 1.39)

2.94

6 Cuculeanu (1999)

-1.02 (-2.36, 0.32)

2.41

54 Tausz_Posch (2015)
Subtotal (I-squared = 86.2%, p = 0.000)

2.76 (1.96, 3.56)
0.43 (-0.57, 1.44)

3.50
21.14

.
T0
22 Verrillo (2017)

1.22 (0.60, 1.84)

3.89

25 Cammarano (2016)

1.33 (0.76, 1.89)

4.01

4 Iglias (1995)

0.20 (-1.05, 1.44)

2.57

32 Mitchell (1993)
3 Hunkar (1995)

0.11 (-0.69, 0.91)
-1.13 (-1.88, -0.38)

3.49
3.61

71 Harisman (2012)

0.80 (-0.39, 1.98)

2.69

42 Weigel (2012)
70 Olsen (2000)

0.56 (-1.47, 2.60)
0.00 (-0.28, 0.28)

1.47
4.49

Subtotal (I-squared = 82.8%, p = 0.000)

0.38 (-0.23, 0.99)

26.22

39 Ewert (2002)

1.02 (-0.20, 2.23)

2.62

61 Rogers (1998)

0.29 (-1.69, 2.27)

1.52

62 Ruiz_Ramus (2017)
65 Schonfeld (1988)

0.10 (-0.41, 0.60)
1.63 (-0.90, 4.16)

4.12
1.07

66 Wang (2011)

1.08 (0.54, 1.63)

4.05

Subtotal (I-squared = 50.2%, p = 0.091)

0.68 (0.07, 1.30)

13.38

.
Overall (I-squared = 79.6%, p = 0.000)

0.55 (0.25, 0.84)

100.00

T2

.
T1

.
T3

NOTE: Weights are from random effects analysis
-4.16

0

4.16

 روی عملکرد گیاه گندم بعد از حذف دادههای پرتCO2  نمودار درختی تأثیر افزایش-3 شکل
Fig. 3- Forest plot of the effect of increasing CO2 on wheat crop yield after deleting outlier data
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مهدوی امیری و کامبوزیا

شکل ،3نمودار درختی تأثیر افزایش غلظت  CO2روی

مطالعه در نتایج ما بیشترین تأثیر را داشته است .همچنین

عملکرد گندم در  3۲مقاله باقی مانده بعد از حذف دادههای

مقاله شماره  Schonfeld (1998) ،6۵دارای کمترین وزن

پرت را نشان میدهد .همانطور که مالحظه میشود اندازه

معادل  1/۰7است و در نتیجه از بین تمام مطالعات ،این

اثر کلی  ۰/۵۵میباشد که در مقایسه با شکل  1بعد از حذف

مطالعه کمترین تأثیر را روی نتیجه مطالعه حاضر داشته

دادههای پرت کاهش یافته است .اندازه اثر کلی مثبت بیانگر

است .همچنین از بین تمام مطالعات ،مطالعات شماره ،۲7

افزایش عملکرد در نتیجه افزایش غلظت  CO2میباشد.

