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 چکیده   
ه است. به ز تبدیل نمودهای جهان امرومنابع تولید به ویژه در بخش کشاورزی بحث امنیت غذایی را به یکی از چالشرشد سریع جمعیت و محدودیت  مقدمه:

ها نشان دهنده دشواری بینیما پیشاست. ا طوریکه یکی اهداف اصلی توسعه پایدار پایان دادن به گرسنگی، تحقق امنیت غذایی و توسعه کشاورزی پایدار تعیین شده
 اورزی وابستهستقیم به کشمو غیر  دن به این هدف است. بنابراین گرسنگی در جهان در حال افزایش است و زندگی قشر کثیری از مردم به طور مستقیمدر رسی

 هستند. 

مین دلیل است. به ه زیوری محصوالت کشاوریکی از رویکردهای اساسی جهت توسعه کشاورزی و تامین نیازهای غذایی، افزایش عملکرد و بهره هدف پژوهش:

 انجام شده است. 1397تا  1362ل ساله از سا 35مطالعه حاضر با هدف تحلیل الگوها و تغییرات فضایی و زمانی عملکرد غالت)گندم و جو( ایران طی دوره 

صورت  ها و اطالعات بهادهدجمع آوری تحلیلی است.  _شناسی از نوع توصیفی های کاربردی و به لحاظ روشاین مطالعه از نوع پژوهش شناسی تحقیق:روش

و جهت  داغ استفاده شد یهالکه لیتحل ای Giتمرکز آن از آماره  یهاکانون ییو شناسا تولید غالت )گندم و جو( ییفضا یکشف الگوای بوده است. برای کتابخانه
 استفاده شده است. Arc GISها از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

باشد. در پژوهش حاضر یمهای آزاد محدوده مورد مطالعه در این پژوهش شامل کل محدوده سیاسی و جغرافیایی ایران به غیر از آبپژوهش: قلمرو جغرافیایی 

 الت پرداخته شده است.غشهرستان( به تحلیل تغییرات فضایی و زمانی عملکرد  429استان( و شهرستانی) 31در سه سطح ملی)کشور ایران(، استانی)

ندم را یش عملکرد گیزان افزامرضوی بیشترین  خراسان اصفهان بیشترین میزان کاهش عملکرد گندم و استان طی دوره مورد بررسی استان ها و بحث:یافته

سان رضوی دارای و استان خرا د بودهها مانند مازندران، فارس، کرمان و بوشهر دارای بیشترین میزان کاهش عملکرداشته است. در محصول جو نیز برخی استان
 بیشترین میزان افزایش عملکرد جو بوده است. 

های های شهرستانر سطحدفضایی  نتایج پژوهش در سطح ملی و استانی نشان دهنده افزایش عملکرد غالت طی دوره مورد مطالعه است. همچنین تحلیل نتایج:

 ی عملکرد غالت در برخی مناطق دشتی ایران است.ای با تمرکز مقادیر باالکشور نیز نشان دهنده شکل گیری الگوی خوشه

 

ژه :کلیدوا  الگوی فضایی ـ زمانی، عملکرد، غالت، گندم، جو. ها
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  مقدمه
به  دیت دسترسی، محدوهای پایدار در ارتباط با امنیت غذاییوری پایین در بخش کشاورزی، فقدان سیاسترشد سریع جمعیت، بهره

سیاری از باد غذایی، ت و موها و نوسانات قیمت محصوالهای نامناسب دولتبی ثباتی اقتصادی، سیاست های پایه و خدمات اساسی،زیرساخت
تمدن  ستقراردر ا یاساس ایسئلهکه م ییغذا تیامن(. 226: 1395نقاط دنیا را با ناامنی غذایی و سوء تغذیه مواجه کرده است)جمینی و همکاران، 

  .(et al Pan ,2020:1)است جوامع انسانی داریمربوط به توسعه پا یهاچالش نیمتر، از مهاست 21و توسعه در قرن  یبشر

و اجتماعی  ادی، سیاسیه اقتصای برای امنیت غذایی قائل هستند و نبود آن را تهدیدی جدی برای توسعاکثر کشورهای جهان اهمیت ویژه
ه رسنی نداشتگرس از تردم در حین زندگی احساس گرسنگی و یا شود که مکنند. در واقع امنیت غذایی به وضعیتی اطالق میتلقی می

دل بین رشد ی است که عدم تعاهای جهان امروز بحث امینت غذای(. بنابراین یکی از اساسی ترین چالش113: 1396باشند)جمینی و همکارن، 
کشورهای در حال  مانند سایرنیز ه ته است.در ایرانجمعیت و تولیدات کشاورزی به ویژه کشورهای در حال توسعه را با چالش اساسی مواجه ساخ

های ا در سالده است. امصاص داهای اقتصادی است که درصد باالیی از تولید و اشتغال را به خود اختتوسعه کشاورزی یکی از مهمترین بخش
های ی نگرانینار آن برخدر ک ده است، اماهای شیمیایی منجر به بهبود عملکرد محصوالت کشاورزی شاخیر گرچه استفاده از سموم و آفت کش

 (.132: 1391محیطی را نیز در پی داشته است)تقدیسی و بسحاق، 
از  یک چهارم ،نیاست. عالوه بر ا هیتغذءنفر دچار سو کینفر در جهان امروز  9( نشان داد که از هر 2018) داریگزارش اهداف توسعه پا

United Nations )است از یک سوم شیدر حال توسعه ب یاز کشورها ینسبت در برخ نیا ،برندیرشد رنج مکمبود کودکان جهان از 

2018Publications,میلیون نفر از جمعیت جهان با گرسنگی مواجه  811تا  720بین  2020های فائو در سال (. همچنین بر اساس گزارش
این آمار نشان دهنده روند روبه افزایش گرسنگی جمعیت جهان میلیون نفر افزایش داشته است.  118حدود  2019هستند که نسبت به سال 

است و عمال رسیدن به گرسنگی صفر به عنوان یکی از اهداف اصلی توسعه پایدار هزاره را غیر ممکن ساخته است. این موضوع در مناطق 
تین( و به ویژه مناطق روستایی نمود بیشتری مختلف دنیا دارای شدت و ضعف است که در کشورهای در حال توسعه)آسیا، آفریقا و آمریکای ال

دهد بر های جدید فائو نشان میها در آفریقا ساکن هستند. پیش بینیدارد. بیش از نیمی از افراد دارای سوء تغذیه در آسیا و حدود یک سوم آن
مگر اینکه اقدامات جسورانه و قابل گرسنگی ریشه کن نخواهد شد،  2030خالف آنچه در اهداف توسعه پایدار بیان شده است تا سال 

