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چکیده
کشاورزی با توجه به نقش مهمی که در تامین مواد غذایی ،مقابله با چالشهایی همچون افزایش گرسنگی در سطح جهان و تهیه مواد
مورد نیاز صنایع جایگاه ویژهای در برنامهریزیهای حکومتها مختلف دنیا به خود اختصاص داده است .در ایران نیز توجه به امنیت
غذایی و تولیدات بخش کشاورزی همواره یکی از اهداف عمده برنامههای توسعه روستایی و کشاورزی بوده است .برای تحقق امنیت
غذایی عالوه بر توجه به منابع تولید غذا توجه به توزیع فضایی تولید مواد غذایی نیز ضروری است .گروه غالت یکی از زیر بخشهای
کشاورزی است که بخش عمده نیازهای غذایی جوامع را تامین میکند .در همین زمینه ،باتوجه به نقش موثر غالت در تامین امنیت
غذایی کشور ،در پژوهش حاضر به تحلیل روندها و تغییرات فضایی و زمانی تولید غالت(گندم و جو) طی یک دوره  53ساله از  2531تا
 2531پرداخته شده است .در این مطالعه روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است .گردآوری اطالعات با روش کتابخانهای و
دادههای رسمی جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران صورت گرفته است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از تکنیکهای آمار فضایی در
محیط نرمافزار  Arc Mapانجام شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد در سطح ملی روند کلی تولید گندم و جو با افزایش
همراه بوده است .نتایج پژوهش در سطح استانها نشان میدهد الگوی فضایی تمرکز تولید گندم از شرق و مناطق داخلی کشور به غرب
کشور تغییر پیدا کرده است .و الگوی فضایی جو نشان دهنده کاهش تعداد استانهای با تولید باال و افزایش تعداد استانهای با تولید کم
است .همچنین نتایج تحلیل فضایی در سطح شهرستانهای کشور نشان میدهد محل تمرکز تولید گندم در مناطقی از غرب ،جنوب
غرب و شمال شرق کشور شناسایی شده است و محل تمرکز تولید جو در یک منطقه از غرب تا مناطق داخلی و یک منطقه در شرق
کشور شناسایی شده است.
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مقدمه
در کشورهای رو به رشد و در حال گذار کشاورزی در تحکیم پایههای اقتصادی کشور نقش اساسی ایفا میکند ،بیش از ۵۲
درصد جمعیت کشور ساکن مناطق روستایی هستند و کشاورزی یکی از بخشهای مهم اقتصادی در این مناطق است که
سبب کارآفرینی ،اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و به کارگیری نیروی انسانی روستایی میشود .عالوه بر آن کشاورزی به
واسطه نقش مهمی که در تامین مواد غذایی و تهیه مواد نخستین برخی صنایع دارد جایگاه و اهمیت ویژهای در برنامهریزیها
به خود اختصاص داده است .برای مقابله با چالش های همچون افزایش گرسنگی در سطح جهان ،عدم وجود تعادل در رژیم
غذایی روزانه افراد ،نابودی محیط زیست و منابع طبیعی و مسائلی از این دست باعث شده که موضوع امنیت غذایی به یکی از
مهمترین مسائل جوامع بشری تبدیل گردد (هاشمی تبار و همکاران۵ :1911 ،؛  .)Arora, 2018: 217در سال  ، ۵112در
مجموع  1۵2میلیون نفر در  ۲1کشور دنیا دچار بحران غذایی بوده و از عدم امنیت غذایی شدید رنج میبردند
( .)FSIN,2018: 4بنابراین ،به منظور نظارت بر مشکل کمبود مواد غذایی ،داشتن آگاهی و اطالعات کافی درباره کمیت،
کیفیت ،نوع ،سطح زیرکشت ،میزان تولید و نحوه پراکنش محصوالت کشاورزی در سطح سرزمین ضروری است(فرجی و
صحنه .)۵۲۲ :1911 ،توسعه بخش کشاورزی در رشد و توسعه کشورهای درحال توسعه نقش اساسی ایفا میکند و از منظر
ارتقا استانداردهای زندگی میتواند زندگی بخش بزرگی از مردم و بخصوص روستائیان را بهبود بخشد(اکبرزاده و سلیمانی،
 .)۲1 :1911در طول یک قرن گذشته ،تولید مواد غذایی به دلیل پیشرفت در تولید محصوالت کشاورزی و به کارگیری
فنآوریهای نوین گونههای بذر اصالح شده ،به ویژه در طول انقالب سبز ،افزایش یافت ،به طوریکه ،سرانه تولید محصوالت
کشاورزی از رشد جمعیت پیشی گرفت و در مقایسه با سال  ، 1191مقدار غذای موجود برای هر فرد  ۵۲درصد افزایش یافته
است .به طور مشابه ،تولید جهانی غالت در طول  ۲1سال گذشته دو برابر شده است ( .)Pretty, 2008: 449اما تولید
محصوالت کشاورزی در سالهای اخیر به دلیل کاهش بازدهی در نهادههای تولید ،استفاده بیش از اندازه از زمین و مخالفت
عمومی در استفاده از انواع کودهای شیمیایی ،تغییر اقلیم ،شهرگرایی ،کاهش سطح زیرکشت و کمبود آب کاهش یافته
است( Baulcombe et al,2009: 72; pan et al, 2020: 1; Wheeler & Von Braun, 2013: 509; Lunetta et al,
 .)2010: 82; Godfray et al,2010:812-813; Lu et al, 2016: 72برای دست یابی به امنیت غذایی بررسیها حاکی از
آن است که تولید مواد غذایی متناسب با رشد فزاینده جمعیت باید  11تا  111درصد افزایش داشته باشد ( & Nijbroek
 )Andelman , 2016: 231برای تحقق امنیت غذایی عالوه بر آنکه الزم است به منابع تولید غذا توجه شود میبایست به
نحوه توزیع غذا بمنظور عادالنه آن بودن نیز توجه کرد .امنیت غذایی صرفا به زمین و کشاورزی وابسته نیست و عالوه بر
عوامل طبیعی به عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی نیز وابسته است (هاشمی تبار و همکاران .)9:1911 ،امنیت
غذایی هدفی است که در پس آن اهداف مهم دیگر اقتصادی نهفته است ،که هر یک از اهمیت بسیاری برخوردار هستند .توجه
به امنیت غذایی در ایران همواره یکی از اهداف عمده برنامههای توسعه روستایی و کشاورزی بوده (مهرابی و اوحدی:1919 ،
 )11۵بعالوه ت وجه به استراتژیک بودن غالت و نقش موثر آن در تامین امنیت غذایی کشور مطالعه تغییرات فضایی _ زمانی
تولید غالت از اهمیت ویژه ای برخوردار است .در همین راستا پژوهش حاضر در پی آن است تا به تحلیل و بررسی تغییر و
تحوالت فضایی و زمانی تولید غالت در ایران بپردازد.

