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 چكيده
غالت، ساالنه زراعی  گیاهانتخصیص زمین بین انواع  در آب و هوایی عواملنقش با هدف بررسی  این پژوهش

از های ایران انجام شد. برای این منظور ای در سطح شهرستان، صنعتی، جالیزی و علوفههاحبوبات، سبزی
مدل الجیت برآورد برای . شداستفاده  1921اطالعات هواشناسی سال  و 1921-29های اطالعات زراعی سال

با توجه به ها منطبق و اطالعات زراعی و هواشناسی بر اطالعات جغرافیایی شهرستانچندگانه کسری فضایی 
 گیاهان سهم سطح زیرکشت به دست آمده، نتایج بنابر. قرار گرفت بررسیمورد شهرستان  993 موجود هایداده

 گیاهانتخصیص یافته به  سهم زمین افزایشداشته و مثبت ها با یکدیگر همبستگی فضایی ی در شهرستانصنعت
با  .به دنبال داردمجاور را  هایشهرستانصنعتی در  گیاهانزمین به  تخصیص افزایش شهرستانصنعتی در یک 

و  هاطح زیر کشت غالت، سبزیما سهم سد میانگینای یک درجه افزایشنهایی محاسبه شده،  هایتوجه به اثر
به میزان و سهم سطح زیر کشت حبوبات را افزایش  درصد 9/0و  1/0، 1به ترتیب به میزان را جالیزی  گیاهان

 به میزان را هازیبسهم سطح زیر کشت س، متربه میزان یک میلیساالنه  بارشافزایش  داده وکاهش درصد  9/0
افزایش دما،  ویژهآب و هوایی و به  هایپذیرییب ادامه روند تغییربه این ترت. دهدمیکاهش درصد  000/0
در جالیزی و کاهش سهم سطح زیر کشت حبوبات  گیاهانو  هایش سهم سطح زیر کشت غالت، سبزیافزا

غذایی نیازهای  بخشی از تأمین به منظور شود. از این رو توصیه میرا به دنبال خواهد داشتهای آتی سال
ساالنه زراعی مدنظر قرار گیاهان انواع  دیگرحبوبات بیش از تولید برای راهکارهای تطبیقی ، کشور جمعیت آینده

 گیرد. 

 .JEL:,R14  Q15بندی طبقه
گانه ساالنه زراعی، مدل الجیت چند گیاهانآب و هوا،  هایتخصیص زمین، تغییرپذیریکليدی:  واژگان

  کسری فضایی

                                                           
 و دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز)نویسنده مسئول(دانش آموخته دکتری، استاد به ترتیب  1

Email: ghdashti@yahoo.com 
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 مقدمه

  رویرراروی  بررا ا دو چررا ش مهررم تررممیت امنیررو  رر ای  و  بررجهررا   بخررش کشرراورزیامررروزه 

امنیرو  ر ای    ترممیت   بررای  بخش از یر  سرو  ایت . اسورو هآب و هوای  روب هایتغییرپ یری

 بررای  آنرا  و بهبرود درآمرد و معیشرو     0202بین  شده در سرال  پیش میلیاردی 1/9جمعیو 

. از سروی  (0229، 1ما  و همکارا )د های تو یدی خود دارمنظادسترس  به   ا، نیاز به ارتقای 

(. 0212، 0)ریدسما و همکارا قرار دارد آب و هوا  هایتحو تمثیر تغییرپ یریتو یدات آ  دیگر 

تحو ترمثیر  آب و هوا، بخش کشاورزی را در بسیاری از کشورها  هایدر حال حاضر تغییرپ یری

برا  ری بررای سرازگاری   کمتر  کشرورهای کرم درآمرد کره امکانرات     تر در داده اسو. ایت امر بیش

(. در آینرده نیرز   0212، 3اسرو )آپاترا و همکرارا     رخ دادهآب و هوای  دارنرد   هایتغییرپ یری

آب و  هرای هرای تغییرپر یری  درحال توسعه و کم درآمد سهم بیشرتری از اثرگر اری   کشورهای

دی بروده و  آب و هوای  ی  تهدید جر  هایاهند داشو. در ایت کشورها تغییرپ یریهوای  را خو

دارنرد،  )اکوسیسرتم(   بوم نظامتری به تهیدسو وابستگ  بیشافراد  به طور معمولبه د یل اینکه 

گیری راهکارهرای تببیقر  برا    کرار هافزایش خواهد یافرو. ایرت امرر ضررورت بر      تهیدست  آنا 

 دهرد در کشورهای وابسته به بخش کشاورزی نشا  مر   ویژهآب و هوای  را به  هایتغییرپ یری

 . (0213، 4امیرز و همکارا )ر

اتخرا  راهکارهرای تببیرا برا     طرونن  در   پیشرینه کشاورزا  به عنوا  مدیرا  بخش کشاورزی 

(. بسریاری از  0210، 0سازما  همکاری اقتصرادی و توسرعه  آب و هوای  دارند ) هایتغییرپ یری

. از دنبرال دارنرد  را بره  نحوه مدیریو منابع طبیع  در بخش کشاورزی بازنگری در ایت راهکارها 

های کشاورزی مرورد اسرتداده   فعا یو یهمهدر به طور کل  باشد که جمله ایت منابع، زمیت م 

انرد  درصد سبح زمیت را پوشرانده  42های کشاورزی و مراتع بیش از گیرد. امروزه زمیتقرار م 

کشراورزی   (. نقش زمیت به عنوا  ی  عامل تو ید مهم در بخش0222، 6همکارا )استر ینگ و 

آب  هایهای تغییرپ یریاثرگ اریهای مختلف، کارگیری روشه موجب شده تا پژوهشگرا  با ب

هرای  با توجره بره اینکره فعا یرو     قرار دهند. بررس  و ارزیاب و هوای  بر مدیریو زمیت را مورد 

                                                           
1 Mann et al. 
2 Reidsma et al 
3 Apata et al.  
4 Ramírez el al.  
5 The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
6 Easterling et al. 
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گیررد، ضررورت درنظرر    مر  های کشاورزی در گستره زمریت صرورت   فعا یو به ویژهاقتصادی و 

 (. 1991، 1د )پین  و اسالیدشوها مشخص م های فضا در ایت روشفتت اثرگ اریگر

اقتصراددان  برود کره بره      نخسرتیت مکرا  کشراورزی،    فرضیهریز ( پایه1213-1102) 0و  تانت

د. برا ثابرو درنظرر گررفتت مکرا       اقتصاد کشاورزی اشاره کرر  صورت گسترده به اهمیو فضا در

-عامرل  پایره های کشاورزی بر ی نحوه سازمانده  بهینه فعا یومکا  کشاورز فرضیه، کشتزارها

روی  بره طرور عمرده   مکا   فرضیهنظر و  تانت،  بنابردهد. محیب  را مورد بررس  قرار م  های

شرود )پینر  و اسرالید،    تو ید متمرکز مر   هایعاملهای فضای  ناهمگن  فضای ، شامل تداوت

د  تواند با  حاظ کرر دسنج  فضای  م های اقتصافته کارگیری روش و ب به ایت ترتیب(. 1991

هرای زمریت و از   کاربری مؤثر بر سهم سبح زیر کشو انواع هایعاملفضا، نحوه تمثیر  گ اریاثر

کررد   برر  حراظ    افرزو  . کندآب و هوای  را به درست  تبییت  هایجمله اثرگ اری تغییرپ یری

های اقتصادسرنج  فضرای  را   کارگیری روشه ( اهمیو ب0229) 3فضا،  یسیج و پیس اثرگ اری

