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تغییرات الگوي کشت محصوالت زراعی در ایران ررسی ب

 9387-88تا  9329-22طی دوره 
 1امین ارجمندی، حسین مهرابی بشرآبادی

 53/51/5931پذیرش: تاریخ                                                                               20/12/5935  تاریخ دریافت:

 چکیده
در کشورهای در حال  ویژهیکی از عوامل تاثیرگذار در رشد و توسعه بخش کشاورزی، بهعنوان کشت به الگوی

صی دارای اهمیت خا هستند، روروبهتوسعه که با افزایش جمعیت، رشد تقاضا و بهبود نسبی سطح زندگی مردم 
و افزایشی  زینیاست. در این راستا این مطالعه به بررسی تغییر الگوی کشت محصوالت زراعی بر حسب اثر جایگ

ان ها نش. نتایج بررسیه استو رابطه آن با تولید این محصوالت در ایران پرداخت 1793-99تا  1761-60در دوره 
به کاشت  گرایشدرصد سطح زیر کشت محصوالت زراعی،  51گندم بر بیش از  کشت داد که با وجود تسلط

جات وجود داشته است، الم پر مصرف حبوبات و صیفیهای روغنی و برخی اقای، دانهمحصوالتی همچون ذرت دانه
 3/59است. به طور مشخص  ای که هم اثر جایگزینی و هم اثر افزایشی در تغییر الگوی کشت موثر بودهگونهبه

ی بررس درصد تغییرات ناشی از اثر جایگزینی بوده است. 7/21درصد تغییرات سطح زیر کشت ناشی از اثر افزایشی و 
ندال به عنوان معیاری برای سنجش سطح تنوع کشت و همچنین رابطه آن با میزان تولید محصوالت شاخص هرفی

داری با افزایش تولید نداشته که این خود با توجه به سطح باالی نشان داد که میزان تنوع کشت موجود رابطه معنی
الت بهبود عملکرد گندم و سایر محصو زیر کشت گندم دور از انتظار نیست. از این رو توجه به تنوع کشت از طریق

 د.شزراعی پیشنهاد 

 JEL C22, Q19:یبندطبقه

 الگوی کشت، اثر جایگزینی و افزایشی، شاخص هرفیندال، محصوالت زراعی :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه

در بخش كشاورزي به طور كلي از دو منبع ناشي  هاحاصل از فعالیت رشد تولید و افزايش درآمد

-وري تولید در زمینگسترش سطح زير كشت محصوالت كشاورزي و افزايش میزان بهره شود:مي

افزايش درآمد از  هاي موجود. به دلیل محدوديت در افزايش سطح زير كشت، بهبود تولید و

توان در قالب يک بسته سیاستي اهمیت بیشتري است. اين امكان را ميهاي موجود داراي زمین

 :(2011)كاش، كرد شامل چهار قسمت بررسي

 تغییرات نهادي در بخش كشاورزي   .1

 افزايش در تراكم كشت زمین .2

 وري باالترتغییر الگوي كشت به سمت محصوالت با بهره .8

 هاي كشت  بهبود در شیوه .1

اي هگیري شرايطي همچون دسترسي به اعتبارات و نهادهترتیبات نهادي مانع شكل در جايي كه

شود، اجاره منصفانه و يا در اختیار داشتن مقیاس اقتصادي زمین مي هايدمورد نیاز، قراردا

تغییرات نهادي همچون اصالحات ارزي تبديل به عاملي ضروري در جهت ايجاد رشد تولید 

. اما اين تغییرات تنها قادر به افزايش تولید تا سطح معیني است. به منظور داشتن رشد شودمي

هاي تولید همراه شود. در اين روشبايست با بهبود تغییرات مي پايدار تولید در بلند مدت، اين

رابطه افزايش تراكم كشت دومین راه براي داشتن حجم باالي تولید از میزان مشخصي زمین 

سبب انتقال از كشاورزي با ارزش تولید پايین به كشاورزي با  1است. عالوه بر اين تنوع كشت

طح زير گر سشود. به طور كلي الگوي كشت  بیانتولید مي ارزش تولید باال و در نتیجه افزايش

اين رو هرگونه تغییر در الگوي كشت و يا  كشت محصوالت مختلف در يک زمان معین است، از

لگوي باشد. ادهنده تغییر در سطح زير كشت محصوالت مختلف ميبه عبارتي تنوع كشت نشان

یر عوامل آب و هوايي، تكنیكي و نهادي است كشت در يک منطقه به میزان قابل توجهي تحت تاث

(. به طور مشخص الگوي كشت از قانون مزيت نسبي در ارتباط با عوامل آب و 1721)وايدياناتان،

پذيرد. تغییر الگوي كشت نیز در نتیجه پذيرش كشت محصوالت جديد و افزايش هوايي تاثیر مي

ه بر اين تغییر الگوي كشت در طول پذيرد. عالوتراكم از طريق كشت چند محصولي صورت مي

زمان تابعي از گستردگي و كیفیت آبیاري، هزينه نسبي و بازده محصوالت جايگزين است. معرفي 

هد. دهي محصول، الگوي كشت را تحت تاثیر قرار ميباردبذرهاي جديد با كاهش زمان رسیدن به 

                                                 
1. Crop diversity 
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ت نهادي در جهت ايجاد تسهیالت هاي تكنیكي و اجراي اصالحاكارگیري نوآوريعالوه بر اين به

(. بديهي است 1771شود )پريخ،ترويجي سبب بهبود عملكرد محصوالت در يک الگوي كشت مي

روند كه عملكرد بهتري داشته و تقاضاي دسته از محصوالتي ميكه كشاورزان به دنبال كاشت آن