پیشینه تحقیق
بررسی پیشینه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحلیل الگوهای فضایی و زمانی در حوزه کشاورزی به طور عام و حوزه غالت
به طور خاص ،نشان دهنده وجود برخی مطالعات داخلی و خارجی است که در ادامه به مرور خالصه نتایج آنها پرداخته
میشود:
کوآر و همکاران )۵119( 9به بررسی تغییرات فضایی _ زمانی سطح ،تولید و عملکرد گندم در پنجاب هند پرداختهاند ،نتایج
حاکی از این پژوهش بیانگر آن است که رابطه معنیداری بین سطح و تولید گندم در اکثر مناطق مورد بررسی وجود دارد.
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افزایش هم در سطح و هم در تولید در دهههای اخیر در مقایسه با چند دهه دیگر چشمگیر بوده است .این افزایش در تولید نه
تنها به دلیل افزایش مساحت بلکه به دلیل افزایش بهرهوری بوده است .زو و همکاران )۵119( 2در مقالهای با عنوان تحلیل
فضایی _ زمانی تولید ،مصرف و مکانیز اسیون غالت در چین ،دریافتند که هماهنگی بین تولید و مصرف غالت به جهت تامین
امنیت غذایی ضروری است .در سال های  ۵111تا  ۵111تفاوت فضایی معناداری بین مناطق تولید غالت و مناطق مصرف
کننده آن ایجاد شده است که عواملی مانند منابع آب و زمین ،تغییرات آب و هوایی  ،سطح پیشرفت مکانیزاسیون و سیاست
تولید غالت بر مناطق تولید کننده اثر داشته اند و عواملی مانند توسعه سریع شهری ،صنعت فرآوری غالت و ارتقا مصرف مواد
غذایی بر تغییر هماهنگی مصرف تاثیر گذار بودهاند .ژانگ و همکاران )۵112( ۲به مدل سازی فضایی پراکندگی اراضی زراعی و
تغ ییرات زمانی با استفاده از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی( 9)GWRپرداختهاند ،در این پژوهش سعی شده است که با
استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی و خودهمبستگی فضایی( 1)SARعوامل موثر بر تغییرات پراکندگی تراکم در مناطق
کشاورزی چین بررسی شوند که نتایج نشان از خودهمبست گی قوی این محرک ها با تغییرات فضایی اراضی کشاورزی دارد.
زوآ 2و وو )۵111( 1به تحلیل فضایی غالت با رویکرد مدیریت پایدار زمین در مناطق دشتی ،تپهای و کوهستانی پرداختهاند .در
این پژوهش با استفاده خود همبستگی فضایی میزان خروجی گندم در هر سه منطقه تخمین زده شده است که بیشترین
مقدار متعلق به مزارع دشتی بوده است که دسترسی به نیروی کار و سیستم آبیاری بهتر دارند .الگوی کنونی تولید گندم در
چین به دنبال جایگزینی نیروی کار با مکانیزاسیون میباشد .بهبود بهرهوری در استفاده بهینه از منابع آب و کود شیمیایی هم
ضروری و حیاتی است .لوگا 11و همکاران ( ،) ۵112پراکندگی اراضی و دیگر عوامل موثر بر کشاورزی (مورد مطالعه :استونی) را
مورد بررسی قرار دادهاند ،در این مطالعه با استفاده از شاخص یانوشفسکی 11دریافتند که رابطه مستقیمی میان تولید و اندازه
زمین زراعی وجود دارد :زمینهای زراعی یکپارچه تولید بیشتر و زمینهای زراعی پراکنده و کوچک تولید کمتری دارند .و
اراضی خرد امکان استفاده از ماشین آالت را نیز کاهش می دهد .جین 1۵و همکاران ( ،)۵111تحلیل فضایی _ زمانی تولید
کشاورزی چین طی سالهای  ۵112تا  ۵112را مورد مطالعه قرار دادهاند .در این پژوهش از موران سراسری و شاخص محلی
ارتباط فضایی برای تخمین تولید کشاورزی استفاده شده است ،نتایج پژوهش بیانگر این است که ،تولید از عوامل آب و هوایی
و نهاده های زراعی متاثر است و طی دوره مورد مطالعه تغییرات فضایی میزان بهره وری در مناطق مرکزی از غربی بیشتر بوده
و ا ز سمت جنوب به شمال و شرق به غرب با کاهش مواجه بوده است .لی 19و همکاران ( ،)۵111تحلیل تراکم کشاورزی در
چین را مطالعه نموده اند ،در این پژوهش به بررسی تحلیل الگوی جغرافیایی کشاورزی و عوامل موثر بر آن پرداخته شده است.
نتایج حاصل بیانگر آن است که تمرکز فضایی کشت در مقیاس منطقهای در حال افزایش است و براساس برنامههای اقتصادی
چین شکلگیری روستاها با نوع کشت تخصصی با هدف شکلگیری خوشههای کشاورزی صنعتی در حال تقویت است .فن 12و
همکاران ( ،)۵111تحلیل فضایی _ زمانی تمرکز جغرافیایی سه محصول اصلی در چین در طی سالهای  1121تا  ۵112را
مورد مطالعه قرار داده اند .در این پژوهش با توجه به اهمیت غالت برای تامین امنیت غذایی الگوی کشت و تولید ،سه محصول
گندم ،برنج و ذرت در طی دورهای  91سال مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج نشان از تغییرات فضایی _ زمانی تمرکز در
مناطق تولید و سط ح زیر کشت دارد که این تغییرات تحت تاثیر عواملی مانند منابع ،فنآوریها و سطوح پیشرفت آن،
تفاوتهای منطقهای در سرمایهگذاری کشاورزی و مدیریت اراضی زراعی است .پن 1۲و همکاران ( )۵1۵1در مطالعه خود با
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عنوان پویایی فضایی _ مکانی تولید غالت و عوامل موثر بر آن در سطح شهرستانی در چین پرداختهاند ،براساس نتایج این
مطالعه نیروی کار ،زمین و سرمایه از عوامل موثر بر الگوی فضایی _ مکانی غالت تولید هستند.
نتایج مطالعه رحمانی و طاهرخانی ( ) 192۲با عنوان تحلیلی بر تخصصی شدن الگوی کشت و نقش آن در توسعه روستایی:
کشت توت فرنگی در منطقه ژاورود مریوان نشان داد که در یک دهه اخیر رواج الگوی کشت تخصصی توت فرنگی در منطقه
ژاورود استان کردستان سبب افزایش ارزش افزوده ،افزایش درآمد ،کاهش مهاجرتهای روستایی ،ایجاد امنیت شغلی و
مدیریت محیطی شده است .باقری و معززی ( )1921مطالعهای با عنوان تعیین الگوی بهینه کشت :کاربرد روش برنامه ریزی
امکان انجام داده اند ،در این پژوهش برای انتخاب الگوی کشت مناسب در استان کهکیلویه و بویراحمد از روشهای منطق
فازی استفاده شده است .نتایج نشان دهنده بازده پایین الگوی فعلی کشت در این استان است .طایی ( )191۵به تحلیل اثرات
فعالیت کشاورزی در توسعه روستایی(شهرستان سمیرم) پرداخته است .نتایج این پژوهش نشان دهنده توان بالقوه کشاورزی
برای دست یابی به توسعه پایدار روستایی است اما برای رسیدن به این هدف میبایست مشکالت پیش روی کشاورزی ،مانند:
پراکندگی و قطعه قطعه شدن زمین د ر طول زمان ،عدم بازاریابی مناسب محصوالت ،کمبود سرمایه اولیه برای گسترش کار
کشاورزی ،سیاست تک محصولی و  ...حذف شوند .افراخته و همکاران ( )1912بهینه سازی الگوی کشت محصوالت زراعی در
راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی :دشت سهل آباد) را مطالعه نمودهاند .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کشت
محصول ارزن در الگوی کنونی هم به لحاظ اقتصادی و هم زیست محیطی فاقد صرفه است .همچنین اهداف اقتصادی در این
محدوده از اولویت برتری در قیاس با اهداف زیست محیطی برخوردار است .الگو بهینه ارائه شده در هر دو ساختار برنامه ریزی
آرمانی و در تمامی گروهها سبب کاهش مصرف مقادیر نهادههای محدود کننده تولید میشود .بررسی پیشینه تحقیق موضوع
مقاله حاضر نشان می دهد گرچه در تحقیقات خارجی به شکل قابل توجهی موضوع تحلیل تغییرات فضایی _ زمانی در حوزه
کشاورزی و به ویژه حوزه تولید غالت مورد توجه قرار گرفته است ولی این موضوع در پژوهشهای داخلی چندان مورد توجه
پژوهشگران نبوده که این امر تا حدی بر اهیمت مقاله حاضر میافزاید .از این رو در ادامه ضمن بررسی مبانی نظری پژوهش به
تحلیل و واکاوی تغییرات تولید غالت به لحاظ فضایی و زمانی پرداخته میشود.

