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 چکیده
 ،یو تحقق اهداف سازمان است یریتمد یفوظا ترین یاساسو  ینتر مهماز  یکی ،گیری یمتصم

 گیری میتصماز  یناش ،یاراض یکاربر تغییرات ی،در مناطق کشاورز دارد. یآن بستگ یفیتبه ک

 طور  به .دگذار یم یستمس ینبر ا بسیاری یرتأث زمینه، این در گیری  یمتصم و استکشاورزان 

 یممستق یرتأثانسان  ةیندو رفتار آ ها  یمبر تصم ،محیطی یستزمختلف  یرخدادها قابل،تم

 تعامل از ناشی های یچیدگیپ از رتأثم ،یاراض یکاربر تغییرات یساز مدل ،ینبنابرا ؛دنگذار یم

در  یاقتصاد -یاجتماعو  یطیمح مؤثر عوامل شناسایی صورت،  دراین. است محیطانسان و 

آن در  ییراز تغ ناشی) یطدر مح یاراض یکاربر ییرتغبازخورد  یو درک چگونگ گیری یمتصم

محسوب  ینزم یدارپا یریتمد در تتعامال ینا یساز  لمد یبرا یدیکل یچالش ،(مدت یطوالن

با استفاده از  ،نوع کشت یینتع یکشاورز برا گیری یمتصم یساز مدل پژوهش، ینر اد .شود یم

 منظور  بدین. شود یمعامل ارائه  بر  یمدل مبتن یریکارگ بهبا  ،یسگز ۀمنطق در M-Logitمدل 

. شود یممشخص  یحاکم بر رفتار فرد یناهمگن یشنما یمنطقه برا یشتیابتدا ساختار مع

بسته به  ،گیری یمتصمبر  ها  آن یرتأث یزانو م مؤثر عوامل ،M-Logitمدل  با استفاده از سپس

 یبرا کشتانواع  های  انتخاب ،بردار ۀبا محاسب ،یتدرنها. شود یم ییفرد شناسا یشتنوع مع

 کشت نوع تصادفی تناسب قانون از هبا استفاد ،در مدل عامل مبنا و سازی یهشب ،هر کشاورز

و هر  یشتیدر هر گروه مع M-Logitمدل  مؤثر عوامل یبا بررس ،ژوهشپ این. شود یمانتخاب 

 عوامل ،زایی یابانب و خطر حساس منطقه یطبا توجه به شرا که دهد  یم نوع کشت نشان

انواع  ییندر تع یمؤثرتر نقش ،درآمدی عوامل همراه  به ،خاک شیمیایی عواملاز جمله  محیطی

 .دارند کشت
 

 رگرسیون ی،و پوشش اراض یکاربر تغییرات ،گیری یمتصم ی،اصل یها مؤلفه تحلیل: ها  هکلیدواژ
 .مبنا عامل مدل ،چندمتغیره لجستیک
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 مقدمه

 یآن بستگ یفیتبه ک مجموعه، یک و تحقق اهداف است یریتمد یفوظا ترین یاساسو  ینتر مهماز  یکی ،گیری یمتصم

نوع کشت در بخش  ییرتغ با یی،روستا یدر نواح 1اراضی یکاربر و پوشش تغییرات ی،طورکل به(. 2012 آن،دارد )

جامع کشاورزان  گیری یمتصماغلب از  ،یاراض یکاربر تغییرات ی،مناطق کشاورز دردارد.  یمارتباط مستق یکشاورز

 دهد یممتفاوت نشان  یرفتار ،یطیمح یطبسته به شرا ،کشاورزی سیستم هر (.2008 دیگران،و  یا)والبون شود یمحاصل 

 تنها نه ،ها یناهماهنگ گونه ینا. دهد یمرا انعکاس  ینامتجانس انسان های یمتصمکه رفتارها و  (2003 دیگران،و  یش)کبر

 آجزن،؛ 1968 روکیچ،؛ 1955 سیمون،؛ 2007 دیگران، و لئو) است مؤثر یانسان هایرفتار پیچیدگی بر خود یخود به

 )گاسون، گذارد یم یرتأث یزن یو فن یمنابع اقتصاد ،خانواده ساختار زمین، یتمالک یهشب یداخل عوامل بربلکه  ،(1991

 یرتأث گیری،  تصمیم با بشرگفت  توان یم ین،بنابرا ؛(2007 نولر،؛ 1999 ویلوک،؛ 1989 ایونس،؛ 1978 ایلبری،؛ 1973

و رفتار  ها  یمبر تصم ،محیطی یستزمختلف  هایرخداد یشافزا یگر،د یسو از .گذارد  یم یعیطب های یستمسبر  بسیاری

 یریتدر مد 2یطمح و انسان تعامل یساز  لمد یبرا یدیچالش کل ،درواقع(. 2012دارد )آن،  یممستق یرتأث انسان ةیندآ

و درک  گیری یمتصم رب یاقتصاد -یاجتماعو  حیطیم مؤثر عوامل ییشناسا ،یدر مناطق کشاورز ویژه به ،ینزم یدارپا

بدین(. 2010 دیگران،و  ی)ل است مدت یطوالنآن در  ییراز تغ یناش محیط،در  یاراض یربرکا ییرتغبازخورد  گیچگون

و  یجادیاز عوامل ا یکپارچه یلیتحل به ،ها  مشکل یشنماو  یطمح تغییرات بهتر یریتو مد نظارت ،یابیارز یبرا ،منظور

در  3مبنا عامل یها مدل گیری یمتصم ۀؤلفم های یچیدگیپبا توجه به  ،پژوهش این در .یازمندیمن یواقع یایدن سازی یهشب

 یونمدل رگرس از ،محیطی و اقتصادی اجتماعی،مؤثر  عوامل یینتع یبرا ی،کشاورز یاراض یکاربر تغییرات سازی یهشب

 از ،عامل کشاورز فرد فردبه گیری یمتصمدر  4محدودشده یتعقالن سازی یادهپ یبرا و M-Logit یرهچندمتغ یکلجست

 25در  ،هزار هکتار 40در حدود  یبا مساحت یدشت سگز ،مورد مطالعه ۀمنطقشده است.  استفاده 5نسبی سبتنا قانون

 است. کو خش کم فراخشیاقل ی، دارایزکر مریوکد از یشد یرپذیریتأث دلیل  به وشرق اصفهان قرار دارد  یلومتریک

مانند  ،طیدر مح کردعمل ةخاص و نحو یعیبط طیشرا. ستروستا شش با همراه سگزی شهر شامل ی،مراکز مهم سکونت

 صورت گرفته یراصولیغ صورت به هک -(دشت )معادن گچ یو خاک سطح یاهیپوشش گو نادرست از  رویه یببرداشت 

