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Abstract
Agriculture is one of the most important sectors of the
economy, especially in developing countries. Due to
growing population, food security has become a major
challenge and elimination of hunger is identified as one
of the main goals of the millennium development goals.
In this regard, considering the strategic nature of cereals
and its effective role in ensuring food security in the
country, the purpose of this study is to analysis the trend
of spatial and temporal changes in cereals (wheat and
barley) over a 15year period from 2003 to 2018. In this
study, the research method is descriptive-analytical. The
data were collected documentary based on the official
data published by Ministry of Agriculture Jihad and
Statistics Center of Iran. Data analysis was performed
using spatial statistics techniques in the ArcMap
software environment. The results of the study show that
at the national level, changes have been made with a
relative reduction in the area under barley cultivation
and a significant reduction in the area under wheat
cultivation. The results of the research at the provincial
level indicate a relative decrease in fluctuations and the
range of changes in the area under cereals cultivation
among the provinces of the country, in other words, a
relative balance has been created in the allocation of
land to wheat and barley cultivation among the
provinces. The results of spatial analysis of cereal
cultivation area also show that the focus of cereal
cultivation is mainly in some counties located in the
west and northwest of the Iran.
Keywords: Spatio -Temporal Analysis, Spatial
Statistics, Cultivation Pattern, Cultivation Area, Cereals.
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چكیده
کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسععه یکعی ز ب ع هعای همعم
 تأهین هنیت، با توجه به فز ی روز فزون جمعیت.قتصاد به حساب هیآید
 تا جایی که که رفع گرسنگی،غذ یی فر د به چالشی بزرگ تبدیل شده ست
 در همعین.به عنو ن یکی ز هد ف صلی توسعه هعز ره تعیعین شعده سعت
 با توجه به ستر تژیک بودن غالت و نق هؤثر آن در تعأهین هنیعت،زهینه
 هدف ز پژوه حاضر تحلیل روند تغییر ت فضعایی و زهعانی،غذ یی کشور
1397  تا1382  ساله ز15 سطح زیرکشت غالت(گندم و جو) طی یک دوره
. در ین هطالععه رو پعژوه بعه صعورت توصعیفی تحلیلعی سعت.ست
گردآوری طالعات با رو کتاب انه ی و د دههای رسمی جماد کشاورزی و
 تجزیه و تحلیعل د دههعا بعا سعتفاده ز.هرکز آهار یر ن صورت گرفته ست
. نجعام شعده سعتArc map تکنیکهای آهار فضایی در هحیط نرم فعز ر
نتایج حاصل ز پژوه نشان هیدهد در سطح هلی تغییر ت با کاه نسبی
سطح زیرکشت جو و کاه قابل توجه سطح زیرکشت گنعدم همعر ه بعوده
 نتایج پژوه در سطح ستانها بیانگر کاه نسبی نوسانات و د هنعه.ست
تغییر ت سطح زیرکشت غالت در بین ستانهای کشور سعت و بعه عبعارتی
تو زن نسبی در ختصاص زهین به کشت گندم و جو در بین ستانهعا یجعاد
 نتایج تحلیل فضایی سطح زیرکشت غالت نیز نشان هیدهد کعه.شده ست
هحل تمرکز کشت غالت عمدتاً در برخی شمرسعتانهعای و قعع در غعرب و
.شمال غرب یر ن ست
، لگوی کشعت، آهار فضایی، تحلیل فضایی _ زهانی:واژههاي کلیدي
. غالت،سطح زیرکشت
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مقدمه
کشاورزی در جمان و بهخصوص در کشعورهای در حعال
ب
توسعه یکی ز ب های همم قتصاد ست .کشاورزی هیتو ند
باعع فععز ی شععتغال ،درآهععد ،تولیعد ناخععالل هلععی و رشععد
به علت رتباطات گسترده ی
قتصادی کشورها شود .ین ب
که با سایر ب های قتصادی د رد ،هیتو ند با رشد خود زهینه
تولید ثروت ،یجاد باز ر و رزآوری و رشد ب هعای صعنعت و
خدهات ر فر هم نماید .بر ساس برآوردهعا ،جمعیعت جمعان تعا
سال  2050به  9/6هیلیارد نفر فز ی هییابد ،بر همین ساس
پی بینی هیشود که هنیت غذ یی در دهههای آینده بعه یعک
چععال بععزرگ جمععانی تبععدیل شععود(.)UNDESA,2013:2
بنابر ین تولید غذ بر ی تأهین کل تقاضای هوجود ،نیاز به  70تا
 110درصد فز ی تولیعد د رد ( ;Alexandratos, 2009: 16
 .)FAO,2009در طول یک قرن گذشته ،تولید هو د غذ یی بعه
دلیل پیشرفت در تولید هحصعوتت کشعاورزی و بعه کعارگیری
فناوریهای نوین گونههای بذر صالح شده ،به ویعژه در طعول
نقععالب سععبز ،فععز ی یافععت .بععه طععوری کععه ،سععر نۀ تولی عد
هحصوتت کشاورزی ز رشد جمعیت پیشی گرفت و در هقایسه
با سال  ، 1960هقد ر غذ ی هوجود بعر ی هعر فعرد  25درصعد
فز ی یافته ست .به طور هشابه ،تولید جمانی غالت در طول
 50سال گذشته دو بر بر شد در حالی که زهینهای قابل کشت
تنما  9درصد فز ی یافت( .)Pretty,2008:450با ین حال،
تولید هحصوتت کشاورزی در سالهای خیر به دلیعل کعاه
بازدهی در نمادههای تولید ،ستفاده بعی ز نعد زه ز زهعین و
ه الفت عموهی در ستفاده ز نو ع کودهای شعیمیایی کعاه
یافتعه سعت( Baulcombe et al,2009:7; Tilman et
 .)al,2011:20260بنععابر ین ،تقویععت ب ع کشععاورزی بععه
عنو ن بستری بر ی دستیابی بعه هعد ف توسععه ،بعه ویعژه در
کشععورهای در حععال توسعععه هععری ضععروری قلمععد د هععی
شععود( .)Leavy & Smith,2010:3بنععابر ین نق ع ویععژه
فعالیتهای کشاورزی در ساختار قتصادی و پیونعد ناگسسعتنی
آن با حیات ب شی ز جمعیعت کعه عمعدتاً در روسعتاها سعاکن
هستند و تأهین هنیت غذ یی بر ی جمعیت رو به رشد با وجعود
هحدودیت هنابع و هکانات ،ضرورت توجه و برناهعهریعزی ر در
ین زهینه هسلم هید رد(شاهین رخسار و دیگر ن.)25 :1397 ،
زر عت همیعت
در هیان ب های ه تلف کشاورزی ب
بیشتری د رد ،زیر هحصوتتی نظیعر (گنعدم و جعو) بعی ز 50
درصد ز تولید جمان بوده و حدود  71درصد ز نرژی هعورد نیعاز
هععردم در یععن ب ع تولیععد هععیشود(.سععازهان نظععام همندسععی

