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 تعييه عًامل مًثر بر سطح زير كشت كلسا در استان َمدان

 با استفادٌ از مدل دي مرحلٍ اي َكمه

 

 سيذ هحسي سيذاى - محمد رضا كُىسال

 Kohansal1@yahoo.com كطبٍسصي داًطگبُ فشدٍسي هطْذثِ تشتيت داًطيبس گشٍُ التػبد 

 seyedan1969@gmail.comٍ داًطدَي دكتشي گشٍُ التػبد كطبٍسصي داًطگبُ فشدٍسي هطْذ  

  چكيدٌ:

ضَد. دس سبلْبي اخيش اص كل ًيبص كطَس ثِ ايي سبالًِ همبديش لبثل تَخْي اص هٌبثغ اسصي غشف ٍاسدات سٍغي خَساكي هي

ي ضذُ است. ايي دس حبلي است كِ دس دسغذ آى اص عشيك ٍاسدات تأهي 91دسغذ آى اص عشيك تَليذات داخلي ٍ  11هبدُ غزايي 

اي كطَس تأكيذ ضذُ كِ سٍغي ًجبتي هَسد ًيبص ثبيذ اص عشيك تَليذات داخلي تأهيي ضَد. ثِ ّويي هٌظَس دس پبيبى ّبي تَسؼِثشًبهِ

س  ايي ساستب ددسغذ افضايص هي يبفت.   51دسغذ فؼلي ثِ  11اص هي ثبيست ثشًبهِ چْبسم تَسؼِ تَليذ سٍغي ًجبتي دس داخل كطَس 

ثش تأثيش گزاس ثشسسي ػَاهل كطت كلضا چٌذ سبلي است كِ هَسد تَخِ ثشًبهِ سيضاى لشاس گشفتِ است .ثب تَخِ ثِ ضشٍست هَضَع، 

استفبدُ اص سٍش ثب  كِ ستا تحميك حبضش تالضي دس ايي ساستباًتخبة ايي هحػَل هْن هي ثبضذ. فشايٌذ تػويوگيشي كطبٍسصاى دس 

هَسد ثشسسي لشاس گشفتِ هسئلِ ( ٍ سٍش دٍ هشحلِ ي ّكوي Tobitتحليل تَثيت )،( OLS) اٍلهدزٍسّبي هتذشسيَى كوتشيي گس

  است.

 ضبغليي، سغح اغلي، تؼذاد كطبٍسص، ضغل خذهبت، سي هشكض ًضديكتشيي تب سٍستب فبغلِدّذ كِ ًتبيح تحميك ًطبى هي

كلضا ٍ  ّضيٌِ ثِ سَد ٍ گٌذم ٍ خَ ، ًسجت كلضا ّكتبس يك َس، سَدتشاكتهبلكيت كلضا،  كطت هضسػِ، سبثمِ كل تحػيالت، اًذاصُ

 اص هْوتشيي ػَاهل تؼييي كٌٌذُ تَسؼِ كطت كلضا دس ايي هٌغمِ ثِ ضوبس هي سًٍذ.گٌذم ٍ خَ 

 استبى ّوذاى -ّكوي -تَثيت -كلضا ياشٌ َاي كليدي:
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 مقدمٍ:

دٌّذ. دس هيبى ايي گشٍُ اص گيبّبى، كطت كلضا ل هيّبي سٍغٌي پس اص غالت، دٍهيي رخبيش غزايي خْبى سا تطكيداًِ

دسغذ سٍغي  41-45 داساي  ايي گيبُ هَسد تَخِ لشاس گشفتِ است.غشفبً ثب ّذف استحػبل سٍغي اص آى دس ثسيبسي اص كطَسّب 

غ تَليذ ايي دسغذ اص تَليذ سٍغي ثؼذ اص سَيب ٍ ًخل سٍغٌي سَهيي هٌج 2/13كلضا ثب  .(4)هي ثبضذدسغذ پشٍتئيي  25-17ٍ 

دسغذ آى اختػبظ ثِ كطَسّبي  4/89هيليَى تي تَليذ داًِ كلضا دس دًيب  34(. اص هدوَع 4سٍد )هبدُ دس خْبى ثِ ضوبس هي

چيي، ٌّذ، كبًبدا ٍ كطَسّبي اسٍپبيي )فشاًسِ، اًگلستبى ٍ آلوبى( داسد. سِ كطَس چيي، ٌّذ ٍ كبًبدا ثِ تشتيت تَليذ كٌٌذگبى 

اًذ. كطَس دسغذ تَليذات سا ثِ خَد اختػبظ دادُ 65دسغذ اص كل اساضي صيش كطت ٍ  7/71ثَدُ، كِ  ػوذُ كلضا دس خْبى

سسذ، اهب كطَس كبًبدا هيضبى كٌٌذ كِ ثيطتش آى ثِ هػشت داخلي دسغذ كلضا خْبى سا تَليذ هي 42چيي ٍ ٌّذ دس هدوَع 

