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ABSTRACT
Because of the key role of the agricultural sector in achievement of food security, increasing climatic variations
due to global change and the dependence of agricultural yields to climatic conditions, it is essential to study the
long-term relationship between climatic conditions and agricultural yields in order to coordinate agricultural
activities with climate change trend. In this study, a screener algorithm considering the climatic conditions of
the region has been developed to rank the most suitable agricultural products with the climatic conditions of
Soumar plain in Kermanshah province. For this purpose, the sensitivity of the defined agroecosystem to climatic
conditions of the region was calculated using the Shannon-Wiener index. Then, using Multiple Linear
Regression method and SPSS software, regression models were developed between climatic data and crop yield
data. In the next step, the accuracy of the developed models was confirmed considering the conditions of using
linear regression for all models. Afterward, the weight of effective climatic parameters was determined using
pairwise comparison methods. According to the results, the minimum monthly temperature parameter with
weight of 0.169 and the average monthly wind speed parameter with weight of 0.032 were considered the most
and the least effective climatic parameters, respectively. Finally, crops ranking in the study area was completed
using TOPSIS method and calculating Ci index which shows the score of each crop. According to the results,
bean, barley and canola with the Ci of 0.601, 0.537 and 0.564 and tobacco, tomato and fodder corn with the Ci
of 0.376, 0.513 and 0.518 show the most and the least compatibility with the climate conditions of the region,
respectively.
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ارائه يک الگوريتم برای انتخاب منطبقترين محصوالت کشاورزی بر حسب شرايط اقليمی (مطالعه موردی :دشت
سومار استان کرمانشاه)
2

نيلوفر ياراحمدی  ،1ابراهيم اميری تکلدانی*  ،1احمد ماکويی

 .1گروه مهندسی آبیاری و آبادانی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 . 3گروه مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/12/10 :تاریخ بازنگری -1399/2/22 :تاریخ تصویب)1399/2/27 :

چکيده
با توجه به نقش اساسی بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی ،افزایش روزافزون تغییرات آب و هوایی بهدلیل تغییر اقلیم
جهانی و وابستگی میزان عملکرد محصوالت کشاورزی به شرایط اقلیمی ،بررسی رابطه بلندمدت شرایط اقلیمی و عملکرد
محصوالت کشاورزی در راستای هماهنﮓسازی عملیات زراعی با روند تغییرات اقلیمی ،ضروری بهنظر میرسد .در این
تحقیق ،برای رتبهبندی منطبق ترین محصوالت کشاورزی با شرایط اقلیمی دشت سومار در استان کرمانشاه ،یک الگوریتم
غربال گر با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی منطقه ارائه شده است .بدین منظور ابتدا با استفاده از شاخص شانون-وینر،
حساسیت بوم نظام زراعی مدنظر نسبت به تغییرات اقلیمی سنجیده شد .سپس ،با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه
و با کاربرد نرم افزار  ،SPSSمدلهای رگرسیونی بین دادههای اقلیمی و عملکرد محصوالت تشکیل شد و پس از بررسی
شروط استفاده از رگرسیون خطی در مورد تمام مدلها ،صحت مدلهای ساخته شده ،مورد تائید قرار گرفت .در ادامه ،وزن
پارامترهای اقلیمی موثر با استفاده از روش مقایسات زوجی ،محاسبه شد که بر طبق نظر خبرگان ،پارامتر دمای حداقل
ماهانه با وزن  0/169موثرترین و پارامتر متوسط سرعت باد ماهانه با وزن  0/032کماثرترین پارامترهای اقلیمی شناخته
شدند .در نهایت رتبهبندی منطبقترین محص والت با شرایط اقلیمی دشت سومار در استان کرمانشاه ،با استفاده از روش
تاپسیس و محاسبه میزان شاخص شباهت که نشاندهنده امتیاز هر محصول است ،بهدست آمد .مطابق نتایج حاصله،
محصوالت لوبیا ،جو ،کلزا با شاخصهای شباهت  0/573 ،0/601و  0/564بیشترین تطابق و تنباکو ،گوجه فرنگی و ذرت
علوفهای با شاخصهای شباهت  0/513 ،0/376و  0/518کمترین تطابق را با شرایط اقلیمی محدوده طرح دارند.
واژههای کليدی :تنوع زیستی کشاورزی ،رتبهبندی محصوالت زراعی ،روش تاپسیس ،غربالگری گیاهان ،مدل رگرسیونی.