کشاورزی و هنابع طبیعی .)1397،غالت شاهل گروهی ز گیاهان
هستند که سطح زیرکشت برخی ز آنهعا در دنیعا بعی ز سعایر
گیاهان زر عی بوده و د نه ین گروه ز گیاهان که هحصول صلی
آنها ست بر ی تغذیه کثر هعردم جمعان بعه هصعرف رسعیده و
همچنین در تغذیه حیو نات و پرندگان و صنعت نیز ز آن سعتفاده
هیشود(خد بنده .)17 :1392،به گز ر سازهان خو ربعار جمعانی،
سمم غالت در غذ ی هردهان روپایی  45-55درصعد بعوده و در
یالت هتحده آهریکا تقریبا 20-30درصد ست .هروزه نزدیک بعه
 70درصد سطح زیرکشت یک هیلیارد هکتعاری جمعان ر غعالت
شغال نموده ست .تقریباً نیمی ز کل نیازهای غذ یی نسعان بعه
ویژه در آسیا به طور هستقیم ز غالت تأهین هیشود(کلمر:1395،
 )4که نشان ز جایگاه همم غالت در تأهین هنیت غعذیی جمعان
د رد .بنابر ین ،هطالععه و برناهعهریعزی در جمعت هیعز ن و نحعوه
کاشت آن با توجه به شر یط هحیطی هناطق ه تلف همیت ویژه
ی د رد .در یر ن نیعز ،کشعت غعالت در سعال  1397حعدود 70
درصد کل سطح زیر کشت و  25درصد کل تولید ت کشاورزی ر
به خود ختصعاص د ده سعت (جمادکشعاورزی )1397 ،و ز یعن
جمت همیت فر و نی د رد.
باتوجه به ستر تژیک بودن غالت و نق هؤثر آن در تعأهین
هنیت غذ یی کشور هطالعه هنابع ختصاص د ده شده جمت تولیعد
غالت و همچنین بررسی تغییر ت آن در طول زهعان و
در ب
در بستر فضا ضروری ست .در ین بین ،یکی ز هممتعرین هنعابع
که نیازهنعد هطالععه دقیعق و توجعه بعه بععاد
تولید در ین ب
ه تلف آن در برناهههای هلی ست ،زهین ختصاص د ده شده به
کشت هحصوتت کشاورزی ست .زهین کشاورزی بر ی ساکنین
روستا به هثابه و حدهای قتصادی هسعتند کعه در صعورت ععدم
سوددهی کافی ،هر فعردی در صعدد تغییعر نعوع کعاربری آن بعر
خو هد آهد ( .)bouma et al, 1998:105بنابر ین سعاهاندهی
لگوی کشت یا تدوین لگوی کشت بمینه هتناسب با ظرفیتها و
قابلیتهای هنابع تولیدی ،دشتهعای زر ععی گعاهی ضعروری در
جمت نیل به توسعه پاید ر کشاورزی یر ن به شمار هیرود .بعر ی
ین کار تزم ست تا در بتد بعاد ه تلف لگوی کشت و تغییعر و
تحوتت هرتبط با آن هورد هطالعه و تحلیعل قعر ر گیعرد .لگعوی
کشت به هعنی سمم زیر کشت و نوع هحصوتت ه تلف زر ععی
در یک هنطقه ست و تصمیم به ینکه کد م هحصول بعا سعتفاده
ز چه عو هل تولیدی ،با چه روشی و به چه هقد ر تولیعد شعود ،ز
برناهههای همم آن ست(حمزهئعی و بعوزرجممری.)279 :1393 ،
در و قع لگوی کشت به روشی ز برناههریزی طالق هیشود کعه
با درنظر گرفتن شر یط فنی ،قتصادی و هد ف ستر تژیک کشور
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هیز ن تولید در هر و حد جغر فیایی ر بر ی دورههای زهانی خاص
تعیین و هدفگذ ری هیکند .لگوی کشت هیتو ند زیربنای بمره
وری باشد و بستر تزم ر بر ی نجام عملیعات رتقعای بمعرهوری
فر هم نماید ،ها بمرهوری بدون د شتن لگوی کشت تفعاق نمعی
فتد(باولی و دیگر ن.)192 :1394،
طر حی و تنظیم لگوی کشت بعه جمعت سعتفاده بمینعه و
هطلوب ز نمادههای تولید ز همیت خاصعی برخعورد ر سعت و
بایستی به نحوی نجام پذیرد که ععالوه بعر سعتفاده بمینعه ز
ظرفیتهای هوجود و قابل دسترس ،تأهین نیازهای هنطقه ی و
هلی ر نیز در نظر گرفته باشد (هحمدیان .)1389:4،با توجه بعه
تعریف یاد شده ،طر حی و جر ی لگعوی کشعت هناسعب ،بعه
هنظور کنترل هرچه بیشتر عو هل هحدودکننده و بمعرهبعرد ری
بمینه ز هکانات هوجود ،ضرورتی ست که دنیا بد ن پی برده و
عمل کرده ست و ها نیز به عنو ن کشوری که به سمت توسعه
گام برهید رد با عمل به ین همم ،هعیتعو نیم بعا هشعکالت و
هحدودیتها آسانتر هقابله کنیم(پیر نی.)10 :1394،
ز ین رو ،هطالعه حاضر با هدف شناسایی لگوی فضایی و
زهانی کشت غالت به عنو ن گام ول در جمت نیل بعه برناهعه
ریزی لگوی کشت صورت گرفته ست .در همین زهینه جمعت
شناخت بیشتر پیشینه پژوهشعی یعن هوضعوع بتعد بعه هعرور
هطالعات صورت گرفته در زهینه لگعوی کشعت پرد ختعه شعده
ست که در د هه خالصه نتایج ین پژوه ها بیان شده ست:
سبزو ری و دیگر ن( )1399در هوضوع تعیین لگوی کشعت
هحصوتت زر عی به ر هکاری بر ی کاه ه عاطر ت هنیعت
غذ یی کشور پرد خته ند .نتایج پژوه آنهعا نشعان هعیدهعد،
عو هلی هانند هکانیز سیون زر عی ،خاک و قلیم ،هدیریت کالن
دولت ،پشتیبانی تولید بر لگوی کشت ثرگعذ ر و تعیعین کننعده
هستند.ریاحی و دیگر ن ( )1398در پژوه خود ،عو هل هعؤثر
بر ناپاید ری لگوی کشت ناحیه لنجانات ر هعورد هطالععه قعر ر
د ده ند .نتایج ین پژوه نشان هیدهد عو هل ه تلفی هاننعد
عو هل طبیعی _ کولوژیک ،جتماعی _ قتصادی ،زیرساختی و
نمععادی در ناپایععد ری لگععوی کشععت هععؤثر هسععتند .همچنععین
ناپاید ری در لگوی کشت پیاهعدهایی هاننعد :تغییعر و ت ریعب
لگوی کشعت ،تضععیف نظعام قتصعادی کشعاورز ن ،فعز ی
هماجرت فرستی و زو ل روستایی ر در پی د شته ست .سمعیل
پور و دیگر ن( )1396به هطالعه برناههریزی کشت هحصعوتت
کشاورزی با ستفاده ز رو های بمینهسازی هکانی پرد خته ند.
نتایج پژوه آنها نشان د د ،هر سال به دلیل کمبود آب تزم
ست ،ب شی ز زهینهای کشاورزی به صورت آی باقی هعی
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هاند .همچنین جمت بمینهسازی کشت تزم هتناسب با شعر یط
هر هنطقه ،ز کاشت هحصوتت زر عی که دوره رشعد آنهعا در
فصل گرم سال(بمار و تابستان) ست ،خودد ری کعرده و سعطح
زیرکشت بیشتری به هحصوتتی هانند گنعدم و جعو ختصعاص
د ده شود ،چر که عمدۀ دوره رشد آنهعا در فصعل سعرد سعال
ست و نیاز آبی کمتری د رند .هیرلطفی و پورجعفرآبادی()1994
در پععژوه خععود دریافتنععد کععه دگردیسععی لگععوی کشععت در
سکونتگاههای روسعتایی هنجعر بعه تغییعر در سعاختار کالبعدی
سععکونتگاههععای روسععتایی شععده سععت .سععمعیلنععژ د و
دیگر ن( )1393بحر ن آب و ضعرورت تغییعر لگعوی کشعت در
هناطق روستایی دشت جنوبی بردسکن ر هطالعه کرده ند .نتایج
آن هطالعه نشان هیدهد با توجه به بحر ن آب در هنطقعه ،نیعاز
به کاشت هحصوتت با نیاز آبی پایین وجعود د رد .رجمنعدی و
همر بی بشرآبادی( )1392تغییعر ت لگعوی کشعت هحصعوتت
زر عی ر در یر ن طعی دوره  1361-62تعا  88-1387بررسعی
کرده ند .نتایج ین هطالعه نشان دهندۀ تسعلط کشعت گنعدم بعا
بیشتر ز  50درصد سطح زیرکشت کل هحصوتت زر عی ست،
با ین وجود گر ی به کاشت هحصعوتتی هثعل ترت د نعه ی،
د نههای روغنعی و برخی قالم پر هصرف حبوبات و صیفیجات
وجود د شته ست .نظری و دیگعر ن( )1392بعه رزیعابی تعأثیر
گستر آبیاری تحت فشعار در تغییعر سعاخت زر ععی ،لگعوی
کشت و ر ندهان تولید در شمرستان هیاندوآب پرد خته ند .نتعایج
حاصل شده نشان هیدهعد ،گسعتر آبیعاری تحعت فشعار بعر
یکپععارچگی ر ضععی ،کععاه تعععد د قطعععات ،فععز ی سععطح
ر ندهان در و حد سطح ،هؤثر بوده ست .پن1
زیرکشت و فز ی
و همکار ن ( ،)2020پویایی فضایی – هکانی عملکرد غعالت و
عو هل هؤثر بر آن در سطح شمرستانی در چین ر هورد هطالععه
قر ر د ده ند ،بر ساس ین هطالعه نیروی کار ،زهین و سعرهایه ز
عو هل هؤثر بر لگوی فضایی-هکانی غعالت هسعتند .چعای 2و
دیگر ن( )2019تغییر ت فضایی _ زهانی تولید غعالت و هنعابع
کشاورزی تحلیل کرده ند .نتایج آنهعا نشعان
تولید ر در ب
د د ،تغییععر ت فضععایی و زهععانی زهععینهععای کشاورزی(سععطح
زیرکشت) بیشتر ز سایر عو هل تولید بوده ست و ین تغییعر ت
بیشتر ز عو هل دیگر برهیز ن تولید نیز ثرگذ ر بوده ست .فان3
و همکار ن ( ،)2018به تحلیل فضایی-زهانی تمرکز جغر فیعایی
سععه هحصععول صععلی در چععین طععی سععالهععای 1672-1684
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
1. Pan
2. chai
3. Fan
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پرد خته ند .که نتایج نشان ز تغییر ت فضایی-زهانی تمرکعز در
هناطق تولید و سطح زیر کشت د رد که ین تغییر ت تحت تأثیر
عو هلی هانند هنابع ،فنآوریها و سطوح پیشرفت آن ،ختالفات
هنطقه ی در سرهایهگذ ری کشاورزی و هدیریت ر ضی زر ععی
ست .ز و 1و وو ،)2017( 2به تحلیل فضایی غالت بعا رویکعرد
هدیریت پاید ر در هناطق دشتی ،تپعه ی و کوهسعتانی در چعین
پرد خته ند ،در ین پژوه با ستفاده ز خود همبستگی فضایی
هیز ن تولید گندم در هر سه هنطقه ت مین زده شده سعت کعه
بیشترین هقد ر هتعلق به هز رع دشتی بوده ست کعه دسترسعی
به نیروی کعار و سیسعتم آبیعاری بمتعر د رنعد .لعی 3و دیگعر ن
( ،)2016لگوهای رشد عملکرد غالت ز سعال  1980تعا 2010
در چین و پیاهدهای آنها در تولید هو د غذ یی و هنیت غعذ یی
ر هورد تحلیل قر ر د ده ند .نتایج ین تحقیق نشعان هعیدهعد،
هحدودیتهای آب و زهین ،تنوع آب و هو و سعایر هحعدودیت
های زیستهحیطی باع کاه عملکرد هحصول و بمرهوری
کشاورزی شده و هنیت غذ یی آینده ر تمدیعد هعیکنعد .ری و
پیژ نوسکی )2010(4با ستفاده ز قابلیتهای سیستم طالععات
جغر فیایی 5قد م به ر ئه یک هدل هکان هحور بعر ی شعبیه-
سازی تغییر کاربریهای کشاورزی و جنگلی و نت عاب هکعان
های هناسب بر ی گستر سطح زیرکشت هحصوتت زر ععی
در یک حوضه آب یر در هیشیگان یاتت هتحده آهریکا کردند.
فوکالو و پاکلدنیکاو  )2010( 6با سعتفاده ز سیسعتم طالععات
جغر فیایی و بز رهای تحلیل فضعایی توسععه کعاربری ر ضعی
کشاورزی ز سال  1950تا کنون ر در حوضه رودخانعه هعور ی
در یالت ویکتوریا ستر لیا هورد تحلیل قر ر د دند.
با توجه به هرور پیشینه پژوه هیتو ن گفعت کعه ظمعور
لگوی کشت در هنطقه ی خاص تعا حعدودی هنعتج ز عو هعل
زیستهحیطی ،آب و هو و خاک ،عو هل قتصعادی و فرهنگعی
جاهعه کشاورزی ست( .)Niragira, 2011:4تغییر در لگعوی
کشت به هعنای تغییر در نسبت سطح زیعر کشعت هحصعوتت
یک هنطقه خاص در سال زر عی خاص سعت .پع هعیتعو ن
گفت لگوی کشت هفموهی پویاست کعه تحعت تعأثیر عو هعل
ه تلفی هانند :آب و هو  ،زهین ،سیستم آبیاری ،سعطح هصعرف
نرژی ،باز ر فرو  ،تقاضای هعردم و بطعور کلعی عو هعل زیعر
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