مبانی نظری
واژه کشاورزی طیف وسیعی از فعالیتها مانند زراعت ،باغبانی ،دامپروری (اهلی سازی دام و همچنین اشکال مدیریت دام از
قبیل کشت مخلوط دام) ،شیالت ،زنبورداری و ....را در برمیگیرد ( .)Harris & Q Fuller, 2014: 104در این میان
کشاورزی پایدار شکل کامل شدهای از نظامهای کشاورزی پیش از خود می باشد و این کشاورزی سعی کرده است با تامین
مواد غذایی برای انسانها از آسیبهای زیست محیطی پرهیز نماید .پایداری در کشاورزی یک موضوع کامال پویاست و میتواند
در طول زمان دچار اصالح و تغییر گردد ولی آنچه که درون این پویایی همیشه ثابت بوده است نیازهای انسانی ،کیفیت محیط
زیست ،درآمد کافی و قابلیت دسترسی به غذا میباشد (حسنی نژاد .)۵9 :1921 ،تحقق امنیت غذایی یعنی عالوه بر آنکه الزم
است به منابع تولید غذا توجه شود ،به درآمد و چگونگی توزیع اراضی زیرکشت ،توزیع میزان تولید ،معیشت خانوار و نیازهای
غذایی افراد آن ،چگونگی توزیع غذا در سرزمین و نیز میزان تلفات آن و همچنین حفاظت و احیای منابع مورد نیاز برای تولید
نیز الزم است توجه کافی مبذول گردد ( .)Aborisade & Bach, 2014: 118تضمین امنیت غذایی را میتوان از چهار جنبه
در نظر گرفت :تولید غالت ،مصرف غالت ،انبار غالت و تجارت غالت ( .)Headey, 2011: 136در این میان تولید غالت برای
دستیابی به یکی از اهداف توسعه پایدار یعنی گرسنگی صفر با فراهم کردن غالت کافی از جمله گندم ،جو  ،برنج و ذرت
ضروری است ( .)Pan and others, 2020: 1-2; Neumann et al, 2010: 317غالت شامل گروهی از گیاهان میباشند که
سطح زیرکشت برخی از آنها در دنیا بیش از سایر گیاهان زراعی بوده و دانه این گروه از گیاهان که محصول اصلی آنها می
باشد برای تغذیه اکثر مردم جهان به مصرف رسیده و همچنین در تغذیه حیوانات و پرندگان و صنعت نیز از آن استفاده می
شود (خدابنده .)11 :191۵ ،غالت بزرگترین ماده غذایی منفرد را در اکثر رژیمهای غذایی ارائه میدهند .در برخی از
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کشورهای کمتر توسعه یافته تا  11درصد از کل رژیم غذایی ممکن است غالت باشد .غالت را میتوان به عنوان یک گروه
خوراکیهای دانهای یا خوشهای تعریف کرد ( .)Bender, 2006: 102غالت اغلب دارای دانههای خوراکی بسیار مغذی
هستند ،برخی از غالت از ابتدای تمدن بشری مستقیما برای مصرف انسان و غیرمستقیم از طریق خوراک دام از نیازهای اصلی
انسان بودهاند ( .)BNF, 1994غالت به عنوان مهمترین منابع غذایی و منبع اصلی انرژی ،پروتئین ،ویتامینهای گروه  Bو
مواد معدنی برای جمعیت جهان شناخته میشوند ( .)FAO, 2002به طور کلی مزایای تولید غالت شامل :سهولت در تولید ،از
لحاظ اقتصادی ارزان و مقرون به صرفه بودن ،سهولت در ذخیره سازی و حمل و نقل و قابلیت باالی ماندگاری است
( .)McKevith, 2004: 114گندم 19یکی از محصوالت عمده غالت در بسیاری از نقاط جهان است .این محصول از خانواده
ترتیکوم 11است که هزاران گونه از آن وجود دارد ( .)Kent & Evers, 2017: 130گندم به صورت زمستانه و بهاره کشت می
شود و به دلیل تعداد و تنوع گونهها و سازگاری آنها ،در بسیاری از کشورهای جهان کاشته میشود ( .)FAO, 2003غالبا
گندم تولید شده برای مصارف انسانی مورد استفاده قرار میگیرد و به دلیل خاصیت منحصر به فرد آن ،مواد اولیه مورد نیاز
برای تولید طیف وسیعی از مواد غذایی را تامین میکند ( .)McKevith, 2004: 115جو 12نیز یک گیاه انعطافپذیر و سازگار
با شرایط آب و هوایی متفاوت است .به صورت کلی جو به عنوان غذای دام مورد استفاده قرار میگیرد .اما در برخی کشورها از
آرد جو برای تهیه نان و مصرف انسانی استفاده میکنند ( .)Kent & Evers, 2017: 157در مجموع ،محصوالت اصلی گروه
غالت تقریبا  22درصد کالری مصرفی سرانه در سراسر جهان را تشکیل میدهند ،که این رقم در کشورهای کمتر توسعه یافته
تا  ۲۲درصد افزایش مییابد ( .)Reynolds et al, 2016: 10با این وجود ،بروز و گسترش عواملی مانند تغییرات آب و هوایی،
کاهش منابع آب ،افزایش جمعیت ،شهرنشینی ،تغییر رژیمهای غذایی و به طور کلی افزایش تقاضا برای غالت چالشهای
مهمی برای تولید غالت در طی دهههای آینده به وجود میآورد ( .)Hubert et al, 2010: 6پیش بینی میشود تقاضای
جهانی برای غالت در سال  ۵1۲1به  9میلیارد تن برسد که این مقدار نشان دهنده  121میلیون تن افزایش نسبت به سال
 ۵11۲تا  ۵111است .که این افزایش تقاضای بیشتر از سوی کشورهای در حال توسعه ،به ویژه آسیا و آفریقا خواهد بود
( .)Alexandratos and Bruinsma, 2012: 45سطح زیر کشت غالت در سراسر جهان در حال افزایش است ،با این وجود
رشد فعلی عملکرد و میزان تولید برای تامین تقاضای آینده کافی نیست( .)Grassini et al, 2013: 4پیش بینی میشود این
روندها تا سال  ۵1۲1منجر به افزایش قابل توجه قیمت برای غالت بین  ۵۲تا  ۲1درصد شود ( Rosegrant et al, 2013:
 .)305بنابراین ،باتوجه به اهمیت غالت به خصوص گندم و جو در سبد غذایی خانوارهای ایرانی مطالعه حاضر در پی آن است
تا میزان تولید غالت (گندم و جو) به عنوان یکی از اصلیترین و استراتژیک ترین محصوالت کشاورزی در پهنه فضایی سرزمین
ایران را به لحاظ تغییرات فضایی و زمانی تفسیر و تحلیل نماید.
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محدوده و قلمرو مورد مطالعه
محدوده مورد مطالعه در این پژوهش شامل کل محدوده سیاسی و جغرافیایی ایران به غیر از آبهای آزاد میباشد .کشور
ایران با وسعتی بیش از  1/9میلیون کیلومتر مربع در نیمه جنوبی منطقه معتدل شمالی بین  ۵۲درجه و  2دقیقه تا
 91درجه و  29دقیقه عرض شمالی از خط استوا و  22درجه و  ۵دقیقه تا  99درجه و  11دقیقه طول شرقی از
نصفالنهـار گرینویچ قرار دارد .میانگین ارتفاع آن بیش از  1۵11متر از سطح دریا است .پستترین نقطه داخلی ایران
با ارتفاع  ۲9متر ،در چاله لوت و بلندترین قله آن دماونـد با ارتفـاع  ۲911متر ،در میان رشته کوه البرز قرار دارد .در
کنارههای جنوبی دریای خزر ،ارتفاع زمین  ۵2متر پایینتر از سطح دریای آزاد است .کشور ایران به دلیل گستردگی و
وجود کوهستانهای بسیار و زمینهای بیابانی و همجواری با دو دریـای بزرگ در شمال و جنوب و نیز به علت قرار
داشتن در مجاورت نسبی اروپا و دریای مدیترانه و صحرای بزرگ افریقا و اقیانوس هند و ارتفاعات داخلی آسیا و
سرزمیـن وسیع سردسیـری ،دارای تنوع اقلیمی فراوانی میباشد (مرکز آمار ایران .)21 :1912 ،وجود این تفاوت به
عنوان انگیزه اصلی در این پژوهش جهت تحلیل الگوی فضایی تولید غالت در پهنه فضایی ایران بوده است .در پژوهش
حاضر در سه سطح ملی (کشور ایران) ،استانی ( 91استان) و شهرستانی ( 2۵1شهرستان) به تحلیل تغییرات فضایی و
زمانی تولید غالت پرداخته شده است.