تصرریح   جرانب  و ترورش   هایای ح ف شده، ناهمگن  فضای ، اثرگ اریدر شرایب  که متغیره

 ،وجود دارنرد بیشتر برآوردها ایت مشکالت در اند. با توجه به اینکه دهوجود داشته باشند بیا  کر

د. از ایرت رو  بهتر درک کرای  را های اقتصادسنج  فضکارگیری روشه ب هایسودمندیتوا  م 

    و هرر روزه  هرای اخیرر مردنظر قررار گرفتره      های اقتصادسنج  فضای  در سرال استداده از روش

صرورت   هرای بررس برخ   نتایج معرف در ادامه به  .دشوهای فضای  جدیدتری معرف  م لمد

 د.شودر زمینه تخصیص زمیت اشاره م گرفته 

دامپرروری در  های زراع  و تخصیص زمیت بیت فعا یو هایییرپ یری( تغ0211) 4مو و مککارل

آب و هوای  در کشور ایانت متحده را مورد بررس  قرار دادند.  هایجهو تببیا با تغییرپ یری

، 1921هرای  برآورد مدل نجیو چندگانه کسری با استداده از اطالعات زراع  و هواشناس  سال

داد که افزایش دما و بارش سهم زمیت تخصیص یافته بره   نشا  0222و  0220، 1992، 1990

 دامر  را افرزایش   هرای  فعا یرو ه زراع  را کاهش و سهم زمریت تخصریص یافتره بر    های فعا یو

پنبره،  رت،   گیاهرا  مؤثر بر تخصیص زمریت کشراورزی بریت     هایعامل( 0210) 0. آ تدهدم 

 ایشرا  قررار داد.   بررسر  و ارزیراب   ورد م 6ای، جو و گیاها  ثانویه را در کشور ما   رت خوشه

                                                           
1 Pinkse & Slade 
2 Von Thünen 
3 LeSage and Pace 
4 Mu & McCarl 
5 Allen 
6 Mali  
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یر    در آ راز مؤثر بر تخصیص زمیت بیت انواع محصرونت کشراورزی،    هایعاملشناسای   برای

مرؤثر   هرای عاملد  آ  گاه با وارد کرد. مدل خانوار کشاورزی را برآورد کر یافته از کاهششکل 

د. کرر یو چندگانه کسری اقدام شناسای  شده به عنوا  متغیرهای توضیح ، به برآورد مدل نج

تری در   بیشتری بره برازار دارنرد سرهم بیشر     روستاهای  که دسترسبه دسو آمده، نتایج  بنابر

( 2130) 1تو ید محصونت ثانویه و سهم کمتری در تو ید پنبره دارنرد. کامینسرک  و همکرارا     

را مورد  0اسرائیلمنبقه طبیع  کشور  04در  فناورانه هایتخصیص زمیت به همراه تغییرپ یری

عاد ره  دنرد. در ایرت راسرتا بررای هرر م     نوع  مردل سراختاری اسرتداده کر   بررس  قرار داده و از 

هرا )شرامل   آوریانواع محصونت با انرواع فرت   کسری برای ساختاری، ی  مدل نجیو چندگانه

عر   فضرای آزاد دیرم، گیاهرا  زرا    هایهای فضای آزاد آب ، سبزیای، سبزیهای گلخانهسبزی

-ای، تو یدات گل فضای آزاد، باغ مرکبات، باغ میوهآب ، گیاها  زراع  دیم، تو یدات گل گلخانه

دنرد.  هرای دیرم( بررآورد کر   دیگر باغهای آب  و باغ دیگرهای سردسیری، باغ درختا  استوای ، 

بره گرمرا   ها با افزایش دما عملکرد کاهش خواهد یافو، از ایت رو کاشو گیاها  مقاوم یافته بنابر

بره  ( 0213) 3   و همکرارا  گردد. های مناسب برای دمای بان توصیه م یه کارگیری فناورو ب

کسری فضای  و روش برآورد آ  اقدام نمودند. آنهرا برا اسرتداده از     چندگانهمعرف  مدل نجیو 

و  0222، 1990، 1911هرای  اطالعات کشراورزی، اقتصرادی، جغرافیرای  و آب و هروای  سرال     

اورزی، کشر های زمیت )سهم انواع کاربری هایهای مؤثر بر تغییرپ یریعاملکشور چیت،  0220

هرا، افرزایش   یافتره  بنرابر ( را مورد بررس  قرار دادنرد.  استداده جنگل، مرتع، آب، شهری و بدو 

های زراع  بوده اسو؛ در حرا    مؤثر بر توسعه زمیت هایعاملهای شهری از جمله ارزش زمیت

  .اسو شدهاورزی به جنگل و مرتع های کشش درآمد روستای  موجب تبدیل زمیتکه افزای

آب و هروای  و   هایعاملکارگیری مدل نجیو چندگانه کسری، ه ( با ب0214) 4چو و همکارا 

ای، سرویا،  اقتصادی مؤثر بر تخصیص زمیت بیت محصونت جو،  رت، پنبره، بررنج،  رت خوشره   

بررسر   ایا و آمریکا را مرورد   42 شهرستا  0116گندم بهاره در گندم زمستانه، گندم دوروم و 

های پژوهش افزایش دما سهم سبح زیرکشو پنبه، بررنج،  رت  بر یافتهبنا قرار دادند.  و ارزیاب 

اره و گندم ای، سویا و گندم زمستانه را افزایش و سهم سبح زیرکشو جو،  رت، گندم بهخوشه

( با استداده از مردل نجیرو چندگانره کسرری     0210) مکارا چو و ه. دهددوروم را کاهش م 

                                                           
1 Kaminski et al. 
2 Israel 
3 Li et al. 
4 Cho et al. 
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 دراقتصادی اجتمراع ، محیبر  و جغرافیرای  و آب و هروای       هایعامل نقشفضای  به تبییت 

های زیرر  های زمیت )شامل کشاورزی، جنگل، مرتع، شهری، زمیتانواع کاربری هایتغییرپ یری

هرای ایرانت را   زمیت آنا تند. برای ایت منظور، ایا و کشور آمریکا پرداخ 41موارد(  دیگرآب و 

اطالعات مربوط بره سرهم هرر     آنگاهبندی و کیلومتر مربع تقسیم 12های در اندازه های قبعهبه 

ها و همچنیت اطالعات اقتصادی اجتماع ، محیب  و جغرافیای  مربوط نوع کاربری از کل زمیت

هرا مؤیرد ترمثیر    دند. یافتره آوری کرگرد 0210و  0222، 0220های را برای سال هاایت قبعهبه 

کره ایرت امرر در     بروده های زمیت انواع کاربری هایهای آب و هوای  بر تغییرپ یریعاملفراوا  

   باشد.تر م کاربری کشاورزی محسوس زمینه

های اقتصادسرنج  برا   از مدل تحقیقاتکه بیشتر  شودهای بان مشخص م نتایج بررس با مرور 

انرد.  ر وابسته محدود و به طرور مشرخص از مردل نجیرو چندگانره کسرری بهرره گرفتره        متغی

را بره  مدل نجیرو چندگانره کسرری     (0210( و چو همکارا  )0213ارا  )همچنیت    و همک

هرای  بررسر  اند. نتایج شکل فضای  مدنظر قرار داده و از روش اقتصادسنج  فضای  بهره گرفته

نحوه مدیریو زمیت و ا گوی تخصریص آ    ،آب و هوای  هایرپ یریدهند که تغییبان نشا  م 

هرای کشراورزی   دهنرد. ایرت امرر درمرورد فعا یرو     های مختلف را تحو تمثیر قرار م به فعا یو