1. Zou
2. Wu
3. Li
4. Ray and Pijanowski
5. Geographical Information System
6. Fukalova and Pokladnikova

ساختی کشاورزی بستگی د رد( ; Sharma et al,2014:425

 .)Andrabi , 2018:18نت عاب لگوهعای کشعت بمینعه،
ضمن فر هم آوردن شر یط جمعت هصعرف بمینعه آب ،هوجعب
فز ی ر ندهان آبیاری ،فز ی عملکعرد هحصعوتت ،حفع و
بمبود خصوصیات و ویژگیهای خعاک ،فعز ی سعطح درآهعد
خعانو ر ،جلععوگیری ز همععاجرت خانو رهععا ز روسععتا بععه شععمر و
باتخره توسععه کشعاورزی و قتصعادی و جتمعاعی شعده و در
نتیجه گاهی همم در جمت رسیدن بعه کشعاورزی پایعد ر سعت
(لطیفز ده و دیگر ن.)69 :1389،
هععرور پیشععینۀ پععژوه حععاکی ز آن سععت کععه گرچععه در
هطالعات خارجی بح سطح زیر کشت هحصعوتت کشعاورزی و
بررسععی تغییععر ت زهععانی و پععر کن فضععایی آنهععا در سععطوح
ه تلععف(هحلی ،هنطقععه ی و هلععی) تععا حععد زیععادی هععورد توجععه
پژوهشگر ن قر ر گرفته و بعاد ه تلف ین هوضوع با رویکردهای
هتفاوت هورد تحلیل قر ر گرفته ست که در بیشتر یعن هطالععات
ز قابلیتهای سیستمهای طالعات جغر فیایی و تکنیکهای آهار
فضایی بمره گرفته شعده سعت ،هعا در هطالععات د خلعی عمعدتاً
و شمرستان)
فعالیت پژوهشگر ن در سطح هحلی(دهستان ،ب
و بعضاً هنطقه ی( ستان) هتمرکز بوده و کمتر بعه سعطح هلعی بعا
رویکرد تحلیل فضایی توجه شده ست و هطالعات هحعدودی کعه
در سطح هلی صورت گرفته ست صرفاً بر زهانی هد نظر بعوده
و بعد فضایی هوضوع هورد غفلت قر ر گرفته ست .بنعابر ین نبعود
هطالعه ی یکپارچه که به صورت تؤ هان تغییر ت لگوی فضایی و
زهانی کشت در سطح کشور ر هورد تحلیل و بررسی قر ر دهد در
پیشینه پژوهشی هوضوع لگوی کشت دیعده هعیشعود .بنعابر ین
یکی ز هحدودیتهای هطالعات د خلی پیشعین ،تمرکعز بعر روی
سطح هکانی خعرد ،توجعه کمتعر بعه تغییعر ت در بععد فضعایی و
نوسانات لگوی کشت در سطح هلی ست.
در همین زهینه سیستم طالعات جغر فیایی و تکنیکهای آهار
فضایی به عنو ن رویکردی پیشرفته در پار د یم تحلیل فضایی
قابلیت تزم بر ی به تصویر کشیدن تغییر ت لگوی فضایی
کشت و ر ئه خروجی علمی و قابل تحلیل ر د رد ( Wang et
 )al, 2011: 3076چر که ین تکنیک به پدیدههای جغر فیایی
به عنو ن و حدهای هنفرد نگاه نمیکند ،بلکه با تکیه بر صول
جغر فیایی هعتقد ست تغییر ت در هر و حد فضایی تحت تأثیر
و حدهای هجاور ست به عبارتی یک پدیده جغر فیایی ز طرفی
تحت تأثیر هحیط پیر هونی خود قر ر د رد و ز طرف دیگر بر
هحیط پیر هون نیز ثر هیگذ رد .ین قابلیت باع هیشود تا
نتایج نمایی حاصل ز تکنیک آهار فضایی در قالب لگوها و
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خوشهبندیهای فضایی خود ر نشان دهد(عسگری40 :1390 ،
و .)70به همین دلیل با توجه به هاهیت هوضوع تحقیق که
لگوی کشت ر در پمنه فضایی یر ن هورد هطالعه قر ر د ده
ست ،بمرهگیری ز رو تحلیل فضایی و تکنیکهای آهار
فضایی کاربرد تزم بر ی تبیین هوضوع تحقیق ر د رد .به
همین دلیل با توجه به هاهیت هوضوع لگوی کشت در پمنه
فضایی یر ن بمرهگیری ز رو تحلیل فضایی و تکنیکهای
آهار فضایی ضرورت د رد .بنابر ین با توجه به همیت کشت
عمده سطح زیرکشت و تولید آن در ب
غالت( ب
کشاورزی کشور )و نق تأثیر گذ ر آن در تأهین هنیت غذ یی
جمعیت کشور و بویژه پاید ری سکونتگاههای روستایی تدوین
سند هلی لگوی کشت بسیار ضروری ست .پژوه حاضر
لگوی فضایی کشت غالت ر به عنو ن گام بتد یی در حرکت
به سمت طر حی لگوی بمینه کشت جمت بمرهبرد ری پاید ر ز
هنابع و عو هل تولید هورد و کاوی و تحلیل قر ر د ده ست.

