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  چکیده
، بـارش، سـرعت بـاد و رطوبـت بـر سـهم سـطح زیرکشـت انـواع          مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه اثرگذاري متغیرهاي آب و هوایی شامل دمـا 

در . اي و محصوالت صنعتی در ایـران صـورت گرفـت   محصوالت ساالنه زراعی شامل غالت، حبوبات، سبزیجات، محصوالت جالیزي، محصوالت علوفه
. اقدام به برآورد مدل الجیت چندگانه کسري گردیـد  1391-92شهرستان کشور در دوره زمانی  336این راستا با استفاده از اطالعات زراعی و هواشناسی 

لـذا بـا   . دهدنشان داد افزایش دما سهم سطح زیرکشت غالت و محصوالت جالیزي را افزایش و سهم سطح زیرکشت حبوبات را کاهش می نتایج مطالعه
است که میزان کشت غالت افـزایش و میـزان کشـت حبوبـات     هاي آتی، انتظار بر این هاي صورت گرفته در مورد افزایش دما در سالبینیتوجه به پیش

درصد رطوبت . یابدبارش متغیر دیگري است که با افزایش آن سهم سطح زیرکشت غالت افزایش و سهم سایر انواع محصوالت کاهش می. کاهش یابد
از ایـن رو  . باشـد صنعتی و غالت موثر مـی بر سهم سطح زیرکشت سبزیجات و محصوالت صنعتی و سرعت باد نیز بر سهم سطح زیرکشت محصوالت 

بینـی و بـا مقایسـه مقـدار     گردد نحوه واکنش تولیدکنندگان محصوالت زراعی ساالنه به تغییرات آب و هوایی تحت سناریوهاي گوناگون پیشتوصیه می
همچنین با توجـه بـه   . ي الزم در این زمینه فراهم شودهاگذاريهاي موجود، مبناي سیاستتولید بالقوه با نیازهاي غذایی جامعه در آینده و تعیین شکاف

گـردد مطالعـات دیگـري نیـز در زمینـه      اینکه مطالعه حاضر تنها تخصیص زمین بین انواع محصوالت ساالنه زراعی را مدنظر قرار داده است، توصیه مـی 
  .ل محصوالت باغی و دامی صورت گیردهاي کشاورزي از قبیبررسی نحوه اثرگذاري تغییرات آب و هوایی بر تولیدات سایر بخش
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   4 3 2 1 مقدمه

تـرین مسـائل زیسـت    تغییرات آب و هوایی به عنوان یکی از مهم
همواره مورد توجه دانشـمندان و پژوهشـگران بـوده     21محیطی قرن 

دمـاي  ) 5IPCC(گزارش هیئت بین الدول تغییـر اقلـیم    مطابق. است
گـراد  درجه سـانتی  74/0±18/0سطح زمین در قرن گذشته به میزان 

انتظار بر این است که در قرن حاضر نیـز دمـا بـه    . افزایش یافته است
در کنـار افـزایش   ). 21(گراد افزایش یابد درجه سانتی 1/1-0/6میزان 

بـا افـزایش   . نیز تغییر یافته اسـت  دماي سطحی، الگوي جهانی بارش
هاي جهانی افزایش، امـا پراکنـدگی آنهـا    تدریجی دما، میانگین بارش

هـا  اي که در مناطق مرطوب میانگین بـارش بیشتر شده است، به گونه
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5- Intergovernmental Panel on Climate Change 

هـاي  ها کاهش و نـابرابري افزایش و در مناطق خشک میانگین بارش
همـراه بـا   ). 5(بارش بین مناطق گوناگون جهان افزایش یافتـه اسـت   

. انـد تغییرات دما و بارش، متغیرهاي آب و هوایی دیگر نیز تغییر یافتـه 
محیطی و هم به عنـوان بحـث   این تغییرات هم به عنوان بحث زیست

وري توانند به عنوان تهدیـدي بـراي بهـره   اي مطرح بوده و میتوسعه
 کشاورزي، امنیت غذایی و دورنماي توسعه در مناطق گوناگون جهـان 

  ). 7(باشند 
هاي تأثیرات تغییرات آب و هوا بر بخش کشاورزي توسط سازمان

بسیاري مورد توجه قـرار گرفتـه و در دهـه گذشـته حجـم وسـیعی از       
تحقیقات به بررسی اثرات تغییـرات آب و هـوا بـر بخـش کشـاورزي      

پـذیري  پژوهشگران بر این باورند که آسیب). 1(اختصاص یافته است 
این امـر  . باشدغییرات آب و هوایی گریزناپذیر میبخش کشاورزي از ت

هـاي  ضرورت اتخاذ راهکارهاي تطبیقی جهت حداقل نمـودن آسـیب  
دهـد  ناشی از تغییرات آب و هوایی بر بخش کشـاورزي را نشـان مـی   

توانـد  از جمله راهکارهایی که در این راستا توسط کشاورزان می ).19(
تولیـد محصـوالت منطبـق بـا      اتخاذ گردد، تغییرات الگوهاي زراعی و
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شرایط آب و هوایی جدید و به عبارت دیگر تغییرات تخصـیص زمـین   
  .باشدبین انواع محصوالت کشاورزي در مناطق گوناگون می

 2/21درصد تولید ناخالص داخلی و 12کشور ایران با تأمین حدود 
اي بـه  درصد اشتغال ازطریق بخش کشاورزي، وابستگی قابل مالحظه

تـرین  محصوالت ساالنه زراعـی از جملـه مهـم    ).26(دارد  این بخش
میلیـون   2/12 حـدود باشـد کـه   محصوالت کشاورزي در ایران می

گـروه   6از اراضی کشـاورزي را بـه خـود اختصـاص داده و در      هکتار
غالت، حبوبات، محصوالت صنعتی، سبزیجات، محصوالت جـالیزي و  

و  هم سـطح زیرکشـت  سـ ). 15(شـوند  بندي میاي طبقهنباتات علوفه
ها در مناطق گونـاگون کشـور   چگونگی تخصیص زمین بین این گروه

هـاي آب و هـوایی در   باشد که از جمله دالیل این امر تفاوتمتغیر می
این امـر ضـرورت مطالعـه چگـونگی اثرگـذاري      . باشداین مناطق می

متغیرهاي آب و هوایی بر سهم سـطح زیرکشـت ایـن محصـوالت را     
بررسی نحوه اثرگذاري متغیرهاي آب و هوایی بر سـهم   .دهدنشان می

 سطح زیرکشت و تخصیص زمین بین انواع محصوالت ساالنه زراعـی 
ریـزي بـه اجـراي    تواند با فراهم نمودن اطالعات مدیریتی و برنامهمی

هـاي صـحیح در جهـت سـازگاري بـا      ریزيها و برنامهگذاريسیاست
یـن صـورت اسـت کـه بخـش      در ا .کمک نماید تغییرات آب و هوایی

تواند با تأمین غذاي مورد نیاز مردم، امنیت غذایی کشور کشاورزي می
  .  در آینده را فراهم نماید