ن تجربه برخي كشورها در اي باالتري در بازار دارند. گذشته از شرايط الزم براي ايجاد تنوع كشت،

هاي گذشته براي دهد. به عنوان مثال كشور هندوستان در دههزمینه اهمیت موضوع را نشان مي

در  ژهويتمركز كشت به ويتامین غذاي مردم و كاهش وابستگي به واردات مواد غذايي ابتدا به س

زمینه كشت غالت غذايي پیش رفت. اما گسترش تكنولوژي آبیاري و وقوع انقالب سبز سبب 

وري غالت گرديد و در نتیجه زمین كافي براي كشت ساير محصوالت فراهم شد. از افزايش بهره

تنوع كشت به منظور افزايش درآمد و كاهش ريسک در بخش  ويآن به بعد با رفتن به س

راي بهبود سطح تغذيه افراد، كاهش فقر، ايجاد اشتغال و مديريت پايدار منابع كشاورزي، زمینه ب

 خ دادهرطبیعي فراهم شد. نمونه ديگر در مورد اقتصادهاي آسیايي كه تولید كننده برنج بودند 

روستا اغلب -ه و افزايش شكاف شهر(، مسئله كاهش درآمد مزرع1722است. به گفته تیمر )

كه سهم بخش سهم نیروي كار در بخش كشاورزي باال بوده، درحاليكه  دهدرخ ميي هنگام

اد نیروي كار ماز تواندنمييابد و بخش صنعت نیز كشاورزي از تولید ناخالص داخلي كاهش مي

روستايي را جذب كند. اين امر در مورد كشور تايلند كه در آن با بهبود درآمد مردم و گسترش 

شد، سبب روي آوردن اين كشور به سمت تنوع كشت سته ميشهرنشیني از اهمیت برنج نیز كا

 گرديد. 

ده از اي خاص و با استفاداخلي در زمینه تعیین الگوي بهینه كشت در منطقه هايبیشتر بررسي

ريزي برنامه ( با استفاده از1821علي )ريزي رياضي صورت گرفته است. كهنسال و زارعبرنامه

لگوي و با ارا تعیین كرده الگوي كشت همسو با كشاورزي پايدار فازي كسري با اهداف چندگانه، 

ه مقايس خراسان شمالي است، ي منطقهكنونالگوي كشت  كه بهینه برنامه ريزي خطي ساده

با مالک قرار دادن برنامه  ،هاي بزرگبرداريدر سطح بهرهنشان داد كه  ناننتايج پژوهش آ .كردند

ر به سمت گندم و د و الگوي كشت در اراضي آبي شدهه ريزي فازي كسري از تنوع كشت كاست

ت اي نسبت به الگوي كشمیزان بازده برنامه همچنینيابد. گندم و عدس تغییر مي اراضي ديم به

هاي كوچک مقیاس الگوي كشت برداريدهد. در مورد بهرهدرصد كاهش نشان مي 11ي كنون

والت گندم، جو و پنبه و در اراضي ديم به محص سويريزي فازي كسري به اراضي آبي در برنامه

 اي نسبت به الگوي كشتيابد. در اين حالت میزان بازده برنامهگندم، جو و عدس تغییر مي ويس
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 مزيت هايشاخص( با استفاده از 1872نژاد )دشتي و قادري يابد.درصد كاهش مي17ي تنها كنون

زراعي را در سه شهرستان استان  محصوالت كشت بهینه الگوي ريزي خطي،برنامهنسبي و مدل 

 مزيت فاقد محصوالت هاشهرستان تمامي داد كه در نشان نپژوهش آنا نتايج ايالم تعیین كردند.

 از محصوالت درصد 10 حدود تنها تولید یانگینطور مبه كهايگونهبه شوند،مي تولید نیز نسبي

سودآوري را  توانتنها با تغییر تركیب كشت مي قیتحق نيا هايافتهيبنابر توصیه گرديد.  كنوني

( با استفاده از رويكرد فازي الگوي بهینه 1821منطقه افزايش داد. چیذري و قاسمي ) ندر اي

دهد كه تعیین كردند. نتايج نشان مي 21-11هاي كشت محصوالت استان فارس را در سال

را با در نظر گرفتن شرايط ريسک و  هاپاسخريزي خطي برنامه لاستفاده از منطق فازي در مد

كشت در  يالگو تیوضع ( به بررسي2011سازد. كاش )نااطمیناني با محیط واقعي سازگارتر مي

بر نتايج اين مطالعه كشاورزي هندوستان در بنا هندوستان پرداخته است. يبنگال غرب التيا

ه عمده كشاورزي پیش رفت كتولید هر چه بیشتر محصوالت وي با اقتصاد جهاني به س رويارويي

ري وترين عوامل افزايش تولید و بهرهدر اين میان توجه به تنوع كشت به عنوان يكي از اصلي

كاشت غالت غذايي، تولید محصوالتي همچون برنج، گرايش به اي كه با وجود گونهشناخته شد. به

( 2001ماجومدار و باسو ) .هاي روغني و خردل مورد توجه كشاورزان قرار گرفتزمیني، دانهسیب

كنند كه براي افزايش نرخ رشد بخش كشاورزي، الگوي كشت مناطق به اين نكته اشاره مي

كشت محصوالتي با ارزش باال برود. احمد و ايسوينالوندا  ويبايست متنوع شده و به سمختلف مي

ر تاثیر تنوع كشت را بقرار داده و  بررسي اي تنوع كشت را در تايلند مورد( الگوي منطقه2008)

همچنین سعي در تعیین عوامل محیطي محدود كننده تولید  ندرآمد مزرعه بررسي كردند. آنا

دست آمده، دلیل تفاوت توسعه كشاورزي در مناطق نتايج به بنابر .در مناطق مختلف كردند

 التمحصوسوي مختلف ناشي از ناتواني كشاورزان در برخي مناطق در ايجاد تنوع كشت به 

 سودآور بوده است.