روش تحقیق
در مطالعه حاضر روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است .این مقاله در سه مقیاس ملی ،استانی و شهرستانی به
توصیف و تحلیل تولید غالت (گندم و جو) پرداخته است .دادههای مورد استفاده در این پژوهش از آمارنامه کشاورزی
سال های از سال  199۵تا  1911جهاد کشاورزی طی  ۲دوره سال زراعی -192۵ ،1919-191۵ ،1999-199۵
 1919-191۵ ،1929و  1911-1919استخراج شده است .جهت تحلیل دادهها از تکنیکهای آمار فضایی در محیط
نرم افزار  Arc GISاستفاده شده است .به منظور کشف الگوی فضایی تولید غالت (گندم و جو) و شناسایی کانونهای
تمرکز آن از آماره  Giیا تحلیل لکههای داغ استفاده شد که یک روش برای تحلیل گرایشهای مکانی(خوشه بندی) با
توجه ویژگی دادههای فضایی (نقاط یا نواحی) است  .در ادامه توضحیات الزم در مورد کاربرد و موارد استفاده این روش
ارائه میشود.
برای شناسایی و استخراج الگوهای فضایی کشت غالت از آماره موران سراسری ،11خوشه بندی کم/زیاد ۵1و تحلیل لکه
داغ  ۵1استفاده است.


موران سراسری از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

در فرمول فوق  nتعداد نواحی ،مقدار متغیر در ناحیه  ، iمقدار متغیر در ناحیه  ، jمیانگین متغیر در تمامی
وزن به کار رفته برای مقایسه دو ناحیه  iو  jاست .مقدار  iمعموال از -1تا  +1متغییر است ،مقدار نزدیک
نواحی و
به صفر نشان دهنده الگوی فضایی تصادفی برای پدیده است و مقادیر نزدیک به منفی  1و  1نشان دهنده باالترین
تمرکز جغرافیایی مقادیر نامشابه و مشابه است (.)Levine, 2004: 187; Zhang et al, 2008: 213
19
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خوشهبندی زیاد/کم
آماره  Gکه وجود یا عدم وجود خوشهبندی در مقادیر زیاد و یا در مقادیرکم دادههای فضایی را بررسی
میکند به صورت زیر محاسبه میشود:

وزن جغرافیایی مورد نظر بین پدیده
در فرمول فوق و خصوصیات عوارض جغرافیایی  iو  jمی باشند و
iو  jمی باشد .اگر میزان امتیاز استاندارد ( )Zبسیار بزرگ و میزان  P-valueنزدیک به صفر باشد حاکی از وجود
خوشهبندی است .اگر میزان  Zمثبت باشد یعنی که خوشهبندی در مقادیر باال یا زیاد شکل گرفته و اگر مقدار آن
منفی باشد یعنی خوشهبندی در مقادیر کم شکل گرفته است ( Ord & Getis, 1995: 287; Frazier et al, 2013:
 .)58مقدار امتیاز استاندارد  Gنیز به صورت زیر اندازه گیری میشود:

که در آن:



لکه داغ ( )Hot Spot Analysisیا آماره گتیس – ارد جی ()Getis - Ord Gi

تحلیل لکه داغ به روش زیر محاسبه می شود:

وزن فضایی بین عارضه  iو jکه هر عارضه در چارچوب
مقدار خصیصه برای عارضه ، j
در این فرمول
خصیصه های همسایگی تحلیل می شود .و  nبرابر با تعداد کل عارضه هاست .امتیاز استاندارد( )Zمثبت و معنادار از
لحاظ آماری و هرچه امتیاز  Zبزرگتر باشد مقادیر باال به میزان زیادی خوشهبندی شده است و لکه داغ تشکیل داده
شده است و برای امتیاز  Zمنفی هرچه میزان  Zکوچکتر باشد یعنی لکههای سرد شکل گرفته اند S .و از طریق
معادله زیر سنجش میشوند (عسگری:)19 :1911 ،
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نتایج و تحلیل دادهها
تغییرات تولید گندم و جو در سطح ملی
جهت بررسی تغییرات تول ید گندم و جود به عنوان محصوالت اصلی گروه غالت آمار تولید از سال  199۵تا  1911مورد
استفاده قرار گرفت .نتایج حاصل از سرشماری عمومی کشاورزی در سال  199۵در سطح ملی نشان میدهد کل تولید
غالت برابر با  1111۵11۵تن بوده است که از این مقدار  9۵19921تن برابر با  91/11درصد آن را گندم و ۵۵19121
تن برابر با  ۵۵/11درصد آن را جو تشکیل داده است و بقیه تولید مربوط به سایر محصوالت گروه غالت میشود.
همچنین در سال  191۵میزان تولید غالت  1992۲9۵2تن بوده است که از این مقدار  11291۲۲1تن برابر با 9۲/12
درصد آن را گندم و  9122912تن برابر با برابر با  12/۵۲درصد آن را جو تشکیل داده و بقیه تولید مربوط به سایر
محصوالت گروه غالت میشود .در سال  192۵کل تولید غالت کشور برابر با  ۵11119۲1تن بوده است که از این
مقدار  12۲92221تن برابر با  99/۵1درصد را گندم و  ۵121922تن برابر با  19/92درصد را جو تشکیل داده است و
بقیه تولید مربوط به سایر محصوالت گروه غالت میشود .در سال زراعی  1919-191۵کل تولید غالت کشور برابر با
 11۲21911تن بوده است که از این مقدار  11۲12912تن برابر با  91/91درصد را گندم و  ۵1۲۲291برابر با 19/2۲
درصد را جو تشکیل داده است و بقیه تولید مربوط به سایر محصوالت گروه غالت میشود .در آخرین سال زراعی مورد
بررسی یعنی سال زراعی  1911-1919میزان تولید کل غالت کشور  ۵۵991221تن بوده است که از این مقدار
 11192191تن برابر با  1۲/۵1درصد را گندم و  ۵912129تن برابر با  11/2۵درصد را جو تشکیل داده است و بقیه
تولید مربوط به سایر محصوالت گروه غالت میشود .بررسی تغییرات دوره  9۲ساله از سال  199۵تا سال  1911نشان
میدهد تولید کل غالت طی دوره مذکور  1۵9۲9۲12تن افزایش یافته است .میزان تولید گندم طی این دوره
1129۵۵21تن افزایش پیدا کرده است و سهم تولید گندم از کل غالت نیز یا افزایش 19/91درصدی همراه بوده است.
همچنین میزان تولید جو  ۵912129تن افزایش پیدا کرده است ،اما سهم تولید جو از کل غالت با کاهش -11/12
درصدی همراه بوده است (جدول .)1
جدول  :0تغییرات تولید گندم و جو از سال  0612تا سال ( 0631تن -درصد)
سال