 63و  34دارای کمترین فاصله اطمینان میباشند که بیانگر

همچنین مقدار  I2معادل  % 79/6است که نشان دهنده

دقت باالی این مطالعات است .نتایج مطالعات شماره ،13 ،9

میزان ناهمگونی بهنسبت باال ولی قابل قبول است ،زیرا نسبت

 ۲۵ ،۲۲ ،۲8 ،63و  3بهدلیل قطع نکردن خط فرض صفر به

بهشکل  ،1میزان ناهمگونی کاهش یافته است .همانطور که

لحاظ آماری معنیدار میباشند .همچنین با توجه به شکل 3

مالحظه میشود با حذف دادههای پرت میزان ناهمگونی از

بعد از حذف دادههای پرت ،دو گروه  )۲۵-1۵( T2و

 % 91/9به میزان  % 79/6کاهش یافته است .با نگاه کلی

( )۲۵_3۵دارای اثر اندازه نهایی بیشتری (حدود  )1/6می-

درمییابیم که نتایج بیشتر مطالعات نشان دهنده افزایش

باشند ،که نشان میدهد با افزایش درجه حرارت تا  3۵درجه

عملکرد در نتیجه افزایش غلظت  CO2میباشد .کمترین

سانتیگراد عملکرد گندم افزایش مییابد .همچنین گروه T0

اندازه اثر  -1/13و بیشترین اندازه اثر  ۲/76میباشد .بیشتر

که در مقالههای این گروه به درجه حرارت اشارهای نشده

مطالعات مانند مطالعات شمارههای ،۲8 ،۲۵ ،۲۲ ،13 ،9

است ،دارای کمترین اثر اندازه ( )۰/38میباشد .بنابراین می-

 66 ،63 ،۵4و  68دارای اندازه اثر مثبت میباشند .نتایج این

توان اینگونه استنباط کرد که عملکرد گیاه گندم با افزایش

مقالهها گویای افزایش عملکرد گیاه گندم در نتیجه افزایش

درجه حرارت بین  1۵تا  3۵درجه سانتیگراد و با افزایش

غلظت  CO2میباشند .همچنین در مقایسه شکل  3و شکل

غلظت  CO2در این دامنه دمایی ،افزایش مییابد .همچنین

 ،1در مییابیم که همه مطالعاتی که در شکل  1دارای اندازه

با بررسی دوباره مقالههایی که بهعنوان داده پرت حذف شدند

اثر مثبت بودند ،در شکل  3نیز دارای اندازه اثر مثبت بودند

به این نکته پیبرده شد که این مقالهها دارای اندازه نمونه

و مقالههایی که در شکل  3در گروه مطالعات با اندازه اثر

بسیار کوچکی میباشند ،در نتیجه دقت این مطالعات بسیار

مثبت قرار نگرفتهاند ،مقالههایی هستند که بهعنوان داده

پایین بوده و در نتیجه نتایج آنها نیز قابل اعتماد نیست.

T3

پرت ،حذف شدند .همچنین مطالعات شماره ،1۵ ،3۰ ،1۲

با توجه به ناهمگونی در بین مطالعات میتوان از روش

 6 ،36 ،34و  3دارای اندازه اثر منفی میباشند .در مطالعات

دیگر به نام آنالیز حساسیت که در  Stata 16امکان انجام آن

با اندازه اثر منفی ،با افزایش غلظت  CO2عملکرد گندم

وجود دارد ،استفاده کرد .بدین ترتیب که از این طریق میزان

)Olsen (2000

ناهمگونی را به  % 4۵که میزان قابل قبولی است ،تغییر

دارای اندازه اثر صفر میباشد .اندازه اثر صفر نشان دهنده این

میدهیم و سپس نتایج را بررسی میکنیم .اگر انجام آنالیز

است که در این مطالعه ،افزایش غلظت  CO2تأثیری روی

حساسیت نتایج را تغییر ندهد ،اعتماد به نتایجی قبلی را

عملکرد گندم نداشته است .میتوان نتیجه گرفت هرچه در

تقویت میکند .اگر نتایج به روشی تغییر کند که منجر به

یک مطالعه ،اندازه نمونه باالتر ،دقت بیشتر و در عین حال

نتیجهگیریهای مختلف شود ،این نشان میدهد که نیاز به

اندازه اثر کمتر باشد ،اندازه اثر نهایی بیشتر خواهد بود.

احتیاط بیشتر در تفسیر نتایج و نتیجهگیری الزم است یا

همچنین مقاله شماره  Olsen (2000) ،7۰دارای بیشترین

ممکن است نتایج مطالعات قبلی بیشتر براساس فرضیه باشد

وزن معادل  4/49میباشد که بیانگر آن است که نتیجه این

).)Tharyan, 1998

کاهش مییابد .همچنین مقاله شماره ،7۰

فصلنامه علوم محیطی ،دوره هجدهم ،شماره  ،4زمستان 1399
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اعتبارسنجی تأثیر افزایش غلظت ...CO2

شکل  -4نمودار درختی تأثیر افزایش  CO2روی عملکرد گیاه گندم بعد از انجام آنالیز حساسیت
Fig. 4- Forest plot of the effect of increasing CO2 on wheat crop yield after sensitivity analysis

CO2

گیاه گندم در نتیجه افزایش غلظت  CO2بوده است.