دادهها و روشکار
در هطالعه حاضر ،رو پژوه به صورت توصیفی تحلیلی
ست .ین هقاله در سه هقیاس هلی ،ستانی و شمرستانی به
توصیف و تحلیل سطح زیرکشت غالت (گندم و جو) پرد خته
ز آهارناهه
ست .د دههای هورد ستفاده در ین پژوه
کشاورزی سالهای  1382و  1397جماد کشاورزی ست ر ج
شده ست .همچنین تیههای پایه شمرستانی و ستانی هورد
ستقاده ،ز هرکز آهار یر ن دریافت شده ست .جمت تحلیل
د دهها ز تکنیکهای آهار فضایی در هحیط نرم فز ر Arc
 GISستفاده شده ست .به هنظور کشف لگوی فضایی سطح
زیرکشت غالت (گندم و جو) و شناسایی کانونهای تمرکز آن
ز آهاره  Giیا تحلیل لکههای د غ ستفاده شد که یک رو
بر ی تحلیل گر ی های هکانی(خوشهبندی) با توجه ویژگی
د دههای فضایی (نقاط یا نو حی) ست( & Getis
 .)Ord,1996:263در د هه ،توضیحات تزم در هورد کاربرد و
هو رد ستفاده ین رو ر ئه هیشود.
بر ی شناسایی و ست ر ج لگوهای فضایی کشت غالت ز
آهاره هور ن سر سری ،1خوشهبندی کم/زیاد 2و تحلیل لکه د غ3
ستفاده شده ست.
عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
1. Global Moran I
2. High/Low Clustering
3. Hot Spot Analysis
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هور ن سر سری ز طریق فرهول زیر هحاسبه هیشود:
)𝑋 ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 (𝑥𝑖 − 𝑋)(𝑥𝑗 −
= 𝐼ناحیه ،i
حی 𝑥𝑖 ،هقد ر هتغیر در
در فرهول فوق  nتعد د نو
∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑋)2
𝑗𝑥 هقد ر هتغیر در ناحیه  𝑋 ،jهیانگین هتغیر در تماهی
نو حی و 𝑗𝑖𝑤 وزن به کار رفته بر ی هقایسه دو ناحیه  iو j
ست .هقد ر  iهعموت ز  -1تا  +1هتغییر ست .هقد ر نزدیک به
صفر نشان دهندۀ لگوی فضایی تصادفی بر ی پدیده ست و
هقادیر نزدیک به  -1و  +1نشان دهندۀ باتترین تمرکز
جغر فیایی هقادیر ناهشابه و هشابه ست ( Levine, 2004:
.)16; Zhang et al,2008:214
• خوشهبندی زیاد/کم
آهاره  Gکه وجود یا عدم وجود خوشهبندی در هقادیر زیاد و
یا در هقادیر کم د دههای فضایی ر بررسی هیکند به صورت زیر
هحاسبه هیشود:
𝑗𝑥 𝑖𝑥 𝑗∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖,
𝑖 ≠ 𝑗∀ ,
𝑗𝑥 𝑖𝑥 ∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1

=𝐺

در فرهول فوق 𝑖𝑥 و 𝑗𝑥 خصوصیات عو رض جغر فیایی i
و  jهیباشند و 𝑗𝑖𝑤 وزن جغر فیایی هورد نظر بین پدیده  iو j
هیباشد .گر هیز ن هتیاز ستاند رد ( )Zبسیار بزرگ و
هیز ن  P-valueنزدیک به صفر باشد ،حاکی ز وجود خوشه
بندی ست .گر هیز ن  Zهثبت باشد یعنی که خوشهبندی در
هقادیر بات یا زیاد شکل گرفته و گر هقد ر آن هنفی باشد یعنی
خوشهبندی در هقادیر کم شکل گرفته ست( & Ord
 .)Getis,1995:290; Frazier et al,2013:57هقد ر
هتیاز ستاند رد  Gنیز به صورت زیر ند زه گیری هیشود:
]𝑔[𝑒 𝑔 −

که در آن:
𝑖 ≠ 𝑗∀ ,

]𝑔[𝑣√

= 𝑔𝑍

𝑗∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖,
)𝑛(𝑛 − 1

= ]𝐺[𝐸

𝑉[𝐺] = 𝐸[𝐺 2 ] − 𝐸[𝐺]2

• لکه د غ ( )Hot Spot Analysisیا آهاره گتی
رد جی ()Getis - Ord Gi
تحلیل لکه د غ به رو زیر هحاسبه هیشود:
𝑗𝑥 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖,

−

𝑗𝑥 𝑗∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖,

2
𝑗[𝑛 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖,
] − (∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖,𝑗 )2
𝑛−1

√𝑆

= ∗𝑖𝐺

–
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در ین فرهول 𝑥𝑗 ،هقد ر خصیصه بر ی عارضه 𝑤𝑖,𝑗 ، j
وزن فضایی بین عارضه  iو jکه هر عارضه در چارچوب
خصیصههای همسایگی تحلیل هیشود و  nبر بر با تعد د کل
عارضهها ست .هتیاز ستاند رد( )Zهثبت و هعناد ر ز لحاظ
آهاری و هرچه هتیاز  Zبزرگتر باشد هقادیر بات به هیز ن زیادی
خوشهبندی شده ست و لکه د غ تشکیل د ده شده ست و بر ی
هتیاز  Zهنفی هرچه هیز ن  Zکوچکتر باشد یعنی لکههای
سرد شکل گرفته ند S .و 𝑥 ز طریق هعادله زیر سنج هی
شوند(عسگری:)76 :1390 ،
𝑗𝑥 ∑𝑛𝑗=1
𝑛

=𝑋

𝑗𝑥 ∑𝑛𝑗=1
∑𝑛𝑗=1 𝑥𝑗2
− (𝑋)2
𝑛

=𝑆

شرح و تفسیر نتایج
تحلیل وضعیت سطح زیرکشت گندم و جو در سطح ملی

نتایج حاصعل ز سرشعماری عمعوهی کشعاورزی سعال  1382در
سطح هلی نشان هیدهد کل سطح زیر کشت هحصوتت زر ععی
بر بر با  12001072هکتار بوده ست که ز ین هقعد ر 6931286
هکتار بر بر با  57/75درصد آن ر گندم و  1817573هکتار بر بر
با  15/14درصد آن ر جو تشکیل هعیدهعد .همچنعین بر سعاس
آهارناهه کشاورزی سال  1397کل سطح زیرکشعت زر ععی بر بعر
با  11084912هکتار بعوده سعت کعه ز یعن هقعد ر 5400310
هکتار بر بر با  48/71درصد به گندم و  1453609هکتار بر بعر بعا
 13/11درصععد بععه جععو ختصععاص یافتععه سععت .بررسععی سععطح
زیرکشت گندم و جو یر ن طی دوره 15ساله نشان هیدهعد کعه
سطح زیرکشت گندم  1530976هکتعار بر بعر بعا  9/04درصعد و
سطح زیرکشت جو  363964هکتار بر بر با  2/03درصعد کعاه
یافته ست(جدول.)1

√

جدول .1تغییر ت سطح زیرکشت گندم و جو ز سال  1382تا سال 1397

سال

سطح زیرکشت جو

سطح زیرکشت

درصد ز کل

گندم

زر عی

1382

6931286

57/75

1817573

1397

5400310

48/71

1453609

13/11

تغییر ت

1530976-

-9/04

363964-

-2/03

درصد

درصد ز کل

سطح زیرکشت کل

زر عی

هحصوتت زر عی

15/14

12001072

100

11084912

100

916160

-

هنبع :جماد کشاورزی 1397 ،و 1382

تحلیل وضعیت سطح زیرکشت گندم و جو در سطح
استانی

شکل( )1هیز ن تغییر ت سعطح زیعر کشعت گنعدم و جعو طعی
سالهای  1382تا  1397در سطح ستانی ر نشان هیدهد .بعر
ین هبنا در سال  1382پنج ستان خوزستان ،خر سعان رضعوی،
فارس ،آتربایجانشرقی و کردستان و به ترتیب د ر ی بیشعترین
سطح زیرکشت گندم بعوده نعد و در طبقعه بعی ز  450هعز ر
هکتار سطح زیرکشت گندم قر ر گرفته ند .یعن پعنج سعتان در
سال  1382هجموعا  43درصد ز کعل سعطح زیرکشعت گنعدم
یر ن ر به خود ختصاص د ده ند .در همین دوره ،ش سعتان