گندم
تولید

جو

تولید کل غالت

درصد از کل غالت

تولید

درصد از کل غالت

0616-0612

1211120

10/33

2236103

22/31

01102312

0616-0612

01213003

10/00

6100130

02/20

01120620

0626-0622

00012021

11/23

2301602

06/62

20311601

0636-0632

01012132

11/60

2300061

01/20

01001610

0631-0631

01112361

10/23

2112106

00/22

22113021

تغییرات

+01212203

+06/60

+620130

-00/12

+02101012

منبع :جهادکشاورزی ،سال  2531تا 2531

تغییرات تولید گندم و جو در سطح استانی
بررسی نوسانات تولید گندم طی دوره  9۲ساله از سال  199۵تا  1911در سطح استانهای کشور نشان میدهد .در
سال  199۵-1999استان خراسان باالترین میزان تولید گندم را داشته است و استان آذربایجان شرقی در رتبه بعد از
آن قرار داشته است .استان های مذکور به همراه سه استان فارس ،اصفهان و گلستان در این دوره دارای میزان تولید
بیش از  9۲1هزار تن بودهاند .استان های خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،اردبیل ،البرز ،قزوین و قم در این دوره به
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عنوان استانهای مستقل در تقسیمات سیساسی کشور وجود نداشتهاند .استانهای سمنان ،کهکیلویه و بویراحمد،
چهارمحال و بختیاری ،ایالم ،یزد ،گیالن ،بوشهر ،هرمزگان ،تهران و سیستان و بلوچستان با میزان تولید کمتر از 1۲1
هزار تن استانهای با کمترین میزان تولید هستند .در سال زراعی 191۵-1919دو استان فارس و خراسان بیشترین
میزان تولید گندم را با بیش یک میلیون تن داشتهاند .این دو استان به همراه استان گلستان استانهایی با بیشترین
میزان تولید گندم هستند .و استانهای ایالم ،یزد ،کهکیلویه و بویراحمد ،هرمزگان ،بوشهر  ،سیستان و بلوچستان،
سمنان ،مازندران و گیالن با تولید کمتر از  1۲1هزار تن کمترین میزان تولید را داشتهاند .در این دوره دو استان البرز
و قم نیز جزئی از استان تهران بوده و به استان مستقل تبدیل نشدهاند و دو استان خراسان جنوبی و خراسان شمالی
نیز جزئی از استان خراسان بودهاند .در دوره  ،192۵-1929استان فارس مانند دوره قبل بیشترین میزان تولید را داشته
است و استان خراسان نیز در رتیه بعد از آن قرار داشته است .بنابراین دو استان فارس و خراسان به همراه استانهای
خوزستان ،گلستان ،همدان ،کرمانشاه ،آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی با تولید بیش از  111هزار تن بیشترین
میزان تولید را داشته اند .در همین سال استان سیستان و بلوچستان ،بوشهر ،هرمزگان ،قم ،سمنان ،یزد و گیالن با
میزان تولید کمتر از 1۲1هزار تن کمترین میزان تولید را داشتهاند .در این دوره نیز دو استان خراسان جنوبی و
خراستان شمالی جزء تقسیمات سیاسی استان خراستان بوده اند و استان البرز جزء تقسیمات سیاسی استان تهران بوده
است .در سال زراعی  191۵-1919استان خوزستان به اولین استان تولید گندم تبدیل شده است و استان فارس در
رتبه دوم قرار داشته است .بنابراین در این دوره استانهای خوزستان ،فارس ،کرمانشاه و گلستان با بیش از  111هزار
تن تولید بیشترین میزان تولید گندم را داشتهاند .استانهای چهارمحال و بختیاری ،تهران ،بوشهر ،سمنان ،خراسان
رضوی ،هرمزگان ،گیالن ،قم ،البرز و یزد با میزان تولید کمتر از  1۲1هزار تن کمترین میزان تولید را داشتهاند .در
آخرین دوره بررسی ،یعنی سال  1919-1911استان خوزستان باالترین میزان تولید گندم را داشته است .بنابراین
استانهای خوزستان ،کردستان ،گلستان ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،فارس ،اردبیل ،همدان ،کرمانشاه و
خراسان رضوی با تولید باالی  111هزرا تن بیشترین میزان تولید گندم را داشتهاند و استانهای سیستان و بلوچستان،
البرز ،هرمزگان ،خراسان جنوبی ،یزد ،بوشهر ،قم ،چهارمحال و بختیاری ،کهکیلویه و بویراحمد و گیالن با کمتر از 1۲1
هزار تن کمترین میزان تولید گندم را در این سال زراعی داشتهاند .به طور کلی الگوی فضایی تولید گندم از سال
 199۵تا سال  1911به با تغییراتی همراه بوده است به طوریکه در سال  199۵بیشترین میزان تولید در شرق کشور و
برخی استانهای داخلی بوده اما در سال  1911استانهای واقع در نیمه غربی کشور بیشترین میزان تولید گندم را
داشتهاند (شکل.)1
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شکل  :0تغییرات تولید گندم (تن) از سال  0612تا سال 0631

بررسی نوسانات تولید جو طی دوره  9۲ساله از سال  199۵تا  1911در سطح استانهای کشور نشان میدهد ،در سال
زراعی  199۵-1999استان خراسان باال ترین میزان تولید جو را داشته است و بعد از آن استان فارس و گلستان
بیشترین تولید جو را داشته اند .بنابراین سه استان خراسان ،فارس و گلستان به همراه استانهای مرکزی ،آذربایجان
شرقی ،اصفهان ،خوزستان ،آذربایجان غربی و زنجان با بیش از  111هزار تن تولید جو بیشترین میزان تولید را
داشتهاند .استانهای سیستان و بلوچستان ،گیالن ،بوشهر ،یزد و هرمزگان با کمتر از  ۵۲هزار تن کمترین میزان تولید
جو را داشتهاند (شکل .)۵
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شکل  :2تغییرات تولید جو (تن) از سال  0612تا سال 0631

در سال  191۵-1919استان خراسان به همراه استانهای ت هران ،لرستان ،همدان و مرکزی ،آذربایجان شرقی ،اصفهان،
فارس ،کرمانشاه ،اردبیل و گلستان با بیش 111هزار تن تولید جو بیشترین میزان تولید را داشتهاند .استانهای گیالن،
یزد ،هرمزگان ،بوشهر و سیستان و بلوچستان در این سال کمترین میزان تولید را داشتهاند .در سال 192۵-1929
استان خراسان بیشترین میزان تولید جو را داشته است بنابراین این استان به همراه استانهای همدان ،فارس ،اصفهان،
تهران ،کرمانشاه ،لرستان ،مرکزی ،اردبیل ،گلستان و آذربایجان شرقی با تولید بیش از  111هزار تن تولید بشترین
میزان تولید جو را داشتهاند .استان های سیستان و بلوچستان ،بوشهر ،گیالن ،یزد و هرمزگان با تولید کمتر از  ۵۲هزار
تن تولید کمترین میزان تولید جو را داشتهاند .در سال  191۵-1919استان خراسان رضوی باالترین میزان تولید جو را
داشته است .بنابراین استان خراسان به همراه استانهای کرمانشاه ،فارس ،همدان ،اصفهان ،لرستان ،مرکزی ،خوزستان،
اردبیل ،آذربایجان شرقی ،گلستان و قزوین با بیش از  111هزار تن تولید بیشترین میزان تولید جو را داشتهاند.
همچنین استانهای بوشهر ،یزد ،گیالن و هرمزگان کمترین میزان تولید جو را داشتهاند .در آخرین سال زراعی مورد
بررسی ،یعنی سال  1919-1911استان خراسان رضوی باالترین میزان تولید جو را داشته است ،بنابراین استان
خراسان به همراه استان های همدان ،کرمانشاه ،گلستان ،لرستان ،مرکزی ،اردبیل ،فارس ،تهران و قزوین با میزان تولید
بیش از  111هزار تن بیشترین میزان تولید جو را داشتهاند .در این دوره ،استانهای البرز ،کهکیلویه و بویر احمد،
کرمان ،یزد ،سیستان و بوچستان ،گیالن ،هرمزگان و بوشهر با تولید کمتر از  ۵۲هزار تن کمترین میزان تولید جو را
داشتهاند .به طور کلی الگوی فضایی تولید جو از سال  199۵تا سال  1911نشانمیدهد طی این دوره از تعداد
استانهای با تولید باال(بیشتر از  111هزار تن) کاسته شده است و به تعداد استانهای با تولید کم(کمتر از  ۲1هزار
تن) افزوده شده است (شکل.)۵

 21تحلیل الگوی فضایی  -زمانی تولید غالت در ایران

شکل ( )9نوسانات فضایی میزان تولید گندم و جو طی دوره  9۲ساله  199۵تا  1911را نشان میدهد .همانطور که این
نقشه نشان میدهد استانهای با رنگ قرمز استانهایی هستند که بیشترین افزایش تولید طی دوره  9۲ساله مورد
بررسی را داشتهاند .و استانهای با سبز تیره استان هایی هستند که بیشترین میزان کاهش تولید غالت(گندم و جو)
طی دوره مورد بررسی را داشتهاند .بر این اساس دو استانهای خراسان رضوی و قم استانهایی هستند که بیشترین
میزان کاهش تولید گندم در آنها رخ داده است و متوسط نرخ رشد ساالنه تولید گندم نیز در این استان ها و بین  -۲تا
 -1/۵بوده است .استانهای البرز ،خراسان جنوبی و خراسان شمالی استانهایی هستند که بیشترین میزان افزایش
تولید گندم در آنها رخ داده به طوریکه متوسط نرخ رشد ساالنه آنها بین  11تا  19/۲درصد بوده است .همچنین
استانهای البرز ،بوشهر ،خراسان شمالی ،و خراسان رضوی استانهای با بیشترین میزان کاهش تولید جو هستند که
متوسط نرخ رشد ساالنه میزان تولید آنها بین -۲تا  -1/9درصد بوده است .و خراسان جنوبی ،همدان ،کرمانشاه،
قزوین و یزد استان های با بیشترین میزان افزایش تولید جو هستند به طوریکه که متوسط نرخ رشد آنها بین  ۵/1تا
 2/۲درصد بوده است(شکل .)9