 و محیطی عواملخود متأثر از  که -کشاورز تصمیمبر  وساخته را فراهم  طیمح بیو تخر یفرسودگ ۀنیزم -است

در  ،میدانی های  پژوهش براساس ،سگزی دشت مردم اصلی کشتاست.  گذاشته تأثیر -تاس بسیار اقتصادی و اجتماعی

خاک و افت آب  شوری از شدت بهکه  است یجاتو سبز یونجهخرداد( گندم، جو،  یانمهر تا پا اول) یسال کشت اول نیمۀ

 (.1شکل ) پذیرد  می یرتأثمنطقه  یندر ا

 بر  عالوه زایی، یابانقرارگرفتن آن درمعرض ب ینمنطقه و همچن یطیخاص مح یطبا توجه به شرا مطالعه، این در

از منطقه،  شده  تهیهخاک  های یلبا استفاده از پروف خاک، فیزیکی و شیمیایی عوامل تأثیر ی،اجتماع اقتصادی، عوامل

 یکشاورز یاراض ریکارب نقشۀ یت،و درنها شد بررسیکشاورز  گیری یمتصم روند بر محیطی عوامل سایر تأثیرهمراه با 

 .شد یهنوع کشت( ته یین)تع
 

                                                                                                                                                            
1. Land use /cover, LULC 

2. Integrated Environment-Human 

3. Agent based model 
4. bounded rational 

5. Proportional random rules 
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 استان در سگزی دشت موقعیت .1شکل 

 

 ینظر یمبان

و  یومشاهده شده است )مت یاراض یکاربر سازی یهشب یبرا ،1املع بر  مبتنی یها مدلاز  یعیرشد سر ،یراخ ۀده چند در

و تعامالت عوامل  ها کنش سازی یهشب یبرا یمحاسبات یها مدلاز  یکی ،مبنا عامل یاعامل  بر  مبتنی(. مدل 2007 دیگران،

 شاملمدل  ین. ا(2005 ن،دیگراو  یم)گر است یکل ۀمجموع یک عنوان به ،یستمبر س ها آن یرتأث یابیبا توجه به ارز ،مسئول

 یتکامل یسینو برنامهچندعامله و  یها یستمس ی،محاسبات یشناس جامعهشواهد،  ،یچیدهپ های یستمس ،ها یباز ۀنظری عناصر

 یها مدل صورت به مبنا عامل یها مدل باید ،محیط و در تعامل انسان ها مدل سازی یهشب. در (2005 دیگران،و  یم)گر است

مستقل  یها عاملاز  تر ساده ،IBM یها مدلافراد در  یفتعر زیرا(؛ 2005 دیگران،و  یم)گرگرفته شوند  درنظر 2فرد بر  یمبتن

 که( 2010 دیگران،)گوستافسون و  است یکرومقیاسم ،مبنا عاملمدل  ینهمچن .است سازی یهشب یبرا ABM یها مدلدر 

 سازد  میرا فراهم  یچیدهپ های یدهپد یدایشپ بینی یشپو امکان  کند یم سازی یهشبو تعامل عوامل متعدد را همزمان  یاتعمل

 یدهدر سطح ماکرو د یدهپدرخداد  صورت به ،یکرودر سطح م ها عاملبازخورد تعامالت  ،ارتیعب  به. (2011 دیگران،و  یازی)ن

اصل  .1: یردقرار گ مدنظر یدبا امبن عامل یها مدلبا  ،یطانسان و مح تعامل سازی یهشبدر  یاصل محور دو ین،بنابرا ؛شود یم

KISSدر سطح ماکرو که با نام  یچیدهپ یرفتارها یدتول یبرا یکروساده در سطح م یرفتار ینقوان یینتع یدیکل
شناخته  3

 ،ABMعامل  بر  مبتنی یها مدلاغلب  .(1971 دیگران،و  ینگ)شا ها بخشکل از مجموع تمام  دنبو تر بزرگ. 2 و استشده 

 یا یادگیری قوانین. 3 ،گیری یمتصمهوشمند  ی. فناور2 ،مختلف های یاسمقمتعدد در  عوامل. 1 یها فهمؤل براساس

 ،گیری یمتصم ۀمؤلف. (2005 دیگران،و  گریمشوند ) یم یفتعر یرعاملغ محیط. 5 و تعامل توپولوژی. 4 ،تطبیقی فرایندهای

 طور به. (2005 ی،)ل شود  میجزء مدل شناخته  ترین یا هسته عنوان بهو  کند یم یباز سازی یهشبنقش موتور را در  درواقع

 دیگران،و  ی)ل کند یم یرویمحدودشده پ یتاز قانون عقالن ،ABM سازی یهشب در یفرد یها عامل گیری یمتصممعمول، 

ذهن افراد  یشناخت روان یت، محدودییعقال افراد اطالعاتی محدودیت ۀیاست که برپا یمفهوم ،محدودشده عقالنیت .(2008

                                                                                                                                                            
1. Agent Based Model 

2. Individual Based Model (IBM) 

3. Keep it simple, stupid 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C


 1395بهار ، 1 شمارة، 48 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 144

 ها آن آنچه دربرابر ها عامل اقدام ین،؛ بنابرا(1998 ینسن،)راب شود یمبنا نهاده  گیری یمتصم یزمان برا یتمحدود ینو همچن

 ینقوان یاهوشمند  یفناوربا استفاده از  ،کنند یمدرک  یاجتماع یتو وضع یود اقتصادس یدمثل،منافع خود مانند تول عنوان به

  .(2002 دیگران،و  یو)بنابو شوند یمساده تصور  گیری یمتصم

در  توان  می اما ،است نشده انجام ،یطمح با انسان تعاملمبنا از  عامل یساز  لمد ۀیندر زم یپژوهش یران،در ا تاکنون

 سنتی یکشاورز انداز چشمدر  یاراض یکاربر گیری یمتصم یساز مدل برای .کرد یاد خارجی های  پژوهش از ینه،زم ینا

متفاوت در  یها روشبا  ،یسنت یها عاملو  یتجار یها عاملبه دو گروه  ها عامل ،(2008 دیگران،و  یلینگتون)م یترانهمد

را درنظر  ونقل حملو  ینزم یبها اجاره بازار، یطشرا ،آوریسود دنبال به تجاری عامل. شوند یم یبند طبقه گیری یمتصم

 یشتررا ب هایشان ینزم کشاورزان -است یسنت یا وقت پاره کشاورزانبه  مربوطکه  -سنتی عامل در که یدرحال ؛گیرد یم

رفتار  ،(2004 دیگران،و  یدمن)د 1LUCITA. مدل کنند یم یریتمد یعوامل اقتصاد توجه به با ،فرهنگی عوامل دلیل  به