بنابراین گرسنگی در (. FAO,2021:15ای برای رفع نابرابری دسترسی به غذا و همچنین بهبود عملکرد در تولید غذا صورت گیرد)مالحظه
(. به 25: 1397فر، لیهستند)اسماعی جهان در حال افزایش و امروز قشر کثیری از مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم به کشاورزی وابسته

بوده و با  در حال افزایش به سرعت غذا جهانی تقاضایافزایش جمعیت منجر به چالش برای تامین مواد غذایی در حال و آینده است. عبارتی 
 Tilman etدرصدی مواجه است و تامین امنیت غذایی جز به واسطه محصوالت کشاورزی تامین نخواهد شد) 110تا 100رشد 

al,2011:20260 .)های اخیر بحث افزایش عملکرد و در همین زمینه برای فائق آمده بر این مسئله یکی از موضوعات مورد توجه در دهه
 وری محصوالت کشاورزی است که به نوعی بتوان با استفاده از منابع موجود به میزان تولید بیشتری از محصوالت کشاورزی دست یافت.بهره

 یبا آب و هوا عیوس یهاابانیمرتفع، تپه ماهورها و ب یهااز کوه دهیاست پوش ینیسرزم رانیااید اشاره نمود که در مورد وضعیت ایران ب
است که در آن انسان با  طیاز سازش با مح یاگونه ندگی. کوچمناسب برای کوچندگی بوده است یطیمحبه صورت تاریخی  نرویگوناگون و از ا

 ستیقابل کشت ن رانیمناطق ا شتریب میدانیدهد، چنانکه میابل کشت را به صورت چراگاه مورد استفاده قرار مق ریغ یاضاز دام، ار یریبهره گ
سبز و خرم  یهابه صورت چمنزارها و چراگاه یچند ماه یاز مناطق عمده قابل کشت برا یهائدر عوض با توجه به تنوع آب و هوا قسمت یول

در  رایتوانند از آنها استفاده کنند زیمنظم خود م یهستند که با جابجائ ندگاناند تنها کوچو پراکنده یها فصلاهچراگ نیا کهی . از آنجائندیآیدر م
است که در آن انسان به علت  ستیاز ز یاگونه ندگیکوچ اصوال ماند.یم یبدون استفاده باق یعیهکتار چراگاه طب هاونیلیصورت م نیا ریغ

 به همین دلیل استدهد. یرا با آن سازش م خوددام  خود بوجود آورد و ناچار از راه پرورش طیالزم را در مح یدگرگونتواند یساده نم یتکنولوژ
 ایکردستان و ، ستانلر و بلوچستان، ستانیخواه س رانیدر هر منطقه از اندگان هستند. کوچ عتیطب بهوابسته  یادیتا حد ز ندگانکه کوچ

عوامل  یوابسته به مقدار بارندگ زیدارند که آن ن و مرتع به علوفه اجیها احتدام و هستند. ه به انواع مختلف داموابست یادیتا حد ز جانیآذربا
شود کوچندگان ناگزیرند در پی آن از مکانی به مکان دیگر کوچ از آنجائیکه مرتع به طور دائم در یک محل یافت نمیاست.  یکیاکولوژ

های مختلف کوچرو)ایالت و عشایر( در پهنه (. این امر به صورت تاریخی باعث شکل گیری گروه41-42 :1367اللهی بهاروند، کنند)امان
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های کشاورزی اند. از اینرو کوچندگان در کنار سایر زیر بخشسرزمینی ایران شده است. که در حال حاضر بخش عمده آنان یکجانشین شده
 کرده و نقش بسزایی در امنیت غذایی جوامع بشری دارند.بخش مهمی از محصوالت مورد نیاز انسان را تولید 

ها مانند گندم بسیار مهم دانه سازی انواعفراهم قیاز طر "1صفر یگرسنگ" داریبه هدف توسعه پا یابیدست یغالت برا دیتولعالوه بر این، 
د غالت از اهمیت زیادی برخوردار زمانی عملکر -(. همچنین مطالعه در مورد الگوهای فضایی ,2010:316Neumann, et alاست)
به صورت کلی عملکرد غالت تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات اقلیمی، کیفیت قطعات زمین،  (.2020et al,  Pan :2است)

فضایی های مکانیزاسیون کشاورزی، عوامل سیاسی و توسعه شهرنشینی است که هر کدام از این عوامل ممکن است در طول زمان و در پهنه
 ,al, ; Chen et2017:26; Li et al,2008:62Lichtenberg & Ding مختلف دارای اثرات متفاوتی بر روی عملکرد غالت باشند)

(. آنچه در اینجا مورد بحث بوده تغییرات فضایی و زمانی عملکرد غالت است که متاثر از عوامل درونی و بیرونی متعددی است. به 2018:2
ش حاضر هدف اصلی تحلیل تغییرات فضایی و زمانی دو محصول اصلی در گروه غالت یعنی گندم و جو در پهنه فضایی همین دلیل در پژوه

 گیری الگوهای فضایی عملکرد غالت است.ایران است و همچنین هدف فرعی تحلیل برخی از عوامل اثر گذار بر شکل
 است هبود یکشاورز گیریکلشبه صورت تاریخی با است.  نیزم روی بر انتقال نسل بقا و یاقدامات بشر برا نیاز مهمتر یکی یکشاورز

، تیبقه جمعسا یب شیزال، با افحا نیبا اها و سپس در شهرها اسکان یافته است. بشر ابتدا در آبادیو  کم رنگ شده یریعشا یکه سبک زندگ
و سموم دفع  ییایمیش یاند کودهمان ییابزارها ظهور، محدود زیحاصلخ یهانیمحدود و زم ی. با وجود فضاافتی شیافزا زین یفشار بر کشاورز

از  یاعمده بخش تغذیه ود آورد تااین امکان را به وجشد و  یامر در ابتدا منجر به رونق بخش کشاورز نیا آغاز شد. 20و  19آفات از قرن 
بینی کرده فائو پیش 2012ر سال دجمعیت گرسنه هستند و تامین شود. با این وجود در حال حاضر تعداد زیادی از  یانسان در حال رشد تیجمع

رصدی د 60یاز غذایی آن افزایش میلیارد نفر خواهد رسید بنابراین جهت تامین ن 9به حدود  2050است با توجه اینکه جمعیت جهان در سال 
ست افزایش وجه بوده اتها مورد ز سوی دولتمحصوالت کشاورزی ضروری است. در جهت جبران این کمبود آنچه که تاکنون در دنیا به ویژه ا