هایی که تا به امروز جهت بررسی تأثیر تغییرات آب و هوا بر روش
توان به سـه دسـته   بخش کشاورزي مورد استفاده قرار گرفته اند را می

، مطالعـات تعـادل عمـومی    )10 و 9(اعی هاي بیولوژیکی زرکلی مدل
ــبه پــذیر   ــدل) 6(محاس ) 12 و 23، 22، 13، 14(هــاي آمــاري  و م

ــود تقســیم ــدي نم ــه پیشــرفت روش . بن ــا توجــه ب ــاي ب ــا و ابزاره ه
هـاي آمـاري و اقتصادسـنجی    هاي اخیـر روش اقتصادسنجی، در سال

ربـوط  در زمینه مطالعـات م  اند که این امربسیار مورد توجه قرار گرفته
بررسی اثرات متغیرهاي آب و هوایی بر نحوه تخصـیص زمـین بـه     به

هـاي رگرسـیونی   اغلب این مطالعات از مدل. تر بوده استمراتب بیش
هـایی کـه اخیـراً در    یکی از مدل. اندبا متغیر وابسته محدود بهره برده

مطالعات خارجی مورد توجه قرار گرفته است مـدل الجیـت چندگانـه    
د که در ادامه به برخی از مطالعات صورت گرفته اشـاره  باشکسري می

  .گرددمی
به بررسی دیدگاه کشاورزان در خصوص ) 8(قمبرعلی و همکاران 

هــاي ســازگاري آنهــا در شهرســتان تغییــرات آب و هــوا و اســتراتژي
نتـایج توصـیفی نشـان داد کـه تعـداد زیـادي از       . کرمانشاه پرداختنـد 

ایش و بارش کاهش یافته است و تغییـر  کشاورزان معتقدند که دما افز
هاي سازگاري کشاورزان بـا تغییـرات   محصوالت زراعی یکی از روش

بـه مطالعـه اثـرات متغیرهـاي     ) 28( 1یانـگ  .آب و هوایی بوده اسـت 
                                                             
1- Yang  

هـاي کـاالیی و مشخصـات    هاي حفاظت زمین، هزینـه بازاري، هزینه
مل فیزیکی زمین بر تخصیص زمین بین انواع محصوالت زراعـی شـا  

هاي هاي محافظت شده در شهرستانذرت، سویا، گندم، علوفه و زمین
-2006ایالت شرقی ایاالت متحـده بـراي دوره زمـانی یـازده سـاله      9

جهت نیل به هدف تحقیق وي به برآورد مدل الجیت . پرداخت 1996
مطـابق نتـایج سـود محصـوالت زراعـی،      . کسري اقدام نمود چندگانه

ت فیزیکی زمین از جمله عوامل مؤثر بر هاي حفاظت و مشخصاهزینه
تغییـرات  ) 16( 2مو و مککارل. باشدتخصیص زمین در این مناطق می

هاي زراعی و دامپروري در جهـت تطبیـق   تخصیص زمین بین فعالیت
با تغییرات آب و هوایی در کشور ایاالت متحده را مـورد بررسـی قـرار    

فاده از اطالعـات  برآورد مدل الجیت چندگانـه کسـري بـا اسـت    . دادند
 2007و  2002، 1997، 1992، 1978هـاي  زراعی و هواشناسـی سـال  

نشان داد که افزایش دما و بـارش سـهم زمـین تخصـیص یافتـه بـه       
ــه   محصــوالت زراعــی را کــاهش و ســهم زمــین تخصــیص یافتــه ب

همچنـین بـا افـزایش شـاخص     . دهـد محصوالت دامی را افزایش می
هـاي گـاوداري کـاهش پیـدا     یـت تابستان فعال) THI( 3رطوبت دماي

عوامل مؤثر بر سازگاري کشاورزان با تغییرات ) 17( 4مودزونگا. کند می
ــوي ــه چی ــاوه5آب و هــوایی در منطق ــانی  6کشــور زیمب را در دوره زم

نتـایج بـرآورد   . مورد بررسی قرار داد 2011 8الی ژانویه 2010 7دسامبر
کشاورزان تـأثیر  الگوي الجیت مؤید آن بود که اطالعات آب و هوایی 

دار بر بکارگیري راهکارهاي سازگاري بـا ایـن تغییـرات    مثبت و معنی
تخصـیص زمـین   ) 11( 9کامینسکی و همکاران. توسط کشاورزان دارد

 10منطقه طبیعی کشور اسـرائیل  54به همراه تغییرات تکنولوژیکی در 
را به عنوان راهکاري جهت سازگاري با تغییـرات آب و هـوایی مـورد    

در ایـن  . قرار داده و از نوعی مدل سـاختاري اسـتفاده نمودنـد    بررسی
اي کسري راستا براي هر معادله ساختاري، یک مدل الجیت چند جمله

شــامل ســبزیجات (هـا  بـراي انــواع محصـوالت بــا انـواع تکنولــوژي   
اي، سبزیجات فضـاي آزاد آبـی، سـبزیجات فضـاي آزاد دیـم،       گلخانه

اي، ی دیـم، تولیـدات گـل گلخانـه    گیاهان زراعی آبی، گیاهـان زراعـ  
هـاي سردسـیري، بـاغ    تولیدات گل فضاي آزاد، باغ مرکبات، باغ میوه

بـرآورد  ) هـاي دیـم  هـاي آبـی و سـایر بـاغ    درختان استوایی، سایر باغ
ها با افزایش دما عملکرد کاهش خواهد یافـت، از  مطابق یافته. نمودند

هـاي  تکنولـوژي  این رو کاشت گیاهان مقـاوم بـه گرمـا و بکـارگیري    
                                                             
2- Mu & McCarl 
3- Temperature Humidity Index 
4- Mudzonga 
5- Chivi  
6- Zimbabwe 
7- December  
8- January 
9- Kaminski et al. 
10- Israel 
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بـا  ) 4( 1چـو و همکـاران  . گـردد مناسب براي دماي بـاال توصـیه مـی   
بکــارگیري مــدل الجیــت چندگانــه کســري، عوامــل آب و هــوایی و 
اقتصادي مؤثر بر تخصیص زمین بـین محصـوالت جـو، ذرت، پنبـه،     

اي، سویا، گندم زمستانه، گندم دوروم و گنـدم بهـاره   برنج، ذرت خوشه
بـر  . ایالت آمریکا را مورد مطالعـه قـرار دادنـد    40شهرستان  2886در 

هاي پژوهش افزایش دما سهم سطح زیرکشت پنبه، برنج، اساس یافته
اي، ســویا و گنــدم زمســتانه را افــزایش و ســهم ســطح  ذرت خوشــه

. دهـد زیرکشت جو، ذرت، گندم بهـاره و گنـدم دوروم را کـاهش مـی    
اي و تمـام  وشـه افزایش بارش سهم سطح زیرکشت جو، پنبه، ذرت خ

انواع گندم را کاهش، و سهم سـطح زیرکشـت ذرت، بـرنج و سـویا را     
عوامل مؤثر بر تخصـیص زمـین کشـاورزي    ) 3( 2آلن. دهدافزایش می