هب ثِ دليل ػذم تَخِ ثِ تَليذ گيبّبى سٍغٌي ٍ اص عشفي  هْوتشيي ػشضِ كٌٌذُ ايي هحػَل ثِ ثبصاسّبي خْبى است. دس كطَس

ّبي ّبي اخيش هَخت ضذُ كِ سبليبًِ همبديش لبثل تَخْي اص هٌبثغ اسصي غشف ٍاسدات سٍغيافضايص هػشف آى دس دِّ

اسدات دسغذ( اص عشيك ٍ 91ّضاس تي آى ) 81ّضاس تي ًيبص سبالًِ سٍغي ًجبتي كطَس  911خَساكي ضَد. دس حبل حبضش اص 

دسغذ آى اص كلضا ٍ سبيش گيبّبى سٍغٌي ضبهل سَيب، پٌجِ داًِ،  31ّضاس تي تَليذ سٍغي داخلي  91(. اص 6ضَد )تأهيي هي

(. اص داليل تَخيْي افضايص 6دسغذ دس سدُ ّبي ثؼذي لشاس داسًذ) 2ٍ  16، 24، 27آفتبثگشداى ٍ گلشًگ ثِ تشتيت ثب همبديش 

 هَاسد صيش اضبسُ كشد:تَاى ثِ سغح صيش كطت كلضا هي

 ثبضذ.ثذليل افضايص خوؼيت ٍ تغييش الگَي هػشف، هيضاى تمبضب ثشاي سٍغي ًجبتي ثيص اص ػشضِ داخلي آى هي -

 ٍاثستگي ضذيذ ثِ ٍاسدات سٍغي ًجبتي ٍ ثبلغجغ خشٍج هجبلغ لبثل تَخْي اص دسآهذ اسصي -

 دسغذ ثبالي سٍغي دسداًِ كلضا ًسجت ثِ سبيش گيبّبى سٍغٌي -

 ُ ثَدى كطت ايي گيبُ ٍ اهكبى استفبدُ اص ًضٍالت آسوبًي پبييض -

 دس تٌبٍة لشاس گشفتي آى ثب غالت ٍ اهكبى افضايص ػولكشد هحػَالت كطت ضذُ ثؼذ اص كلضا  -

 ثذليل صٍدسس ثَدى آى اهكبى تْيِ صهيي ثشاي كطت ثؼذي اهكبى پزيش است. -

 اص عشيك تَسؼِ كطت كلضا تدبسة كطَسّبي پيطشفتِ خْبى دس افضايص تَليذ سٍغي ًجبتي  -
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استبى ّوذاى ًيض ّوضهبى ثب اخشاي عشح تَسؼِ كطت كلضا ٍ ثب تَخِ ثِ ػذم سبثمِ كطت ايي گيبُ دس هٌغمِ ثِ تشٍيح آى 

ّكتبس افضايص يبفتِ   2511ّكتبس دس سبل اٍل اخشاي عشح اكٌَى ثِ  274الذام كشدُ است. ثِ ًحَي كِ سغح صيش كطت آى اص 

استبى كطت كلضا يك صساػت پبييضُ هحسَة هي ضَد ٍ ثبلغجغ دس سلبثت ثب هحػَالت پبييضُ )گٌذم، خَ( لشاس داسد.  (. دس ايي3است)

 ػَاهل تأثيش گزاس ثش اًتخبة ٍ سغح صيش كطت ايي هحػَل هي ثبضذ.اضبسُ ضذُ ّذف كلي ايي تحميك ثشسسي هَاسد ثب تَخِ ثِ 

ًيبص اص عشيك اًدبم هغبلؼِ هيذاًي ٍ هػبحجِ ثب كطبٍسصاى ثذست آهذُ است.  ثشاي دستشسي ثِ اّذاف ركش ضذُ دادُ ّبي هَسد

ّبي ي كطبٍسص ٍ ّضيٌِثبضذ. سئَاالت پشسطٌبهِ حبٍي ٍيژگيْبي هذيشيتي ٍ هضسػِاثضاس هَسد استفبدُ دس ايي ساثغِ پشسطٌبهِ هي

 تَليذ آى ٍ هحػَالت لبثل خبًطيٌي ايي هحػَل هي ثبضذ.

س ثشسسي ٍ ضٌبخت ػَاهل هَثش ثش تَسؼِ كطت چغٌذس دس استبى خشاسبى، اص هذل تَثيت ٍ دادُ ّبي (د1381ػيي اللْي )

همغؼي استفبدُ كشدُ است. دس ايي تحميك، ػَاهل گًَبگَى التػبدي،اختوبػي هَثش ثش تغييشات سغح كطت چغٌذسلٌذ دس الگَي 

هحػَل تَليذي دس سبل گزضتِ،فبغلِ هضسػِ اص كبسخبًِ ي  كطت كطبٍسصاى تحليل ضذُ است. ثش اسبس ًتبيح، ػَاهلي ًظيش ػيبس