فزایش تولید که برای ا هایی بودهای شیمیایی بوده است. همچنین معرفی محصوالت تراریخته از دیگر استراتژیکش استفاده از سموم و آفت
ن، اصلخیزی زمیحبومی، کاهش های های زیست محیطی، از بین رفتن گونهمورد توجه قرار گرفت که خود مشکالت متعدد از جمله، آسیب

ایداری در پخیر موضوع دهای اای را به دنبال داشته است. به همین دلیل در رویکرآلودگی و شوری خاک و افزایش انتشار گازهای گلخانه
یست و منابع طبیعی ط زاز محی حفاظت وکشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد به دنبال ایجاد تعادل بین تامین نیازهای غذایی بشر 

 (.,2018Arora :172های محیطی در هر منطقه است)است. و هدف آن ارتقاء عملکرد محصوالت کشاورزی متناسب با توان
 شکلذشته به گسال  50 یها طآن دیتولکه  ی بوده استگندم متک غالت از جمله انسان به شدت به ییغذا یهامیرژهای اخیر طی دهه

اما  هربازده بودو پ دیجد هایگونه گسترشو همچنین  افزایش سطح زیرکشت لیبه دل افزایش تولیداز  یاست که بخش افتهی شیافزا یریچشمگ
 (.2010mann, et al,Neu :316)بوده است دیجد یهایفن آور به کارگیریو  نیزم استفاده از دیتشد جهینت در ده این افزایش تولیدعم

 دیبع اریبساز طرفی  (.,2003:1917Rosegrant & Clineهد افزایش تقاضا برای محصوالت کشاورزی باشیم)رود در آینده نیز شاانتظار می
در  یاندهیور فزابه ط نیمچناست و ه ابیکم قابل کشت نیزم رایشود زتامین  افزایش سطح زیرکشت از طریقروزافزون  یتقاضا نیاست که ا

در حال  ییغذا یازهاین نینچ نیمتا یبرابنابراین، (.  ,2004DeFries et al :249)ردیگیمورد استفاده قرار م یکشاورز ریغ یهایکاربر
هم خواهد م اریبس لفق مختدر مناط عملکرد یهاکاهش شکاف یعملکرد و تا حد شیموجود، افزا یکشاورز یها نیدر زم دیتول شیرشد، افزا

صل رشد ر طول فدخاک، دما و آب موجود  تیفی، مانند کمختلف هایمکان ستیز طیمح طیشرا جهینت یبود. عملکرد محصول تا حد
 .( ,2019Prishchepov et al :21)است

ورهای ، بخصوص کشکشورها وری از موضوعات مهم برایافزایش بهرهوری مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل بحث افزایش بهره
ی تواند رویکردی وری کشاورزی مرهبا رفاه، کیفیت زندگی و فقر دارد، بنابراین به وری ارتباط مستقیمجهان سوم است زیرا که افزایش بهره

و  یدرآمد واقع شیافزاسبب؛  تواندیموری کشاورزی رشد بهره (Zhang et al, 2020:1)نوین برای درک اختالف درآمد در کشورها باشد.
 یامنکاهش نا ،ییاد غذامو متیکاهش قهای اقتصادی، به سایر بخشیی، انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی کاهش فقر در مناطق روستا

 یکشاورز یهاتیه فعالبمربوط  یطیمحی زیست فشارهایی، کاهش غذا میبهبود رژ، غذا قرار دادن در دسترسی با و کاهش گرسنگ ییغذا
 .(Shen et al, 2019:3)شود 

                                                 
1   -  Zero Hunger 
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Godfray et )هستند یضرور یجهان ییغذا تیامن یج، ذرت و جو براگندم، برن شامل محصوالتی مانندغالت همانطور که گفته شد 

2010:812al,.) ها ها و روغنی، چربیها، مواد معدننیتامی، وهادراتیها، کربوهنیاز پروتئ یبا منبع غن یآنها نه تنها محصوالت اصل رایز
نسبت را در سراسر جهان  یشتریب ییغذا یکرده و انرژ ایش پیداافز یشتریب ریدر مقادها تولید آنهستند که  یمحصوالتهمچنین هستند بلکه 

)تن در هکتار( است، که  یورمحصول)هکتار( و بهرهزیرکشت از سطح  یتابع خط کیمحصول)تن(  دیتول. کنندیم نیتأم تمحصوال به سایر
 (. ,2019:140Yu et al)اردبگذ ریتأث دیتواند بر کل تولیم یوربهره ایدر سطح محصول  رییدهد هرگونه تغینشان م

Licker et های مصرفی و شیوه مدیریت مزارع است)و نهادهمواد  تیفیک ریتحت تأث اریعملکرد محصول بسعالوه بر این 

2010:770al, .)وضعیتها و آموزش کشاورزان، ، مهارتیعیطب طیشراات رییتوان با تغیدر عملکرد محصول را م های فضایی، تفاوتنیبنابرا 
تواند منجر به افزایش اطالعات، اقدامات حمایتی و تامین ها میبیان نمود. درک این تفاوت یمحصوالت کشاورز دیدر تول یها و فناورادهنه

(. در همین زمینه برای تخمین و ارزیابی  ,2019:21Prishchepov et alنیازهای مناطق با هدف بهبود عملکرد در سطح مناطق شود)
محصوالت غالت در آینده الزم است ابتدا روندهای زمانی گذشته و همچنین الگوهای فضایی عملکرد غالت در سطح کشور  نیازهای جمعیت به

وری و عملکرد غالت در ایران مورد به عنوان یک مطالعه پایه و کاربردی مورد توجه قرار گیرد. آنچه تاکنون در مطالعات مختلف در زمینه بهره
های مختلف بر رشد گیاه و یا ا در سطح مزارع و با نگاه خرد بوده که در این مطالعات عمدتا با هدف بررسی اثرات نهادهبررسی قرار گرفته عمدت

های مختلف بذر در شرایط محیطی متفاوت بوده است و کمتر این مطالعات با رویکرد تامین امنیت غذایی و به صورت جامع بازدهی گونه
اند. به همین دلیل در مطالعه حاضر موضوع تغییرات زمانی و مکانی عملکرد غالت در را مورد مطالعه قرار داده های کشورها و شهرستاناستان

 شود.وری مناسب در سطح کشور پرداخته میهای دارای بهرهسطح کشور بررسی و به شناسایی مهمترین کانون

 

 شناسی پژوهشروش
تولید  لیو تحل فیوصتبه  یو شهرستان یاستان ،یمل اسیمقاله در سه مق نیاست. ا یلیلتح یفیمطالعه حاضر روش پژوهش به صورت توص در