مقدمه
یکی از اهداف مد نظر برنامهریزان توسعه کشور ،توجه ویﮋه به
بخش کشاورزی و همگام با آن ،افزایش تولیدات کشاورزی است
تا این بخش بتواند ضمن کمک به رشد دیگر بخشهای اقتصادی،
تامین نیازهای غذایی جمعیت و در صورت تولید انبوه ،صادرات
محصوالت کشاورزی را مدنظر داشته باشد ( & Mahmoodi
 .)Rasoolzadeh, 2016یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه
کشاورزی استفاده بهینه از اراضی ،متناسب با شرایط اقلیمی
منطقه است .تولیدات کشاورزی همیشه با خطر نوسانات آب و هوا
همراه بوده است .گرچه این احتمال خطر ،هرگز بهطور کامل
حذف نمیشود ،اما میتوان با شناخت پارامترهای مختلف اقلیمی
موثر در رشد گیاه ،مناسبترین گونههای گیاهی را از نظر تطابق
با شرایط اقلیمی منطقه مورد نظر انتخاب کرد ( Labus et al.,
 .)2002در سالهای اخیر دانشمندان و متخصصان علوم کشاورزی
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و اقلیمشناسی ،تحقیقات گستردهای را در زمینه تاثیر شرایط
اقلیمی بر محصوالت کشاورزی انجام دادهاند .بهعنوان مثال:
 )2005( Kokic et al.اثرات درازمدت تغییرپذیریهای آب و
هوایی بر عملکرد محصوالت زراعی استرالیا را مورد بررسی قرار
دادند .آنان اصالح مدیریت آبیاری ،ایجاد فناوریهای نو و استفاده
از رقمهای مقاوم به خشکی را از جمله راهکارهای رویارویی با
تغییرات طوالنیمدت اقلیمی دانستند (.)Kokic et al., 2005
 )2008( Finger & Schmidبا بهکارگیری روش تلفیقی که از داده
های شبیهسازی شده زیستمحیطی در مدل اقتصادی استفاده
میکند ،به تجزیه و تحلیل تأثیر آب و هوا بر تولید و قیمت
محصوالت ذرت و گندم زمستانه در کشور سوئیس پرداختند.
نتایج نشان داد ،فعالیت کشاورزان و عملکرد محصوالت به
تغییرپذیریهای اقلیمی و قیمت محصوالت حساس است
( )2009( Reidsma et al. .)Finger & Schmid, 2008به بررسی
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اثرگذاری تنوع و تغییر اقلیم بر عملکرد منطقهای محصول ذرت
با استفاده از مدل فرآیند-محور در اروپا پرداختند .نتایج نشان
داد ،عملکرد بالقوه با باال رفتن دما افزایش مییابد که بر خالف
شبیهسازیهای مدل بود و در نتیجه پاسخهای مدل با واقعیت
همخوانی ندارد .با در نظر گرفتن اثرگذاریهای مدیریتی ،تفاوت
بین عملکرد مشاهده و شبیهسازی شده ،بهوسیله آبیاری و سطح
زیرکشت ذرت توضیح داده شدند .نکته شایان توجه در نتایج این
تحقیق ،وابسته بودن تاثیر عاملها ،به شرایط منطقهای بود
( )2013( Chen et al. .)Reidsma et al., 2009به بررسی تأثیر
اقتصادی تغییرپذیریهای اقلیم بر عملکرد ذرت و سویا در چین،
با استفاده از روشهای اقتصادسنجی دادههای ترکیبی (پانل)
مکانی پرداختند .نتایج نشان داد ،رابطههای غیرخطی و نامتقارن
بین عملکرد ذرت و سویا و متغیرهای آب و هوایی وجود دارد و
بررسی شرایط اقلیمی به کاهش درآمدهای کشاورزان منجر شده
است ( .)Chen et al., 2013در ایران نیز تحقیقات متعددی در
خصوص تاثیر اقلیم در بخش کشاورزی صورت گرفته و مدلهای
متعدد پیشبینی عملکرد و تحلیل حساسیت گیاهان نسبت به
شرایط آب و هوایی ،در مناطق مختلف کشور طراحی شده است
(بهعنوان مثالTatari et al., 2009 :؛ Tavakoli et al., 2014؛
Rasooli et al., 2016؛ Keshavarz, 2018؛ Koocheki et al.,
2001؛ .)Nassabian & Sadr Alashrafi, 2004
با توجه به تأثیرپذیری غیرقابل انکار گیاهان زراعی از
تغییرات اقلیمی ،شـناخت ویﮋگیهای اقلیمی در هر منطقه ،امکان
انتخاب نوع گیاه مناسب ،تنظیم برنامه کشت و کار و برداشت
محصول توسط برنامهریزان و کشاورزان آن منطقه را فراهم می
سازد .گیاهان زراعی بهترین رشد و تولید را در مکانهایی دارند
که شرایط اقلیمی نیازهای رشدی آنها را به بهترین نحو تامین
کنند ،بنابراین ،آگاهی از چگونگی تناسب و انطباق فعالیتهای
کشاورزی هر منطقه با شرایط اقلیمی آن ،الزمه هر گونه فعالیت
کشاورزی است .)Kamali et al., 2008( .تحقیقات بسیاری در
خصوص رابطه شرایط اقلیمی و عملکرد محصوالت کشاورزی و
پیشنهاد استراتﮋیهای کشت مطابق با شرایط اقلیمی منطقه ،در
نقاط مختلف دنیا ،صورت گرفته است (بهعنوان مثالMertz et :
al., 2009؛ Bryan et al., 2013؛ Seo, 2013؛ Seshadri et al.,
2016؛ .)Bouroncle et al., 2017
در ایران بر اثر پدیده تغییر اقلیم ،میانگین دمای ساالنه
مناطق مختلف کشور تا سال  2050بین  3/5تا  4/5درجه سانتی-
گراد افزایش و میانگین بارش ساالنه بین  7تا  14درصد کاهش
1. Multiple Linear Regression
2 TOPSIS

خواهد داشت ( .)Koocheki et al., 2015بدون تردید بروز این
تغییرات قابل توجه اقلیمی ،پیآمدهایی را بر تولید محصوالت
کشاورزی کشور به دنبال دارد .با در نظرگرفتن نکات فوق ،تهیه
الگوریتمی به منظور انتخاب منطبقترین محصول با شرایط
اقلیمی ضروری بهنظر میرسد .الزم بهذکر است به دلیل تعدد
گیاهان قابل کشت در هر منطقه و تاثیرگذاری عوامل متعدد بهغیر
از عوامل اقلیمی از جمله عوامل اقتصادی ،اجتماعی ،زیست-
محیطی و سیاسی بر انتخاب گیاهان مناسبتر در الگوی کشت،
ابتدا الزم است یک غربالگری از محصوالت قابل کشت در هر
منطقه انجام و سپس نسبت به انتخاب گیاهان در الگوی کشت با
در نظر گرفتن کلیه عوامل گفته شده در باال ،اقدام شود .هدف از
این تحقیق ،ارائه یک الگوریتم به منظور غربالگری و انتخاب
منطبقترین محصوالت کشاورزی با شرایط اقلیمی هر منطقه می
باشد .بدین منظور ،الگوریتم انتخاب منطبقترین محصول با
شرایط اقلیمی با استفاده از روشهای رگرسیون خطی چندگانه1
و تاپسیس 2طراحی شده است.

مواد و روشها
کليات

پﮋوهش حاضر بر اساس هدف ،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری
دادهها ،توصیفی (غیر آزمایشی) میباشد .روش انجام تحقیق ،بر
اساس الگوریتم ارائه شده در شکل ( )1است .مطابق این الگوریتم،
پس از جمعآوری دادههای اقلیمی و عملکرد محصوالت
کشاورزی ،با استفاده از مفهوم تنوع زیستی کشاورزی ،3حساس
بودن بوم نظام زراعی 4مورد بررسی نسبت به شرایط اقلیمی،
سنجیده شد .پس از اطمینان از حساسیت بوم نظام نسبت به
شرایط اقلیمی ،با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه ،مدل
های رگرسیونی رابطه بین عملکرد محصول و پارامترهای اقلیمی
ساخته شده و صحت مدلهای ساخته شده مورد بررسی قرار
گرفت .در انتها با استفاده از روش تاپسیس ،رتبهبندی منطبق
ترین محصوالت با شرایط اقلیمی محدوده طرح ،بدست آمد.
جامعه مورد مطالعه

مطالعه موردی در این پﮋوهش ،اراضی دشت سومار در استان
کرمانشاه را در برمیگیرد .این اراضی بین طولهای شرقی
 550400متر تا  569612متر و عرضهای شمالی  3742800تا
 3762800متر محدود شده است .از لحاظ موقعیت محلی ،این
منطقه در جنوب غربی شهر کرمانشاه ،در نزدیکی مرز ایران و
3 Agrobiodiversity
4 Agroecosystem
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عراق واقع شده است .اقلیم این منطقه با استفاده از طبقهبندی
های رایج در مطالعات هواشناسی ،بیابانی گرم تا معتدل تعیین
شده است .متوسط ساالنه تبخیر و تعرق پتانسیل در محدوده
دشت سومار  1770میلیمتر و تغییرات درجه حرارت متوسط در
این حوزه ،از  5/2تا  28/1درجه سانتیگراد برآورد شده است.
رودخانه کنگیر بهعنوان زهکش طبیعی این منطقه بهعنوان مهم-
ترین منبع تامین مصارف کشاورزی اراضی دشت سومار ،مورد
استفاده قرار میگیرد .این اراضی از طریق شق نهر توسط بند
انحرافی و احداث کانال انتقال و بر اساس بهرهبرداری از رژیم
طبیعی رودخانه ،تحت کشت قرار میگیرند.