شکل  4نمودار درختی تأثیر افزایش غلظت

روی عملکرد گیاه گندم بعد از انجام آنالیز حساسیت را

همچنین تعداد کمی از مطالعات از جمله شمارههای

I2

 34 ،۲7 ،1۵ ،1۲و  36دارای اندازه اثر منفی میباشند

نشان میدهد  .بعد از انجام آنالیز حساسیت میزان

معادل  % 4۵است که میزان قابل قبولی از ناهمگونی

که بیانگر کاهش عملکرد گندم با افزایش غلظت

در بین مطالعات است .همچنین اندازه اثر نهایی۰/81

میباشد .همچنین مقاله شماره  7۰دارای اندازه اثر صفر

میباشد ،بنابراین نتیجه میگیریم با افزایش غلظت

میباشد ،که نشان میدهد در این مطالعه افزایش

 CO2عملکرد گندم افزایش مییابد .کمترین اندازه اثر

غلظت  CO2تأثیری بر عملکرد گندم نداشته است.

 -1/1و بیشترین اندازه اثر  1۲/۵3میباشد .از میان 39

مقاله شماره  Olsen (2000)،7۰دارای بیشترین وزن

مطالعه مورد بررسی در این مطالعه 37 ،مطالعه مانند

معادل  ۲/71میباشد بدین معنی که این مطالعه در

مطالعات شمارههای ،31 ،۲8 ،۵ ،۲۵ ،۲3 ،۲۲ ،13 ،9

نتایج مطالعه حاضر ،بیشترین تأثیر را دارا میباشد.

 66 ،63 ،۵4 ،46 ،7و  68 69دارای اندازه اثر مثبت

آنچه میتوان از موارد باال استنباط کرد آن است که

میباشند ،نتایج این مطالعات گویای افزایش عملکرد

اندازه اثر نهایی بیشتر در نتیجه مطالعاتی با اندازه نمونه
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باالتر ،دقت بیشتر و در عین حال اندازه اثر کمتر بوده

است .همچنین مطالعات شمارههای ،۲3 ،۲۲ ،13 ،9

Tausz-Posch

 66 ،63 ،۵4 ،46 ،7 ،31 ،۲8 ،۵ ،۲۵و  69خط فرض

) (2012دارای کمترین وزن معادل  ۲میباشد .همچنین

صفر را قطع نکردهاند که بهمعنی آن است که نتایج این

بیشتر مطالعات دارای فاصله اطمینان بسیار کوچکی

مطالعات به لحاظ آماری معنیدار میباشند .در مجموع

هستند که بهمعنی دقت باالی این مطالعات است.

با انجام آنالیز ،حساسیت ناهمگونی بین مطالعات

بیشترین فاصله اطمینان را مطالعه شماره Tausz- ،۲3

کاهش یافته و همچنین دقت مطالعات و در نتیجه آن،

) Posch (2012دارد که بیانگر دقت پایین این مطالعه

دقت نتایج به دست آمده ،بیشتر شده است.

است .همچنین مطالعه شماره ،۲3

شکل  -5نمودار درختی تأثیر افزایش  CO2روی عملکرد گیاه گندم بهترتیب سال
Fig. 5- Forest plot of the effect of increasing CO2 on wheat crop yield in an increasing order of year

CO2

نمونهگیری و یا بهدلیل شرایط انجام آزمایش این

شکل  ،۵نمودار درختی تأثیر افزایش غلظت

روی عملکرد گیاه بهترتیب سال را نشان میدهد .با توجه

مطالعات باشد .بنابراین استناد به نتایج این مطالعات نیز

به این نمودار ،مطالعات مورد استفاده در این مطالعه بین

با دقت کمتری همراه است .اما مطالعات جدیدتر (از سال

سالهای  1988 - ۲۰19میباشد .همان طور که

 ۲۰۰۰تا به امروز) دارای اندازه اثرهای بزرگتر و در نتیجه

مالحظه میشود مقالههای قدیمیتر ،دارای اندازه اثرهای

نتایج دقیقتری هستند .همچنین  p-valueاین مطالعات

p-

نیز بهلحاظ آماری معنیدار هستند .در نتیجه ،نتیجهگیری

 valueاین مقالهها نیز از نظر آماری معنیدار نیستند.

با استناد به نتایج این مطالعات با دقت بیشتری همراه

دقت پایین مطالعات قدیمیتر میتواند بهدلیل خطا در

است.