( دس 1381آثيبس) تَسؼِ كطت ثَدُ است.لٌذ، ثيوِ هحػَل ٍ هبلكيت هبضيي آالت كطبٍسصي اص هْوتشيي تؼييي كٌٌذُ ّبي 

 78-79ؼي سبل تحميمي ثِ ثشسسي ػَاهل هَثش ثش تَسؼِ كطت سَيب پشداختِ است.ٍي ثب استفبدُ اص هذل تَثيت ٍ دادُ ّبي همغ

دس استبى گلستبى هْوتشيي ايي ػَاهل سا اًذاصُ هضسػِ، تدشثِ كطبٍسص،فبغلِ ي هضسػِ اص كبسخبًِ ٍ هبلكيت هبضيي آالت كطبٍسصي 

 ٍ ثلوبس تَسؼِ كطت سَيب اسائِ دادُ است.هؼشفي ًوَد ٍ پيطٌْبداتي ثشاي سيبست گزاسي ثخص كطبٍسصي دس ساستبي 

 .پشداختٌذ دٍهشحلْبي هذل يك اص استفبدُ ثب دام، ثبصاس دس اتيَپي خٌَة ٍ كٌيب ضوبل خبًَاسّبي كتهطبس ثشسسي ثِ (4002)ثبست

 ۀهشحل دس ٍ ضذ ضٌبختِ دام ثبصاس دس خبًَاسّب ايي هطبسكت ثِ تػوين دس هؤثش ػَاهل پشٍثيت هذل يك اص استفبدُ ثب اٍّل، ۀهشحل دس

 ايي ّبي يبفتِ اسبس ثش .گشديذ ضٌبسبيي ضذُ يبد خبًَاسّبي هطبسكت هيضاى ثش ثشهؤ فبكتَسّبي تَثيت، هذل يك اص استفبدُ ثب دٍم

 تػوين دس ّن ٍ هطبسكت هيضاى دس ّن هؼبهالت ثبثت ّبي ّضيٌِ ٍ داسًذ ًمص خبًَاسّب هطبسكت اًذاصُ ٍ همذاس دس ليوتْب تحميك،

ػَاهل هَثش دس پزيشش كطت صيتَى دس استبى كشهبى  ( دس تحميمي دس صهيٌِ ي1386ضفيؼي ) .هيجبضٌذ هؤثش خبًَاسّب هطبسكت ثِ

اًدبم داد،اص هذل التػبد سٌدي الخيت ثشاي تحليل تحميك خَد استفبدُ كشد. ٍي دس ايي تحميك، كطبٍسصاى سا ثِ دٍ گشٍُ 

طبٍسصي ٍ پزيشًذگبى ٍ ًپزيشًذگبى كطت صيتَى تمسين ًوَدُ ٍ ػَاهل هَثش ثش پزيشش سا سي، تدشثِ ي كطبٍسص، دسآهذ غيش ك
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( دس صهيٌِ ي تبثيش ػَاهل ليوتي ٍ غيش ليوتي ثش سغح صيش كطت چغٌذس 1385هيضاى استجبط كطبٍسص ثب تشٍيح هؼشفي كشد. لشثبًي )

استبى خشاسبى، تحميمي اًدبم داد. ثشاسبس ًتبيح تحميك ٍي، ػيبس چغٌذس، ًَع ثزس هػشفي، ػولكشد چغٌذس لٌذ دس سبل لجل ٍ ًَع 

طتشيي تبثيش هثجت ٍ فبغلِ ي هضسػِ تب هشاكض تجذيل ٍ سي كطبٍسصاى ثيطتشيي تبثيش هٌفي ثش سغح صيش كطت سيستن آثيبسي ثي

 OLSًطبى داد كِ خولِ خغب ثب هتغيشّبي هستمل ّوجستگي داسد ٍ دس ًتيدِ ثشآٍسد  (2117هبهشيٌگ )چغٌذس داضتِ است. 

جت كبسكٌبى استفبدُ اص هذلي تَغيِ هي ضَد كِ ثتَاى اص عشيك آى اسيت خَاّذ ثَد.ثٌبثش ايي ثشاي پيص ثيٌي هتغيشي هبًٌذ غي

ثشاي ايي هَلؼيت تَغيِ هي ضَدصيشا پيص ثيٌي همبديش صيش غفش ٍ اسيت  Tobitثشآٍسد پبيب ٍ دليمي اص غيجت ثِ دست آٍسد. سٍش 

 .طتش استثشاي ّوبى تَصيغ ثي OLSسا ًذاسد ٍ ًيض كبسايي آى اص  OLSخبًجي 

( ثب استفبدُ اص هذل تَثيت، فبكتَسّبي هَثش دس تػوين ثِ هطبسكت خبًَادّبي ضوبل كٌيب دس ثبصاس 2114بساى )ثلوبسٍ ٍ ّوك

 دام سا ثشسسي كشدًذ. ثشاسبس يبفتِ ّبي ايي تحميك، ليوت ٍ ّضيٌِ دس همذاس ٍ اًذاصُ ي هطبسكت خبًَاس ًمص داسًذ.