iام و  Lnلگاریتم طبیعی میباشد .مقدار  Piاز تقسیم کردن سطح
زیر کشت هر محصول کشاورزی به سطح زیر کشت کل محصوالت
کشاورزی بهدست میآید ( Javadzadeh & Saljooghianpour,
2018؛ Goldani et al., 2017؛ Ghalegolab Behbahani et al.,
2013؛  .)Koocheki et al., 2013مقدار شاخص شانون-وینر با
افزایش تعداد گونههای جامعه زیاد میشود و بطور نظری به
مقادیر باالیی نیز ممکن است برسد ،اما در عمل مقدار آن از حدود
 5تجاوز نمیکند .هرچه شاخص شانون-وینر بزرگتر باشد ،برتری
گرایی بین گونههای بیشتری تقسیم شده و از حساسیت بوم نظام
زراعی ،نسبت به تغییرات محیطی کاسته میشود ( Ghorbani,
.)2016
رگرسیون خطی چندگانه یکی از روشهای مرسوم در
تحلیل چند متغیره است .بر اساس تحلیل رگرسیونی ،یک رابطه
خطی بین متغیر پاسخ 2با یک یا چند متغیر توصیفی 3برقرار
میشود ( .)Balan et al., 1995بهمنظور تجزیه و تحلیل و تایید
مدل رگرسیونی ،مراحل زیر طی میشود )1 :شناسایی متغیرها و
جمعآوری دادهها )2 ،تشکیل توابع تولید اقلیمی )3 ،انجام
آزمونهای معناداری و  )4بررسی شروط مدل رگرسیون خطی .در
این پﮋوهش از روش رگرسیون خطی چندگانه پس رونده برای
ساخت مدلهای رگرسیونی استفاده شد .مزیت این روش در آن
است که طی گامهای مختلف ،متغیرهای کماثرتر ،یکی پس از
دیگری از معادله خارج شده و این مراحل تا زمانی ادامه مییابد
که خطای آزمون معناداری به  5درصد برسد ( & Safari Shali
.)Getabi,2015
روش تاپسیس ،یکی از روشهای تصمیمگیری چند
شاخصه است که مسئله مورد نظر را در یک ماتریس 𝑛 × 𝑚 (n
شاخص (معیار) و  mگزینه) مورد ارزیابی قرار میدهد .در این
تکنیک ،هر مسئله بهصورت یک سیستم هندسی شامل  mنقطه
در یک فضای  nبعدی در نظر گرفته میشود و در آن از دو مفهوم
"حل ایدهآل" و "شباهت به حل ایدهآل" استفاده میشود .حل
ایدهآل مثبت ،آن حلی است که در هر معیار بهترین باشد ،که
عموما در عمل وجود نداشته و سعی بر آن است که گزینه برتر
انتخابی ،به آن راه حل نزدیک باشد .بهمنظور اندازهگیری شباهت
یک گزینه به حل ایدهآل مثبت ،فاصله آن گزینه از حل ایدهآل
مثبت و حل ایدهآل منفی اندازهگیری میشود .سپس گزینهها بر
اساس نسبت فاصله از حل ایدهآل منفی به مجموع فاصله از حل
های ایدهآل مثبت و منفی (محاسبه شاخص شباهت) ،ارزیابی و
رتبهبندی میشوند .مراحل حل مسئله به کمک تکنیک تاپسیس،

1. Species Richness
2. Response Variable

3. Explanatory Variable

شکل  -1الگوريتم انتخاب منطبقترين محصول با شرايط اقليمی

روشهای تجزيه و تحليل دادهها

تنوع زیستی کشاورزی جزئی از تنوع زیستی بوده و بیانگر تنوع
در زمینهای زراعی میباشد (.)Brookfield & Stoking,1999
شاخص شانون-وینر بهعنوان یکی از کاربردیترین شاخصهای
غنای گونهای 1برای ارزیابی تنوع زیستی شناخته شده است
(Magurran, 1988؛ Meffe & Carroll, 1997؛ Barnes et al.,
1998؛ Thrupp, 1998؛  )Smale et al., 2003و در این تحقیق ،با
توجه به خصوصیت بارز این شاخص که حساسیت نسبت به تنوع
گونهها میباشد ،بهعنوان شاخص بررسی تنوع زیستی کشاورزی
انتخاب شده است .فرمول محاسبه این شاخص به شرح رابطه ()1
میباشد:
s
) H = − ∑i=1 Pi × Ln(Pi
(رابطه )1
در رابطه ( H ،)1شاخص شانون-وینر Pi ،فراوانی نسبی گونه

ياراحمدی و همکاران :ارائه يک الگوريتم برای انتخاب منطبقترين 1801 ...

شامل  8گام به شرح زیر میباشد )1 :تشکیل ماتریس تصمیم
( 𝑗𝑖𝐴) بر اساس  nشاخص (معیار) و  mگزینه  )2استانداردسازی
دادهها و تشکیل ماتریس استاندارد شده (نرمالیزه) ( 𝑗𝑖𝑅) )3
تعیین وزن هر یک از معیارها  )4تشکیل ماتریس بی مقیاس
موزون ( 𝑗𝑖𝑉)  )5محاسبه حل ایدهآل مثبت (  )𝐴+و ایدهآل منفی
(  )6 )𝐴−محاسبه اندازه فاصله گزینه iام بر اساس قاعده اقلیدسی
از حلهای ایدهآل مثبت و منفی  )7محاسبه شاخص شباهت با
راهحل ایدهآل مثبت و دوری از راه حل ایدهآل منفی از طریق
تعیین ضریب نزدیکی نسبی گزینه iام (  )Ciبه راه حل ایدهآل )8
رتبهبندی آلترناتیوها بر اساس مقدار 𝑖𝐶Fallsolyman et al., ( .
.)2014
ابزار جمع آوری دادهها

دادههای الزم برای محاسبه شاخص شانون وینر در بوم نظام
زراعی منطقه مورد نظر (دشت سومار) از طریق ارسال پرسشنامه

باز الکترونیکی به شناسه ایمیل مسئوالن سازمان جهاد کشاورزی
شهرستان سر پل ذهاب جمعآوری گردید .سواالت پرسشنامه در
خصوص کاشت یا عدم کاشت یک محصول ،سالهای کشت و
سطح زیر کشت در هر سال در منطقه ،طراحی شده و با آگاهی و
رضایت کامل مشارکتکنندگان پاسخ داده شدند .بر اساس داده
های جمعآوری شده ،متوسط مقدار شاخص شانون وینر در
محدوده طرح ،برابر  1/69محاسبه شد.
محصوالتی که برای رقابت انتخاب شدند بر اساس وجود
سابقه کشت در اقلیمهای مشابه منطقه مورد بررسی در استان
کرمانشاه ،برگزیده شدند (الزم بهذکر است محدوده مورد مطالعه
از نظر منابع آبی ،پتانسیل مناسبی برای کشت ترکیبات مختلف
محصوالت کشاورزی را داراست) .اطالعات مربوط به این
محصوالت به شرح جدول ( )1و با استفاده از بانک اطالعات وزارت
جهاد کشاورزی استخراج شدند.