شکل  :6تغییرات فضایی تولید گندم و جو در سطح استانهای کشور از سال  0612تا سال 0631

پراکندگی فضایی تولید غالت در سطح شهرستانی
جهت تحلیل پراکنش فضایی تولید گندم و جو در سطح شهرستانهای کشور از آمار قابل دسترس مربوط به آخرین
سال زراعی یعنی سال  1911-1919استفاده شد .نقشه ،توزیع فضایی تولید گندم در سال زراعی  1919-1911نشان
میدهد که شهرستان های سقز ،دیواندره ،بیجار در استان کردستان و خدابنده در استان زنجان و همچنین شهرستان
کرمانشاه و برخی از شهرستان های استان گلستان ،مرودشت در استان فارس ،شوش در خوزستان و بیله سوار و گرمی
در اردبیل شهرستانهایی هستند که میزان تولید گندم در آنها باالی  ۵۲1هزار تن میباشد به عبارتی بیشترین میزان
تولید گندم را دارند .بطور کلی شهرستانهای شمال غربی تا جنوب غربی و همچنین بخشی از شهرستانهای شمال
شرقی میزان تولید گندم بین بازه بیشتر از  ۲1هزارتن تا کمتر از  ۵۲1هزار تن دارند و میزان تولید گندم در این
مناطق بیشتر از سایر مناطق کشور است .شهرستانهای شمالی ،مرکزی ،شرق ،جنوب شرقی و جنوبی کمترینترین
میزان تولید گندم را دارند که بازه بین صفر تا کمتر از  ۲1هزار تن را در برمیگیرد .اما توزیع فضایی تولید جو در
همین سال نشان میدهد شهرستان کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه بیشترین میزان تولید جو را دارد .شهرستان
کبودرآهنگ در استان همدان ،شهرستان بویین زهرا در استان قزوین ،شهرستان قم ،شهرستان گمیشان در استان
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گلستان و شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی شهرستانهایی هستند که بعد از کرمانشاه با میزان تولید بیش از
 ۲1هزار تن دارای بیشترین میزان تولید جو هستند .به طور کلی برخی شهرستانهای واقع در مناطق غربی و تا
حدودی مرکزی و شرق کشور دارای تولید بیشتر جو هستند .شهرستانهای شمال غربی ،جنوب غربی ،جنوب ،جنوب
شرقی ،شرق ،شمال و نواحی مرکزی میزان تولیدی بین بازه  1تا کمتر از  11هزار تن دارند و میزان تولید جو در این
مناطق پایین است (شکل.)2

شکل  :0پراکندگی فضایی تولید گندم و جودر سطح شهرستانهای کشور سال زراعی 0631-0631

در ادامه پژوهش جهت تعیین خوشه ای یا تصادفی بودن الگوی فضایی تولید گندم و جو در سطح شهرستانهای کشور
از تحلیل خودهمبستگی فضایی استفاده شده است .در این آزمون آنچه دارای اهمیت است و مالک تحلیل قرار میگیرد
ضریب موران است .دامنه موران بین  +1و  -1متغیر است .زمانیکه مقدار موران برابر یا نزدیک به  +1باشد نشان دهنده
خوشه ای بودن الگوی فضایی مشاهده شده است و زمانیکه مقدار موران برابر و یا نزدیک به  -1باشد نشان دهنده
پراکنده بودن الگوی فضایی مشاهده شده است .و زمانیکه مقدار موران نزدیک صفر باشد نشان دهنده تصادفی بودن و
عدم ارتباط در الگوی فضایی مشاهده شده است .خود همبستگی قوی زمانی رخ میدهد که مقادیر یک متغیر از نظر
جغرافیایی به هم نزدیک و باهم رابطه داشته باشند .اگر عوارض و یا مقادیر متغیرهای مربوط به آنها به طور تصادفی در
فضا توزیع شده باشند نشان دهنده عدم وجود رابطه بین آنها است .نتایج حاصل از خود همبستگی فضایی تولید گندم
و جو نشان دهنده وجود الگوی خوشهای و معنی دار در سطح شهرستانهای کشور است .به طوریکه مقدار به دست
آمده آماره موران سراسری برای تولید گندم برابر با 1/219است و به دلیل نزدیکی این شاخص به عدد  +1نشان دهنده
شکلگیری یک الگوی فضایی خوشهای است .همچنین مقدار  Zنیز برابر با  19/92و مقدار  P-Valueبرابر با صفر که
تایید کننده وجود الگوی خوشهای و رد تصادفی بودن الگوی فضایی تولید گندم با سطح اطمینان  11درصد است.
همانطور که در شکل( 1سمت راست) نیز نشان داده شده است با قرار گرفتن آماره  Zاستاندارد در دنباله راست و قرمز
رنگ توزیع نرمال الگوی خوشهای تولید گندم در سطح شهرستانهای ایران قابل تشخیص است .همچنین ،مقدار به
دست آمده آماره موران سراسری برای تولید جو برابر با 1/۵2۲است و به دلیل نزدیکی این شاخص به عدد  +1نشان
دهنده شکلگیری یک الگوی فضایی خوشهای است .همچنین مقدار  Zنیز برابر با  11/11و مقدار  P-Valueبرابر با
صفر که تایید کننده وجود الگوی خوشهای و رد تصادفی بودن الگوی فضایی تولید جو با سطح اطمینان  11درصد
است .همانطور که در شکل( 1سمت چپ) نیز نشان داده شده است با قرار گرفتن آماره  Zاستاندارد در دنباله راست و
قرمز رنگ توزیع نرمال الگوی خوشهای تولید جو قابل تشخیص است (شکل .)۲
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شکل  :0تحلیل موران سراسری تولید گندم (سمت راست) و تولید جو (سمت چپ) 0631-0631

در ادامه پژوهش جهت تعیین اینکه مقادیر باالی تولید گندم و جو از لحاظ فضایی خوشه ایجاد کردهاند یا مقادیر
پایین ،از تحلیل خوشه بندی زیاد /کم استفاده شده است .در این روش اگر مقدار  Zمثبت باشد آنگاه نتیجه میگیریم
که مقادیر باالی خصیصه مورد مطالعه(تولید گندم و جو) خوشه ایجاد کردهاند و اگر مقدار  Zمحاسبه شده منفی باشد
آنگاه نتیجه میگیریم که مقادیر پایین خصیصه مورد مطالعه خوشه ایجاد کردهاند .همچنین در صورتیکه مقدار آماره
 Gسراسری مثبت باشد نشان دهنده وجود همبستگی فضایی بین مقادیر باال و ایجاد خوشه در مقادیر باال است و در
صورتیکه مقدار آماره  Gسراسری منفی باشد نشان دهنده وجود همبستگی فضایی بین مقادیر پایین و ایجاد خوشه در
مقادیر پایین است .نتایج به دست آمده نشان میدهد که مقدار آماره  Gسراسری برای تولید گندم مثبت و برابر با
 1/1۵2و مقدار  Zنیز مثبت و برابر با  1۲/91است و مقدار  P-Valueبرابر با صفر است بنابراین میتوان نتیجه گرفت
که مقادیر باالی تولید گندم در سطح شهرستانهای ایران با سطح اطمینان  11درصد در کنار هم قرار گرفتهاند و به
صورت خوشه در آمدهاند .همچنین همانطور که در شکل ( ۵سمت راست) نشان داده شده است قرار گرفتن آماره Z
استاندارد در دامنه راست و قرمز رنگ توزیع نرمال تاییدکننده این واقعیت است که شهرستانهای با مقادیر باالی تولید
گندم در مجاور یکدیگر قرار گرفته و خوشه ایجاد کردهاند .همچنین ،مقدار آماره  Gسراسری برای تولید جو نیز مثبت
و برابر با  1/199و مقدار  Zنیز مثبت و برابر با  11/99است و مقدار  P-Valueبرابر با صفر است بنابراین میتوان
نتیجه گرفت که مقادیر باالی تولید جو در سطح شهرستانهای ایران با سطح اطمینان  11درصد در کنار هم قرار
گرفتهاند و به صورت خوشه در آمدهاند .همچنین همانطور که در شکل ( ۵سمت چپ) نشان داده شده است قرار
گرفتن آماره  Zاستاندارد در دامنه راست و قرمز رنگ توزیع نرمال تاییدکننده این واقعیت است که شهرستانهای با
مقادیر باالی تولید جو در مجاور یکدیگر قرار گرفته و خوشه ایجاد کردهاند (شکل .)9