  جهاد کشاورزی 1397تا  1362ز سال ای سال ها یکشاورز آمارنامهپژوهش از  نیمورد استفاده در ا یهاداده. پرداخته است غالت )گندم و جو(
ها از داده لیده است. جهت تحلشاستخراج  1397-1396و  1393-1392، 1383-1382، 1373-1372، 1363-1362دوره سال زراعی  5طی 
 ییو شناسا الت )گندم و جو(غتولید  ییفضا یاستفاده شده است. به منظور کشف الگو Arc GISنرم افزار  طیدر مح ییآمار فضا یهاکیتکن

 یژگی( با توجه وی)خوشه بندیمکان یهاشیگرا لیتحل یبرا روش کیداغ استفاده شد که  یهالکه لیتحل ای Giتمرکز آن از آماره  یهاکانون
 شود.می روش ارائه . در ادامه توضحیات الزم در مورد کاربرد و موارد استفاده این( استینواح ای)نقاط  ییفضا یهاداده

 استفاده است.  3حلیل لکه داغو ت 2بندی کم/زیاد خوشه، 1برای شناسایی و استخراج الگوهای فضایی کشت غالت از آماره موران سراسری

  (:1موران سراسری از طریق فرمول زیر محاسبه می شود)فرمول 

 
کار  وزن به میانگین متغیر در تمامی نواحی و  ،  jمقدار متغیر در ناحیه   ، iمقدار متغیر در ناحیه  تعداد نواحی،  nدر فرمول فوق 

+ متغییر است، مقدار نزدیک به صفر نشان دهنده الگوی فضایی تصادفی برای 1تا  -1معموال از i است. مقدار jو  iرفته برای مقایسه دو ناحیه 
 ;Levine,2004:187نشان دهنده باالترین تمرکز جغرافیایی مقادیر نامشابه و مشابه است) 1و  1پدیده است و مقادیر نزدیک به منفی 

Zhang et al,2008:213.) 
 

 ( لکه داغHot Spot Analysis یا آماره گتیس )– ( ارد جیGetis - Ord Gi) 

 (:2()فرمول Ord & Getis,1995:287تحلیل لکه داغ به روش زیر محاسبه می شود)

                                                 
1  -  Global Moran I 

2  -  High/Low Clustering 
3  -  Hot Spot Analysis 
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که هر عارضه در چارچوب خصیصه های همسایگی   jو iوزن فضایی بین عارضه  ،  jمقدار خصیصه برای عارضه   در این فرمول 

ادیر باال بزرگتر باشد مق Zی و هرچه امتیاز ( مثبت و معنادار از لحاظ آمارZبرابر با تعداد کل عارضه هاست. امتیاز استاندارد) nتحلیل می شود. و 
های سرد کوچکتر باشد یعنی لکه Zمنفی هرچه میزان   Zبندی شده است و لکه داغ تشکیل داده شده است و برای امتیاز به میزان زیادی خوشه

 (:4و  3()فرمول76 :1390شوند)عسگری، از طریق معادله زیر سنجش می و  Sشکل گرفته اند. 

 

 
 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
رف و طایی از یک غرافیپهنه ج ویژگی عمده جغرافیای طبیعی ایران، یعنی قرار گیری در کمربند خشک کره زمین و کوهستانی بودن

های انسانی و شکل فعالیت وثر درمموقعیت و موقعیت نسبی این سرزمین در ارتباط با همجواری با سایر اقوام از طرف دیگر، از جمله عوامل 
به  1377ر سال اساس آما رریکه بهای کوچ نشینی در طول تاریخ این کشور بوده است. و نقش بزرگی بر عهده داشته، به طوگیری انواع معیشت

حدوده مورد مطالعه در این پژوهش م(. 1: 1381اند)موالئی هشجین، های کشور پراکنده بودهغیر از استان کردستان کوچ نشینان در بقیه استان
 کیلومتر مربع در نیمهن لیومی 6/1 کشور ایران با وسعتی بیش ازباشد. شامل کل محدوده سیاسی و جغرافیایی ایران به غیر از آبهای آزاد می

 19درجه و  63 دقیقه تا 2رجه و د 44 دقیقه عرض شمالی از خط استوا و 46 و درجه 39دقیقه تا  4 درجه و 25جنوبی منطقه معتدل شمالی بین 
نقطه داخلی ایران با  نتری ست. پستامتر از سطح دریا  1200میانگین ارتفاع آن بیش از  .النهـار گرینویچ قرار دارددقیقه طول شرقی از نصف

ی خزر، های جنوبی دریاکناره رز قرار دارد. درمتر، در میان رشته کوه الب 5610دماونـد با ارتفـاع  متر، در چاله لوت و بلندترین قله آن 56ارتفاع 
 وهای بیابانی زمین ی بسیار وهاکشور ایران به دلیل گستردگی و وجود کوهستان. دریای آزاد است تر از سطحمتر پایین 28ارتفاع زمین 

زرگ افریقا و و صحرای ب دیترانهمو نیز به علت قرار داشتن در مجاورت نسبی اروپا و دریای  همجواری با دو دریـای بزرگ در شمال و جنوب
(. وجود این 49: 1398ایران،  ر)مرکز آما باشدسرزمیـن وسیع سردسیـری، دارای تنوع اقلیمی فراوانی می ارتفاعات داخلی آسیا و اقیانوس هند و

ش حاضر در ت. در پژوهوده اسببه عنوان انگیزه اصلی در این پژوهش جهت تحلیل الگوی فضایی عملکرد غالت در پهنه فضایی ایران  تفاوت
 ت پرداخته شدهی عملکرد غالشهرستان( به تحلیل تغییرات فضایی و زمان 429استان( و شهرستانی) 31سه سطح ملی)کشور ایران(، استانی)

 ت.اس
 

 ها و بحثیافته
 یدر سطح مل غالت عملکرد

تن در هکتار بوده است 1متوسط عملکرد گندم کشور برابر با  1362دهد که در سال نشان می 1397تا  1362بررسی عملکرد غالت در طی بازه 
تن در  7/1بوده است و عملکرد جو  6/1گندم برابر با  متوسط عملکرد 1372تن در هکتار بوده است. در سال  1/1و در همین سال عملکرد جو 

تن در هکتار بوده  8/1تن در هکتار بوده است که عملکرد جو در همین سال  2/2متوسط عملکرد گندم برابر با  1382هکتار بوده است. سال 
ر آخرین سال زراعی مورد بررسی متوسط تن در هکتار و جو نیز همین مقدار بوده است. د 7/1، متوسط عملکرد گندم 1392است. در سال 
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تن  3/1ساله با رشد  35تن در هکتار رسیده است. متوسط عملکرد گندم در طی دوره  2تن در هکتار رسید و میزان جو به  3/2عملکرد گندم به 
 تن در هکتار همراه بوده است. 9/0در هکتار و جو نیز با رشد 