 باشد.  تر م محسوس

میلیو  هکتار به اراض  کشاورزی اختصاص یافته اسرو )مرکرز آمرار ایررا ،      16در ایرا  حدود 

با ایت وجرود   .باشدم های کشاورزی کشور نقش مهم زمیت در فعا یو ویایگمورد (. ایت 1390

های بیشتر در جهرو گسرترش اراضر     کارگیری زمیته به د یل محدودیو عرضه زمیت امکا  ب

بریت  محدود کشاورزا  را ملزم به تخصیص زمیت ایت امروجود ندارد. های آت  در سالکشاورزی 

بخرش   هرای فهرا در راسرتای دسرتیاب  بره هرد     نوع فعا یوگزینش د. کنم  ی رقیبهافعا یو

آب و  هرای عاملشرایط ایت گیرد. از جمله کشاورزی و همسو با شرایط منبقه کشو صورت م 

و از ایرت   با تغییر عملکرد محصونت، سودآوری آنها را تغییرر داده  هاعاملباشند. ایت م هوای  

کره   از آنجرای  کننرد.  را کنتررل مر   صیص زمیت تخ ارتباط بادر  گیری کشاورزا طریا تصمیم

مناطا مجاور شرایط آب و هوای  مشابه دارنرد، انتبرار برر ایرت اسرو کره انتخراب محصرونت         

 تو یدی توسط کشاورزا  مناطا مجاور مشابه بوده و با یکدیگر همبستگ  فضای  داشته باشرند 

هرای  در سرال . دهرد نشا  م  های اقتصادسنج  فضای  راکارگیری مدله که ایت مسئله  زوم ب

کره  اقلیم موجب دگرگون  متغیرهای آب و هوای  مناطا گوناگو  شرده   هایاخیر تغییرپ یری
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بر مدیریو زمیت کشاورزی را بیش از پریش نمایرا    آنها  بررس  نحوه اثرگ اریایت امر ضرورت 

 سازد.  م 

بروده و متغیرهرای   برخروردار   ی تنوع آب و هوای  بانبه د یل گستره وسیع جغرافیای  از ایرا  

گیاها  زراعر  و  کشو . ایت امر موجب تغییرپ یری بانی  دارندآ  آب و هوای  مناطا مختلف 

هرای  فعا یرو آ  تنروع   در پ تنوع بانی آب و هوای  و  اسو. شدهمتنوع  در ایت مناطا  با  

نحروه اثرگر اری    بررسر  برای زمینه مناسب  را تواند م  ایت نواح در  صورت گرفته کشاورزی

    د. برا ایرت وجرود    هرا فرراهم سراز   وفعا یر ایرت  متغیرهای آب و هوای  بر تخصیص زمریت بریت   

 ایرت  که ایت امرر ضررورت توجره بره     بسیار اندک  در ایت زمینه صورت گرفته اسو هایبررس 

های آب متغیر تمثیربا هدف بررس   ایت پژوهشدهد.   ا آت  را نشا  م  هایبررس موضوع در 

   راعر  )شرامل  رالت، حبوبرات،     سراننه ز  گیاهرا  هرای  تخصیص زمیت بریت گرروه   درو هوای  

بره د یرل    گیاهرا  انتخاب ایرت گرروه از   . گیردم ای و جا یزی( صورت ، صنعت ، علوفههاسبزی

میلیو  هکترار از   10حدود  گیاها . ایت باشدم تقاضا  و عرضه هایدر بخش آنهابانی اهمیو 

)وزارت انرد  ای از تو یدات ایت بخش را بره خرود اختصراص داده   ض  کشاورزی و قسمو عمدهارا

 0/2حردود   آنهرا  از سوی دیگر مصرف خام یا فراوری شده محصرونت (. 1390جهاد کشاورزی، 

بان  مرکزی جمهروری اسرالم    ) شوندرا شامل م  های شهریهای سبد خانواردرصد از هزینه

تخصیص زمیت بریت  نقش متغیرهای آب و هوای  در  بررس اهمیو  تیببدیت تر(. 1393، ایرا 

 .شودبیش از پیش نمایا  م کشاورزی  ساننه زراع  گیاها انواع 

 روش تحقیق
مدل ارائه ساننه زراع ،  گیاها انواع  برای تو یدتخصیص زمیت بررس  نحوه  برای ایت پژوهش

ایت اسو که  بانای مدل . فرض پایهاده اسورا مبنا قرار د( 0213   و همکارا  ) شده توسط

های سود سازی ارزش حال جریا بیشینه پایههای گوناگو  بر کاربری بیتتخصیص زمیت 

کاربری به  tدر زما   i صورت قبعه زمیت گیرد. در ایتدر آینده صورت م ( )موردانتظار 

j  راببه گیرد، اگر و تنها اگر تعلا م
iktijt    به ازایjk   در ادبیات . باشدبرقرار

) به دو جزء قبع  به طور معمولتخصیص زمیت سود 
ijt)   و تصادف(

ijt ) شودتجزیه م: 

(1)  ijtijtijt    
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جزء قبع  
ijt انتظار از تخصیص قبعه زمیت میانگیت سود خا ص مورد i  به کاربریj  در

دهد. جزء تصادف  را نشا  م  tزما  
ijt میانگیت سود خا ص را نشا  داده و  انحراف از

برای جزء تصادف   اگردارد.   0یا توزیع مقدار حدی نوع اول 1توزیع نرمال شودم معمونً فرض 

ijt  صورت مدل نجیو چندگانه  در نظر گرفته شود، درآ مقدار حدی نوع اول توزیع

نبود توجه به مدل نجیو چندگانه اساس  ایراد  د.شواستخراج م استاندارد تخصیص زمیت 

    باشد که درصورت وجود همجوار م  هایبیت قبعه متقابل فضای  تخصیص زمیت اثرهای

. کنددار )یا ناسازگار( تواند با ایجاد اجزای اخالل دارای واریانس ناهمسان ، برآوردها را تورشم 

( بازنویس  0( را به شکل راببه )1راببه )توا  فضا م  ه ایت ترتیب با درنظر گرفتت اثرهایب

 :(0213)   و همکارا ،  دکر

(0)  ijtijtijtim

mi

jtijt w  


 

 که در آ 
jt 1باشرد ) فضرای  مر   خودرگرسیو )پارامتر(  فراسنجه|| jt  گررایش ( و درجره 

مراتریس   عنصررهای  imw دهرد. را نشرا  مر    jمحصول تو ید های همجوار به تخصیص زمیت

تصرریح  . دهنرد را نشرا  مر    mو  iهرای  ( بوده و راببه فضای  بیت زمیتWمجاورت فضای  )

 ( نوشته شود:3تواند به صورت راببه )به شکل ماتریس  م  (0راببه )

(3)  jtjttjtjtjt XW   1
 

),...,(( 3درراببررره ) 1
 Njtjtjt  ،),...,( 1111

  Nttt xxX  و),...,( 1
 Njtjtjt  

صررررورت ه توانررررد برررر ( مرررر 3یافترررره راببرررره )  شررررکل کرررراهش باشررررند. مرررر 

jtjtNjttjtNjt WIXWI  1

1

1 )()( 



    نوشته شود که در آNI  ماتریس

)(1دهد. با بسط داد  عبارت دی را نشا  م بع Nواحد   WI jtN   ه توانرد بر  مر   بانراببه