خر سانرضوی ،لرستان ،خوزستان ،فارس ،آتربایجعانشعرقی و
کرهانشاه به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت جو ر د شته نعد و
در طبقه بی ز  100هز ر هکتعار سعطح زیرکشعت جعو قعر ر
گرفته ند .ین ش ستان هجموعا  53درصد ز کل سطح زیعر
کشت جو در سال  1382ر به خود ختصاص د ده نعد .در سعال
 1393سه ستان خوزستان ،کردسعتان و آتربایجعانشعرقی بعه
ترتیب بیشترین هیز ن سطح زیر کشت گندم ر د شعته نعد و در
طبقه با بی ز  450هز ر هکتار سعطح زیرکشعت گنعدم قعر ر
گرفته ند .یعن سعه سعتان هجموععا  29درصعد ز کعل سعطح
زیرکشت گندم ر به خود ختصاص د ده ند .در همعین دوره نعه
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ستان لرستان ،خر سانرضعوی ،خوزسعتان ،فعارس ،کرهانشعاه،
ردبیل ،گلستان ،همد ن و آتربایجانشرقی به ترتیعب بیشعترین
سطح زیرکشت جو ر د شته ند و در طبقه با بی ز  100هعز ر
هکتار سطح زیر کشت قر ر گرفته ند .ین  9ستان هجموعاً 65
درصد ز کل سطح زیرکشت جو ر به خود ختصاص د ده ند .در
سال  1397دو ستان کردستان و آتربایجعانشعرقی بعه ترتیعب
بیشترین هیز ن سطح زیر کشت گندم ر د شته ند و در طبقه بعا
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بی ز 450هز ر هکتار سطح زیرکشت قر ر گرفته نعد .یعن دو
ستان هجموعا  19درصد ز کل سطح زیر کشت گندم یعر ن ر
به خود ختصاص د ده ند .در همعین دوره سعه سعتان لرسعتان،
کرهانشاه و خر سانرضعوی بیشعترین سعطح زیرکشعت جعو ر
د شته ند و در طبقه با بی ز  100هز ر هکتار سطح زیرکشعت
قر ر گرفته ند .در ین سال ،ین سه ستان هجموعا  29درصد ز
کل سطح زیر کشت جو یر ن ر به خود ختصاص د ده ند.

شکل .1تغییر ت فضایی _ زهانی سطح زیر کشت گندم و جو در سطح ستانی ()1397،1382

تغییرات کشت غالت در سطح استانی

شکل( )2نقشه پر کندگی فضایی هیز ن تغییر ت سطح زیرکشت
گندم و جو طی دوره  15ساله  1382تا  1397ر نشان هیدهد.
همانطور که ین نقشه نشان هیدهد ستانهای با رنع قرهعز،
ستانهایی هستند که بیشترین فز ی سعطح زیرکشعت طعی
دوره  15ساله هورد بررسی ر د شته ند و ستانهای با رن سبز
تیره ،ستانهایی هسعتند کعه بیشعترین هیعز ن کعاه سعطح
زیرکشت غالت(گندم و جو) طی دوره هورد بررسی ر د شته ند.

بر ین ساس ستانهای بوشمر ،خر سانرضوی ،صفمان ،یعزد،
خوزستان و فارس سعتانهعایی هسعتند کعه بیشعترین هیعز ن
کاه سطح زیرکشت گندم در آنها رخ د ده و نرخ رشد آنها
بین هنفی  4/34تا هنفی  15/78درصد بوده ست و ستانهعای
همد ن ،سیستان و بلوچستان ،کردستان و قعزوین سعتانهعایی
هستند بیشترین هیز ن فز ی سطح زیرکشت گنعدم در آنهعا
رخ د ده که نرخ رشد آنها بین  1تا  1/87درصعد بعوده سعت.
همچنین ستانهعای بوشعمر ،هرهزگعان ،خوزسعتان ،خر سعان
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رضوی و سیستان و بلوچستان ستانهایی بعا بیشعترین هیعز ن
کاه سطح زیرکشت جو هستند که نرخ رشد آنها بین هنفی
 4/14تععا  14/77درصععد بععوده سععت .هازنععدر ن ،ردبیععل،

همد ن ،هرکزی ،کرهانشعاه و خر سعانجنعوبی سعتانهعایی بعا
بیشترین هیز ن فز ی سطح زیرکشت جو هستند که نرخ رشد
آنها بین  1تا  6/92درصد بوده ست.

شکل .2تغییر ت سطح زیرکشت گندم در سطح ستانی طی سالهای1397 -1382

تحلیل الگوی فضایی کشت غالت در سطح شهرستانی

شکل( ،)3توزیع فضایی سطح زیر کشت گندم و جو ر در سعال
زر عی  1396-1397نشان هیدهد .سطح زیر کشت گنعدم ز 0
تا  202088هکتار در سطح شمرستانهای کشور هتغیعر سعت.
بیشترین سطح زیر کشت عمدتاً در نیمۀ غربی ز هناطق شمال
غربی تا هناطق جنوب غربی کشور ست که سطح زیعر کشعت
باتی  500هز ر هکتار د شته ند .شمال شرقی کشور بعا سعطح
زیر کشت بیشتر ز 250هز ر هکتار نسبت بعه سعایر شمرسعتان
های کشور سطح زیرکشت بیشتری ر به خعود ختصعاص د ده
ند .شمرستانهای نعو حی هرکعزی ،شعرق و جنعوب کمتعرین
هیز ن سطح زیرکشت ر د رند و سطح زیر کشت آنها در بعازه
 0تا کمتر ز  250هز ر هکتار قعر ر د رد .توزیعع فضایی

سطح زیرکشت جو در سطح شمرستانها ،هتفاوت با گندم ست
و تغییر ت آن بین  0تا  84208هکتار در سطح شمرسعتانهای
کشور د ر ی نوسان ست ،به طوریکه شمرسعتانهعای و قعع در
غرب کشور به خصوص شمرستانهعای دو سعتان کرهانشعاه و
لرسععتان سععطح زیععر کشععت بععاتی  30هععز ر هکتععار ر د رنععد.
شمرستانهای ستان قم و شمرستانهای ستان خر سانرضوی
نیز با سطح زیر کشت 15هز ر هکتار جو سمم زیعادی ز سعطح
زیر کشت جو ر به خود ختصاص هیدهند .شمالغربی ،جنوب
شرقی ،جنوب و نو حی د خلی کشور در بازه  0تا  5هز ر هکتعار
سطح زیرکشت ،کمترین هیز ن ر به خود ختصاص د ده ند.
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شکل .3پر کندگی فضایی سطح زیر کشت گندم و جو سال زر عی 1396-1397

در د هه پژوه  ،جمت تعیین خوشعه ی یعا تصعادفی بعودن
لگوی فضایی سطح زیرکشت گنعدم و جعو در سعطح شمرسعتان
های کشور ز تحلیل خود همبستگی فضایی ستفاده شعده سعت.
د هنه هور ن بین  +1و  -1هتغیر ست .زهانی که هقعد ر شعاخل
هور ن بزرگتر ز صفر باشد نوعی خوشهبندی فضایی ر نشان هی
دهد یا به عبارتی نشاندهنعدۀ خوشعه ی بعودن لگعوی فضعایی
پر کندگی د دهها در سطح فضا ست و زهانی که هقعد ر شعاخل
هور ن کمتر ز صفر باشد ،نشعاندهنعدۀ لگعوی فضعایی پر کنعده
عو رض هورد هطالعه در سطح فضا ست .زهانی که هقد ر هعور ن
صفر باشد نشاندهندۀ تصادفی بعودن و ععدم رتبعاط در لگعوی
فضایی هشاهده شده ست .همچنعین در خروجعی گر فیکعی گعر
هقد ر  Zستاند رد در دنباله سمت ر سعت و قرهعز رنع هنحنعی
نرهال قر ر گیرد ،نشاندهندۀ شکلگیری لگوی خوشه ی ،گر در
سمت چپ و آبی رن هنحنی نرهعال قعر ر گیعرد ،نشعاندهنعدۀ
لگوی پر کنده و گر در قسمت هرکزی و زرد رن هنحنی نرهال
قر ر گیرد ،نشاندهندۀ تصادفی بودن لگوی فضایی پدیعده هعورد
هطالعه ست(عسگری.)65-66 :1390 ،
نتایج حاصل ز خود همبسعتگی فضعایی سعطح زیرکشعت
گندم و جو نشاندهندۀ وجعود لگعوی خوشعه ی و هعنعید ر در
سطح شمرستانهای کشور ست .به طوری که هقد ر به دسعت