شکل  :1تحلیل خوشه زیاد/کم تولید گندم (سمت راست) و تولید جو (سمت چپ) 0631-0631

95

پژوهشنامه جغرافیا و نظامهای فضایی (دوره دوم ،شماره اول ،سال )9055

جهت شناسایی پهنههای فضایی با تمرکز خوشههای با مقادیر باال و پایین که دارای همبستگی فضایی نیز باشد از
تحلیل خوشههای داغ استفاده شده است .این ابزار در واقع به هر عارضه در چارچوب عوارضی که در همسایگی آن قرار
دارد ،نگاه میکند .یک عارضه به تنهایی نمیتواند خوشه داغ یا سرد تشکیل بدهد ،برای اینکه یک عارضه به عنوان
خوشه داغ یا سرد معنی دار شناخته شود ،باید هم خود عارضه و هم عوارضی که در همسایگی آن قرار دارند داغ یا
سرد باشد تا از نظر آمار فضایی معنادار تلقی شود .همانطور که در نقشه( )۲نمایش داده شده است ،مناطق با رنگ آبی
شهرستانهایی هستند که مقادیر پایین مربوط به تولید گندم و جو در کنار هم واقع شدهاند و تشکیل خوشههای سرد
دادهاند .همچنین مناطق با رنگ قرمز شهرستانهایی هستند که در آنها مقادیر باالی تولید گندم و جو تجمع کردهاند و
تشکیل خوشههای داغ دادهاند .تحلیل لکه داغ تولید گندم حاکی از آن است که سه خوشه داغ تولید کننده گندم در
سطح کشور شناسایی شده است .یک خوشه داغ اصلی در مناطقی از شمال غربی ایران تا غرب کشور ایجاد شده است
که این خوشه منطبق بر شهرستانهای استان اردبیل ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،کردستان ،شهرستانهای
شمالی استان کرمانشاه و برخی از شهرستانهای استان زنجان است این خوشه به لحاظ آماری با سطح اطمنان 11
درصد معنادار است و از گستردگی فضایی قابل توجی برخوردار است .یک خوشه داغ دیگر در جنوب غربی ایران عمدتا
منطبق با استان خوزستان شناسایی شده است که شهرستانهای اهواز ،باوی ،شوشتر ،دزفول ،اندیمشک ،شوش و
دشت آزادگان را پوشش میدهد .این خوشه نیز از لحاظ آماری با سطح اطمینان  11درصد معنادار است اما از
گستردگی فضایی کمتری نسبت به خوشه اول برخوردار است .خوشه داغ دیگری در شمال و شمال شرقی کشور
شناسایی شده است که اکثریت شهرستانهای استان گلستان را پوشش میدهد .این خوشه به لحاظ آماری با سطح
اطمینان  11درصد معنادار است .همچنین یک خوشه سرد در مناطق مرکزی ایران شناسایی شده است که نشان
دهنده تمرکز فضایی مقادیر پایین تولید گندم در این مناطق است .شهرستان زاهدان در سیستان و بلوچستان،
شهرستانهای کرمان ،زرند و رفسنجان در استان کرمان ،شهرستانهای بافق ،یزد و اردکان در استان یزد،
شهرستانهای اصفهان ،نایین و تیران و کوران در استان اصفهان ،شهرستانهای طبس و سرایان در خراسان جنوبی و
شهرستان بجستان در خراسان رضوی شهرستانهایی هستند که این لکه سرد را شکل دادهاند (شکل.)1

شکل  :1تحلیل خوشههای داغ تولید گندم (سمت راست) و تولید جو (سمت چپ) 0631-0631
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همچنین تحلیل لکه داغ تولید جو نشان میدهد که یک خوشه داغ وسیع که نشان دهنده تولید باالی جو میباشد از
جنوب غربی استان کرمانشاه آغاز شده و تا شهرستان گرمسار استان سمنان ادامه یافته است .این خوشه بیشتر
شهرستانهای استان کرمانشاه ،همدان ،مرکزی ،قزوین و قم را در خود جا داده است .همچنین شهرستانهای جنوبی
استان تهران نظیر ورامین ،پیشوا ،پاکدشت ،قرچک و ری نیز جزئی از این خوشهاند .شهرستانهای بروجرد ،سلسله و
دلفان از استان لرستان نیز در این خوشه واقع شدهاند .این خوشه از لحاظ آماری با سطح اطمینان  11درصد معنادار
است و گستره فضایی قابل توجهی را پوشش میدهد .یک خوشه داغ دیگر که نشان دهنده تولید باالی جو میباشد در
شرق و شمال شرقی کشور شناسایی شده است .شهرستانهای سرخس ،صالحآباد ،مشهد ،درگز ،قوچان ،چناران،
بینالود ،فریمان ،تربیت حیدریه ،کاشمر ،سبزوار ،داورزن ،خوشاب ،فیروزه و نیشابور از استان خراسان رضوی این خوشه
را شکل دادهاند .این خوشه نیز از لحاظ آماری با سطح اطمینان  11درصد و  1۲درصد معنادار است (شکل.)1

یافتههای پژوهش
یافته های پژوهش حاکی از آن است که تغییرات تولید گندم طی سالهای  199۵تا  1911نشان میدهد برخی
استان های کشور در طول دوره مورد بررسی به طور متوسط دارای نرخ رشد منفی در تولید گندم بوده یا به عبارتی
روند تولید گندم در آنها کاهشی بوده است که این استانها عبارتاند از :خراسان رضوی ،قم ،گیالن ،اصفهان و سیستان
و بلوچستان .و سایر استانهای کشور دارای متوسط نرخ رشد مثبت در تولید گندم بودهاند در این میان سه استان
البرز ،خراسان جنوبی و خراسان شمالی باالترین نرخ رشد در تولید گندم را داشتهاند .الزم به ذکر است برای
استانهایی که در سال  199۵به عنوان استان مستقل وجود نداشتهاند سال مبدا برای محاسبه نرخ رشد ،اولین دوره
که به عنوان استان مستقل شناخته شدهاند در نظر گرفته شده است.

شکل  :2تغییرات در میزان تولید گندم از سال  0612تا سال 0631

تغییرات تولید جو طی سالهای  199۵تا  1911نشان میدهد تعداد بیشتر استانهای کشور در طول دوره مورد
بررسی دارای متوسط نرخ رشد منفی در تولید جو بوده و به عبارتی روند تولید جو در آنها با کاهش همراه بوده است
که این استانها عبارت اند از :البرز ،بوشهر ،خراسان شمالی ،خراسان رضوی ،خوزستان ،آذربایجان غربی ،زنجان ،گیالن،
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کرمان ،سیستان و بلوچستان ،آذربایجان شرقی ،فارس ،هرمزگان ،اصفهان ،مرکزی و کهکیلویه و بویراحمد ،گلستان،
کردستان و قم .و سایر استان های کشور دارای متوسط نرخ رشد مثبت در تولید جو بودهاند در این میان سه استان
خراسان جنوبی ،همدان و کرمانشاه باالترین نرخ رشد در تولید جو را داشتهاند.

شکل  :3تغییرات در میزان تولید جو از سال  0612تا سال 0631

یافتههای حاصل از تحلیل فضایی در سطح شهرستانهای کشور نیز نشان دهنده شکلگیری الگوی خوشه میزان تولید
گندم و جود در سطح کشور است .خوشه های داغ تولید جو که نشان دهنده مناطق با تولید باالی جو است عمدتا در
غرب کشور و مناطقی از شرق کشور شکل گرفتهاند .و خوشههای داغ تولید گندم نیز عمدتا در غرب کشور قرار دارند و
خوشههای سرد تولید گندم نیز در مناطق داخلی و تا حدودی شرق ایران شکل گرفتهاند.