1....صورت 

22

11   jttjtjttjtjttjt XWWXX    اگرر  حال . شودبازنویس

عبارت 
jt  به شکلWI jtNjt        تعریف شرود، مراتریس واریرانس کوواریرانس

jt 
)]()[(1ب برا  متناسر  

jtjt     2خواهررد برود. در صررورت  کره

ijt قبرری مرراتریس   عنصرررهای
1)]()[( 

jtjt   1جدیرررردی برررره شررررکل   هررررایراببررررهبرررروده و

1

*

1



  ijtitijt xx   و
*

1

1**

1 )( 



  jtjtjt XX   جزء تصادف  همچنیت  و شوندتعریف
ijt    مشرابه برا توزیرع    تروزیع

                                                           
1  Normal Distribution 
2  Type-I Extreme Value Distribution 
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جزء تصادف  
ijt بین  کسر یا سهم زمیت پیش، در مدل نجیو چندگانه استاندارد داشته باشد

) tدر زما   i منبقهدر  jتخصیص به محصول  برایشده 
ijtp ( 4واند به صورت راببره ) ت( م

  :(0213)   و همکارا ،  بیا  شود

(4)  
 



 

j

jtijt

jtijt

ijtijtijt
x

x
xsEp

)exp(

)exp(
)|(

**

1

**

1**

1



 

( 0213   و همکرارا  )  .دهدرا نشا  م فضای   کسری ( درواقع مدل نجیو چندگانه4راببه )

کلیر توسط بار  نخستیتبرای ای که از روش  دومرحله برآورد مدل نجیو چندگانه فضای  برای

اسرتداده  ، معرفر  شرده اسرو   ای فضای  مدل نجیو دوجملهبرآورد برای  (0221) 1تو مکمیل

مردل نجیرو چندگانره    حرداکرر راسرتنمای    روش  یکرارگیر ه با ب در آ از. در ایت روش دندکر

هرای  فراسرنجه ( GMM) 0با استداده از روش تعمیم یافته گشتاورها آ  گاهو کسری برآورد شده 

را  هرا شیب فراسرنجه ( 4. با توجه به راببه )دشوفضای  حاصل م و چندگانه کسری مدل نجی

 :(0213)   و همکارا ،  داستخراج کر (6( و )0) هایراببهتوا  به صورت م 

(0)  **

1])([ 



ijtiktijt

kt

ijt
xppjk

p



 

(6)  ])()[(])([
2

**

1

iikt

ikt

ktijt

ktiktiktijt

kt

ijt x
Hppjk

p




 







 

)(عبارت  (6( و )0) هایراببهدر  jk   صورت که در بودهتابع شاخصjk   و  ی برابر با

**همچنرریت . خواهررد بررودصررورت برابررر بررا صرردر  در یرررایت

1

1)( 

 ktktNkt WXWIH   و
111 )()()(   WIWIWWI ktNktNktNkt    بررا توجررره بررره  باشرررند. مرر    

Wktصرورت   باشرد درآ   0ktزمان  که بیا  شده  هایراببه    ود. در ایرت خواهرد بر 

)(0باشد،م  0iiwصورت به د یل اینکه   iikt  .بره ایرت ترتیرب زمران  کره      خواهد بود

0kt  یهمهبه ازای tk,ه ( به ترتیب بر 6( و )0ها در روابط )ها برقرار باشد شیب فراسنجه

 گردند:( تعریف م 1و )( 2) هایراببهصورت 

                                                           
1 Klier & McMillen 
2  Generalized Method of Moments 
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(2)  1])([ 



itiktijt

kt

ijt
xppjk

p



 

(1)  ktntiktijt

kt

ijt
WXppjk

p



)(])([ 1




 

),(ای به شرکل  حال اگر راببه  ttt       تعریرف شرود کره در آ),...,( 11 tJtt 
   و

),...,( 11 tJtt   صررورت ه توانررد برر مرر  هررافراسررنجهصررورت شرریب   ، در ایررتباشررد

tijtijt pg   ( به دسو خواهند آمد:9صورت راببه )ه تعریف شود. اجزای اخالل نیز ب /

(9)  ijtijtijt psu   

),(هرای او یره   سازی معاد ه اجزای اخالل تعمیم یافته پیرامرو  بررآورد  با خب  000  ttt  

)(توا  عبارت م  00

ttijtijtijt guu   ( 12دسرو آورد کره معرادل عبرارت راببره )      هرا ب  

 باشد:م 

(12)  
ijttijttijtijt uggu   00  

( 12( ا ر  ) 2) هرای راببره کارگیری ه با بتوا  مدل نجیو چندگانه فضای  را م به ایت ترتیب 

)مردل نجیرو    0t( برا فررض   4رگرسریو  راببره )   در آ راز برای ایت منظور . کردبرآورد 

ه کرارگیری  بر برا   د.شرو برآورد م کارگیری روش حداکرر راستنمای  ه و با بچندگانه استاندارد( 

ˆ0) مدل نجیو چندگانه اسرتاندارد  های برآورد شدهفراسنجه
tمراتریس  ابتردای  آوردهرای  ( بر 

0

t 0( صورته ب,ˆ( 00  tt   ( 9( ا ر  ) 2) هایراببهبا استداده از در ادامه  ند.شواستخراج م

)شیب مقادیر 
ijtg( و اجزای اخالل تعمیم یافته )0

ijtu) 00 مقرادیر  و

tijtijt gu    مر  محاسربه-

),...,(متغیرهرررای  ،. در مرحلررره دومشررروند 1
 Njtjtjt ggG رهرررای ابرررزاری ) روی متغی

1

5

11 ,...,,  ttt XWWXX )صرورت  ه بینر  شرده بر   شده و مقادیر پیش برازشjtĜ   محاسربه  

)],...,()([متغیرهرای   درنهایرو . دشرون م  0

1

0

1

0

11

0

11
  ttNJtNJttt gugu    روی متغیرهرای

)ˆ,...,ˆ( 11


 tJt GG  ای هر های برآورد شده هما  فراسرنجه ضریبت مرحله . در ایشوندم برازش

t (فضررای  کسررری چندگانررهمرردل نجیررو هررای فراسررنجه ) صررورت ه باشررند کرره برر مرر

)ˆ,ˆ(ˆ  ttt   1نهای  متغیرهای توضیح  اثرهای  ،شوند. پس از برآورد مدلبیا  مitx  بر

بره دسرو   ( 11راببره )  بانند توام  گوناگو های کاربریبرای موردانتظار زمیت تخصیص  سهم 
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)چرو و همکرارا ،    دهرد ای( را نشرا  مر   )ضرب درایره  1ضرب هادامار  عملگرکه در آ   آیند

0210). 

(11)  ))(/)(/( 11

1

 








K

ktNiktiktktjtNijtjtijt

it

ijt
WIWIp

x

p
   

کرل   اطالعرات زراعر   بررآورد مردل نجیرو چندگانره کسرری فضرای         بررای  ایت پرژوهش در 

از وزارت جهاد کشاورزی و اطالعات هواشناس  آنها از سازما  هواشناسر    های کشورهرستا ش

با توجه به اینکه برآورد مدل نجیو چندگانره کسرری فضرای  نیراز بره      . دریافو شدکل کشور 

( GIS) 0اطالعرات  جغرافیرای    سرامانه تعییت ماتریس مجاورت فضای  دارد، برای ایت منظرور از  

از . شرد ها بر اطالعات جغرافیای  آنها منببرا  العات زراع  و هواشناس  شهرستا استداده و اط

های هواشناس  بر حسب شهرستا  نبوده و برر اسراس   که برخالف اطالعات زراع ، داده آنجای 

د، ایت اطالعات برای هر شهرستا  شوآوری م گرد (سینوپتی همدید )های هواشناس  ایستگاه

هرای هواشناسر  اسرتخراج و در مرواردی کره برخر  از       یرای  ایسرتگاه  بسته به موقعیرو جغراف 