 

 

 يش تحقيق:ر

دليل  .ُ استكلضا اص الگَي تَثيت ثِ سٍش دٍ هشحلِ اي ّكوي استفبدُ ضذثشاي ثشسسي ػَاهل هَثش ثش سغح صيش كطت 

اغلي ثْشُ گيشي اص الگَي تَثيت ، ًمع الگَّبي الخيت ٍ پشٍثيت دس توبيض ثيي ػَاهل هَثش ثش الذام ثِ تػوين ٍ ػَاهل هَثش ثش 

استجبط ثيي سغح صيش كطت ٍ هتغيش ّبي  ( دس ايي همبل1999ِ،دسيدبًي 1998، ػيي اللْي ، 1958هيضاى فؼبليت است )تَثيي 

 تبثيشگزاس اص عشيك الگَي صيش ثشسسي ضذُ است:

 دس ايي همبلِ استجبط ثيي سغح صيش كطت ٍ هتغيش ّبي تبثيشگزاس اص عشيك الگَي صيش ثشسسي ضذُ است:

(1) 
iii XY  *

 

(2) 0**  ifYYYi 

(3)  
00 *  ii ifYY
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سي  x2 :فبغلِ سٍستب تب هشكض خذهبت كطبٍسصي     :x1هتغيش ّبي  هسمل ضبهل  Xiالگَ ،  ثشداس پبساهتشّبي βكِ دس آى 

: سبثمِ كطت X8: اًذاصُ هضسػِ X7: سغح تحػيالت X6: تؼذاد ضبغليي صى X5:تؼذاد ضبغليي هشد X4: ضغل اغلي X3كطبٍسص

: X14:سَد يك ّكتبس گٌذم X13بس كلضا : سَد يك ّكتX12: تشاكتَس X11  :تبسيخ ثشداضت  X10:سغح صيش كطت  X9كلضا 

 : ًسجت سَد ثِ ّضيٌِ خX17َ: ًسجت سَد ثِ ّضيٌِ گٌذم X16:ًسجت سَد ثِ ّضيٌِ كلضا X15سَد يك ّكتبس ي

Yثشاي كطبٍسصاًي كِ كلضا كطت كشدُ اًذ 
*
i  ِ( ٍ ثشاي كطبٍسصاًي كِ توبيلي ثِ 2هيضاى سغح صيش كطت ) ّكتبس( هي ثبضذ) هؼبدل

 ش گشفتِ هي ضَد.ظغفش دس ً Yiذاسًذ   كطت كلضا ً

ثِ ػجبست ديگش ، آستبًِ ثشش ، غفش دس ًظش گشفتِ ضذُ است . ثشايي اسبس ، ثشاي هطبّذُ ّبي غفش، احتوبل ٍلَع ّش هطبّذُ اص 

 (تؼشيف هي ضَد:4سٍاثظ ثبال ثِ ضكل هؼبدلِ )

                                                    (4        )    )(1)()0( ixiuYi xfPP 
              

هي ثبضذ. ثٌبثشايي احتوبل ٍلَع  Xi′ βتبثغ چگبلي خولِ خغبي اسصيبثي ضذُ دس همبديش   ƒ(1) ثيبًگش تَصيغ احتوبل ٍ pكِ دس آى 

 ذ :( ثِ دست هي آي5ّبي ثضسگتش اص غفش اص هؼبدلِ ) Yiّش هطبّذُ اص 

                                                                (5)    )(1 )0()0( iYiYi xfPP   

 دس ايي الگَ، اص هؼبدلِ صيش حبغل هي ضَد:  Y( ًطبى داد كِ همبديش هَسد ًظش1958تَثيي)

)()()( IIBXYE ii    I = 1,2,…,N        

 ( است :7( ثِ غَست هؼبدلِ )Yi > 1( ثشاي هطبّذُ ّبي ثضسگتش اص غفش)6هؼبدلِ )

                                                  
)(

)(
)0(

I

I
XYYE iii


      

 

ثبلمَُ ٍ ثبلفؼل (، خغبي ًَع اٍل )غيش تػبدفي ثَدى ًوًَِ( سا ثش عشف صاسػيي الگَي تَثيت ثب ثْشُ گيشي اص ّش دٍ گشٍُ كطبٍسصاى )

الذام ثِ سشهبيِ گزلشي ٍ ػَاهل هَثش ثش هيضاى سشهبيِ  هي ًوبيذ. اهب احتوبل ثشٍص خغبي ًَع دٍم )ػذم توبيض ػَاهل هَثش ثش
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غَست ًگشفتِ است. سغح صيش كطت گزاسي( ّوچٌبى ثِ لَت خَد ثبلي است، صيشا توبيض ثيي دٍ گشٍُ اص ػَاهل هَثش ثش هيضاى 

. سٍش دٍهشحلِ اي ( يك سٍش دٍ هشحلِ اي سا ثشاي ثشآٍسد الگَي تَثيت ٍ ثِ هٌظَس سفغ هطكل دٍم پيطٌْبد ًوَد1979ّكوي )