هاي آتي تولید در بخش ها و سیاستبا توجه به اهمیت شناخت الگوي كشت در تعیین برنامه

هاي گذشته، هدف اين هايي در جهت ارزيابي سیاستمحصوالت زراعي و ضرورت وجود شاخص

 1821-22تا  1811-12هاي مطالعه بررسي وضعیت الگوي كشت محصوالت زراعي در طول سال

-از طريق محاسبه اثر جايگزيني و افزايشي است. در اين مطالعه بر خالف مطالعات قبلي از روش

هاي پارامتري استفاده شده و با محاسبه سطح تنوع كشت رابطه آن با تولید محصوالت زراعي 
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هاي مورد نیاز از بانک اطالعات زراعت وزارت جهاد كشاورزي داده مورد بررسي قرار گرفته است.

    آوري شده است.دگر

 روش تحقیق

در میان  تخصیص زمینچگونگي تغییر الگوي كشت ابتدا از طريق محاسبه تغییرات ايجاد شده در

محصوالت زراعي مختلف در طول چند سال مورد بررسي قرار گرفت. همچنین شاخص هرفیندال 

 قرارگرفت.براي بررسي میزان تمركز )تنوع( كشت محصوالت زراعي مورد استفاده 

نرخ رشد ساالنه سطح زير كشت، تولید و عملكرد محصوالت مختلف با استفاده از  یانگینابتدا م

 (: 1822رابطه زير محاسبه گرديد )مهرابي بشرآبادي،

(1) 0ln lntX
Y

t

Y
    

و زمان اولیه  tمیزان سطح زير كشت، تولید و عملكرد محصوالت مختلف در دو زمان  Yكه در آن 

 1821-22تا  1811-12است. اين رابطه براي دوره  Yنشان دهنده نرخ رشد  Xهستند. شاخص 

 محاسبه گرديد. 

پس از مشخص شدن نرخ رشد سطح زير كشت محصوالت مختلف اثر جايگزيني و اثر افزايشي 

ي مارشقرار گرفت. اثر جايگزيني به صورت میزان كاهش نسبي در سطح زير كشت مورد بررسي 

از محصوالت و افزايش در سطح زير كشت ساير محصوالت جايگزين تعريف مي شود. اثر افزايشي 

نیز به عنوان افزايش در كل سطح زير كشت محصوالت تعريف مي شود. به منظور تعیین اين كه 

ا هكشت يک محصول به دلیل اثر جايگزيني، افزايشي و يا هردوي آن میزان افزايش در سطح زير

( تعريف شده، 1720است، از روش محاسبه يک نوع كشش كه توسط ونكاتارامان و پاراداچار )

 عبارت است از: "1خالص مساحت كشت شده"استفاده گرديد. اين كشش با عنوان 

(2) /i iE dlnA dlnTA    

رصد تغییر د dlnTAو ام i درصد تغییر در رشد مساحت زير كشت محصول idlnAكه در آن

بزرگتر از يک باشد مي توان نتیجه  Eدر كل سطح زير كشت محصول است. در صورتي كه مقدار 

جايگزيني و هم به دلیل اثر افزايشي، كشت آن محصول هم به دلیل اثر زيرگرفت كه مساحت 

اي هافزايش يافته است. به اين معني كه سطح زيركشت اين محصول هم از طريق استفاده از زمین

قابل كشت افزايش يافته و هم از طريق در اختیار گرفتن سطح زير كشت ساير محصوالت. از 
                                                 
1. Cropped area-gross cropped elasticity 
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ري مي شود كه سطح زير كوچكتر از صفر باشد نتیجه گی Eطرف ديگر در صورتي كه مقدار 

كشت آن محصول به نفع محصوالتي كه كشش بزرگتر از يک دارند، كاهش يافته است. به اين 

معني كه از سطح زير كشت اين محصول كاسته شده و به همان میزان به سطح زير كشت ساير 

محصوالت اختصاص يافته است. در هر حال اگر كشش به دست آمده بین صفر و يک باشد به 

سختي مي توان در مورد دلیل افزايش سطح زير كشت آن محصول نتیجه گیري كرد. در اين 

مورد تنها مي توان گفت كه سطح زير كشت محصول با نرخي كمتر از تغییر در كل سطح زير 

 كشت افزايش يافته است.

تخصیص زمین در میان محصوالت مختلف و تعیین سطح تنوع كشت با استفاده از  چگونگي

 شود:  ص هرفیندال مورد بررسي قرار گرفت. شاخص هرفیندال به صورت زير تعريف ميشاخ
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مساحت زير  𝐴𝑖ام به كل سطح زير كشت،  iنسبت مساحت زير كشت محصول  𝐷𝑖كه در آن 

ام و iكشت محصول 
1

n

i

i

A


 باشد. مقدار اين ضريب بین صفر كل سطح زير كشت محصوالت مي

كه تمركز و تخصص كامل در كشت محصول باشد اين ضريب يک و  هنگاميو يک متغیر است. 

 (.2002كه تنوع كامل كشت وجود داشته باشد اين ضريب صفر است )مالیک و سینگ، هنگامي

ر كشت بر میزان رشد تولید محصوالت زراعي، به منظور تعیین تاثیر مولفه سطح زي در ادامه

میزان تاثیر عملكرد و سطح زير كشت به طور جداگانه بر میزان رشد تولید بررسي شد. میدانیم 

تعريف مي شود. بنابر اين با  (Aبه سطح زير كشت ) (Pبه صورت نسبت تولید ) (Yعملكرد )

خ جمع نرخ رشد سطح زير كشت و نر اصلگرفتن لگاريتم از اين رابطه نرخ رشد تولید برابر با ح

 رشد عملكرد مي شود.