کوچکتر و درنتیجه دقت کمتری هستند .همچنین
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شکل  ،6نمودار قیفی تأثیر افزایش غلظت  CO2بر

مشاهده میشود که تعداد مقالهها با اندازه نمونه بیشتر و

)(a

در نتیجه آن دقت بیشتر ،بیش از تعداد مقالهها با اندازه

در مییابیم که این نمودار اریب یا یکجانبه بودن ،مطالعات

نمونه کمتر و دقت کمتر میباشد و پراکنش مطالعات در

گزارش شده را نشان میدهد .بیشتر مطالعات در قسمت

فاصله اطمینان  9۵درصد بهصورت یکنواخت نمیباشد.

باالی نمودار تجمع پیدا کردهاند و همانطور که مشاهده

این امر نشاندهنده سوگیری جانبدارانه 4در بیان نتایج

میشود تعدادی از آنها در خارج از فاصله اطمینان 9۵

مطالعات بررسی شده میباشد ،بدین معنی که چهبسا

درصد قرار گرفتهاند .این مطالعات دارای تعداد نمونه

نویسندگان این مطالعات سعی بر نشان دادن افزایش

بیشتر و دقت باالتر هستند .در میانه نمودار ،تجمع

عملکرد گندم در نتیجه افزایش غلظت  CO2داشتهاند.

مطالعات کمتر است و در انتهای نمودار به حداقل

همچنین ممکن است این نتیجه بهدلیل ناهمگونی باال

پراکندگی رسیده است .این مطالعات دارای اندازه نمونه

( )% 99/1در میان مطالعات باشد .در مجموع مطالعات با

کمتر و دقت پایینتر هستند .در مجموع پراکنش مطالعات

اندازه نمونه کمتر و دقت پایینتر ،اندازه اثر  CO2روی

Olsen

عملکرد گندم را بیشتر از آنچه باید باشد گزارش دادهاند،

) Mearns (1996) ،34 ،Tubiello (2000) ۲7 ،(2000و

در حالیکه بیشتر مطالعات با اندازه بیشتر و دقت باالتر

 Bourgault (2013) ،63باالتر از سایر نقاط قرار گرفتهاند،

اندازه اثر  CO2روی عملکرد گندم را کمتر گزارش دادهاند

این بدین معنی است که این مطالعات دارای خطای

که به واقعیت نیز نزدیکتر میباشد.