اي، جو و گیاهـان ثانویـه را در   بین محصوالت پنبه، ذرت، ذرت خوشه
-اینکار با استفاده از اطالعات جمـع . مورد مطالعه قرار داد 3کشور مالی

وي . صـورت گرفـت   4وري شده از شش روستا در شهر کوتیـاال آجمع
جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تخصیص زمین بین انـواع محصـوالت   
کشاورزي، ابتدا یک شکل تقلیل یافتـه از مـدل خـانوار کشـاورزي را     

سپس با وارد نمودن عوامل مؤثر شناسایی شده به عنـوان  . برآورد نمود
ل الجیـت چندگانـه کسـري اقـدام     متغیرهاي توضیحی، به برآورد مد

مطابق نتایج روستاهایی که دسترسی بیشـتري بـه بـازار دارنـد     . نمود
تري در تولید محصوالت ثانویه و سـهم کمتـري در تولیـد    سهم بیش

فاکتورهــاي تعیـین کننــده تنـوع زراعــی و    )27( 5تـورنر  .پنبـه دارنــد 
 را مـورد  6تخصیص زمین به انـواع محصـوالت در کشـور موزامبیـک    

براي این منظور وي از اطالعات ترکیبـی مربـوط بـه    . بررسی قرار داد
هاي موزامبیک براي سال خانوارهاي کشاورزي مناطق مرکز و شمالی

گیري خانوار اقدام هاي تصمیماستفاده و به برآورد مدل 2011و  2008
هاي موردانتظار محصـوالت  بر اساس نتایج به دست آمده قیمت. نمود

ها و اندازه خانوار و مزارع از جملـه مـوارد   ترسی به جادهکشاورزي، دس
نحوه ) 18( 7مورا و آدونگ. باشندمؤثر بر تنوع زراعی در این مزارع می

نحوه تخصیص زمین کشـاورزي بـه محصـوالت زراعـی مختلـف در      
براي این منظور آنهـا اطالعـات نظرسـنجی    . را تحلیل نمودند 8اوگاندا

را مورد استفاده قرار  2009و  2005هاي خانوارهاي کشاورزي در سال
هـا نشـان   یافتـه . داده و مدل الجیت چندگانه کسري را برآورد نمودند

دهند که موقعیت جغرافیایی خانوار، اندازه زمـین تخصـیص یافتـه،    می
                                                             
1- Cho et al. 
2- Allen 
3- Mali  
4- Koutiala  
5- Turner 
6- Mozambican 
7- Mwaura & Adong 
8- Uganda  

فاصله با بازار و سطح تحصیالت خانوار سهم زمین تخصیص یافته به 
  .دهندمیمحصوالت زراعی گوناگون را تحت تأثیر قرار 

گردد علیرغم اهمیت موضوع تغییر اقلیم همانگونه که مالحظه می
هـاي  و تأثیر متغیرهاي آب و هوایی بر بکارگیري زمـین بـین فعالیـت   

مختلف کشاورزي هنوز مطالعـات کـافی در ایـن خصـوص در کشـور      
کـه ایـران کشـوري بـا گسـتره وسـیع        در حـالی . انجام نگرفته اسـت 

توانـد  آب و هوایی باالیی دارد که این امـر مـی  جغرافیایی بوده و تنوع 
زمینه مناسبی جهت مطالعه نحوه اثرگذاري متغیرهاي آب و هوایی بر 

محدودیت منابع آب از طرفی و تغییـر  . را فراهم نماید بخش کشاورزي
شرایط آب و هوایی در پهنه جغرافیایی کشـور ضـرورت لحـاظ مـوارد     

اي بخش کشاورزي را بـیش از  هگذاريریزي و سیاستفوق در برنامه
در این راستا مطالعـه حاضـر بـا هـدف بررسـی      . سازدپیش نمایان می

اثرات متغیرهاي آب و هوایی بر سهم سطح زیرکشت انواع محصوالت 
براي ایـن منظـور اسـتفاده از    . گیردساالنه زراعی در ایران صورت می

یـب  بـه ایـن ترت  . گیـرد مدل الجیت چندگانه کسري مدنظر قـرار مـی  
نظـر گـرفتن    مطالعه حاضر از لحاظ روش مورد استفاده، جامعیت و در

بندي محصـوالت   کل کشور به عنوان منطقه مورد مطالعه و نوع گروه
در این حوزه محسوب شـده و   کشاورزي از جمله مطالعات مهم و الزم

  . تواند زمینه مناسبی را براي مطالعات بعدي فراهم نمایدمی
  

    هامواد و روش
هایی هستند هاي کسري مدلهاي غیرکسري، مدلخالف مدلبر

کـه   چند متغیر وابسته وجود دارد؛ بطـوري  که در آنها براي هر مشاهده
مقادیر متغیرهاي وابسته بین صفر و یک بوده و مجموع آنها براي هـر  

ها براي اولین بـار توسـط   این مدل). 20(باشد مشاهده برابر با یک می
گیري از مبحث آماري آنها با بهره. معرفی شدند) 20(پاپکه و وولدریج 

و مبحـث اقتصادسـنجی روش   ) GLM( 9یافتـه هاي خطی تعمیممدل
الجیت کسري و (هاي کسري به معرفی مدل) QL( 10شبه راستنمایی
هاي کسري معرفی شده توسط پاپکه و مدل. پرداختند) پروبیت کسري

باشـند  تعمیم یافته مـی  هاي خطیدر واقع نوعی از مدل) 20(وولدریج 
که برآورد پارامترهاي آنها با استفاده از روش شبه راسـتنمایی صـورت   

  . گیردمی
جهت دستیابی بـه مـدل کسـري معرفـی شـده توسـط پاپکـه و        

لزومـی  ( 11شود که یکسري مشاهدات مستقلفرض می) 20(وولدریج 
ه از متغیرهاي مستقل و وابست) باشند 12ندارد که داراي توزیع مشخص

}Niyx ii ,...,2,1:),(  {    ــه در آنهـــا ــود دارنـــد کـ وجـ
                                                             
9- Generalized Linear Models 
10- Quasi Likelihood 
11- Independent  
12- Identically distributed 
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10  iy  بوده وN نهایـت   باشد که به سمت بـی حجم نمونه می
همچنین فرض بـر ایـن اسـت کـه بـراي       ).N(کند میل می

  :باشدبرقرار می) 1(تمامی مشاهدات رابطه 
)()|( iii xGxyE                                               )1(  

ها شرط Rzتابعی است که براي تمامی G(.)،)1(در رابطه 
1)(0  zG نماید که این امـر تضـمین کننـده بـین     را تأمین می

) iŷ(متغیـر وابسـته   بینـی شـده بـراي    صفر و یک بودن مقادیر پیش
) CDF( 1معموالً تابع توزیع تجمعـی  G(.)براي این منظور . باشد می

)CDF (  ــی ــه مـــــ ــر گرفتـــــ ــه  درنظـــــ ــود کـــــ شـــــ
)]exp(1/[)exp()()( zzzzG  )   ــی ــع تجمع ــابع توزی ت