جدول  -1گروههای عمده محصوالت کشاورزی آبی

محصوالت کشاورزی

تعداد

غالت

حبوبات

محصوالت صنعتی

سبزیجات

محصوالت جالیزی

نباتات علوفهای

گندم
جو
شلتوک
ذرت دانهای

نخود
لوبیا
عدس

4

3

پنبه
توتون و تنباکو
چغندر قند
سویا
کلزا
کنجد
آفتابگردان روغنی
7

سیب زمینی
پیاز
گوجه فرنگی

خربزه
هندوانه
خیار

یونجه
شبدر
ذرت علوفهای

3

3

3

دادههای الزم برای تشکیل مدلهای رگرسیونی ،دادههای
اقلیمی و دادههای مربوط به عملکرد محصوالت میباشند .داده
های اقلیمی ماهانه ایستگاه سینوپتیک سرپل ذهاب (بهعنوان
ایستگاه هواشناسی معرف طرح) شامل :مقادیر ماهانه و فصلی 9
پارامتر :مجموع بارش پاییزه ( ،)mmمجموع بارش زمستانه (،)mm
مجموع بارش بهاره ( ،)mmدمای حداقل ماهانه (℃) ،دمای حداکثر
ماهانه (℃) ،دمای متوسط ماهانه (℃) ،متوسط رطوبت نسبی
ماهانه ( ،)%متوسط سرعت باد ماهانه (𝑠 )𝑚⁄و متوسط تبخیر و
تعرق مرجع ماهانه (𝑦𝑎𝑑 )𝑚𝑚⁄در فاصله سالهای (-1397
 )1365از سازمان هواشناسی کشور اخذ شد .دادههای مربوط به
عملکرد  23محصول کشاورزی آبی در فاصله سالهای زراعی -62
 1361تا  1395-96از بانک اطالعات وزارت جهاد کشاورزی جمع
آوری گردید .با توجه به برداشت آمار هواشناسی از سال ،1365
مقادیر عملکرد محصوالت کشاورزی از سال  1365مالک عمل قرار
گرفت .الزم بهذکر است با توجه به تعداد سالهای محدود کشت
محصوالت سویا ،کنجد و آفتابگردان ،امکان تشکیل معادله

رگرسیونی برای این محصوالت وجود نداشت و مقایسه بین 20
محصول کشاورزی آبی ،انجام گرفت.

نتايج و بحث
بر اساس الگوریتم ارائه شده در بخش مواد و روشها ،ابتدا به
بررسی حساسیت بوم نظام مورد نظر (دشت سومار) نسبت به
شرایط اقلیمی پرداخته شد .مطابق نتایج برخی تحقیقات (مثال
 ،)Stocking, 2001تاثیر شرایط اقلیمی بر تنوع زیستی معموال
مهمتر از سایر عوامل محیطی است .بنابراین بر اساس مقدار
شاخص شانون وینر (که برای منطقه مورد نظر برابر با 1/69
محاسبه شده است) ،میتوان نتیجه گرفت که بوم نظام زراعی
تعریف شده ،نسبت به تغییرات اقلیمی حساس است .در ادامه،
برای ساخت مدلهای رگرسیونی از نرمافزار  SPSSاستفاده شد و
رابطه بین عوامل اقلیمی (بهعنوان متغیر مستقل) با عملکرد 20
محصول کشاورزی آبی (بهعنوان متغیر وابسته) از طریق روش
رگرسیون خطی چندگانه پسرونده مورد مطالعه قرار گرفت .به
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عنوان مثال در جدول ( )2خالصه نتایج آماری روابط رگرسیونی

ساخته شده و مدل منتخب برای محصول جو ،ارائه شده است.

جدول  -2خالصه نتايج آماری روابط رگرسيونی ساخته شده برای محصول جو

مقدار آماره دوربین واتسون

ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی

مدل

1/913

0/401
0/429
0/452
0/448
0/419

0/587
0/587
0/585
0/562
0/519

0/766
0/766
0/765
0/750
0/721

1
2
3
4
5

متغیرهای پیشبین مدل  :1تبخیر و تعرق مرجع ،بارش بهاره ،بارش پاییزه ،بارش زمستانه ،سرعت باد ،دمای حداقل ،رطوبت نسبی ،دمای حداکثر ،دمای متوسط
متغیرهای پیشبین مدل  :2تبخیر و تعرق مرجع ،بارش بهاره ،بارش پاییزه ،بارش زمستانه ،سرعت باد ،دمای حداقل ،دمای حداکثر ،دمای متوسط
متغیرهای پیشبین مدل  :3تبخیر و تعرق مرجع ،بارش بهاره ،بارش پاییزه ،سرعت باد ،دمای حداقل ،دمای حداکثر ،دمای متوسط
متغیرهای پیشبین مدل  :4تبخیر و تعرق مرجع ،بارش بهاره ،بارش پاییزه ،دمای حداقل ،دمای حداکثر ،دمای متوسط
متغیرهای پیشبین مدل  :5تبخیر و تعرق مرجع ،بارش بهاره ،دمای حداقل ،دمای حداکثر ،دمای متوسط

معناداری این آزمون برای تمامی متغیرهای وابسته بیشتر از 0/05
است و فرض مبنی بر نرمال بودن توزیع تمامی متغیرهای وابسته،
پذیرفته است.

در ادامه معنادار بودن مدلهای ساخته شده ،از طریق
آزمونهای معنادار بودن خط رگرسیون و معنادار بودن ضرایب
تک تک متغیرهای مستقل ،مورد بررسی قرار گرفت .برای آزمون
معنادار بودن معادله خط رگرسیون از آزمون آنالیز واریانس (آماره
 )Fو برای آزمون معنادار بودن ضرایب تک تک متغیرهای مستقل
از توزیع تی استودینت (آماره  )tاستفاده شد .در صورتی که سطح
اطمینان تعیین شده آماره  ،Fکوچکتر از مقدار بحرانی آن در
جدول توزیع فیشر باشد ،فرض صفر (معنادار نبودن معادله
رگرسیون) پذیرفته و در صورتی که بزرگتر باشد ،فرض صفر ،رد
و معنادار بودن رگرسیون تأیید میشود .همچنین ،در صورتی که
در سطح اطمینان تعیین شده ،میزان آماره  tبهدست آمده از
آزمون ،کوچکتر از میزان بحرانی آن در جدول توزیع تی
استیودنت شود ،ضرایب بیمعنی تشخیص داده میشوند
( .)Rencher & Schaalje, 2008در جدول ( ،)4ضرایب مدلهای
نهایی انتخاب شده برای  20محصول کشاورزی بههمراه ،سطوح
معناداری مدل رگرسیونی و سطوح معناداری ضرایب رگرسیون
برای هر مدل ،ارائه شده است.
سپس ،برای بررسی شروط استفاده از رگرسیون خطی
شامل :نرمال بودن توزیع متغیر وابسته ،عدم وجود همبستگی بین
خطاهای مدل ،عدم وجود همخطی و نرمال بودن توزیع خطاها
( )Montgomery et al.,2012در مدلهای رگرسیونی ساخته
شده ،به شرح زیر اقدام شد:
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته ،از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف 1استفاده شد .در این آزمون اگر سطح
معناداری بیشتر از  0/05باشد ،فرض صفر مبنی بر نرمال بودن
دادهها ،تایید میشود ( .)Massey Jr,1951در جدول ( ،)3آماره
مربوط به این آزمون ارائه شده است .مطابق جدول ( ،)3سطح