سوخت، نوع امرار معاش،  فیتیو ک کند یم سازی یهشبهوشمند  گیری یمتصم راهبرد براساسکشاورز را  هایخانوار

 مدل در. گیرد یمدرنظر  گیری یمتصم یندهایدر فرا کلیدی عوامل عنوان بهخاک را  یفیتو ک یخانگ های یژگیو

CLUES برآوردشده  یپارامترها تاحتماال دیلتع یبرا ،یدارثابت و پا ۀنیاز اطالعات هز ،(2008 دیگران،و  یا)والبون

 گذاری یهسرما یبر مدارها یشترب ،یلدر آمازون برز یاراض یکاربر یها مدل(. در 2008 دیگران،)پارکر و  دشو یماستفاده 

: والکر و 2004 دیگران،و  یدمن)د شده است تمرکز هاخانوار یزندگ ۀچرخ ینو همچن دسترسکار در یرویمربوط به ن

 ییشناسا گیری یمتصمرا در  مؤثر عوامل ،یرهچندمتغ یکلجست یون( با استفاده از مدل رگرس2005) یل (.2002 دیگران،

 توجه با نیزپژوهش  یندر ا .کرد سازی یهشب مبنا عاملبا استفاده از مدل  را یتنامو ۀدر منطق یاراض یکاربر تغییرات کرد و

 ،منطقه یطیو مح یمکان یتبا درنظرگرفتن موقع ،یو اجتماع یاقتصاد های یژگیو ینهمچن و حاکم معیشتی ساختار به

 شد. سازی یهشب یرز یمدل مفهوم براساس ،کشت نوع تعیین برایکشاورزان  گیری یمتصم یساز مدل
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 گیری یمتصم یساز مدل یمفهوم مدل. 2شکل 

                                                                                                                                                            
1. Land Use Change In The Amazon 
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 پژوهش وشر

 نبود و ناهمگنی ،یکشاورز یاراض یکاربر گیری یمتصم یساز مدل در یطو مح انسان های یستمس یدیکل های  ویژگیز ا

 برای. دشو می متفاوت های تصمیم اتخاذ سبب که است افراد اختیار در محیط و اقتصادی اجتماعی های سیستم در تجانس

 از ،منظور  بدین .شود مشخص منطقه معیشتی ساختار باید ،اقتصادی -تماعیاج ساختار در گنیناهم و نامتجانسی نمایش

 توجه با و GPS ابزار از استفاده با ،تصادفی ۀنمون رکاداست ۀنقش و شد مصاحبه خانوار 40 اب منطقه، 1کشاورز جمعیت 1/0

 .شد آماده ArcGIS ver.10 افزار نرم طریق از ،وکتور های نقشه صورت به ،آن کشت نوع به

 ؛2005 لی،) جهان در مشابه های پژوهش مؤثر معیارهای از ،سگزی دشت بر حاکم معیشتی ساختار تعیین برای

 (:1 جدول) دارند قرار مدنظر بررسی این در عامل گروه سه بنابراین، ؛شود می استفاده (2009 شیندلر،

 استخدام توانایی تحصیالت، سطح ،تعداد :خانواده اجتماعی های ویژگی نمایش برای انسانی ابعمن متغیر چهار. 1

 ؛خانوادگی وابستگی نداشتن یا داشتن قالب در کار نیروی

 کشاورز، خانوادة تصرف تحت های زمین کل مساحت شامل ،طبیعی های ویژگی نبیا برای زمینی منابع متغیر سه .2

 ؛خانواده فرد هر ازای  به تصرف تحت زمین مساحت زیرکشت، های زمین مساحت

 .خانواده اقتصادی مشخصۀ عنوان به ،فرد هر ازای  به سالیانه درآمد و خانواده سالیانۀ درآمد میزان متغیر دو .3

 در ذکرشده متغیر 16 از استفاده جای به معیشتی، ساختار در کلیدی عوامل تعیین و اضافی های پردازش کاهش برای

 به اصلی متغیرهای کاهش اصلی، های مؤلفه تحلیل از ستفادها از هدف. شد استفاده 2اصلی های مؤلفه تحلیل از ،1 جدول

 حداکثر محاسبۀ برای اصلی متغیرهای از خطی، ترکیبی که( 2002 دیگران، و کمپبل) است تر کوچک های زیرمجموعه

 .(2005 لی،) رود  می شمار  به اطالعات

 
  سگزی دشت در خانوارها راهبرد و ارساخت نمایش برای بالقوه یرهایمتغ. 1جدول 

 توضیحات متغیر
Hedu است سوادی  بی معنای  به 0و  ییابتدا از باالترسطح سواد  ةدهند نشان 1سرپرست خانوار:  یالتتحص سطح 
Hsize خانوارافراد  تعداد 
Hlabor (خانواده کارگران)تعداد  خانواده دردسترس کار نیروی 

Hdepend (خانواده به وابسته کار نیروی)تعداد  وابستگی نسبت 
Hholding تصرف تحت های ینزم کل ( خانوادهh) 
Hcultivate زیرکشت زمین ( خانوادهh) 
Hincome تومان( یلیون)م خانواده سالیانۀکل  درآمد 
HinAlfalfa یونجهکشت  حاصل از درآمد درصد 
HinGrain جو کشتاز  حاصلدرآمد  درصد 
HinWheat گندم کشتاز  حاصلدرآمد  درصد 
HinOther یرکشاورزیغ های یتفعالاز  حاصلدرآمد  درصد 
Hlivestock دامحاصل از پرورش  درآمد درصد 
HinOtherC متفرقه تمحصوالاز  حاصلدرآمد از  درصد 

Hholding/pers ازای  بهخانواده  تصرف تحت های ینزم ( هر فردh/person) 
Hcultivate/pers ازای  بهخانواده  زیرکشت ایه ینزم ( هر فردh/person) 
Hincome/pers تومان( یلیون)مهر فرد  ازای  بهکل خانواده  درآمد 

 2005 لی،: منبع

 

 

                                                                                                                                                            
 .شد برآورد خانوار 400 ،سازمان آمار یها کشاورزان منطقه، براساس داده تی. جمع1

2. Principle Component Analysis (PCA) 
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 :شوند می محاسبه زیر صورت به ها مؤلفه

PC    b X    b X        b X   , , ,      1 1 2 2 1 2 16i n n             i        
 

X1, X2 …, Xn و  استانداردشده اولیۀ یرهایمتغb1, b2,.…, bn اول ۀمؤلفهستند.  یوزن هایپارامتر PC1، یشترینب 

در  یهاول متغیرهای سهم بیشترین با توجه به ها  آناز  یکهر ،ها مؤلفه محاسبۀ از پس .شود یماطالعات ممکن را شامل 