)()( و) 2الجستیک zzG )  دو نـوع  ) تابع توزیع تجمعـی نرمـال
هرچند ضرورتی وجود (باشند تجمعی رایج در این زمینه می تابع توزیع
نیـز بـردار پارامترهـاي     ). تابع توزیع تجمعی باشد G(.)ندارد که 
هـیچ  ) 1(گـردد در معادلـه   همانگونه که مالحظه مـی . باشندمدل می

آن بـه دسـت آمـده     فرضی در ارتباط با ساختاري که متغیر وابسـته از 
پاپکه و . باشد هاي این مدل میاست وجود ندارد که این یکی از مزیت
براي متغیر وابسته، ) 3برنولی(اي وولدیج با درنظر گرفتن توزیع دوجمله

  :اندبیان نموده) 2(را به شکل معادله  وابسته، تابع لگاریتم راستنمایی
)](1log[)1()](log[)( bxGybxGybl iiiii  )2(           

ــدری ــه و وول ــه  پاپک ــتنمایی رابط ــاریتم راس ــابع لگ ــراي ) 2(ج ت ب
1(.)0  G    کـه اوالً   انـد؛ چـرا  را تابعی جـذاب توصـیف نمـوده

کـه   ثانیاً از آنجایی. حداکثرسازي لگاریتم راستنمایی برنولی ساده است
باشـد،  مـی ) LEF( 4عضوي از خانواده توابـع نمـایی خطـی   ) 2(رابطه 
کـه از   5به دست آمده از برآوردگر شـبه حـداکثر راسـتنمایی     هاي

max)(طریق حداکثرسازي رابطه 
1

bl
N

i
ib 



آیـد، سـازگار   به دست می 
  .باشدمی

ــط   ــرفتن روابـــ ــر گـــ ــا درنظـــ dzzdGzgبـــ /)()(  ،
iii yxGG ˆ)ˆ(ˆ    و)ˆ(ˆ ii xgg    ؛ ماتریس اطالعـاتی بـرآورد

  :گرددحاصل می) 3(کل رابطه به ش 6شده


 




N

i ii

iii

GG
xxg

A
1

2

)]ˆ1(ˆ[
ˆˆ

)3(                                             

ˆ)ˆ(حال اگر اجزاي اخالل به شکل  iii xGyu    تعریف شـوند و
  :تعریف شود) 4(دهی به شکل رابطه  ماتریس وزن

                                                             
1- Cumulative Distribution Function 
2- Logistic  
3- Bernoulli 
4- Linear Exponential Family 
5- Quasi Maximum Likelihood Estimator 
6- Estimated Information Matrix 
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)4(                                             

ــه شــکل مــاتریس  ̂ معتبــر 7برآوردهــاي واریــانس مجــانبی ب
11 ˆˆˆ  ABA   بـا مـدنظر قـرار دادن مـاتریس     . به دست خواهـد آمـد

 ، ریشه دوم عناصر قطري مـاتریس فـوق  ̂معتبر  8 واریانس مجانبی
  .خواهند بود پارامترها 9خطاي استاندارد
گردد که مدل معرفی شده توسـط پاپکـه و وولـدریج    مالحظه می

هـا بـراي هـر    به عبارتی در این مدل. باشداي میمدل کسري دوجمله
که در بسـیاري   وجود دارد؛ در حالی) دو متغیر وابسته(مشاهده دو کسر 

سـیوا کومـار و   . از موارد براي هر مشاهده بیش از دو کسر وجـود دارد 
اي کسري پرداختند کـه در آن  به معرفی مدل چندجمله) 25( 10بهات

امکان وجود بیش از دو متغیر وابسته براي هر مشـاهده فـراهم شـده    
کسـر و متغیـر وابسـته     J اگر فرض شود که براي هر مشاهده. است

) 1(شـود، معادلـه    نشان داده ijyام با iام مشاهده jوجود دارد و کسر 
  :گرددبازنویسی می) 5(مدل پاپکه و وولدریج به شکل رابطه 

)()|( ijiij xGxyE 
                                          )5(  

0(.)1شـرایط  ) 5(در رابطه   jG  و



J

i
jG

1

برقـرار   (.)1
ی چندگانه به شکل رابطه در این حالت تابع لگاریتم راستنمای. باشدمی

  :آیدبه دست می) 6(





J

j
ijiji bxGybl

1

)(log)(
                                    )6(  

حـال  . باشـد نیز عضوي از خانواده توابع نمایی خطی می) 6(رابطه 
نظر گرفتـه شـود    ، شکل تابعی الجیت چندگانه درjGاگر براي تابع 

  :بازنویسی خواهد شد) 7(کل رابطه به ش) 5(رابطه 




 J

j

x

x

ijiij
ji

ji

e

exGxyE

1

)()|(






                         )7(  
در برآورد مدل الجیت چندگانه کسري یکی از کسرها بـه عنـوان   
گروه پایه درنظر گرفته و پارامترهاي آن برابر بـا صـفر درنظـر گرفتـه     

ن گروه پایـه درنظـر گرفتـه    ام به عنواJدرصورتی که کسر . شودمی
توان به ترتیب به ها میرا براي گروه پایه و سایر گروه) 7(شود، معادله 
  :نوشت) 9(و ) 8(شکل روابط 

                                                             
7- Asymptotic Variance 
8- Asymptotic Variance 
9- Standard Errors 
10- Sivakumar & Bhat 
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)9(                            
در تـابع لگـاریتم   ) 9(و ) 8(به این ترتیـب بـا جایگـذاري روابـط     

max)(و حداکثرسازي رابطه ) 6(راستنمایی چندگانه رابطه 
1

bl
N

i
ib 



 ،
پارامترهاي سازگار روش برآورد شـبه حـداکثر راسـتنمایی بـه دسـت      

  .خواهند آمد
هاي محصوالت سـاالنه زراعـی   بررسی تخصیص زمین بین گروه

هـا در  سهم. باشدها میدر واقع بررسی سهم زمین هرکدام از این گروه
باشند که این امـر  واقع یکسري متغیرهاي کسري بین صفر و یک می

که تعداد  از آنجایی. دهندهاي کسري را نشان میلزوم بکارگیري مدل
باشـد الزم  هاي محصوالت ساالنه زراعی بـیش از دو مـورد مـی   گروه

شد کـه  هاي کسري چندگانه بااست که مدل مورد استفاده از نوع مدل
مطالعه حاضر با توجه به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیـق بکـارگیري   

جهـت بـرآورد   . مدل الجیت چندگانه کسري را مدنظر قرار داده اسـت 
مدل الجیت چندگانه کسري از اطالعات زراعی و هواشناسـی مربـوط   

اطالعـات زراعـی از   . هاي کل کشور استفاده خواهد شـد به شهرستان

ي و اطالعات هواشناسـی از سـازمان هواشناسـی    وزارت جهاد کشاورز
با توجـه بـه اینکـه بـرخالف اطالعـات      . کل کشور اخذ گردیده است

زراعی، اطالعات هواشناسی بر حسب شهرسـتان نبـوده و بـر اسـاس     
گردد، این اطالعـات بـراي هـر    آوري میهاي هواشناسی جمعایستگاه