بررسی استقالل مشاهدات (استقالل مقادیر باقیمانده یا
خطاها) از یکدیگر با استفاده از آزمون واتسون ،2انجام شد .مقدار
این آماره در بازه بین  0تا  4در نوسان است و مقدار بهینه آن2 ،
میباشد .پس از محاسبه آماره ،جهت تصمیمگیری درباره استقالل
خطاها ابتدا مقادیر حدود پایین و باالی آماره دوربین واتسن (به
ترتیب  DIو  )DUبا توجه به تعداد مشاهدات ( )nو تعداد ضرایب
مدل رگرسیونی به استثنای عرض از مبدا ،از طریق جدول مقادیر
بحرانی آزمون دوربین واتسون بهدست آمد .سپس ،بازه قابل قبول
این آماره ،بر اساس نمودار شکل ( )2محاسبه شد .قرار داشتن
آماره محاسباتی در بازه قابل قبول موجب تائید فرض استقالل
خطاها است (.)Habibi, 2016

1. Kolmogorov–Smirnov Test

2. Durbin Watson

جدول  -3مقادير آزمون کولموگروف-اسميرنوف برای متغيرهای وابسته

سطح معناداری

نام محصول

سطح معناداری

نام محصول

0/055
0/117
0/200
0/200
0/200
0/052
0/151
0/200

کلزا
سیب زمینی
پیاز
گوجه فرنگی
خربزه
هندوانه
خیار
یونجه

0/200
0/129
0/200
0/200
0/200
0/200
0/200
0/096

0/114

شبدر

0/072

0/200

ذرت علوفهای

0/200

گندم
جو
شلتوک
ذرت دانهای
نخود
لوبیا
عدس
پنبه
توتون
وتنباکو
چغندرقند
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چغندرقند
کلزا
سیب زمینی
پیاز
گوجه فرنگی
خربزه
هندوانه
خیار
یونجه
شبدر
ذرت علوفهای

خود همبستگی منفی
(رد فرض )H0
4

بارش پاییزه
توتون و
تنباکو

بارش زمستانه

پنبه

بارش بهاره

عدس

دمای حداقل

لوبیا

دمای حداکثر

نخود

دمای متوسط

ذرت دانهای

رطوبت نسبی

شلتوک

سرعت باد

جو

تبخیر و تعرق
مرجع

گندم

ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب
ضریب متغیر در معادله رگرسیونی
سطح معناداری ضرایب

0
0
0
0
0
0
0
0
0/663
0/014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

-0/369
0/016
0
0
0
-0/416
0/019
0
0
0
0
-0/423
0/020
0
-0/471
0/006
0
-0/543
0/002
0
-/450
0/013
-0/391
0/042
-0/485
0/005
-0/407
0/022
0
-

0
0/339
0/038
0
0
0
0/447
0/042
0
0
-0/572
0/011
0
0/468
0/050
0
0
-0/347
0/033
0
0
0
0
-0/369
0/031
-0/546
0/015

3/737
0/017
4/904
0/004
0
5/975
0/000
0
0
0
0
2/870
0/003
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

10/874
0/001
11/705
0/002
0
12/098
0/001
0
0
0
-1/960
0/027
0
0
0
0
-1/877
0/005
0
0
0
0
0
0
0
-

-15/984
0/002
-18/289
0/001
0
-20/180
0/000
0/415
0/019
2/153
0/007
0
0
0
0
0
0
0
0
-0/631
0/012
0
0
0
-8/766
0/049
0
-

0
0
0
0
0
1/972
0/016
0
0
-1/762
0/008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

0
0
-/450
0/041
0
0
0
-0/811
0/030
0
0
0
0
-0/622
0/0380
0
0
0
0
0
0
0
0
-

1/890
0/008
2/224
0/005
0
2/491
0/000
0
0
0
2/150
0/017
-3/973
0/001
0
0
1/803
0/021
2/495
0/002
0
0
0
0
0/376
0/025
0
0
-

نمی توان نتیجه گیری
کرد

عدم خود همبستگی
(فرض  H0تایید می شود)

نمی توان نتیجه گیری
کرد

DU
2
4-DU
4-DI
شکل  -2تعيين بازه قابل قبول آماره دوربين واتسن (ماخذ)Habibi, 2016 :

در جدول ( ،)5مقادیر آماره محاسبه شده برای کلیه
محصوالت و بازه قابل قبول ارائه شده است .مطابق جدول (،)5
فرض عدم وجود خود همبستگی بین جمالت خطا ،برای کلیه
معادالت رگرسیونی تایید میشود.
1. Tolerance

DI

سطح معناداری
مدل

جدول  -3ضرايب مدلهای نهايی انتخاب شده ،سطوح معنیداری مدل رگرسيونی و ضرايب رگرسيون

0/001
0/002
0/041
0/000
0/012
0/038
0/011
0/048
0/004
0/020
0/050
0/004
0/004
0/001
0/012
0/012
0/011
0/005
0/028
0/050

خود همبستگی مثبت
(رد فرض )H0
0

جهت شناسایی همخطی ،از شاخص میزان تحمل 1استفاده
شد .مقدار این شاخص بین صفر و یک تغییر میکند .مقدار نزدیک
به یک به این معنی است که در یک متغیر مستقل بخش کوچکی
از پراکندگی آن توسط سایر متغیرهای مستقل توجیه میشود.
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مقدار نزدیک به صفر به این معنی است که یک متغیر تقریبا
ترکیب خطی از سایر متغیرهای مستقل است و دادهها دارای
رابطه خطی مشترک چندگانه هستند .مقدار صفر این شاخص
برای یک متغیر مستقل ،نشاندهنده وجود "همخطی کامل" در
مدل رگرسیونی است که موجب نقض فرضهای کالسیک مدل
رگرسیون میشود ( .)Montgomery et al., 2012مقدار شاخص
میزان تحمل برای ضرایب متغیرهای مستقل تمامی مدلهای
رگرسیونی نهایی محصوالت ،با استفاده از نرم افزار  ،SPSSبه شرح
جدول ( )6محاسبه شد.
مطابق جدول ( ،)6مقدار شاخص میزان تحمل ،برای هیچ
یک از متغیرهای پیشگو ،صفر نشده است و این بدان معنی است
که "همخطی کامل" که موجب نقض فرضهای کالسیک مدل
رگرسیون میشود ،در هیچیک از مدلهای رگرسیون اتفاق

نیفتاده است .الزم بذکر است که در میان شاخصهای محاسباتی،
مقادیر کمتر از  0/1نیز مشاهده میشود که این امر ،ناشی از
طبیعت وابسته به هم پارامترهای اقلیمی میباشد.
جهت بررسی توزیع خطاها ،مقادیر باقیمانده استاندارد
شده 1برای تمامی مدلهای رگرسیونی نهایی محصوالت ،با
استفاده از نرم افزار  ،SPSSرسم و با نمودار توزیع نرمال مقایسه
گردید .در بررسی توزیع خطاها ،هر چه توزیع باقیمانده به توزیع
نرمال نزدیکتر باشد ،مدل بهتری برازش شده است
( .)Montgomery et al.,2012در شکلهای ( )3تا ( )6بهعنوان
نمونه مقایسه مقادیر باقیمانده استانداردشده با مقادیر توزیع
نرمال برای گیاهان گندم ،جو ،پیاز و گوجه فرنگی نشان داده شده
است .همچنین در جدول ( ،)7پارامترهای آماری باقیمانده
استاندارد شده در مدلهای رگرسیونی ،ارائه شده است.