(1)    ln ln ln( )P A Y     

-( مورد استفاده قرار گرفت. عالوه بر اين از آن1دست آمده در رابطه )در اين رابطه، ضرايب به

( ، براي بررسي 2011باشد )كاش،كه يكي از نتايج تنوع كشت افزايش تولید محصوالت ميجايي

اي با میزان تولید محصوالت زراعي داشته، آزمون اين مطلب كه آيا تنوع كشت موجود رابطه

 ارتباط در كه است ايساده به نسبت آزمون آزمون، علیت گرنجر مورد استفاده قرار گرفت. اين

 اطالعات كه است استوار همم فرض اين بر پايه و است شده گرنجر ارائه توسط متغیرها علیت با
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است.  نهفته آن به زماني مربوط سري هايداده در منحصرا متغیري، هر بینيپیش براي مهم

 در باشد، حال يا گذشته علت تواندنمي آينده كهاين به توجه با كه كندمي ( بیان1717گرنجر )

گفت  توانمي شود، بیني پیش (tXگذشته ) مقادير از استفاده ( باtYجاري ) مقادير اگر صورتاين

(tX) علت گرنجري (tY) گفت توانمي ديگر بیان به است. صادق نیز حالت اين برعكس و است 

 بینيپیش Xگذشته  مقادير از استفاده با راY بتوان  كهاست  Yدرصورتي علت تغییر در  Xمتغیر 

 باشد:مي زير هايرگرسیون برآورد شامل شده ياد آزمون بالعكس. و كرد
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 هايحالت توانمي باشند،مي ناهمبسته باال معادالت اخالل اجزاي كه فرض اين گرفتن نظر در با

 را در نظر گرفت: مختلف زير

جمع از نظر آماري غیر صفر )( به صورت حاصل1در رابطه ) X برآورديچنانچه ضريب  .1

0i  و مجموع ضرايب )Y ( 0( از نظر آماري صفر باشد )1در رابطهj  )
 برقرار است. Yبه  Xطرفه از طرف باشد، آنگاه علیت يک

0iبه عكس حالت قبل اگر ) .2 ( و )0j طرفه يک علیت گفت توان( باشد، مي 

 خواهیم داشت. Xبه  Yاز 

 باشند، صفر از متفاوت و دارمعني آماري نظر از رگرسیون دو هر در Xو  Yاگر مجموع ضرايب  .8

 يا يک جريان بازخورد خواهیم داشت.  طرفه دو رابطه علیت آنگاه

 گفت توانمي نباشند، دارمعني آماري نظر از رگرسیون دو هر در Xو  Yاگر مجموع ضرايب  .1

 .باشندمي هم از مستقل متغیر دو

 نتایج و بحث
نرخ رشد ساالنه سطح زير كشت، تولید و عملكرد محصوالت زراعي به تفكیک هر  یانگینابتدا م

 شود. ( مشاهده مي1در جدول ) به دست آمدهمحصول محاسبه گرديد. نتايج 
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نرخ رشد تولید، عملکرد و سطح زیر كشت محصوالت زراعی )برحسب درصد( در  یانگین( م1جدول )

 1322-22تا  1321-22دوره 

 

 محصول

 نرخ رشد
 تولید سطح زير كشت عملكرد

 3/026 0/353 2/678 گندم

 2/286 0/819 1/461 شلتوک

 16/174 12/433 3/741 ذرت دانه اي

 1/953 0/667- 2/620 جو

 2/796 2/108 0/682 يونجه

 4/016 0/824 3/192 شبدر

 5/809 1/186 4/628 ساير نباتات علوفه اي

 0/618- 2/057- 1/441 پنبه

 3/219- 3/506- 0/281 توتون و تنباكو

 2/197- 4/059- 1/862 چغندر قند

 5/932 3/389 2/548 ساير دانه هاي روغني

 1/180 3/201 2/021- نیشكر

 3/181 1/073 2/108 سیب زمیني

 2/704- 3/281- 0/520 ساير حبوبات

 1/730 1/881 0/151- سويا

 3/852 5/689 1/831- عدس

 4/111 2/664 1/447 لوبیا

 1/751 2/810 1/057- نخود

 2/665 0/491 2/170 پیاز

 1/488 0/864 0/624 خربزه

 2/690 2/269 0/421 خیار

 4/573 1/878 2/691 ساير سبزيجات

 2/645- 4/610- 1/965 ساير محصوالت جالیزي

 6/830 4/582 2/248 گوجه فرنگي

 1/391 1/498- 2/884 هندوانه

 هاي تحقیقخذ: يافتهمأ                           

دهد كه در بیشتر محصوالت نرخ رشد تولید تحت تاثیر نرخ رشد سطح بررسي ضرايب نشان مي

درصد نرخ رشد تولید ناشي از افزايش نرخ  8/22زير كشت محصول قرار دارد، اما در مورد گندم 

درصد نرخ رشد تولید ناشي از افزايش نرخ رشد سطح زير كشت  1/11رشد عملكرد بوده و تنها 
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 7/81درصد ناشي از افزايش نرخ رشد عملكرد و  1/11د برنج، باشد. در مورد نرخ رشد تولیمي

 1/28اي باشد. در مورد ذرت دانهدرصد ناشي از افزايش نرخ رشد سطح زير كشت مي

درصد ناشي از افزايش  7/11درصدافزايش نرخ رشد تولید ناشي از افزايش نرخ رشد عملكرد و 

مانند عدس و نخود نرخ رشد عملكرد  باشد. در مورد محصوالتينرخ رشد سطح زير كشت مي

 دهد.منفي شده و سطح زير كشت نرخ رشد بااليي را نشان مي

( قابل مشاهده است. در دوره 2تغییرات الگوي كشت و تولید در دوره مورد نظر نیز در جدول )