عملکرد گندم را نشان میدهد .با نگاه کلی به نمودار

بهصورت یکنواخت نمیباشد .مطالعات شماره 7۰

استاندارد کوچکتری هستند که درنتیجه اندازه نمونه

شکل  ،(b) 6نمودار قیفی اثر افزایش غلظت

بیشتر و دقت بیشتر این مطالعات میباشد .اما این

بر عملکرد گندم را بعد از حذف دادههای پرت نشان می-

مطالعات در خارج از فاصله اطمینان  9۵درصد واقع شده-

دهد .در این نمودار قیفی ،در مجموع بیشتر مطالعات

اند که بدین معنی است که این نتایج به لحاظ آماری

گزارش شده در قسمت باالیی نمودار تجمع پیدا کردهاند

)Ludwig (2006

که نشان میدهد دارای اندازه نمونه بیشتر و دقت باالتر

و مطالعه شماره  Asseng (2004) ،68در باالی نوک هرم

میباشند .تعدادی از مطالعات نیز در قسمت پایینی

واقع شدهاند .این دو مطالعه نسبت به دیگر مطالعات

نمودار قرار گرفتهاند که این مطالعات دارای اندازه نمونه

بررسی شده دارای خطای استاندارد کوچکتر ،اندازه نمونه

کمتر و دقت پایینتری میباشند .همچنین در مقایسه

بزرگتر و دقت بیشتری هستند و با قرار گرفتن در فاصله

نمودار  bو نمودار  ،aبا حذف دادههای پرت مطالعات

اطمینان  9۵درصد ،نتایج آنها به لحاظ آماری نیز معنی-

در فاصله اطمینان  9۵درصد بهصورت یکنواختتری

دار میباشند .مطالعه شماره  Wang (2012) ،66که در

پراکنده شدهاند .مطالعه شماره Tubiello (2000) ،۲7و

پایین نمودار قرار گرفته است ،در مقایسه با سایر مطالعات،

مطالعه شماره  (2010) Hogy ،1۲باالتر از سایر نقاط قرار

خطای استاندارد بزرگتر ،اندازه نمونه کوچکتر و دقت

گرفتهاند ،این بدین معنی است که این مطالعات نسبت به

کمتری دارد .مقاله شماره  Tausz-Posch (2012)،۲3در

دیگر مطالعات ،خطای استاندارد کوچکتر ،اندازه نمونه

نزدیکی پایین نمودار ،دارای خطای استاندارد بزرگتر،

بزرگتر و دقت بیشتری دارند .اما این مطالعات در خارج از

اندازه نمونه کوچکتر و دقت کمتر میباشد .این مقاله از

فاصله اطمینان  9۵درصد واقع شدهاند که بدین معنی

فاصله اطمینان  9۵درصدی مورد نظر فاصله زیادی دارد

است که نتایج آنها به لحاظ آماری معنیدار نمیباشند.

که بیانگر معنیدار نبودن نتایج آن است .در مجموع

مطالعات شماره  Hakala (1998) ،14و مقاله شماره

معنیدار نمیباشند .مطالعه شماره ،19
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 (1996) Mearns ،34در باالی نوک هرم واقع شدهاند .این

و دقت باالتر اندازه اثر  CO2روی عملکرد گندم را کمتر

مقالهها دارای خطای استاندارد کوچکتر ،در نتیجه اندازه

گزارش دادهاند که به واقعیت نیز نزدیکتر میباشد.

نمونه بزرگتر و دقت بیشتری هستند .همچنین آنها در

شکل  ،(c) 6نمودار قیفی اثر افزایش غلظت

فاصله اطمینان  9۵درصد واقع شدهاند ،بدین معنی که

بر عملکرد گندم بعد از انجام آنالیز حساسیت را نشان

نتایج این مطالعات به لحاظ آماری معنیدار میباشند.

میدهد .در نگاه کلی مشاهده میشود که بیشتر مطالعات

مطالعه شماره  Schonfeld (1998) ،6۵که در پایین

در قسمت باالیی نمودار قیفی تجمع پیدا کردهاند ،این

نمودار قرار گرفته است دارای خطای استاندارد بزرگتر،

مطالعات دارای اندازه نمونه بیشتر و دقت باالتری هستند.