واشناسـی  هـاي ه شهرستان بسـته بـه موقعیـت جغرافیـایی ایسـتگاه     
ها فاقد ایسـتگاه  استخراج گردیده و در مواردي که برخی از شهرستان

یـابی جهـت بـه دسـت آوردن     هـاي درون اند، از روشهواشناسی بوده
با مدنظر قرار دادن اینکه . اطالعات هواشناسی آنها استفاده شده است

تقسیمات کشوري هرسال در حال تغییر است؛ لذا با توجه به اطالعات 
انـد و  شهرستان به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شده 336د موجو

و اطالعـات زراعـی و هواشناسـی سـال      1392اطالعات زراعی سـال  
اطالعات زراعی مربوط به سطح . مورد استفاده قرار گرفته است 1391

زیرکشت انواع محصـوالت سـاالنه زراعـی شـامل غـالت، حبوبـات،       
ت جـالیزي و محصـوالت   سبزیجات، محصـوالت صـنعتی، محصـوال   

و اطالعات هواشناسی نیز شامل میـانگین  ) بر حسب هکتار(اي علوفه
بـر  (، مجموع بـارش ماهانـه   )گرادبر حسب درجه سانتی(دماي ماهانه 
و میـانگین  ) بر حسـب درصـد  (، میزان رطوبت ماهانه )متر حسب میلی

انـد کـه در سـطح شهرسـتان     بـوده ) متر بـر ثانیـه  (سرعت باد ماهانه 
هاي مورد مطالعـه  توان شهرستانمی 1در شکل . اندآوري گردیده معج

  .و تقسیمات مورد استفاده را مالحظه نمود

  

  
  هاي ایرانتقسیمات سیاسی شهرستان - 1شکل 

Figure 1- Political divisions of Iran counties 
 

با توجه به اینکه در برآورد مدل الجیت چندگانه کسـري نیـاز بـه    
باشد، لذا با تقسیم سطح زیرکشـت انـواع   اي وابسته کسري میمتغیره

محصوالت ساالنه زراعی به کل سطح زیرکشت محصـوالت سـاالنه،   
هـاي زراعـی   سهم سطح زیرکشت آنها براي هر شهرستان براي سال

میـانگین سـهم سـطح    . به دست آمده اسـت  1391-92و  91-1390
هـاي  شهرسـتان زیرکشت انواع محصوالت ساالنه زراعی بـراي کـل   

  . گرددمالحظه می 2در شکل  1392و  1391کشور در سال 
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  در ایران 1392و  1391هاي میانگین سهم سطح زیرکشت انواع محصوالت ساالنه زراعی در سال - 2شکل 

Figure 2- Average of annual crops cultivation area shares in 1391 and 92 years in Iran  
  

  هاي برآورد گردیده و معیارهاي اطالعاتی آنهااي از مدلخالصه - 1جدول 
Table 1- Summery of estimated models and their Information Criterions  

 معیار اطالعاتی آکائیک
Akaike Information Criterion 

 معیار اطالعاتی بیزین
Bayesian information criterion 

 متغیرهاي توضیحی مربوط به اطالعات هواشناسی وارد شده در مدل
The weathere xplanatory variables in the model 

 مقادیر ساالنه 947.14 737.20
Annually measures 

 مقادیر ساالنه به همراه انحراف استاندارد آنها 1059.28 773.00
Annually measures Along their standard deviation 

 مقادیر ساالنه به همراه ضریب تغییرات آنها 1060.09 773.81
Annually measures Along their coefficient of variation 

844.38 1283.35 
 مقادیر فصلی

Seasonallymeasures 

994.73 1739.07 
 مقادیر فصلی به همراه انحراف استاندارد آنها

Seasonally measures Along their standard deviation 
 مقادیر فصلی به همراه ضریب تغییرات آنها 1739.09 994.75

Seasonally measures Along their coefficient of variation 
 Source: Research findings                                                            هاي تحقیقیافته: مأخذ

  

  نتایج و بحث
ا توجه به اینکه اطالعات هواشناسی به صـورت ماهانـه موجـود    ب

بود، این اطالعات به صورت ساالنه و فصلی استخراج گردید تا امکان 
برآورد مدل با متغیرهاي توضیحی متفاوت و در نهایت گزینش بهترین 

که برآورد مدل با استفاده از برآوردگر شبه  از آنجایی. مدل فراهم گردد
هـا از معیـار   گیرد، لذا جهت مقایسه مدلمایی صورت میحداکثر راستن

اسـتفاده  ) BIC( 2و معیار اطالعاتی بیـزین ) AIC( 1اطالعاتی آکائیک
                                                             
1- Akaike Information Criterion: AIC=-2lnL+2k (k: ــداد تع
 (مقدار تابع لگاریتم راستنمایی;lnL ,پارامترها
2- Bayesian information criterion: BIC=-2lnL+klnN 
(k:تعدادپارامترها, lnL;مقدار تابع لگاریتم راستنمایی, N: نمونهحجم  ) 

هاي برآورد شده و اي از مدلخالصه 1در جدول ). 24و  2(شده است 
. گـردد مقادیر معیارهاي اطالعاتی محاسبه شده براي آنها مالحظه می

هاي فوق سهم سـطح زیرکشـت   تمامی مدلالزم به ذکر است که در 
نیز به عنوان متغیرهاي توضـیحی   1391انواع محصوالت ساالنه سال 

  .اندوارد مدل شده
، مقادیر این 1مطابق معیارهاي اطالعاتی به دست آمده در جدول 

معیارها براي مدلی که در آن سهم سطح زیرکشت انـواع محصـوالت   
 1391ساالنه زراعی و مقادیر ساالنه متغیرهاي آب و هـوایی در سـال   

. اند به مراتب کمتر اسـت به عنوان متغیرهاي توضیحی وارد مدل شده
عنـوان مـدل مناسـب انتخـاب گردیـد و نتـایج        از این رو این مدل به

در مدل فوق گروه  .گزارش شده است 2حاصل از برآورد آن در جدول 
اي به عنوان گروه پایه در نظر گرفته شـده و معادلـه   محصوالت علوفه
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انتخاب هر کدام از محصوالت به عنوان گروه . آن حذف گردیده است
اي کسري الجیت چندجملهپایه، پارامترهاي به دست آمده براي مدل 

ها از طریق مقایسـه بـا   دهد؛ چراکه پارامترهاي سایر گروهرا تغییر می
امـا  . گردنـد اند، حاصل میپارامترهاي گروه پایه که صفر درنظر گرفته

این تغییرات تأثیري بر نتایج نهایی حاصل از مـدل و از جملـه مقـادیر    

ه پایه مقادیر اثرات نهایی اثرات نهایی ندارد؛ به طوري که با تغییر گرو
در مـدل بـرآورد شـده، سـهم سـطح زیرکشـت       . ماننـد ثابت باقی می

هـا و کـم   تواند با محاسبه سـهم سـایر گـروه   اي میمحصوالت علوفه
  .نمودن مجموع آنها از عدد یک حاصل گردد