زماني مورد بررسي، بیش از نیمي از سطح زير كشت محصوالت زراعي به كشت گندم اختصاص 

 11( به11درصد كل سطح زير كشت در ابتداي دوره مورد بررسي )سال 11ه مقدار آن از يافته ك

دهد كه ( كاهش يافته است. دقت در اعداد اين جدول نشان مي22درصد در انتهاي دوره )سال

به غیر از گندم، سطح زير كشت برخي نباتات صنعتي مانند پنبه و چغندر قند كاهش يافته و در 

اي، حبوبات، صیفي و سبزيجات افزايش يافته است. كشت برخي از نباتات علوفهمقابل سطح زير 

. به دهنداما اين اعداد تحلیل دقیقي از تغییرات الگوي كشت و وضعیت تنوع كشت ارائه نمي

به  11درصد سطح زير كشت كل در سال  1/0اي از عنوان مثال گرچه سطح زير كشت ذرت دانه

هكتار  1700ه است اما میزان سطح زير كشت بر حسب هكتار از رسید 22درصد در سال  2/1

كه محصولي مانند نخود از افزايش يافته، در حالي 22هكتار در سال  221100به  11در سال 

درصد رسیده است اما میزان سطح زير كشت بر حسب  1/1درصد به  1/2میزان سطح زير كشت 

 زايش يافته است.هكتار اف 2/110هكتار به  8/212هكتار آن از 

 1322-22تا  1321-22در دوره ( تغییرات الگوي كشت و تولید 2جدول )

 12-1811 11-1810 

سطح زير كشت 

 هكتار(  1000)

درصد 

 كشت

تولید 

 تن( 1000)

سطح زير كشت 

 هكتار( 1000)

درصد 

 كشت

 تولید

 تن(  1000)

 10178/7 0/523 6639/6 5956/2 0/564 6042/2 گندم

 2360/1 0/047 596/0 1215/6 0/040 429/5 شلتوک

 412/7 0/005 64/1 20/8 0/001 7/9 ايذرت دانه

 3065/0 0/164 2085/8 2033/7 0/187 2006/6 جو

 13071/5 0/052 657/3 2447/9 0/033 358/3 يونجه

 815/3 0/004 51/9 544/1 0/006 62/5 شبدر

 2276/2 0/012 153/4 1977/7 0/020 213/1 ايساير نباتات علوفه

 330/1 0/013 171/2 299/7 0/017 183/7 پنبه

 22/2 0/002 19/3 21/1 0/002 20/6 توتون و تنباكو
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 1322-22تا  1321-22در دوره ( تغییرات الگوي كشت و تولید 2جدول ) ادامه

 6005/3 0/016 204/6 3648/5 0/016 168/4 چغندر قند

 179/1 0/016 205/8 47/2 0/006 63/0 هاي روغنيساير دانه

 1855/6 0/002 26/0 2052/8 0/002 25/3 نیشكر

 2708/3 0/012 155/0 1739/9 0/011 115/2 سیب زمیني

 37/7 0/003 39/0 69/4 0/006 60/6 ساير حبوبات

 88/1 0/003 42/6 130/0 0/005 50/6 سويا

 135/5 0/019 238/5 29/7 0/004 40/8 عدس

 186/9 0/013 164/2 59/8 0/004 45/7 لوبیا

 313/8 0/053 679/3 130/2 0/024 262/3 نخود

 1305/0 0/004 46/0 736/3 0/004 41/5 پیاز

 863/9 0/004 55/6 855/3 0/006 60/8 خربزه

 1057/4 0/005 62/3 775/5 0/004 44/9 خیار

 1711/0 0/007 91/2 856/1 0/007 78/5 ساير سبزيجات

 487/1 0/002 25/0 955/0 0/008 82/6 جالیزي ساير محصوالت

 2371/5 0/007 89/4 931/1 0/004 47/5 گوجه فرنگي

 1764/9 0/011 138/2 2111/6 0/018 195/6 هندوانه

  100 12701239  100 10707910 كل سطح زير كشت

 21-1820 22-1821 

 13484/5 0/543 6647/4 12450/2 0/520 6240/8 گندم

 2253/4 0/044 535/8 2887/5 0/051 611/2 شلتوک

 1642/7 0/018 225/6 1438/5 0/018 213/9 ايذرت دانه

 3446/2 0/137 1675/7 3084/7 0/139 1670/4 جو

 5208/5 0/052 633/1 4068/2 0/045 537/3 يونجه

 1609/2 0/006 78/1 756/5 0/005 54/2 شبدر

 9492/3 0/024 293/6 5132/7 0/016 194/0 ايساير نباتات علوفه

 253/6 0/009 105/4 345/4 0/013 151/2 پنبه

 8/8 0/001 8/0 26/7 0/002 20/5 توتون و تنباكو

 2015/9 0/005 56/3 6097/5 0/016 191/8 چغندر قند

 234/2 0/013 157/2 217/4 0/014 166/7 هاي روغنيساير دانه

 2823/1 0/005 60/1 3712/4 0/004 42/7 نیشكر

 4107/6 0/013 154/0 3755/8 0/014 165/8 سیب زمیني

 33/4 0/002 25/0 40/8 0/003 35/2 ساير حبوبات

 207/5 0/007 84/1 124/7 0/006 67/7 سويا

 84/0 0/015 189/7 117/5 0/020 237/3 عدس
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 1322-22تا  1321-22در دوره ( تغییرات الگوي كشت و تولید 2جدول ) ادامه