به دسو آورد  اطالعرات   براییاب  های درو ، از روشایستگاه هواشناس  نداشتندها شهرستا 

 .شدهواشناس  آنها استداده 

شهرستا  به عنوا  جامعه آماری در نظر گرفته شد و اطالعات  336ا توجه به اطالعات موجود ب

مرورد اسرتداده قررار گرفرو.      1391و اطالعات هواشناس  سرال   1391-1390های سال زراع 

زراعر  شرامل  رالت، حبوبرات،     سراننه   گیاها اطالعات زراع  مربوط به سبح زیرکشو انواع 

ای )برر حسرب هکترار( و اطالعرات     علوفره  گیاهرا  جا یزی و  گیاها صنعت ،  گیاها ، هاسبزی

(، مجمروع برارش ماهانره    سلسیوسدمای ماهانه )بر حسب درجه هواشناس  نیز شامل میانگیت 

رطوبو ماهانه )بر حسب درصد( و میانگیت سرعو باد ماهانره )مترر   متر(، میزا  )بر حسب میل 

 . ریافو شدندد های  یربطسازما به حضوری مراجعه  بااند که بر ثانیه( بوده

 نتایج و بحث
 ایرت متغیرهرا  باشد یاز به متغیرهای وابسته کسری م های کسری نکه در برآورد مدل از آنجای 

سراننه   گیاها بر کل سبح زیرکشو زراع  ساننه  گیاها تقسیم سبح زیرکشو هر گروه از  با

، ایرت اطالعرات بره    اطالعات هواشناسر   ماهانه بود  با توجه به در ادامه .به دسو آمدند زراع 

                                                           
1  Hadamard product 
2 Geographic Information System 
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آب و هروای    با متغیرهای توضریح   برآورد مدلتا امکا   شدندصورت ساننه و فصل  استخراج 

او یره   با توجه به اینکه برآورد مدل .شودو در نهایو گزینش بهتریت مدل فراهم  فصل  و ساننه

با استداده از برآوردگر شربه حرداکرر راسرتنمای  صرورت      یا هما  مدل نجیو چندگانه کسری

( و معیرار اطالعرات    AIC) 1اطالعات  آکائیر   از معیار ی او یههامقایسه مدل برایگیرد،   ا م 

و درنهایو مدل نجیو چندگانه کسری فضای  برا متغیرهرای توضریح     ( استداده BIC) 0بیزیت

برآورد آ  بره شرکل فضرای      در مرحله بعدو   بهتریت مدل انتخاب به عنواساننه  آب و هوای 

مجراورت فضرای     یهااز بیت انواع ماتریسبه شکل فضای ،  برآورد مدل برای مدنظر قرار گرفو.

معکروس  مراتریس مجراورت فضرای     و  3ماتریس مجاورت فضای  ملکه ماننرد شامل آنها دو نوع 

بره د یرل پرکراربرد    ماتریس مجاورت فضای  ملکره ماننرد   انتخاب . گرفومدنظر قرار  4ایفاصله

روش صرر بدررد برود     منحبه د یرل   ایماتریس مجاورت فضای  معکوس فاصله انتخابو بود  

اسرو   یرادآوری نزم به . بوده اسو های مجاورت فضای آ  در مقایسه با سایر ماتریساستخراج 

بره  نترایج  . شردند اسرتداده   0که هر دو نوع ماتریس مجاورت فضای  به شکل نرمال شده ردیدر  

 .آورده شد( 1در جدول ) دسو آمده

 شده( مدل الجیت چندگانه کسری فضایی برآورد 1جدول )
ماتریس مجاورت   

 فضای  ملکه مانند

ماتریس مجاورت فضای  

 ایفاصله

 گیاها گروه 

 ساننه زراع 

ضریب  متغیر توضیح 

 رگرسیو  

خبای 

 معیار

ضریب 

 رگرسیو  

خبای 

 معیار

 

  هاسبزی

 

 23/2 20/2 23/2 24/2 91میانگیت دمای سال 

 221/2 2221/2 221/2 -221/2* 91مجموع بارش سال 

 21/2 20/2 21/2 20/2* 91 سال میانگیت رطوبو

 03/2 -42/2* 01/2 -30/2* 91میانگیت سرعو باد سال 

 13/1 93/0*** 01/1 44/12*** 91سهم سبح زیر کشو  الت سال 

 11/3 11/4 49/3 43/12*** 91سهم سبح زیر کشو حبوبات سال 

 43/0 62/1*** 93/1 63/14*** 91سال  هاسهم سبح زیر کشو سبزی

 20/3 04/4 41/0 30/2*** 91صنعت  سال  گیاها سهم سبح زیر کشو 

                                                           
1 Akaike Information Criterion: 
2 Bayesian Information Criterion 
3 Queen Contiguity Matrix 
4 Inverse-Distance Matrix 
5 Row Normalized 
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 ( مدل الجیت چندگانه کسری فضایی برآورد شده1ادامه جدول )

ادامه 

  هاسبزی

 

 21/3 19/1*** 36/0 00/10*** 91جا یزی سال  گیاها سهم سبح زیر کشو 

 11/0 02/0*** 03/1 21/12*** 91ای سال علوفه گیاها سهم سبح زیر کشو 

 11/0 -24/2*** 29/1 -02/10*** عرض از مبدأ

 /22221 222226/2 220/2 223/2 خودرگرسیو فضای  فراسنجه

 

 گیاها 

 صنعت 

 24/2 -221/2 24/2 -23/2 91میانگیت دمای سال 

 221/2 220/2* 221/2 2226/2 91مجموع بارش سال 

 20/2 -222/2 21/2 -222/2 91 سال میانگیت رطوبو

 06/2 16/2 04/2 32/2 91میانگیت سرعو باد سال 

 62/1 02/4*** 31/1 01/0*** 91سهم سبح زیر کشو  الت سال 

 49/4 10/6 30/4 21/1* 91سهم سبح زیر کشو حبوبات سال 

 09/0 33/4* 42/0 91/1*** 91سال  هاسهم سبح زیر کشو سبزی

 23/3 46/0 02/0 40/3 91 صنعت  سال گیاها سهم سبح زیر کشو 

 00/3 06/4 92/0 42/0 91جا یزی سال  گیاها سهم سبح زیر کشو 

 00/0 12/3* 24/0 62/4** 91ای سال علوفه گیاها سهم سبح زیر کشو 

 10/0 -04/3 96/1 -21/3* عرض از مبدأ

 22221/2 22222/2*** 221/2 222/2*** خودرگرسیو فضای  فراسنجه

 
  الت

 20/2 23/2 20/2 20/2 91یت دمای سال میانگ

 2226/2 221/2* 2226/2 2224/2 91مجموع بارش سال 

 229/2 224/2 229/2 220/2 91 سال میانگیت رطوبو

 10/2 -11/2 10/2 21/2 91میانگیت سرعو باد سال 

 90/2 23/3 24/2 32/0*** 91سهم سبح زیر کشو  الت سال  

 91/1 00/0 11/1 00/0*** 91ال سهم سبح زیر کشو حبوبات س

 00/1 29/1 24/1 93/3*** 91سال  هاسهم سبح زیر کشو سبزی

 01/0 49/3 12/1 29/4** 91صنعت  سال  گیاها سهم سبح زیر کشو 

 23/1 21/0 00/1 14/0 91جا یزی سال  گیاها سهم سبح زیر کشو 

 94/2 01/1 23/2 10/0*** 91ای سال علوفه گیاها سهم سبح زیر کشو 

 30/1 -06/0*** 12/1 -16/3*** عرض از مبدأ

 222220/2 -222223/2 2221/2 22224/2 خودرگرسیو فضای  فراسنجه

 