نتیجهگیری
کشاورزی فعالیت اصلی مناطق روستایی است که هم به لحاظ اشتغال و کارآفرینی و هم به لحاظ معیشت برای مردمان
ر وستایی حائز اهمیت است .همچنین باتوجه به افزایش جمعیت نیاز به تولید مواد غذایی برای این جمعیت رو به فزونی
بسیار مهم است و در برنامه های توسعه تمامی کشورها به عنوان یک محور اساسی به آن توجه میشود .در همین زمینه
میتوان اظهار داشت توسعه پایدار با مجموعهای از شاخصهای محیطی ،اجتماعی و اقتصادی سنجیده میشود که از
مهمترین آنها شاخصهای مربوط به وضعیت غذا و تغذیه جامعه است .در کلیه تعریفهای توسعه پایدار امنیت غذایی
یکی از ابعاد عمده آن را تشکیل میدهد .بنابراین تامین امنیت غذایی در برنامهریزی توسعه پایدار از مهم ترین اهداف
به شمار میرود .امنیت غذایی مفهومی چند بخشی و چند رشتهای و مانند بسیاری از مفاهیم نوین توسعه پایدار
اجتماعی و اقتصادی دارای ابعاد مختلف است ،بدین معنی که امنیت غذایی از یک سو شاخصی کلی برای سنجش
توسعه پایدار است و از سوی دیگر برای سنجش آن از دادهها و شاخصهای مختلفی در زمینه فقر ،تغذیه ،اشتغال،
تولید کشاورزی و مواد غذایی ،درآمد ،خوداتکایی ،مصرف و تجارت خارجی استفاده می شود .بنابراین یکی از
شاخصهای دستیابی به توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی برای جامعه توجه جدی به موضوع تولید محصوالت اساسی
کشاورزی مورد نیاز است که باید به عنوان یکی از هدفهای کالن برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مورد توجه
قرار گیرد .در همین زمینه پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی و زمانی تولید غالت(گندم و جو) طی یک دوره 9۲
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ساله از  199۵تا  1911صورت گرفته است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد طی دوره مذکور تولید غالت(گندم و
جو) به طور کلی دارای یک روند رو به افزایش بوده است .در این میان برای گندم تنها در یک دوره 191۵-1919
دارای کاهش بوده است اما در  2دوره دیگر همواره روند میزان تولید گندم افزایشی بوده است .همچنین برآیند روند
کلی دوره  9۲ساله مورد بررسی نشان دهنده افزایش قابل توجه تولید گندم که تقریبا  9برابر شده است .اما این روند
برای تولید جو متفاوت بوده است به طوریکه هم میزان تولید آن و هم نوسانات زمانی آن نسبت به محصول گندم کمتر
بوده است .تولید جو در سال  191۵-1919دارای روند افزایشی قابل توجهی بوده است اما در سال 192۵-1929
کاهش تولید را نسبت به دوره قبل داشته است و در سال زراعی  1919-191۵مجددا افزایش و در سال زراعی -1919
 1911مجداد کاهش پیدا کرده است برآیند کلی دوره  9۲ساله مورد بررسی برای تولید جو نشان دهنده افزایش تولید
در سال  1911نسبت به سال  199۵است .همچنین بررسی سهم تولید گندم از کل تولیدات گروه غالت نشان میدهد
طی دوره  9۲ساله مورد بررسی سهم تولیدگندم دارای افزایش  19درصد بوده است .اما این روند برای جو معکوس بوده
به طوریکه طی دوره مورد بررسی سهم تولید جو از کل تولیدات گروه غالت دارای کاهش  11درصد بوده است .که
متاثر اهمیت و نقش بیشتر محصول گندم در تامین نیازهای اساسی و امنیت غذایی کشور است چراکه محصول گندم
بخش بیشتری از نیازهای غذایی جمعیت کشور را به طور مستقیم بر طرف میکند که این موضوع برای محصول جو
دارای درجه اهمیت کمتری است .بررسی تغییرات الگوی فضایی و زمانی تولید گندم و جو در سطح استانهای کشور
نشان می دهد ،الگوی تمرکز تولید گندم که در سال (199۵سال پایه) در شرق کشور و برخی استانهای داخلی کشور
بوده است امام در سال (1911پایان دوره) تمرکز تولید به استانهای واقع در نیمه غربی کشور تغییر پیدا کرده است.
طی دوره مورد بررسی  ۲استان خراسان رضوی ،قم ،گیالن ،اصفهان ،سیستان و بلوچستان به ترتیب بیشترین میزان
کاهش تولید گندم را داشته اند که این امر برای استان خراسان امری منطقی است چرا که در ابتدای دوره مورد بررسی
یعنی سال  199۵دو ا ستان خراسان جنوبی و خراسان شمالی نیز جزء تقسیمات سیاسی این استان بودهاند و با جدا
شدن این دو استان میزان تولید استان خراسان رضوی به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرده است .اما برای چهار
استان دیگر این کاهش تحت تاثیر عوامل دیگر از جمله کاهش سطح زیرکشت ،کاهش منابع آب ،تغییر کاربری اراضی
و تغییر الگوی کشت بوده است .همچنین الگوی فضایی تولید جو از سال  199۵تا سال  1911نشان دهنده کاهش
تعداد استانهای با تولید باال و افزایش تعداد استانهای با تولید کم است .به طوریکه طی دوری مورد بررسی 11
استان کشور دارای کاهش میزان تولید جو بودهاند که این کاهش غالبا در استانهای واقع در مناطق مرکزی شرقی،
شمالی و جنوبی کشور بوده است و بخش عمده استانهای غربی به همراه استان خراسان جنوبی دارای افزایش در
تولید جو بوده اند .کاهش تولید جو در مناطق داخلی ،شرقی ،شمالی و جنوبی کشور عمدتا متاثر شرایط آبو هوایی و
کمبود منابع آب از یک طرف و صرفه کمتر محصول جو نسبت به سایر محصوالت گروه غالت از جمله محصول گندم
است .همچنین نتایج حاصل از تحلیل فضایی تولید غالت در سطح شهرستانهای کشور بر اساس آمار آخرین دوره
مورد بررسی( )1911نشان میدهد .در بحث تولید گندم عمدتا شهرستانهای واقع در غرب و شمال غرب کشور ،یک
منطقه در جنوب غربی منطبق با استان خوزستان و یک منطقه در شمال شرقی کشور منطبق با استان گلستان به
عنوان مناطق اصلی و محل تمرکز تولید گندم شناسایی شدهاند .همچنین در بحث تولید جو یک منطقه از غرب تا
منا طق مرکزی کشور و یک منطقه دیگر در شرق کشور به عنوان مناطق اصلی و محل تمرکز تولید جو شناسایی
شده اند .که تمرکز تولید گندم و جو در این مناطق تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله وجود زمین و دشتهای عمده
قابل کشت ،وجود منابع آب کافی ،که در برخی موارد این منبع آب به دلیل وجود سدهای ذخیره آب و در برخی
مناطق دیگر نیز به دلیل باال بودن میزان بارش است .همچنین تولید کمتر غالت (گندم و جو) در مناطق داخلی،
جنوبی ،برخی مناطق شمالی و جنوبی کشور عمدتا متاثر از تغییر الگوی کشت در این مناطق است .براساس آمارهای
جهادکشاورزی طی دههه ای اخیر در این مناطق اراضی زراعی با کاهش و اراضی باغی با افزایش همراه بوده است که
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این امر به دلیل مقرون به صرفه نبودن کشت زراعی و شرایط آب و هوایی خاص این مناطق است .بنابراین ،این
تغییرات بر تولید کمتر غالت(گندم و جو) در برخی مناطق داخلی ،شرقی ،شمالی و جنوبی کشور و همچنین تمرکز
تولید گندم و جو عمدتا در مناطق غربی کشور اثر گذار بوده است .در همین زمینه جهت بهبود تولید و عملکرد غالت
پیشنهادات زیر ارائه میشود:
 رصد مستمر تغییرات فضایی و زمانی تولید غالت در سطوح مختلف جغرافیایی ارزیابی و ارزشیابی آیندهنگر درباره اثرات اقتصادی و اجتماعی تغییرات فضایی و زمانی تولید غالت ارزیابی و تحلیل روابط فضایی و زمانی تغییرات تولید غالت با امنیت غذایی بررسی و تحلیل روابط فضایی و زمانی میزان تولید غالت با تغییرات پارامترهای اقلیمی -بررسی و تحلیل روابط فضایی میزان تولید غالت با عوامل تولید مانند نیروی کار ،زمین ،تجهیزات و ماشینآالت
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