اندازه نمونه کوچکتر و دقت کمتر میباشد .در مجموع

تعداد بسیار کمی از مطالعات در قسمت پایینی سمت

مشاهده میشود که بیشتر مطالعات در قسمت میانی

راست نمودار و در خارج از فاصله اطمینان  9۵درصد واقع

نمودار و در جهت مثبت واقع شدهاند .این مطالعات که در

شدهاند ،که این مطالعات دارای اندازه نمونه کمتر و دقت

قسمت میانی نمودار و در جهت مثبت واقع شدهاند ،دارای

پایینتری میباشند .در مجموع مطالعات گزارش شده در

خطای استاندارد بهنسبت کمتر ،اندازه نمونه و دقت

این نمودار قیفی پراکنش یکنواختی ندارند .مطالعه شماره

بیشتری هستند .همچنین این مطالعات در فاصله

 Olsen (2000) ،7۰و مطالعه شماره ،۲7

اطمینان  9۵درصد واقع شدهاند ،بدین معنی که نتایج این

) (2000باالتر از سایر نقاط قرار گرفتهاند ،این نشان دهنده

مطالعات به لحاظ آماری معنیدار میباشد .قرار گرفتن

خطای استاندارد کوچکتر ،اندازه نمونه بزرگتر و دقت

این مطالعات در جهت مثبت نمودار بیانگر تأثیر مثبت

بیشتر آنها میباشد .اما این مطالعات در خارج از فاصله

افزایش غلظت  CO2روی عملکرد گندم میباشد .همچنین

اطمینان  9۵درصد واقع شدهاند ،این بدین معنی است که

مطالعات شمارههای  46و  ۲3که در شکل  6در خارج از

نتایج اینها به لحاظ آماری معنیدار نمیباشند .مطالعه

فاصله اطمینان  9۵درصد مشاهده میشوند ،جزء

شماره  Wang (2012) ،66و مطالعه شماره ،34

مطالعاتی بودند که بهعنوان داده پرت حذف شدهاند،

) (1996در باالی نوک هرم واقع شدهاند .که دارای خطای

بنابراین در نمودار  bدیده نمیشوند .همچنین در نمودار

استاندارد کوچکتر ،در نتیجه اندازه نمونه بزرگتر و دقت

 bبا حذف دادههای پرت و کاهش ناهمگونی از  % 99/1به

بیشتری هستند .همچنین در فاصله اطمینان  9۵درصد

 % 79/6در مقایسه با نمودار  ،aپراکنش مطالعات

واقع شدهاند ،بدین معنی که نتایج آنها به لحاظ آماری

یکنواختتر و در نتیجه نمودار شکل نرمالتری دارد ،که

معنیدار میباشند .مطالعه شماره ،۲3

این امر درنتیجه کاهش سوگیری جانبدارانه نیز میباشد.

)(2012که در پایین نمودار قرار گرفته است دارای خطای

در واقع ،شاید نویسندگانی که مطالعات آنها بهعنوان داده

استاندارد بزرگتر ،اندازه نمونه کوچکتر و دقت کمتر می-

پرت حذف شدهاند ،سعی در بزرگنمایی تأثیر افزایش

باشد .همچنین این مطالعه خارج از نمودار قیفی واقع شده

غلظت  CO2روی عملکرد گندم داشتهاند و این امر سبب

است ،که بدین معنی است که نتیجه این مطالعه بهلحاظ

سوگیری جانبدارانه در نتیجه مطالعات و در نتیجه بهوجود

آماری معنیدار نمیباشد .در مجموع مشاهده میشود که

آمدن ناهمگونی در میان آنها شده بود .در مجموع

بیشتر مطالعات در قسمت میانی نمودار و در جهت مثبت

مطالعات با اندازه نمونه کمتر و دقت پایینتر ،اندازه اثر

واقع شدهاند و خطای استاندارد بهنسبت کمتر ،اندازه

 CO2روی عملکرد گیاه گندم را بیشتر از آنچه باید باشد

نمونه بیشتر و دقت بیشتر دارند .همچنین تعدادی از

گزارش دادهاند ،در حالیکه بیشتر مطالعات با اندازه بیشتر

مطالعات نیز با وجود کاهش ناهمگونی از طریق انجام
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روش آنالیز حساسیت ،خارج از فاصله اطمینان  9۵درصد

این امر میتواند بهدلیل تأثیر آنها بر یکدیگر بهدلیل

قرار گرفتهاند .این نشان میدهد که نتایج این مطالعات به-

ناهمگونی و کافی نبودن مطالعات باشد .در مجموع

لحاظ آماری معنیدار نمیباشد .این امر میتواند بهدلیل

مطالعات با اندازه نمونه کمتر و دقت پایینتر اندازه اثر CO2

سوگیری جانبدارانه نویسندگان آنها در تالش برای مثبت

روی عملکرد ه گندم را بیشتر از آنچه باید باشد ،گزارش

نشان دادن تأثیر افزایش غلظت  CO2روی عملکرد گندم

دادهاند ،در حالیکه بیشتر مطالعات با اندازه بیشتر و دقت

باشد .همچنین بیشتر مطالعات در جهت مثبت نمودار واقع

باالتر اندازه اثر  CO2روی عملکرد گندم را کمتر گزارش

شدهاند که بیانگر تأثیر مثبت افزایش غلظت  CO2روی

دادهاند که به واقعیت نیز نزدیکتر میباشد .با توجه به

عملکرد گندم میباشد .همچنین مشاهده میشود که با

نمودارهای  b ،aو  cمشاهده میشود که پراکنش مطالعات

استفاده از روش آنالیز حساسیت و کاهش ناهمگونی ()% 4۵

در این نمودارهای قیفی بهصورت یکنواخت نبوده است.

و در مقایسه با نمودار  ،aپراکنش مطالعات در نمودار ،تغییر

همچنین در مجموع در میان مطالعات مورد بررسی نتایج

چندانی نداشته است ،فقط مطالعاتی که در نمودار  aدر

اریب یا جانبدارانه مشاهده میشود ،بدین معنیکه تأثیر

قسمت پایین نمودار قیفی قرارگرفته بودند ،با کاهش

افزایش غلظت  CO2روی عملکرد گندم را باالتر از صفر و

ناهمگونی در بین مطالعات در قسمتهای باالتر واقع شدهاند.