آهده شاخل هور ن سر سری بر ی سطح زیرکشت گندم بر بعر
با  0/590ست و به دلیل ینکه ین هقد ر ز صفر بزرگتعر و بعه
عدد  +1نزدیک ست ،نشاندهنعدۀ شعکلگیعری یعک لگعوی
فضایی خوشه ی ست .همچنین هقد ر  Zنیز بر بر بعا  20/04و
هقد ر  P-Valueبر بر با صفر کعه تأییدکننعدۀ وجعود لگعوی
خوشه ی و رد تصادفی بودن لگعوی فضعایی سعطح زیرکشعت
گندم با سطح طمینان  99درصد ست .همانطور که در (شکل4
سمت ر ست) نیعز نشعان د ده شعده سعت بعا قعر ر گعرفتن Z
ستاند رد در دنبالۀ ر ست و قرهعز رنع توزیعع نرهعال لگعوی
خوشه ی سطح زیرکشت گندم قابل تش یل ست .همچنعین،
هقد ر به دست آهعده شعاخل هعور ن سر سعری بعر ی سعطح
زیرکشت جو بر بر با  /249ست و به دلیل ینکه یعن هقعد ر ز
صفر بزرگتر و به عدد  +1نزدیک ست ،نشاندهندۀ شکلگیری
یک لگوی فضایی خوشه ی ست .همچنین هقد ر  Zنیز بر بعر
با  9/11و هقد ر  P-Valueبر بر با صفر که تأییدکننده وجعود
لگوی خوشعه ی و رد تصعادفی بعودن لگعوی فضعایی سعطح
زیرکشت جو با سطح طمینان  99درصد ست .همانطور کعه در
(شکل 5سمت چپ) نیز نشان د ده شده ست با قر ر گعرفتن Z
ستاند رد در دنباله ر ست و قرهعز رنع توزیعع نرهعال لگعوی
خوشععه ی سععطح زیرکشععت جععو قابععل تشعع یل سععت.
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شکل .4تحلیل هور ن سر سری سطح زیرکشت گندم(سمت ر ست) و سطح زیرکشت جو(سمت چپ) 1396-1397

در د هه پژوه  ،جمت تعیین ینکه هقعادیر بعاتی سعطح
زیرکشت گندم و جو خوشه یجاد کرده ند یعا هقعادیر پعایین ،ز
تحلیل خوشهبندی زیاد یا کم ستفاده شده ست .در یعن رو
گر هقد ر  Zهثبت باشد آنگاه نتیجه هیگیریم که هقادیر باتی
خصیصه هورد هطالعه خوشعه یجعاد کعرده نعد و گعر هقعد ر Z
هحاسبه شده هنفی باشد ،آنگاه نتیجه هیگیریم که هقادیر پایین
خصیصه هورد هطالعه خوشه یجاد کرده ند .همچنین در صورتی
که هقد ر آهاره  Gسر سعری هثبعت باشعد نشعاندهنعدۀ وجعود
و بستگی فضایی بین هقادیر بات و یجاد خوشه در هقعادیر بعات
ست و در صورتی که هقد ر آهعاره  Gسر سعری هنفعی باشعد،
نشاندهندۀ وجود و بستگی فضایی بین هقعادیر پعایین و یجعاد
خوشه در هقادیر پایین ست .در خروجی گر فیکی نیز گر هقد ر
 Zستاند رد در دنباله سمت ر ست و قرهز رن هنحنعی نرهعال
قر ر گیرد نشاندهندۀ لگوی خوشه ی در هقادیر بات یعا زیعاد و
گر در دنباله سمت چپ و آبی رن هنحنی نرهعال قعر ر گیعرد
نشاندهندۀ لگوی خوشه ی در هقادیر پایین یا کم پدیده هعورد
هطالعه ست(عسگری .)51-52 :1390 ،نتایج بعه دسعت آهعده
نشان هیدهد که هقد ر آهاره  Gسر سری بر ی سطح زیرکشت
گندم هثبت و بر بر با  0/032و هقد ر  Zنیعز هثبعت و بر بعر بعا

 18/30ست و هقد ر  P-Valueبر بر با صفر ست .بنعابر ین
هیتو ن نتیجه گرفت که هقادیر باتی سطح زیرکشت گندم در
سطح شمرستانهای یر ن با سطح طمینان  99درصد در کنعار
هم قر ر گرفته ند و بعه صعورت خوشعه درآهعده نعد .همچنعین
همانطور که در (شکل  5سمت ر ست) نشان د ده شعده سعت،
قر ر گرفتن  Zستاند رد در د هنه ر سعت و قرهعز رنع توزیعع
نرهال تأییدکنندۀ ین و قعیت ست که شمرستانهای با هقعادیر
باتی سطح زیرکشت گندم در هجعاور یکعدیگر قعر ر گرفتعه و
خوشه یجاد کرده ند .همچنین ،هقد ر آهاره  Gسر سعری بعر ی
سطح زیرکشت جو نیز هثبت و بر بر بعا  0/029و هقعد ر  Zنیعز
هثبت و بر بر با  10/64ست و هقد ر  P-Valueبر بر با صفر
ست .بنابر ین هیتو ن نتیجه گرفت کعه هقعادیر بعاتی سعطح
زیرکشت جو در سطح شمرستانهای یر ن بعا سعطح طمینعان
 99درصد در کنار هم قر ر گرفتعه نعد و بعه صعورت خوشعه در
آهده ند .همچنین همانطور که در (شکل  5سمت چعپ) نشعان
د ده شده ست ،قر ر گرفتن  Zستاند رد در د هنه ر ست و قرهز
رن توزیع نرهال تأییدکنندۀ ین و قعیت سعت کعه شمرسعتان
های با هقادیر باتی سطح زیرکشت جو در هجاور یکدیگر قر ر
گرفته و خوشه یجاد کرده ند.
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شکل .5تحلیل خوشه زیاد/کم سطح زیر کشت گندم(سمت ر ست) و سطح زیرکشت جو(سمت چپ) 1396-1397

جمت شناسایی پمنههای فضایی با تمرکز خوشههای با
هقادیر بات و پایین که د ر ی همبستگی فضایی نیز باشند ز
تحلیل خوشههای د غ ستفاده شده ست .ین بز ر در و قع به
هر عارضه در چارچوب عو رضی که در همسایگی آن قر ر د رد،
نگاه هیکند .یک عارضه به تنمایی نمیتو ند خوشه د غ یا سرد
تشکیل بدهد ،بر ی ینکه یک عارضه به عنو ن خوشه د غ یا
سرد هعناد ر شناخته شود ،باید هم خود عارضه و هم عو رضی
که در همسایگی آن قر ر د رند د غ یا سرد باشد تا ز نظر آهار
فضایی هعناد ر تلقی شود .همانطور که در نقشه 6نمای د ده
شده ست ،هناطق با رن آبی شمرستانهایی هستند که هقادیر
پایین هربوط به سطح زیرکشت گندم و جو در کنار هم و قع
شده ند و تشکیل خوشههای سرد د ده ند .همچنین هناطق با
رن قرهز شمرستانهایی هستند که در آنها هقادیر باتی
سطح زیرکشت گندم و جو تجمع کرده ند و تشکیل خوشههای
د غ د ده ند .نتایج حاصل ز تحلیل خوشههای د غ سطح
زیرکشت گندم نشاندهندۀ وجود یک خوشه د غ صلی با
هقادیر باتی سطح زیرکشت گندم در هناطق غرب و شمال
غربی یر ن ست .ین خوشه ز گستردگی فضایی نسبتاً باتیی

برخورد ر ست و همچنین ز لحاظ آهاری عمدت ًا با سطح
طمینان  99درصد هعناد ر ست .همچنین یک خوشه د غ فرعی
در هناطق شمال و شمالشرقی یر ن و هنطبق با هحدودۀ
سیاسی ستان گلستان یجاد شده ست و یک خوشه د غ فرعی
دیگر نیز در هناطق جنوب غربی با هحوریت شمرستانهایی ز
ستان خوزستان یجاد شده ست که دو خوشه هذکور ز وسعت
فضایی هحدودتری نسبت به خوشه صلی برخورد ر هستند و
همچنین ز لحاظ آهاری با سطح طمینان کمتری هعناد ر تلقی
هیشوند .همچنین ،نتایج حاصل ز تحلیل خوشههای د غ سطح
زیرکشت جو نشاندهندۀ وجود یک خوشه د غ صلی با هقادیر
باتی سطح زیرکشت جو در هناطق غربی یر ن ست ،ین
خوشه عمدتاً با سطح طمینان  99درصد به لحاظ آهاری هعناد ر
ست .همچنین یک خوشه د غ صلی دیگر در هناطق شرقی
یر ن با هحوریت ستان خر سان رضوی شکل گرفته ست ین
خوشه به لحاظ آهاری با سطح طمینان پایینتری( 99و 95
درصد) نسبت به خوشه ول هعناد ر شناخته هیشود .دو خوشه
فرعی نیز در هناطقی ز شمال و شمالغرب یر ن یجاد شده ند
که ین خوشهها ز وسعت فضایی هحدودی برخورد ر هستند.
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شکل .6تحلیل خوشههای د غ سطح زیرکشت گندم(سمت ر ست) و سطح زیرکشت جو(سمت چپ) 1396-1397