ّكوي ثشايي فشؼ استَاس كِ دس يك هدوَػِ اص هتغيشّب هي تَاًذ ثشتػوين ثِ ضشكت دس فؼبليتي خبظ تبثيش ثگزاسد ٍ هدوَػِ 

ديگشي اص هتغيشّب هي تَاًذ پس اص اتخبر تػوين اٍليِ حدن فؼبليت هَسد ًظش سا تحت تبثيش لشاس دّذ كِ دٍ گشٍُ هتغيش ّب دس 

 (1999، دسيدبًي 1998ثِ ًوي ثبضٌذ.)ػيي اللْي غَست لضٍم هطب

دس سٍش ّكوي ثشاي تؼييي ػَاهل هَثش دس ّشيك اص دٍ هدوَػِ هتغيشّبي يبد ضذُ، الگَي تَثيت ثِ دٍ الگَي پشٍثيت ٍ الگَي 

ثگزاسًذ ، ثِ تبثيش كطت دس صساػت كلضا سگشسيَى خغي تجذيل هي ضَد. ػَاهلي كِ هي تَاًٌذ ثش تػوين كطبٍسصاى ثِ الذام ثِ 

كطبٍسص هَثش ثبضٌذ، سغح صيش كطت غَست هتغيش ّبي هستمل دس الگَي پشٍثيت ٍاسد هي ضًَذ ٍ ػَاهلي كِ هي تَاًٌذ ثش هيضاى 

دس هدوَػِ هتغيشّبي هستمل الگَي سگشسيَى خغي لشاس هي گيشًذ. الگَي دٍم ثب اضبفِ ضذى هتغيش خذيذي تحت ػٌَاى هؼكَس 

استفبدُ اص پبساهتشّبي ثشآٍسدُ  ضذُ الگَي اٍل سبختِ هي ضَد، ثِ هدوَػِ هتغيشّبي هستمل آى ثِ  ( كِ ثبIMRًسجت هيلض ) 

ٍ غفش هي ثبضذ.ثش ايي  1هشحلِ اٍل هشتجظ خَاّذ ضذ. هتغيش ٍاثستِ دس الگَي پشٍثيت ضبهل يك هتغيش دٍ خولِ اي ثب همبديش 

( ثِ هٌضلِ تػوين ثِ اًدبم ًطذى آى فؼبليت هي ثبضذ. ايي 1دس آى ػذد )است كِ  1اسبس، هتغيش ٍاثستِ، ثشداسي اص همبديش غفش ٍ 

 1ّبيي كِ  همذاس آًْب ثضسگتش اص غفش است، ػذد  Yiهتغيش ثش هجٌبي هتغيش ٍاثستِ دس الگَي تَثيت سبختِ هي ضَد. اص ايي سٍ، ثشاي 

ثب ايي ضيَُ، هتغيش هستمل الگَي پشٍثيت ثشاي توبم  ّبيي كِ همذاس آًْب غفش است ، غفش ثبلي هي هبًذ. Yiهٌظَس هي ضَد ٍ ثشاي 

 هطبّذُ ّب سبختِ هي ضَد.

 ( ًطبى دادُ هي ضَد: 9( ٍ)8ثب تَخِ ثِ تَضيحبت ثبال، دٍ الگَي ثِ دست آهذُ اص تفكيك الگَي تَثيت ثِ غَست هؼبدلِ ّبي )

 ( الگَي پشٍثيت 8)

iii VXZ    : i =1,2,3,…..,N         (8   )      

 ( الگَي سگشسيَى خغي 9)

iii eIMRXY       :          i =1,2,3,…..,N   (9     )     
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خولِ ّبي خغب هي ثبضٌذ. دس هشحلِ اٍل   ei   ٍViهؼكَس ًسجت هيلض،  IMRضشايت پبساهتشّبي الگَي ،  β  ٍσدس الگَّبي ثبال 

وبيي ثشآٍسد هي گشدد. دس ايي هشحلِ، ًمص ػَاهل هَثش ثش تػوين كطبٍسصاى اص سٍش ّكوي، الگَي پشٍثيت ثب استفبدُ اص سٍش ساستٌ

هطخع هي ايي هدوَػِ اص تَليذ كٌٌذگبى يش دس احتوبل ٍسٍد ثِ يٍ هيضاى تبثيش گزاسي ّشيك ثب هحبسجِ تغاًتخبة كلضا ثِ 

ضَد.ػالٍُ ثش ايي هتغيش هؼكَس ًسجت هيلض كِ ثِ غَست   
)/(

)/(





X

X
IMR i

i



  تؼشيف هي ضَد،ثب استفبدُ اص پبساهتش

هحبسجِ ٍ استخشاج هي ضَد.دس هشحلِ دٍم اص سٍش ّكوي،  Yi > 1ّبي ثشآٍسد ضذُ الگَي پشٍثيت ثشاي كليِ هطبّذُ ّب ثب  