 
 1397تا سال  1362 ال. تغییرات عملکرد گندم و جو از س3جدول 

عملکرد کل  عملکرد جو عملکرد گندم سال

 غالت
1363-1362 1 1/1 2/1 

1373-1372 6/1 7/1 8/1 

1383-1382 2/2 8/1 4/2 

1393-1392 7/1 7/1 1/2 

1396-1397 3/2 2 4/2 

 +2/1 +9/0 +3/1 تغییرات

 1397تا  1362منبع: جهاد کشاورزی، 

 
 استانیتحلیل عملکرد غالت در سطح 

را ملکرد را داعان باالترین های داخلی مانند سمنان، تهران، اصفهان، یزد و کرمهای شمالی، استاناستان 1362-1363در سال زراعی 
 1372-1373ال سدر  اند.حداقل عملکرد را دارا بودههای شمال غربی و غرب های شمال شرقی تا جنوب شرقی و استاناند. استانبوده

و فارس نیز  انمزگان، کرم، هرتانهای سمنان، گلساند. استانداخلی مانند یزد، تهران و اصفهان بیشترین میزان عملکرد را داشتههای استان
اکثر حدهرمزگان و قم، تهران، اصفهان  مانند ایران و جنوبی های داخلیاستانمدتا ع 1382-1383اند. در سال زراعی عملکرد باالیی داشته

های خی از استانغربی و بر های شمالاند. استاندر رده میانی عملکرد قرار گرفته های شمال شرقی تا جنوب شرقیاند. استانتهعملکرد را داش
در  کرمانهای فارس و های داخلی، استانهای شمالی، برخی استانناستا 1392-1393در سال  اند.ایین ترین میزان عملکرد را داشتهغربی پ

ی های شمال غربهرستانشارند و دهای شمال شرقی و شرق در رده میانی عملکرد قرار استان اند.رین میزان عملکرد را داشتهر بیشتجنوب کشو
های بوده است و شهرستان قمتهران و  استان میزان عملکرد دراالترین ب 1396-1397در سال زراعی  اند.تا غرب کمترین عملکرد را داشته

انی عملکرد در رده می ق و غربهای شمال شرقی، شردهند. استانهای جنوبی نیز عملکرد باالیی را نشان میشهرستانشمالی و داخلی و برخی 
دهد ندم نشان میی عملکرد گزمان همچنین روند اند.مترین میزان عملکرد را دارا بودهگیرند. استان های شمالی غربی و جنوب شرقی کقرار می

های از استان هیچکدام 1362-1363های کشور عملکرد افزایش پیدا کرده است. به طوریکه در سال زراعی به صورت کلی در سطح استان
تار افزایش یافته است و تن در هک 3ز اهای با عملکرد بیش های بعد تعداد استاناند. اما در سالتن در هکتار را نداشته 3کشور عملکرد بیش از 

نی عملکرد اند. بنابراین روند زماتن در هکتار بوده 3استان کشور دارای عملکرد بیش از  9تعداد  1396-1397در پایان دوره یعنی سال زراعی 
 (.1ساله مورد بررسی افزایشی بوده است)شکل  35گندم)تن در هکتار( طی دوره 
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 1397تا  1362 سال از عملکرد گندم فضایی و زمانی تغییراتنقشه  .1شکل 

 
اند. اشـتهن میزان عملکرد جو را دشتریبی ی مانند تهران، یزد، اصفهان و کرمانهای نواحی داخلی و جنوباستان 1362-1363در سال زراعی 

-1383اند. در سال مانند تهران، مرکزی، یزد و اصفهان حداکثر عملکرد جو را نشان داشته های داخلیبیشتر استان 1372-1373در سال زراعی 
های آن اسـتان و بعد از اده اندقم میزان باالی عملکرد جو را نشان د و اصفهان، تهران مرکزی، یزد، سمنان،ی مانند مرکزهای استاننیز  1382

در  اند.ا داشتهعملکرد جو ر کمترین میزان و جنوب غرب کشور های واقع در جنوببرهی استان. اند.خراسان، کرمان، همدان و قزوین قرار داشته
دهـد کـه  نشـان مـی 1396-1397اند. بررسی اخرین سال زراعی، شتهداهای اصفهان و قم باالترین میزان عملکرد را استان 1392-1393سال 
 اند.جـو را داشـته ردمیزان عملک بیشترین ، قزوین، سمنان، اصفهان و یزدتهران هایقم باالترین عملکرد را داشته است و بعد از آن استان استان

و جـلکـرد محصـول دهد به صورت کلی طی دوره مورد بررسی عمهای کشور نشان میی عملکرد جو در سطح استانهمچنین بررسی روند زمان
 6اند امـا در انتهـای دوره تعـداد تن در هکتـار نداشـته 3ها عملکرد باالی افزایش پیدا کرده است. به طوریکه در ابتدای دوره هیچکدام از استان

انـد کـاهش یافتـه اسـت. تـار بودهتن در هک 1هایی که دارای عملکرد کمتر از اند و تعداد استانر هکتار بودهتن د 3استان دارای عملکرد باالی 
 (.2بنابراین روند تغییرات زمانی عملکرد جو رو به افزایش بوده است)شکل 
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 1397تا  1362از سال د جو عملکر فضایی و زمانی تغییراتنقشه  .2شکل 

 

 سطح استانی تغییرات عملکرد غالت در

. در اینجا جهت یکسان بودن دهدینشان مرا  1397تا  1362ساله  35طی دوره  عملکرد گندم و جو ییفضاتغییرات  یپراکندگ( 3)شکل
ه اسبگرفته و بلکه با استان مادر محاند مورد محاسبه قرار نتاسیس شده 1362هایی که بعد از سال مبنای زمانی محاسبه نرخ تغییرات در استان

ساله مورد  35ا طی دوره رملکرد عهایی هستند که بیشترین افزایش های با رنگ تیره استاندهد استاناند. همانطور که این نقشه نشان میشده
ن اند. بر ایررسی داشتهبمورد  هایی هستند که بیشترین میزان کاهش عملکرد را طی دورههای با رنگ روشن استاناند. و استانبررسی داشته
یشترین بین میزان کاهش عملکرد گندم را داشته است. همچنین استان خراسان رضوی درصد بیشتر  -50/0اصفهان با نرخ رشد  اساس استان

های واقع در نیمه غربی و استان درصد بوده است. همچنین برخی 90/25رخ داده که نرخ رشد آن برابر با  میزان افزایش عملکرد گندم در آن
کز، ر مناطق مردهای کشور که عمدتا ناند. و سایر استادرصد افزایش قابل توجهی در عملکرد گندم داشته 5/4تا  2جنوبی کشور با نرخ رشد بین 