حاکم بر نمونه  یشتیساختار مع یینتع یبرا K-Means یبند خوشه روش از ،بعد ۀمرحل در .شوند یم یفتعر ها آن یلتشک

 های یانسوار کردن حداقل یجدا برا یها خوشه یدارا و یمراتب سلسلهغیر روشی ،K-Means یبند خوشه. شود یم استفاده

 یها گروه یفیتوص یلاز تحل پس (.1982 ینتیق،)ک است یا خوشه  ینب ۀدرون هر خوشه و حداکثرکردن فاصل

 رب مؤثر عوامل ،شود یم یدهنام یزن M-Logit مدل که 1چندمتغیره یکلجست رگرسیون با استفاده از مدل ،شده مشخص

 یها نقشه) کرت بر  مبتنی داده اهیگپا براساس و آن کشاورز یشتیبسته به گروه مع ،نوع کشت( یین)تع گیری یمتصم

؛ 1997 دیگران، و یتامورامعمول تابع حداکثر سود است )ک یها مدلاز  ،لجستیک رگرسیون مدل. دشو یم تعیین (رکاداست

. شود یم فتعری ij[Pij] یمبردار تصم M-Logitبا استفاده از مدل  ،h هر خانوار کشاورز یبرا ،قسمت این در(. 1998 یو،و

. تابع سود گیرد یمصورت  hعامل  یقاز طر iع کشت نو j کرت یبرا Vhijبا استفاده از تابع سود  ،یمبردار تصم ۀمحاسب

 :(2005 ی،)ل دارد یاربس یتکه اهم (Xa ϵ A) است یو انسان محیطی عواملاز  یخط یهر نوع کشت، تابع یبرا

     
A

hij a a a aa a
a

V β X β X  

 Xaبه هر فاکتور  افتهی  صیصتخ یها وزن یعبارت  به ای تیاولو بیضرا 𝛽𝑎و  انسانی و محیطی عوامل Xa ،باال رابطۀ در

برآورد شده  SPSS 19 افزار نرمهر گروه عامل خانوار در  یحداکثر احتماالت برا روش  بهکه  است hعامل خانوار  یبرا

 یها مؤلفه ینکهنوع کشت مواجه است. با توجه به ا گیری یمتصم یبرا ینهگز Mبا  ،j. عامل خانوار در هر کرت است

 Mاز  i ۀیناحتمال انتخاب گز توان یم ،(2004 دیگران،)داشتنلسون و  کنند یم یرویگامبل پ یعاز توز ،تابع سود یتصادف

 .(2005 ی،)ل دکر تعریف زیر شکل به چندمتغیره کیلجست یونمجموعه نوع کشت را مطابق با رگرس

    
 

 ,

exp
,

exp
 




   
 1

1

1
M

hij

hij i K ijMK M  K i
iiji

V
P choice i P V   max V    with                  P

V
 

از نوع  ییتا M مجموعۀ های ینهگزاز  یکی ،یتدرنهاوار عامل خان ،iϵM[Phij] انتخاب احتماالت بردار به توجه با

از  ،iϵM[Phij] احتماالت بردار یرکه مقاد صورت ینبد. کند یمانتخاب  شده  بندی یتاولوانتخاب  یندرا مطابق با فرا ها کشت

 .شوند یممرتب  یبه نزول یصعود

 :گیرد یمصورت  یربا مراحل ز ،انتخاب کلی فرایند

دهد  یم یلشده را تشک بندی یتاولوو بردار  شود یم بندی یتاولو یبه نزول یاز صعود ،انتخاب االتاحتم بردار( الف

[Phij]iϵM, ordered. 

 برای اینجا در. گیرد یدربرمرا  Phij|imaxانتخاب احتمال  یممماکز شده،  بندی یتاولواول بردار  ۀمؤلف ،ترتیب  بدین( ب

 .(2005 ی،)ل شود یم استفاده یناسب تصادفقانون ت از ،کشت نوع نهایی انتخاب
 

c
 max ,

|
choice   


 



01hij                            q

final

true         if q P  i
i

false                      otherwise    
 

 است. کیصفر و  نیشناور ب و یتصادف یعدد q ،نجایا در

                                                                                                                                                            
1. Regression Logistic Multinomial 
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 .رود یم نهیگز نیبه سراغ دوم ،صورت  نیا ریدرغ .کند یماحتمال را انتخاب  ممیخانوار ماکز ،باشد تر بزرگ Phij|imax اگر( ج

به  که یطور به ؛انتخاب نوع کشت توسط کشاورز استفاده کرد یبرا محدودشده تیعقالناز  توان یم روش نیا با

 .دهد یمرا  -نباشند نهیگز نیه ممکن است بهترک -ها نهیگز ریشانس انتخاب سا کشاورز

 وابسته رمتغی. دنشو مشخص مستقل و وابسته متغیرهای باید یشتی،در هر گروه مع M-Logit مدل سازی یادهپ برای

 توسط خانوار انتخاب یبرا محصوالت( یرسا و یونجه جو، م،گند ۀین)چهار گز کشت نوع های ینهگز ،M-Logit مدل در

 های یژگیو( و کرت بر یمبتن) محیطی یستز های یژگیو گروه دو شامل ،مستقل متغیرهای(. 2جدول ) تاس h کشاورز

 شرایط به بنا که هستند یعوامل تمام ،محیطی یستز متغیرهای(. 2جدول ) ندسته کشاورز انوارهایخ یاقتصاد -یاجتماع

 EC عوامل (،Pgroundwater) یرزمینیز یها آبافت  یزانشامل م یرهامتغ ینا .دنگذار  می اثر کشاورز یمتصم بر ،منطقه

(PEC)، SAR (PSAR) و PH (PPH )یبعامل ش و منطقهآن در  یشور یزانخاک و م یفیتبه ک یابیدست یبرا خاک 

(Pslope) خاک و شاخص رطوبت  یشفرسا یلپتانس یشنما منظور به یرسطحیو ز یسطح های یانجرسرعت  یینتع برای

 .است (Pwet) خاک

(. Pwet) شدرطوبت خاک استفاده  یزانسنجش م برای 1یاهیپوشش گ -دما یاز شاخص خشکسال ،ژوهشپ این رد

NDVI و شاخص 2زمین سطح یدما ینآن، نمودار پراکنش ب ۀمحاسب برای
 یا ذوزنقه یا یمثلث یفضا شکیلت معموالً ،3

 .(3شکل ) دشو یممحاسبه  یرز ۀمعادل از TVDI شاخص ،مثلث این از استفاده با که (2011 دیگران،)گئو و  دهند یم
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 در راسطح  یدما حداقل LSTmin. شوند یم داده نشان ' b و 'a،b، aبا  ترتیب  به ،خشک لبۀو  مرطوب لبۀ ضرایب