جدول  -5بررسی استقالل خطاها در مدلهای رگرسيونی
نام محصول

مقدار آماره دوربین واتسون

بازه قابل قبول

نام محصول

مقدار آماره دوربین واتسون

بازه قابل قبول

گندم
جو
شلتوک
ذرت دانهای
نخود
لوبیا
عدس
پنبه
توتون وتنباکو
چغندرقند

1/910
1/913
1/527
1/973
1/934
1/797
2/453
1/555
2/357
1/582

1/83-2/17
1/83-2/17
1/43-2/57
1/74-2/26
1/57-2/43
1/65-2/35
1/54-2/46
1/53-2/47
1/49-2/51
1/50-2/50

کلزا
سیب زمینی
پیاز
گوجه فرنگی
خربزه
هندوانه
خیار
یونجه
شبدر
ذرت علوفهای

2/336
1/949
1/749
1/572
1/963
1/624
1/489
1/578
2/090
1/561

1/40-2/60
1/65-2/35
1/57-2/43
1/56-2/44
1/37-2/63
1/48-2/52
1/49-2/51
1/57-2/43
1/65-2/35
1/42-2/58

با توجه به جدول ( ،)7مشخص شد که توزیع باقیماندهها،
در تمامی مدلها به توزیع نرمال نزدیک بوده و یا بر آن منطبق
است .بدین ترتیب که برای چهار محصول گندم ،عدس ،پنبه و
توتون و تنباکو ،میانگین اختالف بین باقیمانده و مقادیر واقعی
برابر صفر بوده و این بدان معناست که توزیع مقادیر خطا کامال از
توزیع نرمال تبعیت میکند .در مورد سایر محصوالت نیز قدر

مطلق حداکثر میانگین اختالف بین باقیمانده و مقادیر واقعی تنها
برابر ( 0/165محصول ذرت علوفهای) میباشد ،که نشاندهنده
توزیع نزدیک به نرمال مقادیر خطاهاست .بدین ترتیب ،با توجه
به توزیع نرمال یا نزدیک به نرمال مقادیر خطاها برای تمامی
محصوالت ،منعی برای استفاده از روش رگرسیون خطی وجود
ندارد.

جدول  -6بررسی هم خطی در مدلهای رگرسيونی

نام محصول

گندم

جو

متغیر مستقل
مجموع بارش زمستانه
دمای حداقل ماهانه
دمای حداکثر ماهانه
دمای متوسط ماهانه
تبخیر و تعرق مرجع
مجموع بارش بهاره
دمای حداقل ماهانه
دمای حداکثر ماهانه
دمای متوسط ماهانه

شاخص میزان تحمل
0/827
0/008
0/002
0/001
0/039
0/844
0/009
0/002
0/001
1. Standadized Residual

نام محصول

توتون و تنباکو

چغندرقند
کلزا
سیب زمینی

متغیر مستقل
مجموع بارش پاییزه
مجموع بارش بهاره
دمای حداقل ماهانه
رطوبت نسبی ماهانه
تبخیر و تعرق مرجع
مجموع بارش زمستانه
مجموع بارش بهاره
مجموع بارش زمستانه
سرعت باد ماهانه

شاخص میزان تحمل
0/391
0/586
0/040
0/072
0/043
1/000
1/000
0/918
0/277

ياراحمدی و همکاران :ارائه يک الگوريتم برای انتخاب منطبقترين 1805 ...

شلتوک
ذرت دانهای

نخود
لوبیا
عدس
پنبه

تبخیر و تعرق مرجع
سرعت باد ماهانه
دمای حداقل ماهانه
دمای حداکثر ماهانه
دمای متوسط ماهانه
تبخیر و تعرق مرجع
مجموع بارش زمستانه
دمای متوسط ماهانه
مجموع بارش بهاره
دمای متوسط ماهانه
رطوبت نسبی ماهانه
رطوبت نسبی ماهانه
دمای حداکثر ماهانه
تبخیر و تعرق مرجع

0/039
1/000
0/008
0/002
0/001
0/041
0/965
0/965
0/658
0/054
0/049
1/000
0/069
0/069

پیاز
گوجه فرنگی
خربزه
هندوانه
خیار
یونجه
شبدر
ذرت علوفهای

تبخیر و تعرق مرجع
دمای حداکثر ماهانه
تبخیر و تعرق مرجع
مجموع بارش زمستانه
مجموع بارش بهاره
دمای متوسط ماهانه
مجموع بارش زمستانه
مجموع بارش زمستانه
مجموع بارش زمستانه
تبخیر و تعرق مرجع
مجموع بارش زمستانه
مجموع بارش بهاره
دمای متوسط ماهانه
مجموع بارش بهاره

0/041
0/058
0/041
1/000
1/000
1/000
1/000
1/000
0/983
0/983
0/919
0/6974
0/001
1/000

شکل  -3مقايسه مقادير باقیمانده استاندارد شده با توزيع نرمال محصول

شکل  -4مقايسه مقادير باقيمانده استاندارد شده با توزيع نرمال محصول

گندم

جو

شکل  -5مقايسه مقادير باقيمانده استاندارد شده با توزيع نرمال محصول

شکل  -6مقايسه مقادير باقيمانده استاندارد شده با توزيع نرمال محصول

پياز

گوجه فرنگی

جدول  -7پارامترهای آماری باقيمانده استاندارد شده در مدلهای رگرسيونی

نام محصول

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

گندم
جو
شلتوک
ذرت دانهای
نخود
لوبیا
عدس
پنبه

-1/707
-1/985
-1/883
-1/198
-2/024
-2/527
-1/636
-2/391

1/714
1/681
2/023
1/808
1/966
1/824
1/315
1/933

0/000
-0/019
0/030
0/050
0/059
0/058
0/000
0/000

0/891
0/901
0/962
0/932
1/004
0/959
0/889
0/939
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توتون وتنباکو
چغندرقند
کلزا
سیب زمینی
پیاز
گوجه فرنگی
خربزه
هندوانه
خیار
یونجه
شبدر
ذرت علوفهای

1/498
2/731
2/225
4/399
3/338
2/199
1/983
2/861
1/974
2/414
2/399
3/455

-1/302
-1/365
-1/299
-1/729
-1/293
-2/054
-1/860
-1/542
-1/819
-1/349
-1/627
-1/885