مثبت نشان میدهند.

a

b

c

شکل  -6نمودار قیفی تأثیر افزایش غلظت  CO2روی عملکرد گیاه گندم بعد ازانجام روش اصالح و پرکردن (a) ،با دادههای اصلی(b) ،

بعد از حذف دادههای پرت (c) ،بعد از انجام آنالیز حساسیت
Fig. 7- Funnel plot of the effect of increasing CO2 concentration on wheat plant yield after using trim and fill, (a) on main data,
(b) after deleting outlier data, (c) after sensitivity analysis
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غلظت  CO2روی عملکرد گندم به روشی متفاوتتر و

شکل  ،7نمودار قیفی تأثیر افزایش غلظت

روی عملکرد گیاه گندم بعد از انجام  CO2روش اصالح و

جامعتر از مطالعات پیشین در این زمینه مورد بررسی قرار

پرکردن را نشان میدهد .همانطور که در شکل  aمشاهده

گیرد .بدین منظور در این مطالعه از روش فراتحلیل برای

میشود .بعد از انجام روش اصالح و پرکردن 6 ،نقطه که

بررسی افزایش غلظت  CO2روی عملکرد گندم استفاده

با رنگ نارنجی مشخص شده است ،اضافه شده است .این

شد .نتایج فراتحلیل نشان داد که در مورد عملکرد گندم

نقاط ،مطالعات گمشدهای هستند که برای ایجاد تقارن در

اندازه اثر کلی ،معادل  1/۲4میباشد .همچنین مقدار

نمودار ،نیاز به جایگذاری دارند.

I2معادل  91/9درصد میباشد که نشان دهنده ناهمگونی

وجود این نقاط نشان دهنده سوگیری در جهت

باال در مجموعه مطالعات مورد بررسی است .همچنین

مثبت در مطالعات قبلی میباشد ،بدین معنی که در آینده

بیشتر نتایج نشان از افزایش اندازه اثر در نتیجه اعمال

اثر افزایش غلظت  CO2روی عملکرد گندم مقادیر باالتر

افزایش غلظت  CO2دارد .همچنین نتایج این مطالعه

از صفر خواهد شد.

نشان داد که با افزایش درجه حرارت در دامنه دمایی 3۵

شکل  ،(b) 7نمودار قیفی تأثیر افزایش غلظت CO2

 1۵ -درجه سانتیگراد و با افزایش غلظت  ،CO2عملکرد

روی عملکرد گندم بعد از انجام روش اصالح و پرکردن و

گندم افزایش مییابد .بعد از حذف دادههای پرت بهمنظور

بعد از حذف دادههای پرت را نشان میدهد .با توجه به

کاهش ناهمگونی ،اندازه اثر کلی برابر با  ۰/۵۵شد ،که

شکل  ،(b) 7بعد از حذف دادههای پرت ،دادههای گمشده

بیانگر آن است که با افزایش غلظت  ،CO2عملکرد گندم

در نمودار مشاهده نمیشود و مطالعات دارای پراکنش

افزایش مییابد .همچنین مقدار  ،I2معادل  79/6درصد

یکنواخت میباشند .این امر شاید بهدلیل آن است که بعد

میباشد که بیانگر آن است که در این مجموعه مطالعات،

از حذف دادههای پرت ،عدم یکنواختی در پراکنش دادهها

با حذف دادههای پرت ناهمگونی کاهش مییابد .اندازه اثر

مشاهده نمیشود و در نتیجه دادههای گمشده درنمودار

عملکرد گیاه گندم با انجام آنالیز حساسیت ۰/81 ،و مقدار

دیده نمیشود.

 4۵ ،I2درصد میباشد ،که بیانگر آن است که با کاهش

شکل  ،(c) 7نمودار قیفی تأثیر افزایش غلظت CO2

ناهمگونی تا  4۵درصد در میان دادهها ،نتایج گویای تأثیر

روی عملکرد گیاه گندم بعد از انجام روش اصالح و

مثبت افزایش غلظت  CO2روی عملکرد گندم میباشد.

پرکردن و بعد از انجام آنالیز حساسیت را نشان میدهد.