بحث و نتیجهگیری
کشاورزی به ویژه غالت بعه دلیعل نقع آن در تعأهین
ب
هنیت غذ یی هردم همیت ویژه ی د رد ،زیر هحصوتتی نظیعر
گندم و جو بی ز نیمی ز تولید غذ یی جمان ر تأهین هیکند.
ین هحصوتت عالوه بر هصرف هستقیم توسط نسان ،ب ع
عمده نمادههای هورد نیاز د م و طیور ر نیز پوش هعیدهنعد.
به عنو ن بستری بر ی دستیابی به
بنابر ین ،توجه به ین ب
هد ف توسعه پایعد ر و پایعان د دن بعه گرسعنگی بعه ویعژه در
کشورهای در حال توسعه هری ضروری قلمد د هیشود .نقع
ویژه فعالیتهای کشاورزی در ساختار قتصعادی و پیونعد آن بعا
هعیشت ب شی ز جمعیت که به طور عمده در روسعتاها سعاکن
هستند و تعأهین هنیعت غعذ یی بعر ی جمعیعت رو بعه رشعد و
هحدودیت هنابع و هکانات ضرورت برناههریزی در یعن ب ع
ر هسلم هید رد .بنابر ین ،در ر سعتای تعأهین هنیعت غعذ یی ز
یک طرف و حف هنابع هحیطی ز طرف دیگعر تزم سعت تعا
برناهههای هنطقی و هدون در جمت شیوه بمرهبرد ری ز هنعابع
و هیز ن ختصاص زهین به کشت غعالت تعدوین شعود .بعر ی
دستیابی بعه یعن همعم در گعام ول توجعه بعه لگعوی کشعت
هحصوتت کشاورزی ضروری ست .در همین زهنیعه پعژوه
حاضر با هدف تحلیل لگوی فضایی و زهعانی تغییعر ت کشعت
غالت(گندم و جو) طی یعک دورۀ  15سعاله ز  1382تعا 1397
صورت گرفته ست .نتایج حاصل ز پژوه نشان هیدهد طی

دوره هذکور سطح زیرکشت غالت(گندم و جعو) رو بعه کعاه
بوده ست ین هوضوع ز دو جمت حائز همیعت سعت .ز یعک
طرف کاه سطح زیرکشت هیتو نعد تمدیعدی بعر ی هنیعت
عمدۀ جمعیت روستایی تلقی شود
غذ یی کشور و هعیشت ب
به شرطی که کاه سطح زیرکشت با کاه هیز ن تولید نیعز
همر ه باشد .در ین رتباط بعر سعاس آهارهعای رسعمی جمعاد
کشععاورزی طععی دورۀ  15سععاله هععورد بررسععی هجمععوع تولیععد
غالت(گندم و جو) طی ین دوره حدود  2هیلیعون و  200هعز ر
تععن فععز ی د شععته سععت(جماد کشععاورزی 1382 ،و .)1397
بنابر ین هیتو ن نتیجه گرفت کاه سعطح زیرکشعت هوجعب
کاه تولید غالت نشده ست و ز لحاظ هنیت غذ یی نسعبت
به بتد ی دوره زهانی هورد بررسی ،هشکل حادی یجعاد نشعده
ست .ز طرفی کاه سعطح زیرکشعت هعیتو ننعد بعه نعوعی
کاه فشار بر هنابع هحیطی هانند زهین تلقی شود به شعرطی
که همر ه با فعز ی سعتفاده ز کودهعای شعیمیایی و ه عرب
هحیطزیست در جمت فز ی تولید در و حعد سعطح نباشعد .در
همین زهینه آهارهای هنتشر شعده ز سعوی هرکعز آهعار یعر ن
نشان هیدهد در سال  1385حدود  4هیلیون و  500هعز ر تعن
کود شیمیایی و همچنین حدود  20هز ر تن سموم ه تلعف در
کشاورزی توزیع شده ست .ها ین آهار در سال  1397به
ب
صورت قابل توجمی کاه یافته ست ،به طعوری کعه هیعز ن
توزیع کود شیمیایی حدود به  2هیلیون و  100هز ر تن و سموم
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ه تلف به یک هز ر و  500تن کاه پیعد کعرده سعت(هرکز
آهار یر ن  1385و  .)1397بنابر ین هیتو ن نتیجه گرفت کاه
سطح زیرکشت غالت(گندم و جو) در یر ن به صعورت هنطقعی
رخ د ده ست .چر که ز یک سو هعانع ز کعاه هیعز ن تولیعد
شده ست و ز سوی دیگر برخی ز فعالیتهای ه رب زیسعت
هحیطی آن نیز به شکل هلموسی کاه یافته ست .در همعین
زهینه هیتو ن گفت یکی ز دتیل فز ی هیز ن تولیعد غعالت
با وجود کاه سطح زیرکشت ین هحصوتت ،گستر شبکه
های هدرن آبیاری بوده ست به طوری که بر ساس آهعار ر ئعه
شده ز سوی هرکز آهعار یعر ن ز سعال  1380تعا سعال 1397
سطح زیرکشت هجمز به شبکههای هعدرن آبیعاری ز 778694
هکتار به  972154هکتار رسیده ست .به عبعارت دیگعر ،طعی
دورۀ هذکور  193460هکتار به ر ضی هجمز به شعبکه آبیعاری
هدرن ضافه شده ست (هرکز هار یر ن .)1397 ،ین ب ع ز
نتایج تحقیق با نتایج پژوه نظری و دیگر ن( ،)1392پلیعان و
هاتئوس ،)2006(1سوتوگارسیا 2و دیگر ن( )2013هطابقعت د رد
که در ین پژوهشیها نیز همیت به کارگیری ساهانههای هدرن
آبیاری در فز ی تولید غالت هورد تأییعد قعر ر گرفتعه سعت.
همچنین بررسی درصعد سعطح زیرکشعت گنعدم و جعو ز کعل
هحصوتت زر عی نشاندهنعدۀ کعاه نسعبت زیرکشعت یعن
هحصوتت ز کل سطح زیرکشت هحصوتت زر عی طعی دوره
هورد بررسی ست ،رجمندی و بشرآبادی( )1392نیز در پژوه
خود به نتایج هشابمی رسیده ند.
همچنین نتایج حاصل ز بررسی روند تغییر ت فضایی سطح
زیرکشت غالت(گندم و جو) طی سالهعای  1382تعا  1397در
سطح ستانی نشان هیدهد به طور کلی ز تعد د ستانهایی که
در بتد ی دوره با ختالف بیشتر نسبت به سایر ستانها سعطح
زیرکشت غالت بیشتری ر د شته ند ،در نتمای دوره کمتر شده
ند و ز طرفی تعد د ستانهایی که سطح زیرکشت غالت آنها
در بتد ی دوره پایین بوده ست در نتما کاه یافته ست .بعه
عبارتی نوسانات و د هنه تغییر ت فضایی سطح زیرکشت غالت
در بین سعتانهعا کعم شعده سعت و تعو زن نسعبی در هیعز ن
ختصاص زهین به کشت گندم و جو در سطح سعتانهعا یجعاد
شده ست .در و قع ین ب ع ز نتعایج ،نشعاندهنعدۀ کعاه
تمرکز کشت غالت در برخی ستانهای کشعور کعه سعابقاً بعه
عنو ن قطبهای کاشت و تولید غالت شناخته هیشدند ،بوده و
کشت غالت در برخی ز ستانها گستر پید کرده ست .هعا
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نکته همم ین ست که آیا ین تو زن هتناسب بعا ظرفیعتهعای
هحیطی هر ستان ست یا در برخعی سعتانهعا بعر ی فعز ی
سطح زیرکشت غالت ز هساحت دیگعر هنعابع هحعیط طبیععی
هانند جنگلها و هر تعع کاسعته شعده سعت .بعه همعین خعاطر
وضعیت تغییر هساحت جنگلها و هر تعع بعه عنعو ن ریعههعای
تنفسی طبیعت در سطح ستانها هورد بررسی قر ر گرفت .نتایج
نشان هیدهد در بیشتر ستانهای کشور تغییر ت قابل تعوجمی
در هساحت جنگلها و هر تعع کشعور رخ نعد ده سعت ،فقعط در
برخی ستانهعای شعمالی کشعور ز جملعه هازنعدر ن ،گعیالن،
گلستان و همچنین ستان تمر ن شاهد کاه هساحت جنگعل
یا هر تع هستیم(هرکز آهار یعر ن 1385 ،و  .)1397کعه در یعن
ستانها با توجه به رز باتی زهین کاه هساحت جنگل یا
هر تع ر نمیتو ن ناشی ز تغییر کاربری به کشعاورزی د نسعت،
بلکه عمدتاً ناشی ز تغییر کاربری به فز ی سعاخت و سعازها،
گستر کاربردهای هرتبط با گردشعگری ،ویالسعازی و خانعه
ز یافتههای تحقیق با نتایج پژوه
های دوم ست .ین ب
کاللیهقدم( ،)1395قما پسند و دیگر ن( )1396و خر سعانیان
و نظریان( )1395هطابقت د رد .همچنین نتایج حاصل ز تحلیل
فضایی سطح زیرکشت غالت در سطح شمرستانهای کشور بر
ساس آهار آخرین دوره هورد بررسی( )1397نشان هیدهعد کعه
برخی شمرستانهای و قع در غعرب و شعمالغعرب کشعور بعه
عنو ن خوشههای صلی با هقادیر باتی سطح زیرکشت و هحل
تمرکز سطح زیرکشت گندم و جو شناسایی شده نعد ،همچنعین
برخی خوشههای فرعی در شرق و شمالشرق کشور که نشان-
دهندۀ هقادیر باتی سطح زیرکشت گندم و جو ست ،شناسایی
شده ند که ین خوشههای فضایی هنطبق با خوشعههعای تولیعد
نیز هستند .به طعوری کعه بررسعی همبسعتگی فضعایی سعطح
زیرکشت غالت و هیز ن تولید غالت ز طریعق هعور ن هحلعی
نشاندهندۀ ر بطۀ هثبت و هستقیم بین ین دو ست .به عبارتی
هناطق با سعطح زیرکشعت بعاتتر عمعدتاً د ر ی هیعز ن تولیعد
باتتری نیز هستند .چای 3و دیگر ن( )2019نیز در پژوه خود
به نتایج هشابمی دست یافته ند .همبستگی فضایی بعین سعطح
زیرکشت و تولید غعالت در هحصعول جعو قعویتعر و شعاخل
هور ن آن بر بر با  0/190و بر ی هحصول گندم شاخل هعور ن
بر بر با  0/180ست(شکل .)7
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شکل .7همبستگی فضایی سطح زیرکشت غالت با هیز ن تولید غالت(هور ن هحلی)