 181/4 0/008 93/9 209/6 0/009 111/3 لوبیا

 208/9 0/046 560/2 301/9 0/059 712/1 نخود

 1512/1 0/004 47/5 1528/9 0/004 45/3 پیاز

 1278/5 0/006 76/8 1217/7 0/007 78/6 خربزه

 1603/7 0/007 82/9 1430/3 0/006 77/1 خیار

 2943/0 0/011 130/4 2343/6 0/009 109/4 ساير سبزيجات

 467/5 0/002 23/8 506/7 0/003 37/5 ساير محصوالت جالیزي

 5887/7 0/013 163/5 4109/0 0/011 129/4 گوجه فرنگي

 3074/6 0/011 130/7 2170/0 0/008 97/0 هندوانه

  100 12238865  100 11998324 كل سطح زير كشت

  هاي تحقیق: يافتهمأخذ

شود به میزان ( مشاهده مي1گونه كه در شكل )محاسبه شاخص تنوع )شاخص هرفیندال( همان

 اي كه با كاهش سطح زير كشتگونهقابل توجهي تحت تاثیر كشت گندم قرار گرفته است، به

 ، اين شاخص نیز به عدد صفر يعني تنوع كشت بیشتر، متمايل شده است.  11-12گندم در سال 

 
 هرفیندال براي كل محصوالت( شاخص 1ي)نگاره
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(، براي ارائه تحلیل دقیقي از تغییرات الگوي كشت و وضعیت تنوع 2با توجه به نتايج جدول )

كشت، اثرات جايگزيني و افزايشي و همچنین كشش مربوطه در مورد هر محصول محاسبه گرديد. 

( به 8ن در جدول )شود. عالوه بر اي( مشاهده مي1( و )8هاي )در جدول به دست آمدهنتايج 

( و 1منظور بررسي تاثیر سطح زير كشت بر میزان تولید محصوالت زراعي با استفاده از روابط )

( تاثیر عملكرد و سطح زير كشت به صورت جداگانه بر میزان افزايش تولید محاسبه گرديد. 1)

تن  1122800شود میزان تولید گندم در طي دوره مورد بررسي گونه كه مشاهده ميهمان

تن  1112210تن به دلیل افزايش سطح زير كشت و  217110افزايش داشته كه از اين میزان 

تن افزايش تولید داشته  1121210اي در اين مدت به دلیل افزايش عملكرد بوده است. ذرت دانه

تن به دلیل افزايش  811070تن به دلیل افزايش سطح زير كشت و  1211180كه از اين میزان 

كه میزان تولید افزايش داشته است اما در مورد محصولي مانند جو، با آن د بوده است.عملكر

میزان سطح زير كشت كاهش يافته و اثر باالي افزايش عملكرد سبب افزايش تولید شده است. 

در مورد نیشكر، سويا، عدس و نخود میزان تولید افزايش يافته اما میزان عملكرد محصول كاهشي 

ايش سطح زير كشت سبب افزايش تولید شده است. به هر حال در مورد برخي بوده و افز

محصوالت میزان تولید در طي دوره مورد بررسي كاهش يافته است. كاهش تولید اين دسته از 

 محصوالت مانند پنبه و چغندر قند به دلیل كاهش سطح زير كشت اين محصوالت بوده است. 

کرد بر افزایش تولید همراه با كشش مربوط به اثر جایگزینی و ( تاثیر سطح زیر كشت و عمل3جدول)

 1322-22تا  1321-22در دوره  افزایشی

اثر سطح زير  محصول

 كشت

 (تن1000) 

 اثر عملكرد

 تن( 1000) 

 افزايش تولید

 تن( 1000) 

 افزايش سطح

 هكتار( 1000) 

 كشش

 E <1 >0 605/17 7528/30 6648/86 879/44 گندم

 E >1 106/36 1037/83 665/77 372/07 شلتوک

 E >1 217/78 1621/81 375/09 1246/73 دانه اي ذرت

 E <0 330/92- 1412/53 1895/21 482/67- جو

 E >1 274/82 2760/62 679/12 2081/49 يونجه

 E >1 15/60 1065/16 846/48 218/68 شبدر

 E >1 80/50 7514/64 5979/57 1535/07 نباتات علوفه اي ساير

 E <0 78/33- 46/10- 107/32 153/41- پنبه

 E <0 12/61- 12/23- 1/09 13/31- و تنباكو توتون
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( تاثیر سطح زیر كشت و عملکرد بر افزایش تولید همراه با كشش مربوط به اثر 3جدول) ادامه