ها مانند یز برخی استانل جو ناند. همچنین در محصودرصد گندم بوده 2اند دارای نرخ رشد کمتر از شرق و تا حدودی شمال کشور واقع شده
ستان خراسان اده است. و ها منفی بوکه نرخ رشد عملکرد جو آن مازندران، فارس، کرمان و بوشهر دارای بیشترین میزان کاهش عملکرد بوده

ن، لستان، زنجاگهای دیگر مانند درصد دارای بیشترین میزان افزایش عملکرد جو بوده است. همچنین برخی استان 62/20رضوی با نرخ رشد 
نرخ رشد  های کشور نیز دارایاند. و سایر استاندرصد افزایش عملکرد قابل توجهی داشته 4تا  2همدان، کرمانشاه و کردستان با نرخ رشد بین 

 (.3 شکلاند)درصد در عملکرد محصول جو بوده 2کمتر از 
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 1397تا  1362از سال  و جو در سطح استانی گندم عملکرد راتییتغنقشه . 3 شکل

 

 تحلیل الگوی فضایی عملکرد غالت در سطح شهرستانی

 واقع در محدوده هایشهرستان برخی که دهدین منشا 1396-1397 یگندم و جو را در سال زراع یی عملکردفضا عی، توز4شکل 
دارند را ندم گکرد باالی عمل شورمختلف ک و تعداد محدودی نیز به صورت پراکنده در مناطق گلستانسمنان، اصفهان، فارس، تهران،  هایاستان

تار( گندم و تن در هک 4تا  2به صورت کلی مناطق مرکزی و شرقی کشور دارای عملکرد باالتر). استتن در هکتار  4مقدار آن بیش از که 
ها که عمدتا اد اندکی از شهرستاندتن در هکتار( گندم هستند. همچنین در محصول جو نیز تع 2تا  0تر)مناطق غربی کشور دارای عملکرد پایین

مناطق مرکزی و شرق کشور  تن در هکتار هستند. در محصول جو نیز عمدتا 4اند دارای عملکرد بیش از در مناطق مرکزی کشور واقع شده
جو  کتار(هتن در  2تا  0ر)تکرد پایینتن در هکتار( بوده و مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی شمال کشور دارای عمل 4تا  2دارای عملکرد بیشتر)

 (.4هستند)شکل 
 

 
 1396-1397پراکندگی فضایی عملکرد گندم و جو در سال زراعی نقشه . 4شکل 
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 دز تحلیل خوهای کشور او جو در سطح شهرستانگندم ای یا تصادفی بودن الگوی فضایی عملکرد در ادامه پژوهش جهت تعیین خوشه
-ان+ باشد نش1تر به مانیکه مقدار موران برابر یا نزدیکزمتغیر است.  -1+ و 1دامنه موران بین  است.استفاده شده  موران همبستگی فضایی

هنده پراکنده بودن الگوی باشد نشان د -1به  ترای بودن الگوی فضایی مشاهده شده است و زمانیکه مقدار موران برابر و یا نزدیکدهنده خوشه
شاهده شده مگوی فضایی در ال قدار موران نزدیک صفر باشد نشان دهنده تصادفی بودن و عدم ارتباطفضایی مشاهده شده است. و زمانیکه م

 ایوارض و عاشند. اگر ب طه داشتهرابو باهم  کیبه هم نزد ییایاز نظر جغراف ریمتغ کی ریدهد که مقادیرخ م یزمان یقو یخود همبستگ است.
حاصل از خود  جیها است. نتاآن نیشده باشند نشان دهنده عدم وجود رابطه ب عیدر فضا توز یفمربوط به آنها به طور تصاد یهاریمتغ ریمقاد

به  مقدار کهیوربه ط است. های کشورشهرستاندار در سطح  یو معن یاخوشه ینشان دهنده وجود الگوعملکرد گندم و جو  ییفضا یهمبستگ
نشان دهنده  +1ه عدد بشاخص  نیا تر بودنکینزد لیاست و به دل485/0با برابر  سراسری برای عملکرد گندم دست آمده آماره موران

 یکننده وجود الگو دییصفر که تا برابر با P-Valueو مقدار  23/16برابر با  زین Zمقدار  نیاست. همچن یاخوشه ی فضاییالگو کی گیریشکل
سمت راست( نیز نشان  ) 5 ت. همانطور که در شکلاسدرصد  99و رد تصادفی بودن الگوی فضایی عملکرد گندم با سطح اطمینان  یاخوشه

 شخیص است.ای عملکرد گندم قابل تاستاندارد در دنباله راست و قرمز رنگ توزیع نرمال الگوی خوشه Zداده شده است با قرار گرفتن آماره 
 + 1شاخص به عدد  نیا تر بودنکینزد لیو به دل است388/0برابر با  سراسری برای عملکرد جو مقدار به دست آمده آماره مورانهمچنین، 

کننده  دییصفر که تا ابرابر ب P-Valueو مقدار  92/14برابر با  زین Zمقدار  نیاست. همچن یاخوشه ی فضاییالگو کی گیریشکلنشان دهنده 
سمت چپ( نیز ) 5 در شکل همانطور که ت.اسدرصد  99و رد تصادفی بودن الگوی فضایی عملکرد جو با سطح اطمینان  یاخوشه یوجود الگو

شخیص تای عملکرد جو قابل وشهخاستاندارد در دنباله راست و قرمز رنگ توزیع نرمال الگوی  Zنشان داده شده است با قرار گرفتن آماره 
 .(5)شکل است

 

 
 1396-1397. تحلیل موران سراسری عملکرد گندم)سمت راست( و جو)سمت چپ( 5شکل 

 
های داغ های با مقادیر باال و پایین که دارای همبستگی فضایی نیز باشد از تحلیل خوشههای فضایی با تمرکز خوشهپهنهجهت شناسایی 
 ییرضه به تنهااع کی. کندینگاه م آن قرار دارد، یگیکه در همسا یابزار در واقع به هر عارضه در چارچوب عوارض نیااستفاده شده است. 