ى ( ًطب9است ثشآٍسد هي ضَد. ّوبى گًَِ كِ هؼبدلِ )  Yi > 1( ثشاي هطبّذُ ّبيي كِ دس آًْب 9الگَي سگشسيَى خغي )هؼبدلِ 

ثِ هدوَػِ هتغيش ّبي هستمل دس الگَي سگشسيًَي اضبفِ هي ضَد.  IMR i هي دّذ، دس ايي هشحلِ هتغيش هؼكَس ًسجت هيلض 

تغيش ، خغبي ًبضي اص اًتخبة ًوًَِ سا ثيبى هي كٌذ . چٌبًچِ ضشيت ايي هتغيش اص لحبػ آهبسي ثضسگتش اص غفش ثبضذ، هضشيت ايي 

طبّذُ ّب ثبػث اسيت پبساهتشّبي ثشآٍسدضذُ ي الگَ خَاّذ ضذ ٍ اگش ضشيت ايي هتغيش هؼٌي حزف هطبّذُ ّبي غفش اص هدوَػِ ه

داس ًجبضذ ، حزف هطبّذات غفش ، اگش چِ هٌدش ثِ اسيت ضذى پبساهتشّبي ثشآٍسدُ ضذُ ًوي گشدد، اهب هٌدشثِ اص ثيي سفتي كبسايي  

ى داد است ، حضَس هتغيش هؼكَس ًسجت هيلض دس الگَي سگشسيَى ( ًطب1993ثشآٍسدگش خَاّذ ضذ. ػالٍُ ثش ايي ثِ عَس كِ گشيي)

( سا OLSخغي يبد ضذُ، ٍخَد ًبّوسبًي ٍاسيبًس الگَي اٍليِ سا سفغ هي كٌذ ٍ استفبدُ اص ثشآٍسدگش حذالل هشثؼبت هؼوَلي)

سا اص كطت كلضا هل هَثش ثش تػوين ثش ثالهبًغ هي سبصد. ثٌبثشايي ثب دٍ هشحلِ اي كشدى ثشآٍسد پبساهتشّبي الگَي تَثيت ، هي تَاى ػَا

تفكيك كشد ٍ دسًتيدِ ًمص ٍ هيضاى اثش گزاسي ّش يك اص ايي ػَاهل دس گشٍُ ّبي دٍ گبًِ غح صيش كطت ػَاهل هَثش ثش هيضاى س

 ثْتش هطخع هي ضَد.

Rدس ثشآٍسد الگَي تَثيت، 
ذ. ثٌبثشايي آهبسُ هَسد استفبدُ ًيكَيي ثشاصش ثبض ي) ضشيت تؼييي( ًوي تَاًذ هؼيبس لبثل اػتوبدي ثشا 2

rدس ايي الگَ
( . 1993، گشيي 1958است )تَثيي Yi) ) تَاى دٍم ضشيت ّوجستگي ثيي همبديش ٍالؼي ٍ همبديش پيص ثيٌي ضذُ  2

rّش چِ 
 ثِ ػذد يك ًضديكتش ضَد ، ًيكَيي ثشاصش ثيطتش خَاّذ ثَد. 2
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 :بحثي   وتايج

 ػَاهل هَسد ثشسسي دس تحميك سا ًطبى هي دّذ. خػَغيبت آهبسي 1خذٍل ضوبسُ 

 اختوبػي ًوًَِ هَسد هغبلؼِ -: خػَغيبت آهبسي ػَاهل التػبدي1خذٍل 

 هؼيبس اًحشاف حذالل حذاكثش هيبًگيي ضشح

 11.82 30. 85.00 11.3 خْبد خذهبت هشكض ًضديكتشيي تب سٍستب فبغلِ

 12.85 00. 75.00 48.6 كطبٍسص سي

 20. 00. 1.00 9. اغلي ضغل
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 1.62 1.00 9.00 2.7 هضسػِ هشددس ضبغليي تؼذاد

 91. 1.00 8.00 1.3 هضسػِ دس صى تؼذادضبغليي

 80. 1.00 5.00 2.02 تحػيالت سغح

 27.27 60. 220.00 20.5 هضسػِ كل اًذاصُ

 94. 00. 4.00 1.75 كلضا كطت سبثمِ

 88122. 1.00 5.00 1.95 ثشداضت تبسيخ

 49. 00. 1.00 57. تشاكتَس

 726881.69 16045 3312044 1.16 تَهبى كلضا ّكتبس يك سَد

 593196.97 248376 3949008 1.27 تَهبى گٌذم ّكتبس يك سَد

 362094.16 41469- 1839524 8.58 تَهبى خَ ّكتبس يك سَد

 67. 02. 3.30 1.04 كلضا ّضيٌِ ثِ سَد ًسجت

 66. 02. 4.24 1.03 گٌذم ثِ كلضا سَد ًسجت

 3 30.26- 6.66 1.31 خَ ثِ كلضا سَد جتًس

 

كطت كلضا ثػَستي  تػوين خْت كطت هحػَل تحت تأثيش يك هدوَػِ اص اًگيضُ ّبي التػبدي ٍ غيش التػبدي تؼييي هي ضَد.