در جدول ( )8مدلهای رگرسیونی ساخته شده و تائید شده برای
تمامی محصوالت ،بهمراه ضریب تعیین تعدیل شده 1هر مدل،
ارائه شده است.
در جدول ( 𝑃𝑎𝑢 ،)8بارش پاییزه Pw ،بارش زمستانه Ps ،بارش
بهاره Tmin ،دمای حداقل ماهانه Tmax ،دمای حداکثر ماهانه،
 Tmeanدمای متوسط ماهانه RHmean ،متوسط رطوبت نسبی
ماهانه Wmean ،متوسط سرعت باد ماهانه و  ET0متوسط تبخیر و
تعرق مرجع ماهانه ،میباشد .آنچه در جدول ( )8حائز اهمیت
است ،مقادیر ضرایب تعیین تعدیل شده روابط رگرسیونی است
که نشان میدهد تغییرات عوامل اقلیمی در محصوالت مورد
بررسی ،بهطور متوسط حدود  32درصد از تغییرات مربوط به
عملکرد محصوالت را توجیه مینماید .این امر با توجه به آنکه
محصوالت زراعی مورد بررسی در این پﮋوهش ،محصوالت آبی می
باشند و همچنین با در نظر گرفتن سهم سایر نهادهها از قبیل
کود ،سم ،بذر ،نیروی کار و  ...بر عملکرد محصول ،کامال منطقی
به نظر میرسد .نکته مهم دیگر تاثیر منفی بارش زمستانه بر
عملکرد محصوالت است .بررسی آمار مقدار بارندگی در ماههای
زمستان در منطقه ،حاکی از وقوع بارشهای با حجم زیاد میباشد
که همین امر میتواند باعث فرسایش زمین شده و بر عملکرد
گیاهان تاثیر منفی داشته باشد .فرسایشپذیری بیشتر خاک در
نقاط مختلف جهان ،بهدلیل افزایش میزان رواناب ناشی از وقوع
بارندگیهای سنگین (که خود ناشی از پدیده تغییر اقلیم است)،
در تحقیقات بسیاری از محققان مورد بررسی و تائید قرار گرفته
است ( Angulo-Martínez et al., 2009؛ Anaya‐Romero et
al., 2015؛ Borrelli et al., 2016؛ .)Muñoz-Rojas et al., 2017
در ادامه برای رتبهبندی منطبقترین محصوالت با شرایط
اقلیمی محدوده طرح با استفاده از روش تاپسیس ،مقدار ارزش

Adjusted R2

1

0/000
0/083
-0/001
0/142
0/108
0/076
0/124
0/099
0/017
0/071
0/054
0/165

0/739
1/071
0/943
1/207
1/092
1/029
1/055
1/084
0/915
1/027
0/943
1/170

پارامترهای اقلیمی برای هر محصول بر اساس مدل رگرسیونی آن
محصول و طبق رابطه ( ،)2تعیین شد:
(رابطه )2
ضریب تعیین × ضریب رگرسیون استاندارد (بتا) متغیرهای پیشگو= مقدار ارزش
تعدیل شده مدل

دادههای حاصل (مقادیر ارزش حاصل) از رابطه (،)2
درحقیقت ارزیابی هر گزینه (محصول) نسبت به هر معیار (پارامتر
اقلیمی) است و درایههای ماتریس تصمیم را تشکیل میدهند.
سپس وزن پارامترهای اقلیمی موثر ،با استفاده از روش مقایسات
زوجی ،محاسبه شد (شکل  .)7بدین منظور ،ماتریس مقایسهای
معیارهای اصلی نسبت به یکدیگر با استفاده از میانگین هندسی
نظرات کارشناسان برای مقایسه دوبهدویی مﺆلفهها و تشکیل
ماتریس مقایسه دوبهدویی مﺆلفههای اصلی ،بهدست آمد .در روش
مقایسات زوجی ،اهمیت نسبی مقادیر بر مبنای مقیاس 1-9
تعیین میشود ،بهطوریکه عدد  9نشاندهنده ارجحیت کامل و
عدد  1نشاندهنده ارجحیت مساوی معیارها است .برای اطمینان
از صحت مقایسات زوجی ،نرخ سازگاری ( )CRمحاسبه شد .مقدار
 CRکمتر از  0/1نشاندهنده قابل قبول بودن مقایسات زوجی
انجام شده است .طریقه محاسبه نرخ سازگاری وزنهای بهدست
آمده در روابط ( )1و ( )2آمده است (:)Isalou et al., 2014
𝐶. 𝐼.
(رابطه )3
= 𝑅𝐶
𝑅. 𝐼.

در رابطه ( C.I. ،)3شاخص سازگاری ماتریس مقایسه
زوجی است که با استفاده از بزرگترین مقدار بردار ویﮋه ( 𝑥𝑎𝑚𝜆)
و بعد ماتریس ( )nبر اساس رابطه ( )4برآورد میگردد و عدد I.R.
نیز بر اساس بعد ماتریس از جدول ( )9بدست میآید.
𝑛𝜆𝑚𝑎𝑥 −

(رابطه )4
مقدار  CRمحاسبه شده برابر  0/01بهدست آمد ،که نشان
دهنده سازگار بودن نظرات خبرگان است (.)0/01>0/1
𝑛−1

= 𝐶. 𝐼.
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جدول  -8مدلهای رگرسونی محصوالت بههمراه ضريب تعيين تعديل شده هر مدل
ضریب تعیین تعدیل شده

مدل رگرسیونی

نام محصول

0/522
0/419
0/160
0/577
0/228
0/231
0/212
0/245
0/837
0/150
0/170
0/357
0/365
0/366
0/352
0/242
0/141
0/280
0/262
0/262

Yeild = 5.989 − 0.369Pw + 3.737Tmin + 10.874Tmax − 15.984Tmean + 1.890ET0

گندم
جو
شلتوک
ذرت دانهای
نخود
لوبیا
عدس
پنبه
توتون وتنباکو
چغندرقند
کلزا
سیب زمینی
پیاز
گوجه فرنگی
خربزه
هندوانه
خیار
یونجه
شبدر
ذرت علوفهای

Yeild = −1.137 + 0.339Ps + 4.904Tmin + 11.705Tmax − 18.289Tmean + 2.224ET0
𝑛𝑎𝑒𝑚𝑊Yeild = 3.495 − 0.450
Yeild = 9.234 + 5.975Tmin + 12.098Tmax − 20.180Tmean + 2.491ET0
Yeild = 2.697 − 0.416Pw + 0.415Tmean
Yeild = −3.927 + 0.447Ps + 2.153Tmean + 1.972RHmean
Yeild = 9.565 − 0.811Wmean
Yeild = 1.778 − 1.960Tmax + 2.150ET0
Yeild = 1.729 + 0.663𝑃𝑎𝑢 − 0.572Ps + 2.870Tmin − 1.762RHmean − 3.973ET0
Yeild = 81.670 − 0.423Pw
Yeild = 1.112 + 0.468Ps
Yeild = 77.412 − 0.471Pw − 0.622Wmean + 1.803ET0
Yeild = 113.773 − 1.877Tmax + 2.495ET0
Yeild = 137.971 − 0.543Pw − 0.347Ps
Yeild = 25.805 − 0.631Tmean
Yeild = 90.673 − 0.450Pw
Yeild = 45.820 − 0.391Pw
Yeild = 17.184 − 0.485Pw + 0.376ET0
Yeild = 12.424 − 0.407Pw − 0.369Ps − 8.766Tmean
Yeild = 64.182 − 0.546Ps

شکل  -7وزن معيارهای اصلی
جدول  -9ميانگين  I.Rبرای ماتريسهای با اندازههای مختلف (ماخذ)Isalou et al., 2014 :
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

.I.R

0

0

0/58

0/90

1/12

1/24

1/32

1/41

1/45

1/49

پس از تعیین وزن و محاسبه ماتریسهای نرمالیزه ( 𝑗𝑖𝑅) و
بی مقیاس موزون ( 𝑗𝑖𝑉) و مقادیر راهحلهای ایدهآل مثبت و
منفی ،فاصله اقلیدسی و شاخص شباهت ،به شرح جدول ()10
محاسبه شد.