  
  مدل الجیت چندگانه کسري برآورد شده - 2جدول 

Table 2- The estimated fractional multinomial logit model 
 سبزیجات

Vegetables 
 محصوالت صنعتی
Industrial crops 

 غالت
Cereals 

 حبوبات
pulses 

 محصوالت جالیزي
Cucurbits 

 متغیرهاي توضیحی
Explanatory variables 

0.058** 
(2.50) 

0.083*** 
(3.36) 

0.065*** 
(3.61) 

-0.032 
(-1.29) 

0.102*** 
(3.75) 

1391ل میانگین دماي سا  
Temperature average in 1391 

-0.001** 
(-2.27) 

-0.0003 
(-0.89) 

0.0008*** 
(2.74) 

0.00001 
(0.04) 

0.0005 
(0.83) 

1391مجموع بارش سال   
Participation summation in 1391 

0.024*** 
(2.78) 

0.029*** 
(3.77) 

0.0008 
(0.15) 

-0.001 
(-0.22) 

-0.008 
(-0.89) 

1391 سال تمیانگین رطوب  
Humidity average in 1391 

-0.318* 
(-1.85) 

-0.253** 
(-2.55) 

-0.003 
(-0.06) 

-0.032 
(-0.34) 

-0.161 
(-1.36) 

1391میانگین سرعت باد سال   
Wind speed average in 1391 

6.003*** 
(3.24) 

2.282*** 
(4.72) 

4.529*** 
(11.24) 

6.538*** 
(5.76) 

4.793*** 
(3.18) 

1391ح زیرکشت غالت سال سهم سط  
Cereals land share in 1391 

6.510*** 
(2.81) 

2.904* 
(1.93) 

5.399*** 
(6.34) 

10.339*** 
(6.66) 

7.893*** 
(3.92) 

1391سهم سطح زیرکشت حبوبات سال   
pulses land share in 1391 

10.303*** 
(5.73) 

1.747** 
(2.13) 

3.335*** 
(6.77) 

3.293*** 
(2.83) 

5.638*** 
(3.52) 

1391سهم سطح زیرکشت سبزیجات سال   
Vegetables land share in 1391 

7.038*** 
(4.10) 

9.488*** 
(11.81) 

4.269*** 
(6.28) 

5.142*** 
(3.09) 

5.468*** 
(3.20) 

1391سهم سطح زیرکشت محصوالت صنعتی سال   
Industrial crops land share in 1391 

7.981*** 
(3.11) 

1.957 
(1.39) 

1.686* 
(1.65) 

2.213 
(0.80) 

12.256*** 
(6.04) 

1391سهم سطح زیرکشت محصوالت جالیزي سال   
Cucurbits land share in 1391 

2.914 
(1.35) 

-0.709 
(-0.67) 

0.667 
(0.85) 

1.033 
(0.65) 

2.219 
(1.27) 

1391اي سال سهم سطح زیرکشت محصوالت علوفه  
Forage crops land share in 1391 

-7.783*** 
(-4.54) 

-5.548*** 
(-6.19) 

-3.513*** 
(-5.09) 

-5.927*** 
(-4.43) 

-7.486*** 
(-4.79) 

 عرض از مبدأ
Intercept 

  دهندمی نشان را درصد 10و  5، 1 سطوح در داريمعنی ترتیب به * و ** ،***
*, **, and *** indicate statistical significance at the levels 10%, 5%, and 1%, respectively 

  دهندرا نشان می zاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره 
The numbers in parentheses indicate z statistics values 

 Source: Research findings                            هاي تحقیقیافته: مأخذ

 
بـا  برابـر   2گـزارش شـده در جـدول     آماره آزمون والد براي مدل

با توجه به . کندداري کل مدل را تأیید میباشد که معنیمی 81/1498
بنـابراین  . باشـند  دار مـی اکثریت ضرایب از لحاظ آمـاري معنـی  جدول 

توان دریافت که سهم سطح زیرکشـت انـواع محصـوالت سـاالنه      می
بــه عنــوان  1391زراعـی و مقــدار متغیرهــاي آب و هــوایی در ســال  

سهم سطح زیرکشت اختصاص یافته به انواع  متغیرهاي توضیح دهنده
وارد . انـد وارد مـدل شـده   1392محصوالت سـاالنه زراعـی در سـال    

انواع محصوالت ساالنه زراعـی در سـال    نمودن سهم سطح زیرکشت
 1392ها در سـال  به عنوان متغیرهاي توضیح دهنده این سهم 1391

رد کاشـت  به این دلیل است که معموالً تصـمیمات کشـاورزان در مـو   

انواع محصوالت در هر منطقه بر اساس الگوهاي کشت رایج در همان 
این الگوهاي کشت بر اسـاس تجـارب قبلـی    . گیردمناطق صورت می

ــال   ــول س ــاورزان و در ط ــه و در    کش ــکل گرفت ــادي ش ــاي متم ه
لذا وارد نمودن سـهم انـواع   . هاي کشاورزان بسیار مؤثرندگیري تصمیم
تواند با لحاظ نمـودن اثـرات الگوهـاي    ل میهاي قبها در سالکاربري

کشت رایج در هر منطقه و جلوگیري از تورش تصریح، امکان سنجش 
. دقیق اثرات سایر عوامل مؤثر بر تصمیمات کشاورزان را فراهم نمایـد 

نیز به عنـوان متغیرهـاي توضـیح     1391متغیرهاي آب و هوایی سال 
ه زراعـی در سـال   دهنده سهم سطح زیرکشت انواع محصوالت ساالن

اند؛ چراکه معموالً انتظارات کشاورزان از شـرایط  وارد مدل شده 1392
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) هـاي قبـل  سـال (آب و هوایی آینده با توجه به مشاهدات قبلی آنهـا  
گیـري آنهـا در مـورد    صورت گرفته و همین انتظارات مبنـاي تصـمیم  

 به عبارت دیگـر انتظـارات   .نمایدکاشت انواع محصوالت را فراهم می
کشاورزان از آب و هواي سال آتی بر اساس مشـاهدات آنهـا در سـال    

کـه در ادبیـات تخصـیص     همچنـین از آنجـایی  . گیردکنونی شکل می
زمـین انتخــاب بـازه زمــانی بــین مشـاهدات متغیرهــاي توضــیحی و    
مشاهدات متغیرهـاي وابسـته بـر اسـاس امکانـات جـایگزینی انـواع        

لحـاظ اینکـه جانشـینی انـواع      گیرد وها با یکدیگر صورت میکاربري
پذیر است، محصوالت ساالنه زراعی با یکدیگر در طول یکسال امکان

  .رسدلذا انتخاب این بازه زمانی بسیار مناسب به نظر می
باشـد و  اي کسري یک مدل غیرخطی مـی مدل الجیت چندجمله

بین معادالت آن اثرات متقابـل وجـود دارد، لـذا تفسـیر مسـتقیمی از      
در این راستا باید به برآورد اثرات نهـایی تغییـرات   . جود نداردضرایب و