هم خود عارضه و هم  دیبا شود، شناختهدار  یسرد معن ایداغ  به عنوان خوشهعارضه  کی نکهیا یبدهد، برا لیسرد تشک ایداغ  خوشه تواندینم
داده شده  شینما( 6)شکلشود. همانطور که در  یمعنادار  تلق فضایی سرد باشد تا از نظر آمار ایآن قرار دارند داغ  یگیکه در همسا یعوارض
 یهاخوشه لتشکی و اندمربوط به عملکرد گندم و جو در کنار هم واقع شده نییپا ریکه مقاد هایی هستندرستانشه مناطق با رنگ آبی است،

خوشه  لیو تشک اندتجمع کردهعملکرد گندم و جو  یباال ریهستند که در آنها مقاد هاییمناطق با رنگ قرمز شهرستان نهمچنی. اندسرد داده
یک خوشه منطبق مناطق . است شکل گرفتهدر سطح کشور خوشه داغ  دوغ عملکرد گندم حاکی از آن است که تحلیل لکه دا. اندداغ داده یها

های گلستان و های همجوار مانند البرز، قم، قزوین، مرکزی، سمنان و همچنین استانشمالی کشور در پیرامون استان تهران و برخی استان



 43                                  سبکبار و همکارانفرجی / ...تحلیل الگوی فضایی ـ زمانی عملکرد   

 

هایی از استان اصفهان شکل گرفته است. به جنوب کشور و منطبق با استان فارس و بخشمازندران در شمال کشور است. و خوشه دوم در 
اند که نشان دهنده تمرکز مقادیر باالی عملکرد گندم در این مناطق است. توان گفت هر دو خوشه در مناطق دشتی کشور ایجاد شدهنوعی می

در غرب کشور شکل گرفته است که حاکی از عملکرد پایین گندم در این  های داغ یک خوشه گسترده و نواری شکل سرد نیزدر کنار خوشه
های مجاور آن و همچنین استان گلستان و مناطق است. همچنین در محصول جو نیز یک خوشه داغ منطبق با استان تهران و برخی استان

داغ یک خوشه  جو در این منطقه است. در کنار خوشهمازندران در شمال کشور شکل گرفته است که نشان دهنده تمرکز مقادیر باالی عملکرد 
 (.6سرد عملکرد جو نیز در مناطق جنوبی و غربی کشور ایجاد شده است که به معنای تمرکز مقادیر پایین عملکرد جو در این مناطق است)شکل 

 

 
 1396-1397های داغ عملکرد گندم و جو . تحلیل خوشه6شکل 

 

 گیرینتیجه
از  اره است.ف توسعه هزز اهداا یکیامروز و  یایدن یهاچالش نیاز مهمتر نینفر از مردم کره زم اردیلیاز هفت م شیب یغذا برا نیتأم

مندان دانش دیشد د توجهمردم مور هیتغذ موضوعهاست که اند و مدتبوده ییغذا تیحفظ امن ی، مردم در تالش مستمر براابتدای تاریخ
معطوف  ییغذا تینام هیاول یاکردهیرواند. ها به مطالعه ابعاد خاصی از امینت غذایی پرداختهو هرکدام از آنقرار گرفته های علمی مختلف حوزه

 زیناچ دیرت خر، قدییغذا تیدم امنعیکی دیگر از رویکردها به . نمودفراهم میرا  یبود که امکان زنده ماندن در هنگام قحط ییغذا ریبه ذخا
 سدر دستر یعنی سه جنبه، نید. اش ییغذا تیامن یباعث نگران ییمواد غذا یمحتوا الم بودنس تیفیک عد از آنو ب بود. تیجمع رتریاقشار فق
رد توجه های اخیر مور دههدابعاد در طول زمان،  نیهمه ا یداریپا نی، و همچنییمواد غذا تیفیو ک یمنیو ا یو اقتصاد یکیزیبودن ف
مینت غذایی جمعیت ادر تامین  ن مرحلهبنابراین در این مورد اولی .االن حوزه امنیت غذایی بوده استملی و همچنین فع، های بین المللیسازمان

ز محصوالت اغالت یکی  ن میاندر حال رشد به ویژه در کشورهای در حال توسعه فراهم بودن و دسترسی فیزیکی به مواد غذایی است. در ای
صرف غیر م و طیور)مایع داز نیازهای غذایی انسان)مصرف مستقیم( و تامین خوراک صنغذایی اساسی مورد نیاز بشر است که بخش عمده ا

اند در این ادهدود اختصاص ا به خمستقیم انسان( را بر عهده دارد. در ایران نیز محصوالت گروه غالت بیشترین میزان سطح زیرکشت زراعی ر
صرف غیر مو طیور و  اک دامن به صورت مستقیم( و جو )عمدتا تامین خوربین دو محصول استراتژیک گندم)عمدتا تامین نیاز غذایی انسا

دهند. از اینرو با توجه به یدرصد از تولیدات غالت را پوشش م 87درصد از کل سطح زیرکشت و حدود  95مستقیم انسان( به تنهایی حدود 
ی و زمانی غییرات فضایها و همچنین توری و عملکرد آنهاهمیت این محصوالت در تامین نیازهای غذایی کشور در مطالعه حاضر وضعیت بهر

 آن در سه سطح ملی، استانی و شهرستان مورد تحلیل قرار گرفته است.
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وریکه در طل است. به و محصوبررسی تغییرات زمانی عملکرد گندم و جو در سطح ملی نشان دهنده افزایش عملکرد در هکتار برای این د
د عملکر 1397تا سال  1362ز سال اتن در هکتار رسیده است و در واقع  3/2تن در هکتار به  1له مورد بررسی از سا 35محصول گندم طی دوره 

ن در هکتار به ت 2/1رد از تن در هر هکتار افزایش پیدا کرده است. همچنین در محصول جو طی دوره مورد بررسی عملک 3/1محصول گندم 
هر هکتار افزایش پیدا کرده  تن در 2/1عملکرد در هکتار محصول جو  1397تا سال  1362از سال تن در هکتار رسیده است به عبارتی  4/2

ش کشاورزان زایش آگاهی و دانساله به صورت کلی بر اساس توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی، اف 35است. افزایش عملکرد در طی دوره 
همیت و اشاورزی از بخش ک ت. اما در بین عوامل اثر گذار توسعه مکانیزاسیونها قابل تبیین اسکش و بعضا افزایش برخی سموم و آفت

 اثرگذاری بیشتری برخوردار بوده است.
ها رو به افزایش بوده استان بررسی عملکرد در سطح استانی نیز حاکی از آن است که طی دوره مورد مطالعه عملکرد گندم و جو در سطح

غییرات عملکرد ت. و بررسی رده استکهای با عملکرد باال افزایش پیدا با عملکرد پایین کاهش و تعداد استانهای است و در واقع تعداد استان
است و به  ل جو داشتهه محصوبهای کشور نمود بیشتری نسبت دهد ارتقاء عملکرد در هکتار محصول گندم در سطح استاناستانی نیز نشان می

های کشور تماما دارای انایر استسو قم( دارای نرخ رشد منفی و کاهش عملکرد در محصول گندم بوده و عبارتی تنها دو استان)استان اصفهان 
جنوب کشور  وغربی کشور  های واقع در نوارها استان خراسان رضوی و برخی استاناند که در میان آننرخ رشد مثبت و افزایش عملکرد بوده