در جدول ( ،)11رتبهبندی محصوالت کشاورزی آبی برای
کشت در محدوده مورد مطالعه بر اساس میزان انطباق با شرایط
اقلیمی منطقه ،ارائه شده است.
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جدول  -10فاصله اقليدسی محصوالت از راهحلهای ايدهآل مثبت و منفی و شاخص شباهت
شاخص
شباهت

فاصله اقلیدسی از
ایدهآل منفی

فاصله اقلیدسی
از ایدهآل مثبت

نام محصول

شاخص
شباهت

فاصله اقلیدسی
از ایدهآل منفی

فاصله اقلیدسی
از ایدهآل مثبت

نام محصول

0/564
0/539
0/531
0/513
0/548
0/545
0/547
0/542
0/521
0/518

0/239
0/226
0/227
0/211
0/228
0/226
0/227
0/226
0/212
0/212

0/185
0/193
0/201
0/200
0/188
0/189
0/188
0/190
0/195
0/198

کلزا
سیب زمینی
پیاز
گوجه فرنگی
خربزه
هندوانه
خیار
یونجه
شبدر
ذرت علوفهای

0/547
0/573
0/550
0/522
0/545
0/601
0/551
0/537
0/376
0/546

0/218
0/236
0/229
0/225
0/226
0/271
0/229
0/227
0/168
0/227

0/181
0/176
0/187
0/207
0/189
0/180
0/187
0/196
0/279
0/188

گندم
جو
شلتوک
ذرت دانهای
نخود
لوبیا
عدس
پنبه
توتون وتنباکو
چغندرقند

جدول  -11رتبهبندی محصوالت کشاورزی آبی برای کشت در محدوده مورد مطالعه (دشت سومار)
نام محصول

رتبه

شاخص شباهت

نام محصول

رتبه

شاخص شباهت

11

0/545

هندوانه

1

0/601

لوبیا

12

0/542

یونجه

2

0/573

جو

13

0/539

سیب زمینی

3

0/564

کلزا

14

0/537

پنبه

4

0/551

عدس

15

0/531

پیاز

5

0/550

شلتوک

16

0/522

ذرت دانهای

6

0/548

خربزه

17

0/521

شبدر

7

0/547

خیار

18

0/518

ذرت علوفهای

8

0/547

گندم

19

0/513

گوجه فرنگی

9

0/546

چغندرقند

20

0/376

توتون و
تنباکو

10

0/545

نخود

مطابق جدول ( )11و بر اساس نتایج حاصل از الگوریتم
پیشنهادی در این تحقیق ،محصوالت لوبیا ،جو ،کلزا با شاخص
های شباهت  0/573 ،0/601و  0/564بیشترین تطابق و تنباکو،
گوجه فرنگی و ذرت علوفهای با شاخصهای شباهت ،0/376
 0/513و  0/518کمترین تطابق را با شرایط اقلیمی دشت سومار
دارند .آنچه در جدول ( )11حائز اهمیت است ،فاصله زیاد شاخص
شباهت محصول توتون و تنباکو با سایر محصوالت است
( ،)Ci=0/376این امر نشان میدهد که شرایط اقلیمی دشت
سومار برای کاشت این محصول اصالً مناسب نیست .همچنین
مقادیر شاخص شباهت برای محصوالت عدس ،شلتوک ،خربزه،
خیار ،گندم ،چغندرقند ،نخود و هندوانه (رتبههای  4تا  )11بسیار
به یکدیگر نزدیک است و همین مسئله نشاندهنده تاثیر تقریب ًا
یکسان شرایط اقلیمی منطقه بر محصوالت مذکور است.

نتيجهگيری
تغییرات اقلیمی از جمله پدیدههایی است که دنیای کنونی از
جمله ایران شاهد وقوع آن است .با توجه به رابطه مستقیم بین
متغیرهای اقلیمی (دما و بارش) و تبخیر و تعرق گیاهی ،تغییر
اقلیم تاثیر مستقیمی بر نیاز آبی محصوالت کشاورزی (دیم و غیر
دیم) دارد .از تغییر الگوی کشت به عنوان یکی از راهکارهای
تطبیق بدون هزینه در مقابله و کاهش زیان ناشی از تغییر اقلیم
یاد میشود .عملیات زراعی در بسیاری از مناطق بایستی تغییر
یابد .کشاورزان باید به این سطح از درک برسند که متوجه شوند
باید نوع کشت ،عملیات زراعتی و ارقام کاشته شده تغییر یابند.
این پﮋوهش در راستای ارائه یک راهکار برای انتخاب محصوالت
کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی ،انجام شد.
در این تحقیق با ترکیب روشهای رگرسیون خطی
چندگانه و تاپسیس ،به طراحی یک الگوریتم برای انتخاب منطبق

1809 ...  ارائه يک الگوريتم برای انتخاب منطبقترين:ياراحمدی و همکاران

 لذا ضرورت دارد اثرگذاری.کشاورزی نیز مورد استفاده قرار گیرد
های پارامترهای اقلیمی در عملکرد محصوالت راهبردی کشور
برای مناطق و یا استانها بهطور جداگانه بررسی شود تا به این
وسیله بتوان بهترین الگوی کشت را برای مناطق مختلف بهدست
 اقلیم، البته به این منظور الزم است متخصصان زراعت،آورد
شناسی و اقتصاددانان همکاری و رابطه نزدیکی با یکدیگر داشته
 ارائه اطالعات و مشاوره در مورد وضعیت آب و، همچنین.باشند
هوا برای کشاورزان در مرکزهای ترویج و خدمات کشاورزی می
تواند باعث ارتقاء شناخت کشاورزان نسبت به میزان تاثیر
پارامترهای اقلیمی بر عملکرد محصول شده و نقش مهمی در
تصمیمگیریهای آنان برای انتخاب محصوالت سازگار با این
. ایفا کند،شرایط آب و هوایی

ترین محصوالت کشاورزی با شرایط اقلیمی پرداخته و کاربرد آن
 نشان داده شد (مطابق نتایج،)در دش ت سومار (استان کرمانشاه
 کلزا بیشترین تطابق، جو، محصوالت لوبیا،حاصل از این پﮋوهش
 پیششرط استفاده از.)را با شرایط اقلیمی محدوه طرح دارند
 حساس بودن بوم نظام زراعی مورد بررسی،الگوریتم طراحی شده
 مستلزم در اختیار،نسبت به شرایط اقلیمی است و استفاده از آن
داشتن دادههای اقلیمی و دادههای مربوط به عملکرد محصوالت
 نتایج این تحقیق از آن جهت.در منطقه مورد مطالعه میباشد
مهم است که تعیین الگوی کشتی که با شرایط اقلیمی منطقه
 میتواند باعث افزایش عملکرد و در نتیجه افزایش،سازگار باشد
 الگوریتم ارائه شده در این تحقیق، بهعالوه.درآمد کشاورزان شود
میتواند در انتخاب الگوی کشت مناسب برای اراضی جدید
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