 حداکثر ،LSTmax .است 4مرطوب لبۀکه معرف  دهد یمنشان  ،شود یممحاسبه  یکسلپ هر متناظر NDVI از که مثلثی

 است 5خشک لبۀکه معرف  دهد یمنشان  ،شود یممحاسبه  یکسلمتناظر هر پ NDVIاز که  یمثلث در راسطح  یدما

 5 و 4 هایباند به یکنزد ترتیب  بهمادون قرمز  قرمز و یاز باندها صلحا NDVI شاخص .(2002 دیگران،)سنتهلت و 

 لندست ماهوارة TIRS ةسنجند 10 یبا استفاده از باند حرارت 6یا پنجره  تکحاصل از روش  LSTو شاخص  OLI سنجندة

شاخص  عنوان به و شد محاسبه b’ ،TVDI و ’a ،b، a یبضرا آوردن دست  هبو  دو شاخص ینمحاسبه شد و از پراکنش ا 8

 شد. انجام Matlab 2012 افزار نرم یطمح در TVDI محاسبۀ. رفت کار  به (Pwet) رطوبت خاک

ارزش  یانگینمقدار م براساس ،خانوارها یکشاورز یها کرت در عوامل یناز ا کیذکر است که ارزش هر شایان

 .شود یمکشاورز درنظر گرفته  یمتصم بینی یشپ برآن  یرتأث و شود  می یهته ها کرتدرون  (m 30 × 30) های یکسلپ

 

                                                                                                                                                            
1. Temperature Vegetation Dry Index (TVDI) 

2. Land Surface Temperature 

3. Normalized Different Vegetation Index 

4. Wet edge 

5. Dry edge 

6. Mono window 

 NDVI/LSTمثلث  یل. تشک3شکل 
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 اراضی کاربری یها انتخاب برای M-Logit در مدل استفاده مورد متغیرهای فهرست. 2جدول 

 مربوطه ماژول منبع توضیحات متغیر

 یکاربر انتخاب :وابسته متغیر
 خانوارهاتوسط  یاراض

Puse 

 گندم؛ یبرا 2 جو؛ یکاربر ةکنند یانب 1
 5و متفرقه  محصوالت یبرا 4 یونجه؛ یبرا 3

 .استرهاشده  های ینزم یبرا

 محیط ینیزم های  همشاهد+  مصاحبه

 ها کرتمهم  های یژگیومستقل:  یرهایمتغ

PEC با خاک شوری میزان GIS 
 خاک( یلپروف یرمقاد یابی درون)

 محیط

PSAR با سدیم جذب نسبت GIS  
 خاک( یلپروف یرمقاد یابی ندرو)

 محیط

PPH میزان PH با خاک GIS  
 خاک( یلپروف یرمقاد یابی درون)

 محیط

PWet با خاک رطوبت میزان RS (محاسبۀ TVDI) محیط 
Pgroundwater با یرزمینیز یها آب افت GIS  

 شده  یریگ اندازه یرمقاد یابی درون)
 (یا منطقهتوسط سازمان آب 

 محیط

PSlope با زمین یبش GIS  محاسبه از(DEM) محیط 

 خانوارها یاقتصاد -یاجتماع هایویژگیمستقل:  یرهایمتغ

Hedu 1سرپرست خانوار:  یالتتحص سطح 
از مدارس  یشترسطح سواد ب ةدهند نشان

 سوادی  بی دهندةنشان 0و  ییو راهنما ییابتدا
 است

 خانوار مصاحبه

Hsize خانوار همصاحب خانوارافراد  تعداد 

Hlabor خانواده  یکار دردسترس برا نیروی 
 (خانواده کارگران)تعداد 

 خانوار مصاحبه

Hdepend یوابستگ نسبت  
 (کار نیروی بر تقسیم وابستگی)تعداد 

 خانوار مصاحبه

Hholding/pers فردهر  ازای  بهمتعلق به خانواده  های ینزم 
(h/person) 

 خانوار مصاحبه

Hcultivate/pers فرد هر  ازای  بهخانواده  زیرکشت های ینزم
(h/person) 

 خانوار مصاحبه

Hincome/pers هر فرد  یکل خانواده به ازا درآمد 
 تومان( یلیون)م

 خانوار مصاحبه

 2005 ،یل: منبع
 

 ها افتهیو  بحث

 بیشتر ویژة مقدار با ییها مؤلفه ،یک زا کمتر ویژةبردار  با ها مؤلفه PCA از استفاده بامنطقه،  یشتیساختار مع یینتع برای

 را یانساز کل وار درصد 4/77 که -اول ۀمؤلف پنج ین،بنابرا ؛(3شکل ) شدند شناسایی اطالعات حداکثر دارای و یکاز 

 مشخص یاصل های  مؤلفه از یکهر تشکیل در هایراز متغ کیهرسهم  یزانم ،3جدول  در .انتخاب شدند -گیرند یبرمدر

 =911/0) مالک هر زمین و( Hcultivate =925/0) زیرکشت زمین متغیرهای ،(PC1اول ) ۀمؤلف ساخت در .شود یم

Hholding)، یبرا .است ینبه زم بوطمر هاییرمتغ یانگرب مؤلفه این ین،بنابرا ؛است دادهاختصاص  خود  بهرا  یزانم رینبیشت 

 کشاورز کل درآمد و( Hinother =843/0) کشاورزیغیر آمددر عوامل ،(PC2) دوم ۀمؤلف یبرا ترتیب  به ها مؤلفه یرسا

(736/0Hincome =)  خانواده فرد هر ازای  بهو درآمد (716/0Hincome/pers =)، سوم ۀمؤلف یبرا (PC3)، افراد تعداد عامل 

( HinGrain =773/0) جو کاشت شامل کشاورزی از حاصل درآمد عوامل (،PC4) چهارم ۀمؤلف یبرا ،(Hsize= 833/0) خانوار



 149 ...یینتعیبرایدشتسگزیکشاورزیهاگروهگیرییمتصمیسازمدل

 = 898/0) گندم کشت از حاصل درآمد متغیر(، PC5پنجم ) ۀمؤلف یبرا ،یتدرنهاو  (HinAlfalfa = 579/0) یونجهکاشت  و

HinWheat)، های  همؤلفو  غیرکشاورزی درآمدهای عامل عنوان بهدوم را  ۀمؤلف توان یم ین،بنابرا ؛دارند را ها  وزن یشترینب 

 کرد. یمعرف گندم و جو کشت از حاصل درآمد ،خانوار افراد تعداد ،ترتیب  به چهارم و پنجم را ،سوم
 