نتایج حاصل ز تحلیل خوشههای د غ نشان هیدهد در
بح لگوی کشت غالت یک خوشه صلی که بیشترین سطح
زیرکشت گندم ر به خود ختصاص د ده ست در هناطقی ز
غرب و شمالغربی کشور هتمرکز شده ست که شکلگیری
ین خوشه عمدتاً به دلیل شر یط هساعد ین هناطق بر ی کشت
عمده ی ز دوره رشد ین
دیم گندم ست .چر که ب
هحصول در فصل سرد سال ست و نیاز آبی کمتری

د رد( سمعیلپور و دیگر ن .)1396 ،همچنین با توجه به شر یط
عمده ی ز
قلیمی ین هنطقه و وضعیت هطلوب بارندگی ب
سطح زیرکشت هحصوتت کشاورزی در ین هناطق به کشت
گندم دیم ختصاص د ده شده ست .همانطور که در شکل 8
نشان د ده شده ست ،خوشهبندی فضایی سطحزیرکشت گندم
با نسبت سطح زیرکشت دیم گندم نطباق د رد.

شکل  .8تحلیل لکههای د غ سطح زیرکشت گندم دیم سال زر عی 1396-1397
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در جمعبندی تزم به تکر ست همیت هوضوع لگوی
کشت در بسیاری ز کشورهای پیشرفته دنیا به صورت جدی
هورد توجه قر ر گرفته ست .در کشور ها نیز توجه بیشتر به ین
هوضوع ز سوی برناههریز ن و سیاست گذر ن ضرورت د رد.
چر که د شتن لگوی بمینه کشت باع هیشود تا وتً ز
ظرفیتهای هر هنطقه به درستی ستفاده شود و دوهاً ین هر
گر با برناههریزی کارشناسی صورت گیرد ،فز ی ر ندهان
هحصوتت کشاورزی در و حد سطح ر نیز به دنبال خو هد
د شت .آنچه در نتایج پژوه حاضر هشمود ست ،همیت
کشت گندم در بین هحصوتت کشاورزی ست .ین هحصول
هم نق تعیین کننده ی در تأهین نیازهای پایه غذ یی هردم
عمده ی ز تولید و سطح زیرکشت هحصوتت
د رد و هم ب
زر عی ( 50درصد) ر به خود ختصاص د ده ست .نتایج ین
پژوه نشان د د ،تمرکز کشت گندم بر هناطقی ز غرب و
شمالغربی کشور و قع شده ست که ین هر عمدتاً به دلیل
وجود ظرفیتهای تزم بر ی توسعه کشت دیم ست .در و قع
خروجی نمایی و کاربردی پژوه حاضر کتشاف و هش ل
نمودن هناطقی صلی تمرکز سطح زیر کشت غالت(گندم و
جو) با ستفاده ز قو عد همسایگی(در سطح شمرستانهای
یر ن) و صول آهار فضایی ست .ین خروجی به عنو ن هقدهه
ی در تدوین لگوی بمینه کشت غالت کاربرد د رد که هیتو ن
در برناههریزیهای آهای سرزهین کشور نیز صنایع فرآوری و
تکمیلی هرتبط هانند کارخانههای آرد ،کارخانههای درجهبندی و
بستهبندی ،نبارها و سیلوهای تخیرهسازی تزم ر بر ی ین
هناطق هورد توجه قر ر د د .همچنین در بح هایی هانند
ت صیل بودجه بر ی تجمیز کانالهای نتقال آب ،ساخت
سدها و بندها و به کارگیری ساهانههای نوین آبیاری ،تزم
ست ظرفیت هناطق ه تلف کشور در کشت و تولید غالت
هورد توجه قر ر گیرد .خروجی ین پژوه هیتو ند در برناهه
ریزیها و تصمیمگیریهای هرتبط با تدوین سند هلی لگوی
کشاورزی قر ر گیرد.
کشت نیز هورد توجه سیاستگذ رن ب
تزم به توضیح ست هوضوع لگوی کشت هحصوتت
کشاورزی د ر ی بعاد ه تلفی ست که در ین هقاله صرفاً بُعد
فضایی و تغییر ت زهانی آن هورد بررسی قر ر گرفته ست.
شکلگیری یک لگوی کشت هتأثر ز عو هل ه تلفی ست و
همچنین پیاهدهای هتعددی نیز بر ی هحیط و جاهعه به دنبال
د رد ،ها هکان گنجاندن تماهی ین هو رد در یک هقاله
پژوهشی هکانپذیر نیست و تزم ست در هطالعات تکمیلی
آتی ،هوضوعاتی هانند ثر ت قتصادی ،جتماعی ،فرهنگی و
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کالبدی تغییر ت فضایی و زهانی لگوی کشت بر جو هع
روستایی ،تغییر ت فضایی و زهانی لگوی کشت و هوضوع
هماجرت روستاییان ،تحلیل رو بط فضایی و زهانی تغییر ت
لگوی کشت با هوضوع هنیت غذ یی ،تحلیل رو بط فضایی و
زهانی لگوی کشت با پار هترهای قلیمی ،تحلیل رو بط فضایی
و زهانی تغییر ت لگوی کشت با عو هل تولید هانند نیروی کار،
تجمیز ت و هاشینآتت کشاورزی و تحلیل رو بط فضایی و
زهانی تغییر ت لگوی کشت با تغییر کاربری ر ضی در قالب
هدلهای فضایی و با ستفاده ز تکنیکهای آهار فضایی هورد
توجه پژوهشگر ن قر ر گیرد.
منابع
سمعیلپعور سعطرخی ،هعادی ،کریمعی ،هحمعد ،علیمحمعدی
سر ب ،عباس و د وری ،کاهر ن( .)1396برناههریزی کشعت
هحصوتت کشاورزی با ستفاده ز رو های بمینعهسعازی
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