هـاي مختلـف پرداختـه    هرکدام از متغیرهاي توضیحی بر سهم گـروه 
هـا  اثرات نهایی تغییـرات متغیرهـاي توضـیحی بـر انـواع سـهم      . شود

الزم به ذکـر اسـت   . گزارش شده است 3محاسبه گردیده و در جدول 
سـطح میـانگین مقـادیر متغیرهـاي      که تمامی ایـن اثـرات نهـایی در   

  .اندتوضیحی محاسبه گردیده
  

  اثرات نهایی تغییرات متغیرهاي توضیحی بر سهم سطح زیرکشت انواع محصوالت ساالنه زراعی - 3جدول 
Table 3- Marginal effect of independent variables changes on annual crop groups cultivation area shares 

تسبزیجا  
Vegetables 

 محصوالت صنعتی
 Industrial crops 

 غالت
Cereals 

 حبوبات
pulses 

 محصوالت جالیزي
Cucurbits 

 متغیرهاي توضیحی
Explanatory variables 

 

0.00007 
(0.08) 

0.0008 
(1.25) 

0.006*** 
(2.74) 

-0.002*** 
(-4. 53) 

0.001** 
(2.27) 

1391میانگین دماي سال   
Temperature average in 1391 

 

-0.00008*** 
(-4.60) 

-0.00003*** 
(-3.10) 

0.0002*** 
(5.62) 

-0.00002* 
(-1.89) 

-0.000002 
(-0.19) 

1391مجموع بارش سال   
Participation summation in 1391 

 

0.001*** 
(3.08) 

0.0008*** 
(4.14) 

-0.001 
(-1.59) 

-0.0001 
(-0.58) 

-0.0003 
(-1.41) 

1391 سال میانگین رطوبت  
Humidity average in 1391 

 

-0.014 
(-1.63) 

-0.007*** 
(-2.62) 

0.022** 
(2.04) 

0.00006 
(0.02) 

-0.004 
(-1.31) 

1391میانگین سرعت باد سال   
Wind speed average in 1391 

 

0.096 
(1.07) 

-0.061*** 
(-4.53) 

0.286** 
(2.39) 

0.079** 
(2.33) 

0.020 
(0.46) 

1391الت سال سهم سطح زیرکشت غ  
Cereals land share in 1391 

 

0.074 
(0.69) 

-0.071* 
(-1.65) 

0.246 
(1.56) 

0.175*** 
(3.44) 

0.090 
(1.54) 

1391سهم سطح زیرکشت حبوبات سال   
pulses land share in 1391 

 

0.358*** 
(4.01) 

-0.054** 
(-2.26) 

-0.031 
(-0.24) 

-0.002 
(-0.08) 

0.072 
(1.47) 

1391زیرکشت سبزیجات سال سهم سطح   
Vegetables land share in 1391 

 

0.146* 
(1.82) 

0.174*** 
(7.03) 

0.036 
(0.26) 

0.030 
(0.62) 

0.039 
(0.77) 

1391سهم سطح زیرکشت محصوالت صنعتی سال   
Industrial crops land share in 1391 

 

0.299** 
(2.52) 

-0.008 
(-0.22) 

-0.388* 
(-1.89) 

0.0002 
(0.00) 

0.320*** 
(5.40) 

1391سهم سطح زیرکشت محصوالت جالیزي سال   
Cucurbits land share in 1391 

 

0.113 
(1.18) 

-0.047 
(-1.45) 

-0.048 
(-0.33) 

0.010 
(0.22) 

0.047 
(0.91) 

1391اي سال سهم سطح زیرکشت محصوالت علوفه  
Forage crops land share in 1391 

 

  دهندمی نشان را درصد 10و  5، 1 سطوح در داريمعنی ترتیب به * و ** ،***
*, **, and *** indicate statistical significance at the levels 10%, 5%, and 1%, respectively 

  دهندرا نشان می zاعداد داخل پرانتز مقادیر آماره 
The numbers in parentheses indicate z statistics values 

 Source: Research findings                                                  هاي تحقیقتهیاف: مأخذ

  
، افزایش دما سهم سطح 3با توجه به نتایج گزارش شده در جدول 

زیرکشت سبزیجات، محصوالت صنعتی، غالت و محصوالت جـالیزي  
دهد که این افزایش سـهم بـراي غـالت و محصـوالت     را افزایش می

باشد، به طـوري کـه بـه ازاي هـر     دار میالیزي از لحاظ آماري معنیج
گراد افزایش دما سهم سطح زیرکشت غـالت بـه میـزان    درجه سانتی

 1/0درصد و سهم سطح زیرکشت محصوالت جالیزي بـه میـزان   6/0
از سوي دیگر افـزایش دمـا سـهم سـطح     . کنددرصد افزایش پیدا می

بـه ایـن   . دهـد رصد کـاهش مـی  د 2/0زیرکشت حبوبات را به میزان 
ترتیب با توجه به اینکه دماي هوا در آینده افزایش خواهـد یافـت، بـا    
ثابت نگه داشتن اثرات سایر عوامل مؤثر، انتظار بر این است که سـهم  
سطح زیرکشت غالت و محصوالت جالیزي در الگوهاي زراعی آینـده  

  . افزایش و سهم حبوبات کاهش پیدا نماید
سـهم سـطح زیرکشـت سـبزیجات، محصـوالت       تغییرات بـارش 

کـه  دهـد، درحـالی  داري کاهش مـی صنعتی و حبوبات را به طور معنی
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متر سهم سطح زیرکشـت غـالت را   افزایش بارش به میزان یک میلی
داري بـر  رطوبـت تـأثیر معنـی   . دهددرصد افزایش می 02/0به میزان 

ري سهم سطح زیرکشت سبزیجات و محصوالت صنعتی دارد، به طـو 
که با افـزایش یـک درصـدي رطوبـت، سـهم سـطح زیرکشـت ایـن         

درصـد افـزایش پیـدا     08/0و  1/0محصوالت بـه ترتیـب بـه میـزان     
افزایش میانگین سرعت باد ساالنه به میزان یک متر بر ثانیه، . کند می

درصـد   7/0محصـوالت صـنعتی را بـه میـزان      سهم سطح زیرکشـت 
درصد افـزایش   2/2ان کاهش و سهم سطح زیرکشت غالت را به میز

  .دهدمی
الگوي کشت رایج در هر منطقـه بـر تصـمیم     3با توجه به جدول 

. صوالت بسیار مؤثر استکشاورزان در ارتباط با کاشت هر گروه از مح
ج بـه دسـت آمـده بـراي معادلـه سـهم سـطح زیرکشـت         مطابق نتای

سبزیجات، باال بودن سهم سـطح زیرکشـت سـبزیجات، محصـوالت     
والت جـالیزي در هـر سـال، افـزایش سـهم سـطح       صنعتی و محصـ 

زیرکشت سبزیجات در سال بعد را بـه دنبـال دارد کـه ایـن تـأثیر در      
بـه  . تـر اسـت  ارتباط با سهم سطح زیرکشت سبزیجات به مراتب بیش