 مؤلفه تشکیل در عوامل از هریک یرتأث میزان .3جدول 

 گندم کشت درآمد
(32/7) 

کشت جو  درآمد
(1/8) 

 رخانوا افراد تعداد
(14/13) 

 یکشاورزغیر درآمد
(86/16) 

 زمین
(97/31)  

 

112/0 106/0 729/0 268/0 188/0 Hage 

082/0 125/0- 833/0 035/0 068/0- Hsize 

201/0- 065/0 443/0 092/0- 669/0 Hlabar 

316/0- 026/0- 211/0 159/0 739/0 Hdepend 

205/0 012/0 01/0 05/0 911/0 Hholding 

098/0- 068/0- 1/0 031/0- 925/0 Hcultivate 

146/0- 354/0- 211/0 736/0 409/0 Hincome 

012/0 579/0 077/0 161/0- 09/0 HinAlfalfa 

034/0- 773/0 298/0- 206/0- 098/0 HinGrain 

898/0 004/0 118/0 145/0- 028/0- HinWheat 

0122/0 065/0 121/0 843/0 364/0- HinOther 

194/0 695/0 291/0- 474/0- 337/0 Hlivestock 

241/0- 456/0 474/0 248/0- 074/0- HinOtherC 

237/0 095/0 240/0 081/0 853/0- Hholding/pers 

044/0- 288/0- 077/0- 716/0 461/0 Hincome/pers 

063/0- 026/0 104/0- 021/0- 953/0 Hcultivate/pers 

 نگارندگان: منبع

 

و آمار  ها یژگیوگروه مشخص شدند که با استفاده از  سه ،K-means یبند خوشهبا استفاده از  ها مؤلفه یینتع از پس

 .شد تعیین یرز صورت به حاکم بر منطقه یشتیهر گروه، ساختار مع یفیتوص

 
 ویژهبا مقدار  ییها مؤلفهاطالعات در  حداکثر داشتن و ویژه حداز  کمتر یرمقاد برای یمنحن یممال شیب. 4شکل 
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 راهبردهای و درآمدی اتترکیب «a.2، b.2، c.2» خانوار؛ گروه سه معیشت انواع کلیدی های  شاخص «a.1، b.1، c.1». 5شکل 

 خانواده نوع سه اراضی کاربری اتترکیب «a.3، b.3، c.3» خانواده؛ گروه سه معیشتی مختلف

 
 های ینزمو  ترباال درآمد گر،یبا دو گروه د یسهمقا در ،a.5.1 در شکل 1رادار دیاگرامبا توجه به  ،I گروه های  خانواده

 یلرا تشک یریگ نمونه یتاز جمع درصد 12 حدود که I گروه خانوارهایدرصد(  74) درآمداعظم  بخش .دندار یشترب

 های ینزماز  یا عمدهسهم  یگران،درمورد د .است شده حاصل کشاورزیغیر درآمدهای از a.5.2 شکل به توجه با ،دهد یم

 تشکیلنمونه را  یتدرصد از جمع 52که  -II گروه یها خانواده(. a.5.3 )شکل رها شده استبدون استفاده  ،تصرف تحت

و  دارند Iگروه  با یسهدر مقا یکمتر ینمتوسط و زم یمال سطح b.5.1 ،شکل در راداری دیاگرام به توجه با -دهند یم

 35 با III گروه یها خانواده یرادار رامدیاگ .است یسنت روش  به( درصد 44) دام نگهداری از ،ها آناعظم درآمد  بخش

 (.c.5.1 شکلاست ) یگردو گروه د با مقایسه درگروه  این مالی وضعیت بودنتر یفضعاز  یحاک ،نمونه جمعیت از درصد

 های ینزمنسبت  بیشترین که استدرصد(  28جو ) کشت ویژه  به ،یوابسته به کشاورز یشترب ،خانواده نوع این معیشت

خوب و  یمال یتوضع I گروه یها خانوادهدرمجموع،  (.c.5.1 شکل) دارد را تصرف تحت های ینزمکل  به شده کشت

 ساکن( و ...و یصنعت یدامپرور دارندة ،دار  کارگاه ،دار کارخانه دار،  معدنمنطقه ) یو اغلب از قشر صنعت مناسب دارند

 یفضع یسطح درآمد ،IIIو دام و گروه  یز کشاورزمتوسط ا یسطح درآمد ،II گروه که یدرحال .هستند شهرها کالن

 .استدرآمد از کشت جو  یشترینب دارند. در گروه دوم،

                                                                                                                                                            
1. Radar diagram 
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و  تابع سود ۀمحاسب یبرا (هاBi)مقدار  ها آن یرتأث یزانو م مؤثر عوامل ،M-Logitمدل  سازی یادهپبا  ،مرحله این در

آزمون  .شدند شناسایی 1/0و  05/0 داریامعنبا سطح  یشتعکشاورز با توجه به ساختار م گیری یمتصمدر  تبردار احتماال

مقدار  ،گروه این در. (4جدول ) دهد  مینشان  را (P > 5/0) یخوب معناداری 05/0سطح  با ،Iگروه  درمدل  رئاسکو یکا

 تغییراتدرصد از کل  88که  امعن  بدین. است 88/0 -شود یم یدهنام یزشاخص نسبت احتمال ن که -1ناگلکرک R2 یبضر

 یخوب بینی یشپقدرت  ،گروه این درمدل  این همچنین. است تبیین قابل متغیرها یقطر از ،یاراض یاحتمال انتخاب کاربر

 ترتیببهرا  آیش گزینۀمتفرقه و  محصوالت یونجه،جو، گندم،  های ینهگز انتخاب توان  می آن طریق از که  طوری  هب دارد؛

بر  مؤثر هایمتغیر از ،4جدول به  با توجه .کرد بینی یشپ یدرست بهاز نمونه  رصدد 80 و 50، 60 ،90، 90 یبرا

 ،(-)Hage ،جو و گندم کشت برای (-)Pslope و (-)Hholding_per(-)،PEC عوامل ،نوع کشت برحسبگروه اول  در گیری یمتصم

Hholding_per(+)، Pwet(+) و Pslope(-) و  یونجه در کشتHage(-)، Hholding_per(+)، Pwet(+)، Pslope(-)  وPEC(-) یها در کشت 

 .کند یم یانب را عوامل ینا یرتأثجهت  پرانتز، داخلذکر است که عالمت  شایان. ندمؤثرمتفرقه 

 R2 یب. ضردهد یمرا نشان  یمناسب (P > 5/0معنادار )سطح  یزن IIدر گروه  M-logitمدل  رئاسکو یکاآزمون  

، 70 ترتیب  به ،رهاشده های ینزممتفرقه و  محصوالت یونجه، م،جو، گند یها کشت و ستا 677/0 گروه یندر ا ناگلکرک

 ،یونجه وگندم  ،جو یها کشتانتخاب  ی. براکنند یم بینی یشپ یدرست بهنمونه را  از درصد 5/45 و 80، 3/14، 3/33

 یها کشت برای .هستند (-)Hedu=0 و (+)Hage(+)، Hlabor(-)، Hdepend(+)، Hcultivate_per(+)،PSAR(-)، PPH مؤثر عوامل

داده  یصتشخ یرگذارتأث (-)Pslopeو  (-)Hage(+)، Hlabor(-)، Hdepend(+)، Hcultivate_per(+)، PEC(-)، Pgroundwater ،متفرقه

 بینی یشپ. قدرت داده شد یش( نماP > 5/0) یمعنادار یاربس سطح ،IIIدر گروه  M-Logit مدل سازی یادهپ باشدند. 