تر اشاره شد که پیش مانطورهاند. اما در محصول جو یش عملکرد محصول گندم را تجربه کردهبیشترین میزان نرخ رشد مثبت یا همان افزا
استان)خراسان  7سی تعداد رد بررهای کشور طی دوره موافزایش عملکرد نسبت به گندم با شدت کمتری رخ داده است. به طوریکه در بین استان

اسان رضوی، گلستان و اند. و استان خرارس( دارای نرخ رشد منفی یا کاهش عملکرد جو بودهشمالی، مازندران، البرز، بوشهر، اصفهان، کرمان و ف
کتار را ملکرد در هعفزایش های غربی کشور مانند کرمانشاه، کردستان، همدان و زنجان باالترین نرخ رشد مثبت یا همان ابرخی استان

 اند.کردهتجربه
نش نوعی پراک ست. بهاای در پهنه فضایی کشور گیری الگوی خوشهیز نشان دهنده شکلتحلیل الگوهای فضایی عملکرد گندم و جو ن

ای است و واحدهای ک الگوی فضایی خوشهی( دارای 1396-1397فضایی عملکرد این دو محصول بر اساس آمار آخرین دوره مورد بررسی)
اند. در این ههای فضایی دادوشهخدر کنار هم قرار گرفته و تشکیل های کشور( با مقادیر باال و پایین عملکرد فضایی مورد بررسی)شهرستان

های همجوار آن استان های داغ عملکرد محصول گندم شامل دو خوشه اصلی هستند که یک خوشه با محوریت استان تهران وزمینه خوشه
فارس و  وریت استانبا مح وم در جنوب ایرانمانند قزوین، البرز، قم، مرکزی، سمنان، مازندران و گلستان شکل گرفته است و خوشه د

های تانو برخی اس تهران هایی از استان اصفهان شکل گرفته است. همچنین در محصول جو نیز یک خوشه داغ اصلی با محوریت استانبخش
محصول  ی در عملکردفضایی گیری چنین الگوهاهمجوار و نزدیک شکل گرفته است. آنچه در اینجا قابل بحث است عوامل اثر گذار بر شکل

حصوالت ر عملکرد مر تغییدگندم و جو است. همانطور که در ادبیات موضوعی و مبانی نظری پژوهش بحث شد به صورت عام عوامل متعددی 
ین در گی زمات و گستردحت قطعتوان به شرایط آب و هوایی، کیفیت خاک، کیفیت بذر، مساکشاورزی اثر گذار هستند از جمله این عوامل می

ارای شدت و داطق مختلف در من دسترس، کیفیت و کمیت آب، دانش کشاورزان و مکانیزاسیون کشاورزی اشاره نمود که هر کدام از این عوامل
ل زمین و توان گفت عاممی های داغ در مناطق عمدتا دشتی کشورهایی هستند. در مطالعه حاضر با توجه به شکل گیری خوشهضعف و تفاوت

لف آن مناطق ر حالت مخاشود. که دس بودن زمین کافی مهمترین عامل اثر گذار بر باال بودن عملکرد محصول گندم و جو شناخته میدر دستر
و نیز در این د گندم و جعملکر باشد مقادیر پایینغربی کشور که عمدتا دارای موقعیت طبیعی کوهستانی هستند و زمین کافی در دسترس نمی

الت یعنی صلی گروه غامحصول  اند. در مطالعه حاضر تغییرات فضایی و زمانی عملکرد دوگرفته و تشکیل خوشه سرد دادهمناطق کشور قرار 
حلیل قرار گرفت تمین( مورد ی به زگندم و جو مورد بررسی قرار گرفت و به صورت کلی عوامل اصلی اثر گذار بر عملکرد غالت در ایران)دسترس

ر راستای تامین دبر داشتن  هت گامجها و تحقیقات بیشتری در این حوزه باشد و در همین زمینه ه عنوان پایه پژوهشتواند بکه این مطالعه می
تولید غالت،  ء عملکرد وارتقا های آبخیز مختلف جهتهایی از قبیل؛ ظرفیت سنجی مناطق و حوزهامینت غذایی کشور الزم است انجام فعالیت

های امنیت غذایی اخصشالت و طح کشور و عوامل اثر گذار بر آن، ارزیابی و تحلیل همبستگی بین عملکرد غرصد مستمر عملکرد غالت در س
های دارای ظرفیت به عنوان قطناسب بمهای با عملکرد در کشور، بررسی آینده نگارانه عملکرد و تولید غالت با نگاه امنیت غذایی، تعیین پهنه

ن به عنوان آو اختصاص  ای دامهای با عملکرد پایین به عنوان مناطق دارای ظرفیت برای چرعیین پهنهجهت تولید و تامین غالت کشور و ت
 ریزان قرار گیرد.گذاران و برنامهقلمرو کوچ نشینان مورد توجه پژوهشگران، سیاست
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ABSTRACT 
Introduction Rapid population growth and limited production resources, especially in the agricultural 

sector, have made the issue of food security one of the challenges in the world. One of the main goals of 

sustainable development is to end hunger, achieve food security and develop sustainable agriculture. But 

predictions indicate that this goal will be difficult to achieve. Thus, world hunger is increasing and the 

lives of many people are directly and indirectly dependent on agriculture. 

Purpose of the research: one of the basic approaches to agricultural development and food needs is to 

increase the yield and productivity of agricultural products for this reason, the present study was 

conducted with the aim of analysis patterns and spatial and temporal changes in cereal yield (wheat and 

barley) in Iran during a 35-year period from 1983 to 2018. 

Methodology: This study is an applied research and methodologically descriptive-analytical. Data and 

information were collected in a library method. Gi statistic or hot spot analysis used to discover the 

spatial pattern of cereal production (wheat and barley) and to identify its focal points. Arc GIS software 

was used to analyze the data. 

Geographical area of research: The study area in this study includes the entire political and 

geographical area of Iran except open waters. In the present study, three levels of national (Iran), 

provincial (31 provinces) and counties (429 counties) have been analyzed for spatial and temporal 

changes in cereal yield. 

Results and discussion: Findings and Discussion: During the study period, Isfahan province had the 

highest decrease in wheat yield and Khorasan Razavi province had the highest increase in wheat yield. In 

barley, some provinces such as Mazandaran, Fars, Kerman and Bushehr had the highest decrease in yield 

and Khorasan Razavi province had the highest increase in barley yield. 

Conclusion: The results of research at the national and provincial levels show an increase in cereal yield 

during the study period. Also, spatial analysis at the county level shows the formation of a cluster pattern 

with a concentrate on high cereal yields in some plain areas of Iran. 
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