است كِ تحت تأثيش سَد اٍسي هحػَالت سليت آى يؼٌي گٌذم ٍ خَ لشاس داسد.دس هَسد دٍسي ٍ ًضديكي اص هشاكض اعالػبتي هثل 

هشاكض خذهبت ًيض اص خولِ ػَاهل تأثيش گزاسّست.ػالٍُ ثش ايي تدشثِ صاسع دس تَليذ ايي هحػَل ًيض هي تَاًذ دس تػوين گيشي  

ًبضٌبختِ تَليذ كبّص هي يبثذ ٍ سشػت ػول دس اًدبم ػوليبت تَليذ ايدبد هي ضَد.لزا سيسك هؤثش ثبضذ صيشا ثب تدشثِ ثيطتش اثؼبد 

 ص ّضيٌِ هتَسظ تَليذ ًيض كبستِ هي ضَد.تَليذ كبّص هي يبثذ ٍ ا

ثخطي اص ػَاهلي كِ دس ثبال ركش ضذ اًتظبس هي سٍد كِ ثش هشحلِ تػوين گيشي صاسع ثِ تخػيع صهيي خَد ثِ كطت هحػَل كلضا 

ٍُ اص هؤثش ثبضٌذ ٍ گشٍّي اص ػَاهل فَق الزكش ثش سغح صيش كطت ايي هحػَل تأثيش ثگزاسًذ.ثشاي ضٌبسبيي ٍ تفكيك ايي دٍ گش

ثِ  4ٍ 2،3دس خذٍل ضوبسُ  olSسٍش ، تَثيت ثب ثشاي ًطبى دادى تفبٍت هذل ّكوي استفبدُ ضَد.هذل ّكوي ثْتش است اص ػَاهل 

الگَي خغي ّش سِ هذل فشم تبثغ اًتخبة ضذُ ثشاي  ًطبى دادُ ضذُ است.ٍ تَثيت ٍ ّكوي  OLSتشتيت ًتبيح ّش سِ هذل 
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سي، تؼذاد ضبغليي هشد، اًذاصُ هضسػِ، هبلكيت تشاكتَس، ًسجت سَد كلضا ًسجت ثِ  ِ ػَاهلبفتِ ّبي تحميك ًطبى هي دّذ كياست.

 هذل اص ٍ ًذادُ ًطبى سا هؼٌيذاسي اثش هتغيشّب ٍسبيش ثَدُ استبى هضاسع دس كلضا كطت سغح ّبي كٌٌذُ تؼييي هْوتشيياص گٌذم

هحبسجِ ضذُ ًطبى هي دّذ اص هيبى ػَاهل هَسد   كطص سا ًطبى هي دّذ.  OLSخذٍل ضوبسُ يك ًتبيح هذل .اًذ ضذُ حزف

Rآهبسُ اضبسُ  سي كطبٍسص ٍ ًسجت سَد كلضا ًسجت ثِ گٌذم اص سبيش ػَاهل هَثش تش است.  
ّن گَيبي هٌبست   OLSثشاي هذل  2

 ثَدى لذست تَضيح دٌّذگي ايي هذل است.

 

 (OLS): خالغِ تحليل سگشسيَى ثب سٍش كوتشيي هدزٍسّبي هؼوَلي  2خذٍل 

 كٌٌذُ ثيٌي پيص هتغييش ضشايت tهمذاس آهبسُ  كطص )هيبًگيي(

 كطبٍسص سي 0.04- **2.32- 0.76-

 هشد ضبغليي تؼذاد 0.40 **2.86 0.42

 هضسػِ كل اًذاصُ 0.03 **4.05 0.29

 تشاكتَس 1.16 **2.44 0.25

 گٌذم ثِ كلضا سَد ًسجت 1.46 **4.15 0.58

 ثبثت 0.54 0.48 0.20

  0.39 R-SQUARE 

  0.36 R-SQUARE ADJUSTED 

 هبخز: يبفتِ ّبي تحميك

 

ثخَثي  OLSًتبيح ثشآٍسد هذل سا ثِ سٍش تَثيت ًطبى هي دّذ .همبيسِ ضشايت هذل تَثيت ثب ثشآٍسد ّبي  2دس خذٍل ضوبسُ 

 MLص همبديش ثشآٍسد ّبي ا OLSسا سٍضي هي سبصد. ثغَسيكِ هالحظِ هي ضَد همبديش ثشآٍسد ّبي  OLSاسيت ثَدى ثشآٍسد ّبي 

پبساهتش ّبي ثشآٍسد ثشاي هذل تَثيت ثغَس لبثل هالحظِ اي هتفبٍت هي ثبضذ. ثٌبثش ايي ثشآٍسد ّبي ًبدسستي سا حبغل هي ضَد. 
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ضذُ هذل تَثيت گشچِ ثب اّويت ثَدى ّوگي هتغيش ّبي فَق الزكش سا تبييذ هي كٌذ ليكي ػذم اهكبى تفكيك دٍ گشٍُ اص هتغيش ّب 