 حبوبات

 26/2 -21/2 22/2 -11/2*** 91میانگیت دمای سال 

 221/2 221/2 221/2 -2220/2 91مجموع بارش سال 

 21/2 -223/2 21/2 -20/2 91 سال میانگیت رطوبو

 01/2 -09/2 02/2 -21/2 91میانگیت سرعو باد سال 

 22/6 33/3 91/4 02/1* 91سهم سبح زیر کشو  الت سال  
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 ( مدل الجیت چندگانه کسری فضایی برآورد شده1ادامه جدول )
ادامه 

 حبوبات

 36/6 42/3 01/0 10/11** 91سهم سبح زیر کشو حبوبات سال 

 11/2 -31/1 11/6 -20/0 91سال  هاسهم سبح زیر کشو سبزی

صنعت  سال  گیاها سهم سبح زیر کشو 

91 

02/2 11/6 12/1 00/2 

جا یزی سال  گیاها سهم سبح زیر کشو 

91 

00/2- 34/2 02/1- 22/1 

ای سال علوفه گیاها سهم سبح زیر کشو 

91 

12/3 16/0 93/2 31/6 

 01/6 -34/1 11/0 -02/4 عرض از مبدأ

 22221/2 22221/2 221/2 -221/2 سیو فضای خودرگر فراسنجه

 

 گیاها 

 جا یزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24/2 22/2* 24/2 26/2 91میانگیت دمای سال 

 221/2 220/2** 221/2 2220/2 91مجموع بارش سال 

 20/2 -229/2 21/2 -21/2 91 سال میانگیت رطوبو

 00/2 -29/2 01/2 21/2 91میانگیت سرعو باد سال 

 91/3 13/0 42/3 10/2** 91ت سال سهم سبح زیر کشو  ال

 00/4 00/0 09/4 49/9** 91سهم سبح زیر کشو حبوبات سال 

 21/4 20/1 00/3 43/1** 91سال  هاسهم سبح زیر کشو سبزی

صنعت  سال  گیاها سهم سبح زیر کشو 

91 

*46/2 02/4 12/0 16/4 

جا یزی سال  گیاها سهم سبح زیر کشو 

91 

***19/10 02/4  93/6 21/0 

ای سال علوفه گیاها سهم سبح زیر کشو 

91 

**44/1 60/3 19/0 00/4 

 92/3 -02/4 60/3 -42/9*** عرض از مبدأ

 22221/2 22220/2* 220/2 220/2 خودرگرسیو فضای  فراسنجه

 درصد( 1و  درصد 0 ،درصد 12داری در سبح به ترتیب معن  ، **** و **) های تحقیا: یافتهمنبع

در  هرا یبداری ضرر دو نروع مردل از  حراظ معنر      توا  دریافو که هر( م 1توجه به جدول )با 

مدل نجیو چندگانه کسری فضای  برا مراتریس    قبو   قرار دارند. ایت امر در زمینهسبح قابل 

که مقادیر سراننه متغیرهرای    شودباشد. مالحظه م تر م محسوسمجاورت فضای  ملکه مانند 

بره عنروا     1391ساننه زراع  در سال زراعر    گیاها م سبح زیرکشو انواع هواشناس  و سه

هرا در سرال   ساننه زراع  شهرستا  گیاها متغیرهای توضیح دهنده سهم سبح زیرکشو انواع 

کشراورزا    هرای گیرری گیرری تصرمیم  با توجه به نحوه شرکل اند. ایت امر وارد مدل شده 1390
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انرواع  کشراورزا  در مرورد کاشرو     هرای گیرری وضوع، تصمیمبنابر ادبیات مصورت گرفته اسو. 

 گ شرته دوره  هرای و هوای آینده که بر مبنای مشاهدهآنها از آب  تحو تمثیر انتظارهای گیاها 

امکانرات جرایگزین     پایهبر  کنون و دوره  پیشگیرد، قرار دارد. فاصله زمان  بیت دوره شکل م 

و فرراهم  سراننه  زراعر    گیاهرا  انتخراب  به د یل  وهشایت پژگیرد که در ها صورت م کاربرد

( و 91)سرال   پریش فاصرله زمران  دوره   هرا،  بود  امکانات جانشین  ساننه بیت ایت نوع کاربری

تحرو ترمثیر ا گوهرای     هرا گیریشد. از سوی دیگر ایت تصمیم( یکسال انتخاب 90) کنون دوره 

در  گیاهرا  مقادیر سهم سبح زیرکشو انرواع   کرد کشو رایج در هر منبقه قرار دارد.   ا وارد 

د  وارد کرر کشراورزا  را نشرا  دهرد.     هایگیریواند تمثیر ایت ا گوها در تصمیمتم  پیشدوره 

نیز به ایت د یرل   هامعاد ه کلساننه به عنوا  متغیرهای توضیح  در  گیاها انواع  یهمهسهم 

برا   هرا ی معاد ههمهمتغیرهای توضیح  بوده اسو که در مدل نجیو چندگانه کسری فضای ، 

تروا  دریافرو کره تنهرا ضرریب      با توجه بره مردل بررآورد شرده مر      باشند. یکدیگر یکسا  م 

باشرد. مربرو برود     دار مر  صنعت  از  حاظ آمراری معنر    گیاها خودهمبستگ  فضای  گروه 

شهرسرتا   صرنعت  در یر     گیاهرا  که افزایش سهم سبح زیر کشو  دهدنشا  م  بانضریب 

 های مجاور را به دنبال دارد.  در شهرستا  گیاها افزایش سهم سبح زیرکشو ایت 
 هرای آ  اثرهرای  باشد و بیت معاد هکسری فضای  ی  مدل  یرخب  م  گانهمدل نجیو چند

ر ایت راسرتا بایرد بره بررآورد     وجود ندارد. د هایبد دارد.   ا تدسیر مستقیم  از ضرمتقابل وجو
های مختلف پرداختره شرود.   ی  تغییرات هرکدام از متغیرهای توضیح  بر سهم گروهنها اثرهای
شرده   آورده( 0ها محاسبه و در جدول )نهای  تغییرات متغیرهای توضیح  بر انواع سهم اثرهای

ادیر متغیرهرای  نهرای  در سربح میرانگیت مقر     ی اثرهرای همره اسو که  یادآوریاسو. نزم به 
 دند.توضیح  محاسبه ش

 ساالنه زراعی گیاهاننهایی متغیرهای توضیحی بر سهم سطح زیر کشت انواع  ( اثرهای2ول )جد
ماتریس مجاورت فضای  ملکه   

 مانند

ماتریس مجاورت فضای  

 ایفاصله

 گیاها گروه 

 ساننه زراع 

خبای  اثرات نهای  متغیر توضیح 

 معیار

خبای  اثرات نهای 

 معیار

 221/2 223/2* 2221/2 221/2** 91میانگیت دمای سال   هاسبزی

 22226/2 -22223/2 22220/2 -22221/2*** 91مجموع بارش سال 

 2221/2 226/2 2223/2 221/2*** 91 سال میانگیت رطوبو
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ساالنه  گیاهاننهایی متغیرهای توضیحی بر سهم سطح زیر کشت انواع  ( اثرهای2ادامه جدول )

 زراعی
 

 