 1322-22تا  1321-22در دوره  جایگزینی و افزایشی

 E <0 112/14- 1632/58- 1383/66 3016/25- قند چغندر

دانه هاي  ساير

 روغني

106/85 80/16 187/01 94/27 E >1 

 E >1 34/81 770/30 1319/35- 2089/65 نیشكر

 E >1 38/75 2367/74 1568/89 798/85 زمیني سیب

 E <0 35/65- 35/97- 7/71 43/68- حبوبات ساير

 E >1 33/49 77/45 6/76- 84/20 سويا

 E >1 148/86 54/31 25/89- 80/19 عدس

 E >1 48/16 121/61 42/81 78/80 لوبیا

 E >1 297/87 78/68 47/63- 126/31 نخود

 E <1 >0 5/94 775/81 631/73 144/08 پیاز

 E >1 16/00 423/24 177/54 245/70 خربزه

 E >1 37/97 828/20 129/83 698/38 خیار

 E >1 51/88 2086/84 1229/72 857/12 سبزيجات ساير

محصوالت  ساير

 جالیزي

-849/60 362/09 -487/51 -58/82 E <0 

 E >1 116/08 4956/56 1631/48 3325/08 فرنگي گوجه

 E <0 64/88- 962/96 1995/89 1032/94- هندوانه

 هاي تحقیقخذ: يافتهمأ

دست آمده در مورد هر محصول هاي بهروش ديگر در بررسي تغییر الگوي كشت تحلیل كشش

ک هايي كه بین صفر و يروه اول كششگ شوند.ها به سه گروه تقسیم بندي ميكشش است. اين

ر تهايي كه كوچکتر از يک هستند و گروه سوم كششهايي كه بزرگقرار دارند. گروه دوم كشش

 كه كشش بین صفر و يک باشد تعیینيهنگامگونه كه قبال بیان شد در باشند. هماناز صفر مي

جا تنها گندم و پیاز كشش بین صفر و يک زير كشت دشوار است. در اين دلیل افزايش سطح

دهد. محصوالتي مانند داري را نشان نميدارند كه در مورد گندم سطح زير كشت تغییر معني

دهد افزايش سطح زير تر از يک دارند كه نشان مياي و شبدر كشش بزرگشلتوک، ذرت دانه

ه و هم به دلیل اثر جايگزيني. در مورد محصوالتي مانند جو، كشت هم به دلیل اثر افزايشي بود

دست آمده منفي است كه نشان دهنده وجود اثر جايگزيني و به پنبه و چغندر قند كشش به
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( 1معني كاهش سطح زير كشت اين دسته از محصوالت به نفع ساير محصوالت است. جدول )

  .هددفزايشي و مقدار اين اثرات را نشان مياثرات جايگزيني و ا پايه بندي محصوالت برتقسیم

 1322-22تا  1321-22در دوره ( تغییرات الگوي كشت بر حسب اثر جایگزینی و افزایشی 7جدول )

 يني يگزاثر جا محصول

 هكتار( 1000)

  محصول
 

 يني و افزايشييگزاثر جا

 هكتار( 1000) 

 1/51  شلتوک 1/23- جو

 22/86  ايذرت دانه 3/79- پنبه

 1/52  شبدر 6/45- توتون و تنباكو

 3/88  يونجه 7/46- چغندر قند

 2/18  ياساير نباتات علوفه 6/04- ساير حبوبات

ساير محصوالت 

 جالیزي

 6/23  هاي روغنيساير دانه 8/48-

 5/89  نیشكر 2/74- هندوانه

 1/97  زمینيسیب  

 3/46  سويا  

 10/46  عدس  

 4/90  لوبیا  

 5/17  نخود  

 1/59  خربزه  

 4/17  خیار  

 3/45  ساير سبزيجات  

 8/43  گوجه فرنگي  

 هاي تحقیقخذ: يافتهمأ

در اين جدول بیشترين مقادير ناشي از اثر جايگزيني و افزايشي مربوط به محصوالتي مانند ذرت 

 11كشت آن در سال  اي با توجه به میزان سطح زيراي و عدس است كه در مورد ذرت دانهدانه

دست آمده هكتار( مقدار باالي عدد به 221100) 22هكتار( و سطح زير كشت در سال  1700)

شود كه به دلیل اثر جايگزيني سطح زير كشت محصوالت همچنین مشاهده مي قابل توجیه است.

ر نه دجو، پنبه، توتون و تنباكو، چغندر قند، ساير حبوبات، ساير محصوالت جالیزي و هندوا

هكتار كاهش يافته و در مقابل به دلیل اثر جايگزيني و افزايشي سطح  81170مجموع به میزان 

اي هاي، ساير دانهاي، شبدر، يونجه، ساير نباتات علوفهزير كشت محصوالت شلتوک، ذرت دانه

 روغني، نیشكر، سیب زمیني، سويا، عدس، لوبیا، نخود، خربزه، خیار، ساير سبزيجات و گوجه
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هكتار افزايش داشته است. از اين رو اثر افزايشي به تنهايي  21110فرنگي در مجموع به میزان 

دهد كه هم اثر هكتار سطح زير كشت شده است. اين امر نشان مي 11110باعث افزايش 

درصد تغییرات  1/12اي كه گونهاند بهجايگزيني و هم اثر افزايشي در تغییر الگوي كشت موثر بوده

  درصد تغییرات ناشي از اثر جايگزيني بوده است. 8/11زير كشت ناشي از اثر افزايشي و  سطح

-ونهگبايست متغیرها داراي خصوصیات آماري يكساني باشند، بهبه منظور بررسي رابطه علیت مي

 براي همین منظور، درجه غیر ايستايي يكساني باشند. به دارايكه يا همگي ايستا بوده و يا اي

گونه كه در شد. همان استفاده فولر -ديكي آزمون از متغیرها خصوصیات ايستايي به بردنپي 

 باشند.شود، تمامي متغیرها ناپايا از درجه اول مي( مشاهده مي1جدول)
 ( نتایج آزمون پایایی متغیرها5جدول )

آماره آزمون براي تفاضل مرتبه  آماره آزمون در سطح متغیر

 اول

 مرتبه پايايي

HI -2/43 -5/48 I(1) 
P -1/39 -5/71 I(1) 

 هاي تحقیقخذ: يافتهمأ

پس از مشخص شدن مرتبه پايايي متغیرها، آزمون علیت گرنجر براي بررسي رابطه علي میان 

 از اين به دست آمدهشاخص تنوع كشت و میزان تولید محصوالت زراعي صورت گرفت. نتايج 

 شود.( مالحظه مي1آزمون در جدول )

 ( نتایج آزمون علیت گرنجر2) جدول

 احتمال Fآماره  تعداد مشاهدات فرضیه صفر

P  علت گرنجريHI نیست 

HI  علت گرنجريP نیست 

21 01111/0 

11110/1 

2110/0 

8012/0 

 هاي تحقیقخذ: يافتهمأ

گونه ارتباطي میان شاخص تنوع كشت با شود هیچگونه كه از نتايج جدول مشاهده ميهمان

 میزان تولید محصوالت زراعي وجود ندارد. 