 ،7/72 ،70 ترتیب  بهرهاشده  های ینزممتفرقه و  محصوالت یونجه، م،جو، گند های یکاربر یبرا یمدل تجرب ینا رستد

 و (+)PEC(-)،PSlopeکشت جو  در IIIگروه  کشاورزاندر انتخاب نوع کشت  مؤثر عاملدرصد از نمونه است.  96 و 90، 95

Pwet(+)،  در کشت گندمHincome/pers(+)، PEC(-)،PSlope(-)  و Pwet(+)  یونجهو در کشت PEC(-)،PSlope(-) و Pwet(+) است. 

 بودن  مسطح فرضیۀکه با  است ی( منفبودنرمؤثدر سه گروه )درصورت  ها کشتدر تمام انواع  یباًتقر ،شیب عامل یرتأث

 .راستاست  همکشت  یبرا ینزم

 .است خاک اسیدیتۀ یزانو م یمینسبت جذب سد ی،شور IIه و در گرو یشور ،IIIو  I های  در گروه مؤثر محیطی عامل

انواع  ییندر تع یمؤثرنقش  ،خاک شیمیایی عوامل رود، یمانتظار  کهطور همان ،زایی یابانب بهمنطقه  یتبا توجه به حساس

 Netlogo افزار نرم یطداده وارد مح یگاهپا صورت به یبضرا ینا ،B ضرایب محاسبۀو  مؤثر عوامل یینتع از پس .دارند کشت

ver 5.0.5 قانون از استفاده با و شدمحاسبه  و سازی یهشب ،رزکشاو خانوار سرپرستهر  یبرا تبردار احتماال سپس. ندشد 

را در دشت  ها کشتانواع  سازی یهشبحاصل از  خروجی نقشۀ ،6شکل . شد تعیینکشاورز  یینها یمتصم ،تصادفی متناسب

پررنگ معرف  سبز که یطور به دهند؛  می نشان را ها کشت انواعمختلف  یها رنگ ،b و aشکل  در .دهد یم یشنما یسگز

 .است جو کشت نمایندةو زرد  گندم دهندة  نشان یا قهوهمتفرقه،  محصوالت یانگرنما رنگ کمسبز  یونجه،کشت 

                                                                                                                                                            
1. Nagelkerke Pseudo R-Square  



 1395بهار ، 1 شمارة، 48 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش 152

 
  سازی هیشباز  ییبزرگنما bو  a یها شکل ؛مدل از خروجی. نقشۀ 6شکل 

 جو= زرد  ،گندم = یا قهوهمتفرقه،  محصوالت=  رنگکمسبز  یونجه،=  پررنگ سبز

 

 یریگ جهینت

در  تاحتماال بردار محاسبۀ یبرا M-Logit مدلاستفاده از  یتمحور با کشاورز گیری یمتصم یساز مدل با ،مقاله نای در

 .شد داده نمایش سگزی دشت انکشاورز گیری یمتصمخاک در  یمیاییش های یژگیو یاتیو ح مؤثرنقش  ،مبنا عاملمدل 

با توجه به سطح  I گروه در که گرفت نتیجه توان  میهر نوع کشت  یدر هر گروه و برا مؤثر عواملبه تفاوت  توجه با

بر  یمنف یریتأث ،هر فرد یبرا یانهدرآمد سال یزانم یرمتغ یرکشاورزی،غ های یتفعالکسب درآمد از  یشترینب ودرآمد باال 

منطقه  یندر ا یرغبت کمتر به کشاورز به ،یشتردارد و کسب درآمد ب یاراض یانتخاب کاربر یکشاورز برا گیری یمتصم

کشت جو  به بیشتری یلتما سالمندان ،یکشاورز یسنت یها روشاز  عمده استفادةبا توجه به  ،II. در گروه دشو یم منجر

 یکار خانوادگ روییاستفاده از ن هب یلتما ،و باالبودن دستمزد کارگران قیمت  گران کار نیروی علتبهو  دارند سنتی روش  به

 یلتحل از آنچهدارد.  یکشاورز یصنعت یها روشبر کشت و استفاده از  یمنف یریتأث ،افراد سوادی یب. است یشترب یاربس

و  تر مرغوب خاک ،باشد بیشترPh  هرچه و است یدیمنطقه اس یناست که خاک ا ینکرد ا استنباط توان یم Ph یرتأث

 محصوالت ،کمتر باشد یکشاورز یها کرت یشور هرچهاست که  روشن ،دیگر سوی از. است کمتر آن تۀیدیاس

است که  روشن یطرف از. شود یم یکشاورز محصوالت کاهش سبب ،یشور یشدارند و افزا یباالتر یبازده یکشاورز

 یتوسط کشاورز عام یمو درک مستق یریگ اندازه قابلمنطقه  یندر ا ،ECو  Phمانند  گروه یندر ا یطیمح مؤثر یرهایمتغ

 محصوالتباشد.  گیری یمتصمدر  مؤثر عواملو از  سنجدب یتجرب صورت به را عوامل این تواند یم کشاورز اما یستند،ن

 یشدرمعرض فرسا تریشب اکخ ،باشد یشترب یبو هرچه ش شوند یمکشت  یممال یببا ش یدر مناطق معموالً ،یکشاورز

نشان  Pgroundwater یربا متغ ینجاکه در ا یرزمینیز یها آبافت  یزان. مدهد یمخود را از دست  یتو مرغوب گیرد یمقرار 

افت  یشافزا با محصوالتکاهش  که استمتفرقه  محصوالتکشت  بر( P > 5/0) مؤثر بسیار عواملاز  ،شود یمداده 

 یگردو گروه د از تر یینپاکمتر و سطح درآمد  های ینزم ،IIIکشاورزان گروه  کهاآنج از .هدد  می نشان را یرزمینیز یها آب