همچنین بررسیها نشان داد که مطالعات مربوط به سال-

با توجه به شکل  ،(c) 7بعد از انجام آنالیز حساسیت نیز،

های دورتر بهدلیل اندازه نمونه کوچک یا خطا در نمونه-

سوگیری در جهت مثبت مشاهده میشود .همچنین نقاط

گیری دارای اندازه اثرهای کوچکتر هستند و اغلب

نارنجی نشاندهنده مطالعات گمشده مورد نیاز برای ایجاد

 valueاین مطالعات معنیدار نمیباشد .همچنین در بین

تقارن در نمودار قیفی میباشد .همان طور که مالحظه

نتایج مطالعات مورد بررسی سوگیری جانبدارنه و در جهت

میشود در جهت منفی نمودار نیاز به جایگذاری 6مطالعه

مثبت مشاهده شد .مطالعاتی که در سالهای اخیر انجام

گمشده میباشد .بدین معنیکه نتایج مطالعات مورد

شده ،بهدلیل اندازهی نمونههای بزرگتر و دقت بیشتر در

بررسی ،سوگیری جانبدارانه در جهت مثبت داشتهاند.

نتایج آنها ،دارای نتایج قابل استنادتر میباشد .در مجموع

p-

انتظار میرود زمانیکه تغییر اقلیم اتفاق میافتد همراه با

نتیجهگیری

افزایش غلظت  CO2عملکرد گیاه گندم افزایش یابد .با
توجه به این که افزایش غلظت  CO2میتواند سبب افزایش

در مطالعه حاضر سعی شده است که اثر افزایش
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پینوشتها

1 Trim

and fill
2 Heterogeneity
3 Box plot
4 Publication Bias

 پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی و با استفاده،دما نیز شود
 و افزایشCO2  تأثیر متقابل افزایش غلظت،از روش فراتحلیل
.دما بر عملکرد گیاهان زراعی مهم مورد بررسی قرار گیرند
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Introduction: Concerns about the potential effects of climate change on agricultural products have prompted
a significant amount of research in the past decade. Cereals are the most important food supply for the world’s
population. Among various cereals, wheat plays the most important role. In our country, wheat is the most
important crop in the country and has a significant role in feeding people. Due to the importance of this plant
in providing food security, this study was conducted to investigate the increase in the concentration of carbon
dioxide (CO2) on the yield of wheat. For this purpose, the meta-analysis method was used to quantitatively
compare the effects of CO2 on wheat crop yield.

Material and methods: The purpose of a meta-analysis is to obtain more information than available
information. In order to obtain the necessary data for the present study, the printed sources review method was
used. Seventy-five articles were extracted on the effects of increasing CO2 concentration on wheat yield, then
duplicate articles and articles that lacked the desired data were removed. Among the remaining articles, CO2
information, sample size, average, and standard deviation were extracted. In the next step, these values were
inserted into Excel software, and finally, using Stata V.16 software, the necessary forest plot and funnel plot
were drawn. To investigate the publication bias among the studies, the trim and fill method and drawing its
graphs were used.

Results and discussion: The results of the forest plot showed that after deleting the outlier data, the two T2
(15-25) and T3 (25-35) groups had a greater final effect size (about 1.6), which indicates that with increasing
temperature up to 35 °C, wheat plant yield increased. Also, group T0, which was not mentioned in the articles
of this group, had the lowest effect size (0.38). So, it can be inferred that the yield of the wheat plant will
increase with an increasing temperature between 15 to 35 °C and with increasing CO 2 concentration in this
*
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temperature range. Examination of the funnel plot showed that most studies had accumulated at the top of the
diagram. These studies had a smaller standard error, larger sample size, and higher accuracy. Publication bias
was also observed in a positive direction. After drawing the funnel plot, the trim and fill method was used to
estimate the potential missing studies due to the biased dissemination in the funnel plot and the adjustment of
the estimate of their overall effect.

Conclusion: The results of this study showed that the studies conducted in recent years have more reliable
results (due to the larger sample size and greater accuracy in the results of these studies). Also, considering that
increasing the concentration of CO2 can also cause an increase in temperature, it is suggested that the interaction
and simultaneous effects of the increasing concentration of CO2 and temperature on important crops should be
examined in future studies using the meta-analysis method.

Keywords: Climate change, Trim and fill, Funnel plot, Box plot.
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