تـوان اهمیـت تنـاوب زراعـی در الگوهـاي زراعـی را       این ترتیب مـی 
از محصوالتی چراکه سبزیجات و صیفی جات دو گروه  مالحظه نمود،

با عنایت به معادلـه  . شوندهاي زراعی کشت میباشند که در تناوبمی
، ایـن سـهم   1392سهم سطح زیرکشت محصوالت صنعتی در سـال  

ــات،   ــواع محصــوالت غــالت، حبوب ــأثیر ســهم زیرکشــت ان تحــت ت
مــورد  در. ســبزیجات، محصــوالت صــنعتی در ســال قبــل قــرار دارد

ود که سهم سطح زیر کشت کنونی توان ادعا نممحصوالت صنعتی می
در ایـن راسـتا بایـد    .آن تأثیر به سزایی بر سهم آتی آن خواهد داشـت 

هاي اخیر به دلیـل سـودآور بـودن محصـوالت     توجه شود که در سال
صنعتی کاشت آن بسیار مورد توجه کشاورزان قرار گرفته و جـایگزین  

هم سهم سطح زیرکشت غالت و سـ . سایر انواع محصوالت شده است
سطح زیرکشت محصوالت جالیزي بر سهم سـطح زیرکشـت غـالت    

حبوبات در هر سال تحت تأثیر سهم  مؤثر بوده و سهم سطح زیرکشت
گیرد، زیرا تناوب سطح زیرکشت غالت و حبوبات در سال قبل قرار می

هاي زراعی در ایـران  ترین تناوبزراعی غالت و حبوبات از جمله مهم
محصـوالت جـالیزي نیـز تحـت تـأثیر       سهم سطح زیرکشت. باشدمی

  .گیردآن در سال قبل قرار می سهم سطح زیرکشت
  

  گیري و پیشنهادهانتیجه
در مطالعه حاضر نحوه اثرگـذاري متغیرهـاي آب و هـوایی و نیـز     
الگوهاي کشت رایج در هر منطقه بـر سـهم سـطح زیرکشـت انـواع      
ــبزیجات،     ــات، س ــالت، حبوب ــامل غ ــی ش ــاالنه زراع ــوالت س محص

اي و محصوالت جـالیزي مـورد   صوالت صنعتی، محصوالت علوفهمح
جهت نیل به هدف تحقیق اطالعـات هواشناسـی   . بررسی قرار گرفت

در ســطح 1392و  1391هـاي  و اطالعــات زراعـی ســال  1391سـال  
به دلیـل کسـري بـودن مقـادیر     . آوري شدهاي کشور جمعشهرستان

مقـادیر متغیرهـاي   هاي کسـري کـه در آنهـا    ها، استفاده از مدلسهم
وابسته بین صفر و یک بوده و مجموع آنها براي هر مشاهده برابـر بـا   

که تعداد متغیرهاي وابسته  باشد، مدنظر قرار گرفت و از آنجایییک می
باشد، لذا به برآورد مدل الجیت چندگانه کسـري اقـدام   بیش از دو می

ي، اثـرات  در ادامه با استفاده از مـدل الجیـت چندگانـه کسـر    . گردید
نهایی تغییرات متغیرهاي توضیحی بر سهم هـر گـروه از محصـوالت    

مطابق نتایج، مقادیر متغیرهاي آب و هوایی بر  فوق محاسبه شدند که
متغیر دما کـه افـزایش   . سهم سطح زیرکشت انواع محصوالت موثرند

هـا و از  هاي فراوانـی را در تمـامی زمینـه   هاي اخیر نگرانیآن در دهه
کشاورزي ایجاد کرده است، سهم سطح زیرکشت غـالت   جمله بخش

دهد، به و حبوبات به عنوان دو منبع مهم غذایی را تحت تأثیر قرار می
طوري که سهم سـطح زیرکشـت غـالت را افـزایش و سـهم سـطح       

بارش متغیـر دیگـري اسـت کـه     . دهدزیرکشت حبوبات را کاهش می
یافته و با توجـه بـه    هاي اخیر تغییرنحوه پراکنش و توزیع آن در سال

نتایج بر سهم سطح زیرکشت تمامی انواع محصوالت سـاالنه زراعـی   
باشـد و  به غیر از سهم سطح زیرکشت محصوالت جالیزي مـؤثر مـی  

درصد رطوبت بر سهم . تر استتأثیر آن در مورد غالت به مراتب بیش
سطح زیرکشت سبزیجات و محصوالت صنعتی و سرعت بـاد نیـز بـر    

بـا  . باشـد رکشت محصوالت صنعتی و حبوبات موثر میسهم سطح زی
درنظر گرفتن نتایج به دست آمده، الگوهاي کشت رایج در هر منطقـه  

به عبارت دیگر الگوهاي . باشندها میاز دیگر عوامل مؤثر بر این سهم
رایج و برخی قوانین زراعی از قبیل تناوب زراعی از جمله عوامل مـؤثر  

  . باشدبر تصمیمات کشاورزان می
توان استنباط نمود که با ادامه رونـد تغییـرات آب و   در مجموع می

هوایی در آینده، سهم سطح زیرکشت انواع محصوالت ساالنه زراعـی  
ایـن امـر   . و در نتیجه مقدار تولید آنها تحت تأثیر قرار خواهـد گرفـت  

بینی مقـادیر احتمـالی   پیش هاي دقیق جهتضرورت بکارگیري روش
و هـوایی منـاطق مختلـف کشـور تحـت سـناریوهاي        متغیرهاي آب

از ایـن طریـق    چراکـه . دهـد را نشـان مـی   هاي آتیگوناگون در سال
بینـی  توان تغییرات بالقوه تولید انواع محصوالت در آینـده را پـیش   می

و مقـدار نیازهـاي    نموده و با مقایسه مقدار تولیدات بـالقوه کشـاورزي  
این امر  .ین تولید و مصرف پی بردهاي بغذایی افراد جامعه، به شکاف

هـا و انجـام اقـدامات    گـذاري تواند با فراهم نمودن امکان سیاسـت می
مناسب، زمینه مقابله با مشکالت آتی بخش کشـاورزي در مواجـه بـا    

یکـی از ایـن اقـدامات، تولیـد ارقـام       .تغییرات اقلیم را فراهم نماید
ا بـراي انـواع   مقاوم به تغییرات آب و هـوایی ماننـد افـزایش دمـ    

توانـد بـه عنـوان یکـی از     باشد که مـی محصوالت کشاورزي می
همچنین با توجـه   .اهداف مراکز تحقیقاتی کشاورزي تعریف گردد



  1395زمستان ،  4، شماره 30، جلد نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي     306

به اینکه مطالعه حاضر تنها تخصـیص زمـین بـین انـواع محصـوالت      
گـردد مطالعـات   ساالنه زراعی را مدنظر قرار داده اسـت، توصـیه مـی   

رسی نحوه اثرگذاري تغییرات آب و هـوایی بـر   دیگري نیز در زمینه بر

هاي کشاورزي از قبیل محصوالت بـاغی و دامـی   تولیدات سایر بخش
  .صورت گیرد
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