که با توجه به  دهند یمنشان  گروه ینکشاورزان در ا گیری یمتصمرا بر  یرتأث یشترینب حیطی،م هایپارامتر ند،دار

a) 

b) 
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 این در. است انتظار قابل ای یجهنت ینچن ،گریدو گروه د با مقایسه درگروه  یندر کسب درآمد در ا یسهم کشاورز یشترینب

 موقعیتبا توجه به  گیری یمتصم بر خاک یزیکیو ف شیمیایی عوامل یرتأث یشو نما گیری یمتصم یساز مدلبا  ،پژوهش

 شدن  متروکهاز  ییرجلوگ یمنطقه و تالش برا یندر ا یکشاورز یداریپا یاستدر استان اصفهان و س منطقه راهبردی

 ارائه داد. یندهدر آ ها یزیر برنامهو  ها یاستس زمینۀدر  یمناسب یریتبرنامه و مد توان یم روستاها،

 
  (19=  ها کرت تعداد) I گروه برای برآوردشده یپارامترها. 4جدول 

 a یاراض کاربری

 متفرقه محصوالت یونجه گندم جو

B 
Std. 

Error 
B 
 

Std. Error B Std. Error B Std. Error 

 

 733/29 -051/0 857/24 289/2 801/25 -721/1 211/16 -547/0 ثابت عدد
Hage 897/0 099/54 382/3- 165/80 623/8* 583/84 006/0-* 981/1 

Hholding_per 713/20-* 788/8 52/202-* 689/253 975/24* 773/11 064/0-* 634/3 
Hincome_per 116/6- 435/76 373/59- 588/186 275/2- 565/119 617/0- 840/142 
Hcultive_pers 802/24 000/0 872/226 696/509 102/26- 000/0 317/3- 000/0 

PEC 27/6-* 904/10 35/22-** 504/27 016/2 568/16 347/0-* 650/0 
Pwet 872/2- 116/2 073/2- 446/3 030/2** 924/1 847/1-** 863/1 

PSlope 713/1-** 690/1 668/2-** 499/3 043/0** 165/1 507/0-** 058/1 

 

 :صحت مدل یابیارز
 df= 005/0 = P 28 498/34 ر(:ئاسکو یآزمون نسبت احتمال )آزمون کا

Pseudo R-Square 

Cox and Snell 837/0 

Nagelkerke 880/0 

McFadden 600/0 

a. است. شده انتخابرهاشده  های ینزم مرجع طبقۀ 

b.  ** است 1/0و  05/0 ترتیب  به یمعنادارسطح  ةدهند شانن* و. 
 

 

 بینی یشپ یحصح درصد اراضی کاربری

 90 جو
 90 گندم
 60 یونجه
 50 متفرقه محصوالت

 80 رهاشده های ینزم
 7/73 کل درصد

 
 نگارندگان: منبع

 

  (69ها =  کرت تعداد) II گروه ی. پارامترها5 جدول

 جو گندم یونجه متفرقه محصوالت
 a یاراض کاربری

Std. Error B 
 

Std. 
Error 

B 
 

Std. 
Error 

B 
 

Std. Error B 
 

 ثابت عدد *285/18 035/8 *646/16 322/8 *888/17 045/8 -534/0 378/9

000/9 558/14 700/8 828/18* 978/8 510/21* 695/8 782/18* Hage 

723/9 190/19-* 038/7 127/13-** 388/7 463/14-* 025/7 249/13-** Hlabar 

742/25 239/56* 068/23 174/50* 184/23 616/51* 056/23 211/51* Hdepend 

458/42 823/70-** 091/14 064/23- 170/16 341/14- 984/13 878/22- Hholding_per 

496/52 588/110* 444/21 712/5* 959/30 823/22 316/21 794/50* Hcultive_pers 

093/9 130/15-** 984/4 743/5 147/5 653/7- 974/4 992/4 PEC 

224/1 036/2-** 510/0 040/0 701/0 216/0 524/0 396/0- PSlope 

159/5 800/10* 104/1 237/1 712/2 662/1 072/1 748/0 Pgroundwater 
010/5 436/0 579/4 723/9- 844/4 553/8-** 572/4 331/9-* PSAR 

827/2 501/1- 737/2 367/5** 357/5 226/6** 719/2 078/5** PPH 

530/8 395/3 164/4 413/8-* 858/4 321/11-* 139/4 982/7-** [Hedu=0] 

 
 :صحت مدل یابیارز
 =df= 038/0 P 52 435/71ر(: ئاسکو یآزمون نسبت احتمال )آزمون کا
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Pseudo R-Square 

Cox and Snell 645/0 
Nagelkerke 677/0 
McFadden 338/0  

  

 اراضی کاربری بینی یشپ یحصح درصد

 جو 68

 گندم 3/33

 یونجه 3/14

 متفرقه محصوالت 80

 رهاشده های ینزم 5/45

 کل درصد 7/50
 

c. است. شده انتخابرهاشده  های ینزم مرجع، طبقۀ 

d.  ** است 1/0و  05/0 ترتیب  به یمعنادارسطح  ةدهند نشان* و. 

 نگارندگان: منبع

 
 (42=  ها کرت تعداد) IIIگروه  برای برآوردشده یپارامترها. 6جدول 

a یاراض کاربری
 

 متفرقه محصوالت یونجه گندم جو

B Std. Error B Std. Error B Std. Error B Std. Error 

 

 626/751 -497/462 764/469 -546/410 620/479 -569/446 244/459 -920/347 ثابت عدد
Hincome_per 188/509- 578/463 81/1505* 481/747 54/125- 810/631 867/424- 570/1014 

Pwet 855/45* 639/20 574/54-* 099/23 644/43-* 073/20 180/5- 181/4 
PSlope -480/12* 740/2 954/11* 288/5 710/4 886/2 191/6-** 296/3 
PEC -467/412** 093/249 4/503-** 688/275 69/602-** 691/309 055/541-** 286/283 

 

 :صحت مدل یابیارز
 =52df= 000/0 P 402/104 ر(:ئاسکو یآزمون نسبت احتمال )آزمون کا

 
Pseudo R-Square 

Cox and Snell 917/0 
agelkerke 962/0 

McFadden 812/0 

 

 بینی یشپ یحصح درصد اراضی کاربری

 70 جو

 7/72 گندم

 95 یونجه

 90 متفرقه محصوالت

 96 رهاشده های ینزم

 7/85 کل درصد
 

e. است. شدهانتخاب رهاشده  های ینزم مرجع طبقۀ 

f.  ** است 1/0و  05/0 ترتیب  به یمعنادارسطح  ةدهند نشان* و. 

 نگارندگان: منبع

  

  (69ها =  کرت تعداد) II گروه ی. پارامترها5 جدولادامۀ 
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