 21/2 -21/2 220/2 -21/2*** 91میانگیت سرعو باد سال 

 29/2 09/2*** 23/2 00/2*** 91سهم سبح زیر کشو  الت سال 

 03/2 01/2 12/2 12/2 91سهم سبح زیر کشو حبوبات سال 

ادامه 

 هاسبزی

 13/2 03/2*** 20/2 33/2*** 91ها سال سهم سبح زیر کشو سبزی

 10/2 11/2 20/2 10/2*** 91سهم سبح زیر کشو گیاها  صنعت  سال 

 12/2 02/2*** 26/2 34/2*** 91سهم سبح زیر کشو گیاها  جا یزی سال 

 13/2 32/2*** 20/2 03/2*** 91ای سال سهم سبح زیر کشو گیاها  علوفه

گیاها  

 صنعت 

 226/2 -223/2 21/2 -21/2 91میانگیت دمای سال 

 2221/2 -222229/2 2223/2 2220/2 91مجموع بارش سال 

 223/2 223/2 226/2 -223/2 91 سال یانگیت رطوبوم

 23/2 23/2 21/2 13/2 91میانگیت سرعو باد سال 

 06/2 03/2* 03/2 22/1* 91سهم سبح زیر کشو  الت سال 

 20/2 09/2 62/1 19/0 91سهم سبح زیر کشو حبوبات سال 

 41/2 46/2*** 92/2 19/0*** 91ها سال سهم سبح زیر کشو سبزی

 39/2 31/2 13/2 06/2 91سهم سبح زیر کشو گیاها  صنعت  سال 

 49/2 02/2 20/1 42/2 91سهم سبح زیر کشو گیاها  جا یزی سال 

 39/2 36/2 11/2 04/1 91ای سال سهم سبح زیر کشو گیاها  علوفه

  الت

 

 229/2 21/2 226/2 21/2** 91میانگیت دمای سال 

 2220/2 2224/2* 2221/2 22221/2 91مجموع بارش سال 

 223/2 2220/2 220/2 220/2 91 سال میانگیت رطوبو

 24/2 -21/2 23/2 -23/2 91میانگیت سرعو باد سال 

 33/2 32/1*** 04/2 21/1*** 91سهم سبح زیر کشو  الت در سال 

 66/2 01/2 06/2 61/2 91سهم سبح زیر کشو حبوبات سال 

 40/2 03/2 33/2 -221/2 91ل ها ساسهم سبح زیر کشو سبزی

 22/2 00/1 49/2 19/2 91سهم سبح زیر کشو گیاها  صنعت  سال 

 62/2 64/2 44/2 09/2 91سهم سبح زیر کشو گیاها  جا یزی سال 

 30/2 32/2 32/2 02/2 91ای سال سهم سبح زیر کشو گیاها  علوفه

 223/2 -226/2* 221/2 -223/2*** 91میانگیت دمای سال  حبوبات

 22224/2 22220/2 22221/2 -22221/2 91مجموع بارش سال 

 2229/2 -2224/2 2223/2 -2224/2 91 سال میانگیت رطوبو 

 229/2 -21/2 223/2 -224/2 91میانگیت سرعو باد سال 

 32/2 -16/2 29/2 22/2 91سهم سبح زیر کشو  الت در سال 

 32/2 -12/2 12/2 29/2 91سهم سبح زیر کشو حبوبات سال 

 43/2 -30/2 11/2 -10/2 91ها سال سهم سبح زیر کشو سبزی

 43/2 19/2 11/2 21/2 91سهم سبح زیر کشو گیاها  صنعت  سال 
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ساالنه  گیاهاننهایی متغیرهای توضیحی بر سهم سطح زیر کشت انواع  ( اثرهای2ادامه جدول )

 زراعی

ادامه 

 حبوبات

 04/2 -09/2 13/2 -19/2 91ا یزی سال سهم سبح زیر کشو گیاها  ج

 39/2 -02/2 12/2 222/2 91ای سال سهم سبح زیر کشو گیاها  علوفه

گیاها  

 جا یزی

 221/2 221/2* 221/2 220/2** 91میانگیت دمای سال 

 22220/2 22221/2 22220/2 22221/2 91مجموع بارش سال 

 2220/2 -221/2*** 2226/2 -2220/2 91 سال میانگیت رطوبو

 220/2 -220/2 226/2 -220/2 91میانگیت سرعو باد سال 

 10/2 20/2 13/2 12/2 91سهم سبح زیر کشو  الت سال 

 13/2 29/2 10/2 10/2 91سهم سبح زیر کشو حبوبات سال 

 10/2 22/2 13/2 11/2 91ها سال سهم سبح زیر کشو سبزی

 13/2 26/2 14/2 12/2 91سهم سبح زیر کشو گیاها  صنعت  سال 

 10/2 34/2** 12/2 39/2*** 91سهم سبح زیر کشو گیاها  جا یزی سال 

 13/2 14/2 14/2 02/2 91ای سال سهم سبح زیر کشو گیاها  علوفه

 درصد( 1و  درصد 0 ،درصد 12داری در سبح به ترتیب معن  ، **** و **) های تحقیا: یافتهمنبع

  اند.محاسبه شده 1ده از تکنی  د تاانحراف معیارها با استدا

نهای  به دسو آمده برای هر دو مدل تا حدود زیادی مشرابه یکردیگر    ( اثرهای0مبابا جدول )

 به مقادیر اثرهرای  استناد براید برای تممیت اعتبار نزم شوگونه که مالحظه م  باشند. هما م 

نهای  محاسربه   ها اثرهایبنابر یافته داری آماری آنها نیز گزارش شده اسو.سبوح معن  ،نهای 

شده مدل نجیو چندگانه کسری فضای  با ماتریس مجاورت فضای  ملکه مانند در مقایسره برا   

ای در اثرات نهای  مدل نجیو چندگانه کسری فضرای  برا مراتریس مجراورت معکروس فاصرله      

و کره متغیرر دمرا بره     تروا  دریافر  ( م 0با توجه به جدول )قرار دارد.  داری بهتریسبح معن 

 گیاهرا  کشرو انرواع   نقش زیادی در تعییت سهم سربح زیر  تریت متغیر آب و هوای عنوا  مهم

 گیاهرا  ،  رالت و  هاسبح زیر کشو سبزیبر سهم  ساننه زراع  دارد. به طوری که افزایش آ 

       و برر سرهم سربح     ترمثیر مندر  دارد  سرهم سربح زیرکشرو حبوبرات     بر و  تمثیر مربوجا یزی 

ای که با مبنا قرار داد  مردل  باشد. به گونهتمثیر م صنعت  از  حاظ آماری ب  گیاها زیرکشو 

توا  بیا  نمود کره برا   م  مانند نجیو چندگانه کسری فضای  با ماتریس مجاورت فضای  ملکه

جا یزی به ترتیرب بره    گیاها ،  الت و هاای دما سهم سبح زیر کشو سبزیافزایش ی  درجه

کشرو حبوبرات بره    کنند. همچنیت سهم سربح زیر یدا م درصد افزایش پ 0/2و  1، 1/2یزا  م

دهد کره ترمثیر   نهای  متغیر بارش نشا  م  کند. نتایج اثرهایصد کاهش پیدا م در 3/2میزا  

                                                           
1 Delta Method 
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باشد و دار م معن  هاها بر سهم سبح زیرکشو سبزیبارش از  حاظ آماری تن هایتغییرپ یری

را به میرزا    هامتر سهم سبح زیر کشو سبزیبارش ساننه به میزا  ی  میل  افزایش مجموع

و  هرا داری برر سرهم سربح زیرکشرو سربزی     دهد. رطوبو تمثیر معن درصد کاهش م  221/2

رطوبرو سرهم سربح زیرر کشرو       جا یزی دارد، به طوری که با افرزایش یر  درصردی    گیاها 