 هاگیري و پیشنهادنتیجه

 اهمیت داراي عنوان يكي از عوامل تاثیرگذار در رشد و توسعه بخش كشاورزيالگوي كشت به

است. اين امر در مورد كشورهاي در حال توسعه كه با افزايش جمعیت، رشد تقاضا و  ايويژه

هستند، اهمیت بیشتري دارد زيرا وابستگي به الگوهاي  روروبهبهبود نسبي سطح زندگي مردم 
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هايي همچون خودكفايي قادر به تامین نیازهايي روزافزون محصولي در قالب سیاستكشت تک

آيد. عالوه بر اين مزاياي مانعي در مسیر رشد و توسعه اين كشورها به شمار مياين جوامع نبوده و 

الگوهاي كشت متنوع از جمله كاهش ريسک تولید، افزايش درآمد، كاهش فقر، توسعه و بهبود 

توان از ها، ايجاد تعادل عرضه و تقاضا و ساير موارد از جمله مزايايي هستند كه نميزير ساخت

كرد. در اين راستا اين مطالعه به بررسي تغییر الگوي كشت محصوالت زراعي  پوشيها چشمآن

شود، سهم عمده محصول گندم در كل سطح در ايران پرداخت. آنچه كه در وهله اول مشاهده مي

درصد كل سطح زير كشت را در بر  10اي كه بیش از گونهزير كشت محصوالت زراعي است، به

هاي روغني و اي، دانهكاشت محصوالتي همچون ذرت دانه ش به سويگرايگیرد. با اين وجود مي

جات قابل مشاهده است. بررسي تغییر الگوي كشت نشان برخي اقالم پر مصرف حبوبات و صیفي

درصد  8/11درصد تغییرات سطح زير كشت ناشي از اثر افزايشي و  1/12دهد كه در حدود مي

دهد تغییرات الگوي كشت در بخش ت. اين امر نشان ميتغییرات ناشي از اثر جايگزيني بوده اس

هاي قابل كشت بوده تا جايگزيني زمین میان محصوالت زراعي بیشتر تحت تاثیر گسترش زمین

شاخص هرفیندال به عنوان معیاري براي سنجش سطح تنوع كشت و همچنین بررسي  مختلف.

بودن سطح تنوع كشت دارد كه اين  رابطه آن با میزان تولید محصوالت موجود، نشان از پايین

خود با توجه به سطح باالي زير كشت گندم دور از انتظار نیست. از اين رو با توجه به نتايج  

 شود:دست آمده پیشنهاد ميبه

 لبغكه سهم سطح زير كشت در افزايش تولید نسبت به میزان عملكرد در مورد ابا توجه به اين

گذاري به منظور افزايش عملكرد گندم و با توجه توجه و سرمايهمحصوالت بیشتر است، در كنار 

به نیاز روزافزون به ساير محصوالت تولید شده در بخش زراعي، بهبود عملكرد اين محصوالت نیز 

خش كه گندم بو با توجه به اين بوده هاي قابل كشت محدودكه زمینمد نظر قرار گیرد. از آنجايي

محصوالت زراعي را در اختیار دارد، سیاست تنوع كشت با توجه به اي از سطح زير كشت عمده

بهبود بیش از پیش عملكرد گندم مورد توجه بیشتري قرار گیرد تا با كاستن از میزان سطح زير 

شود ن روروبهسو امنیت غذايي و ضرورت نیاز به تامین گندم با مخاطره كشت اين محصول از يک

در مناطق شهري كه به  ويژهد جمعیت ايران و افزايش درآمدها بهو از سوي ديگر با توجه به رش

شود، سطح زير كشت مورد جز گندم منجر به افزايش تقاضا براي ساير محصوالت كشاورزي مي

كه سطح زير كشت در مورد محصولي مانند جو با آننیاز براي اين محصوالت نیز فراهم گردد. 

ب افزايش تولید اين محصول شده است. اما در مورد پنبه آن كاهش يافته اما افزايش عملكرد سب
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رغم افزايش عملكرد اين محصوالت، آيند عليشمار مينباتات صنعتي به از جملهو چغندر قند كه 

دهنده عدم ها به دلیل كاهش زياد سطح زير كشت كاهش يافته است. اين امر نشانتولید آن

ا باشد. لذهاي صنعتي هستند، ميهم كه نهاده واحدتمايل كشاورزان به كاشت اين دو محصول م

 آبیاري دولت و بازدهشود به دلیل نیاز آبي باالي اين محصوالت در كنار بهبود پیشنهاد مي

. در تري نماينددر تولید اين دو محصول توجه بیش كارشناسان به مسايل و مشكالت كشاورزان

طح كه سشود. در حاليديده مي روشنيشت به دو گروه حبوبات و محصوالت جالیزي نبود تنوع ك

محدودي از محصوالت در اين دو گروه افزايش پیدا كرده است،  شمارزير كشت و میزان تولید 

اين دهند. بنابرساير محصوالت كاهش قابل توجهي هم در سطح زير كشت و هم در تولید نشان مي

آيند، پیشنهاد باال به حساب مي كه اين محصوالت جزو دسته محصوالت با ارزشجايياز آن

شود اعمال سیاست تنوع كشت در اين دو گروه در اولويت قرار گیرد و در مجموع اعمال مي

سیاستهاي حمايتي دولت از جمله در زمینه مكانیزاسیون، بیمه، تحقیقات و ترويج براي گسترش 

 دستور كار قرار گیرد. اند دركشت محصوالت جايگزيني كه سطح زير كشت خود را از دست داده

 منابع 
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