کنند. مقدار اثرر نهرای    جا یزی کاهش پیدا م  گیاها افزایش و سهم سبح زیر کشو  هاسبزی

اد ساننه سرهم سربح   سرعو باد بیانگر آ  اسو که با افزایش هر متر در ثانیه میانگیت سرعو ب

برر   افرزو  ( 0مقرادیر جردول )   برابرر یابرد.  به میزا  ی  درصرد کراهش مر     هازیرکشو سبزی

نیرز برر    پریش نه زراعر  در دوره  سان گیاها سبح زیرکشو انواع متغیرهای آب و هوای ، سهم 

داری آماری و با توجه بره  ن باشد. با درنظر گرفتت معآنها مؤثر م  کنون سهم سبح زیر کشو 

صرنعت ،   گیاهرا  ، هرا ایش سهم سربح زیرکشرو  رالت، سربزی    نهای  گزارش شده افز اثرهای

در دوه  اهر سرهم سربح زیرکشرو سربزی    برر   پیشه ای در دورعلوفه گیاها جا یزی و  گیاها 

سرهم  برر   پریش  دورهدر  هاش سهم سبح زیرکشو  الت و سبزی. افزایتمثیر مربو دارد کنون 

در  . سرهم سربح زیرکشرو  رالت    تمثیر مربو داردصنعت  در سال بعد  گیاها سبح زیرکشو 

و با افزایش سهم  بعد مؤثر بودهسهم سبح زیرکشو آنها در دوره  به میزا  زیادی بر پیشدوره 

یابرد.  افزایش مر   کنون سهم سبح زیر کشو  الت در دوره  پیششو آنها در دوره سبح زیرک

نیرز برر سرهم سربح زیرکشرو آ  در دوره       پیشجا یزی در دوره  گیاها سهم سبح زیرکشو 

 تمثیر مربو دارد. کنون 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ساننه زراع  در  ها گیابر تخصیص زمیت بیت انواع  مؤثر هایعاملبا هدف بررس   ایت پژوهش

 بررای  .و با استداده از مدل نجیو چندگانه کسری فضرای  صرورت گرفرو   های ایرا  شهرستا 

فضا در مردل از دو نروع مراتریس مجراورت فضرای  ملکره ماننرد و مراتریس          کرد  اثرهایوارد 

انره  مدل نجیرو چندگ  هایفراسنجه ،نتایج بنابرشد. ای استداده مجاورت فضای  معکوس فاصله

ه اسو، از  حراظ  برآورد شدملکه مانند کارگیری ماتریس مجاورت فضای  هکه با بکسری فضای  

ایرت  هرای  تحلیرل  پایره  ایت مردل به همیت د یل . دنداری آماری در سبح بانتری قرار دارمعن 

 ده اسو.را فراهم کر پژوهش
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 نشا  دهنرده ه زراع  سانن گیاها های مختلف همبستگ  فضای  برای گروه هاییببررس  ضر

بره  یرر از    گیاهرا  ایرت  انواع  یهمههمبستگ  فضای  برای  هاییبضرداری آماری معن  نبود

تو یرد  هرای مختلرف در   تمثیر همجواری شهرسرتا   نبودبیانگر ایت امر  .باشدصنعت  م  گیاها 

زیرکشرو  سرهم سربح   باشرد.  مر  صرنعت    گیاها ساننه زراع  به  یر از  گیاها انواع  یهمه

 گیاهرا  تو یرد   احتمال داشته وبا یکدیگر همبستگ  فضای  مربو  هاشهرستا صنعت   گیاها 

بره ویژگر  منحصرر بدررد      نرد توانایت نترایج مر    .باشدبان م  مجاور هایشهرستا در  صنعت 

 ،محصرونت  دیگر. چراکه برخالف داشته باشنداشاره  گیاها  دیگرصنعت  در مقایسه با  گیاها 

     فررآوری در  بررای  بره طرور معمرول   و صررف  تجراری   هرای هردف ید محصونت صرنعت  برا   تو 

حصرونت در  تو یرد ایرت م   موجرب تمرکرز  . ایت امرر  گیردصورت م صنایع تبدیل   هایکارخانه

در  ی همجروار هاشهرستا و همبستگ  فضای  مربو شده  هاهای اطراف ایت کارخانهشهرستا 

 دنبال داشته اسو. را بهتو ید محصونت صنعت  

 یهمره داری آماری آنهرا سرهم سربح زیرکشرو     نهای  محاسبه شده و معن  اثرهایبا توجه به 

به طروری کره    ،گیردصنعت  تحو تمثیر دما قرار م  گیاها ساننه زراع  به  یر از  گیاها انواع 

سربح   افرزایش و سرهم  جرا یزی   گیاهرا   و ،  التهاسهم سبح زیرکشو سبزی با افزایش دما

تواند به د یل سهم بانی کشو دیم در مقایسه برا  ایت امر م باشد. زیرکشو حبوبات کاهش م 

آب و هوای  را افزایش  هایگیاها  از تغییرپ یریپ یری ایت کشو آب  حبوبات باشد که آسیب

ه های صورت گرفتر بین آب و هوای  و پیش هایند تغییرپ یریبا ادامه رو بدیت ترتیبدهد. م 

 گیاهرا  ،  رالت و  هرا یت اسو که سهم سبح زیرکشرو سربزی  در زمینه افزایش دما انتظار بر ا

کشرو   کراهش سرهم سربح زیرر    یابرد.   جا یزی افزایش و سهم سبح زیرکشو حبوبات کاهش

مهرم   جایگراه  توجره بره  برا  که ایت امر  تو ید حبوبات را به دنبال خواهد داشوکاهش حبوبات، 

را بره   پیامردهای  توانرد  مر  های گوشت  ارزا  در مقایسه با فرآورده تممیت پروتئیت درحبوبات 

 دنبال داشته باشد.

باشرد و کشرور ایررا     م  رخ داد آب و هوای  در جها  در حال  هایبا  حاظ اینکه تغییرپ یری

ورزی پ یری بخش کشاباشد، نزم اسو با اتخا  تدابیر مناسب آسیبنیز از ایت امر مسترن  نم 

حجرم  نزم اسرو  . در ایرت راسرتا   برسرد  کمتریت میرزا  به  هایدات آ  از ایت تغییرپ یریو تو 

مقدار  تعییت کنندهتواند ایت امر م . بین  شودپیشآنها در آینده  مختلف جمعیو و نیاز   ای 

گیری راهکارهرای  کارهب با موردنیاز محصونت گوناگو  بوده و بستر نزم برای تو ید آنها راتو ید 
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برا   پرژوهش ایرت  هرای  . در چرارچوب یافتره  کندفراهم آب و هوای   هایتببیق  با تغییرپ یری

 بررای افزایش دما سهم سبح زیر کشرو حبوبرات در کشرور کراهش خواهرد یافرو. از ایرت رو        

پژوهشر    هرای شود مؤسسهتوصیه م جلوگیری از کاهش سبح زیرکشو حبوبات و تو ید آنها 

داده و وزارت جهراد کشراورزی ترالش    را مردنظر قررار   مای حبوبرات  گربه مقاوم  هایرقمتو ید 

هرای  تخصریص زمریت بریت گرروه     ایت پرژوهش در . داشته باشد هارقمایت  ترویج برایمضاعد  

انرواع   دیگرر . در حا   که بخش کشاورزی تو ید کننرده  گرفوساننه زراع  مدنظر قرار  گیاها 

آتر  تخصریص    هرای بررسر   شرود پیشنهاد م   ا  باشد.محصونت زراع ، با   و دام  نیز م 

 ها را نیز مدنظر قرار دهند.  بخشزیرزمیت در ایت 
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