 دّذ.ثؼضي هتغيش ّب سا ًطبى ًوي  اثش

 : خالغِ تحليل سگشسيَى ثب سٍش تَثيت3خذٍل 

 كٌٌذُ ثيٌي پيص هتغييش ضشايت tهمذاس آهبسُ  كطص )هيبًگيي( اثش ًْبيي

 كطبٍسص سي 0.03- 2.27- 0.10- 0.002-

 هضسػِ هشددس ضبغليي تؼذاد 0.10 0.70 0.01 0.006

 هضسػِ كل اًذاصُ 0.06 2.48 0.09 0.004

X=0 0.97 -0.006 -0.45 -0.16 تشاكتَس 

X=1 0.96 

 گٌذم ثِ كلضا سَد ًسجت 0.11 0.39 0.007 0.007

 ثبثت 1.85 2.11 0.12 

   0.06 SCALE FACTOR 

 

   20.41**    LIKELIHOOD RATIO 

TEST 

   0.15 ESTRELLA R-SQUARE 

           

   0.14 MADDALA R-SQUARE 

   0.27 CRAGG-UHLER R-

SQUARE 

   0.20 MCFADDEN R-SQ 

   0.31 F-DISTRIBUTED 

   0.19 CHOW R-SQUARE 

   0.88 PERCENTAGE OF 

RIGHT PREDICTIONS 

 

 هبخز: يبفتِ ّبي تحميك
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Rُ ًتبيح ثشآٍسد سا ثشاي هذل ّكوي ًطبى هي دّذ. دس هذل پشٍثيت )هشحلِ اٍل ّكوي( آهبس 3دس خذٍل ضوبسُ 
هك فبدى ثشاثش  2

هي ثبضذ. ايي آهبسُ دس اغل همذاس تبثغ دسستٌوبيي سا ٍلتي كِ توبم هتغيشّبي هذل ثدض ػشؼ اص هجذأ غفش ثبضذ ثب حبلتي  18/1

است كِ هَيذ دلت  87/1كِ ايي هتغيش ّب ّوگي دس هذل حضَس داضتِ ثبضٌذ سا همبيسِ هي كٌٌذ.دسغذ دلت پيص ثيٌي ثشاثش ثب 

دسغذ  1هي ثبضذ كِ ًطبى هي دّذ كِ دس سغح  18/17ثَدى ايي هذل است.آصهَى ٍالذ ثشاي هذل تَثيت ثشاثش  ػول ٍ هٌبست

 هؼٌي داس است ٍ هٌبست ثَدى ايي هذل سا ًطبى هي دّذ.

تفسيش ًتبيح هذل ثش هجٌبي كطص ّبي هحبسجِ ضذُ غَست هي گيشد . ثشاسبس ًتبيح ثذست آهذُ ، ثيطتشيي ٍ كوتشيي همذاس 

بفتِ ّبي يدسغذ است . 0.006-ٍ 0.14- ثِ هيضاى سي كطبٍسص ٍهبلكيت تشاكتَسثِ تشتيت هتؼلك ثِ هتغيشّبي  كطص

ثش تغييشات سغح صيش كطت    گٌذم ثِ كلضا سَد ًسجت ٍ هضسػِ كل اًذاصُ ٍ  هضسػِ هشددس ضبغليي تؼذادتحميك ًطبى هي دّذ كِ 

هؼٌي داس ًجَدى هتغيش ػكس ًسجت هيل دس هشحلِ دٍم سٍش ّكوي ًطبى في داسد.اثش هٌتشاكتَسهبلكيت  ٍ ، كطبٍسص سيٍ اثش هثجت 

هي دّذ كِ حزف تَليذ كٌٌذگبى ثبلمَُ  اص خبهؼِ سجت اسيت ضذى پبساهتش ّبي ثشآٍسد ضذُ ًوي گشدد. ّوچٌيي هتغيش هزكَس 

كٌٌذُ هيضاى سغح صيش كطت تَسظ ٍي ًطبى هي دّذ كِ ػَاهل اثش گزاس ثش تػوين صاسع ثِ كطت هحػَل كلضا ثب ػَاهل تؼييي 

 يكسبى هي ثبضٌذ.

پبساهتش ّبي گضاسش ضذُ تحت ػٌَاى اثش كل دسغذ تغييش دس هتغيش ٍاثستِ سا ثش سٍي سغح صيش كطت كلضا ثشاي كليِ صاسػيي ثبلفؼل 

ي تأثيش سا دس افضايص ثيطتشيكِ ٍ ثبلمَُ دس ػكس الؼول ثِ يك دسغذ تغييش دس ّش يك اص هتغيش ّبي هستمل سا ًطبى هي دّذ.

 هحػَل سا داسد.  گٌذم ثِ كلضا سَد ًسجتٍ   كطبٍسص سيسغح صيش كطت 
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 : خالغِ تحليل سگشسيَى ثب سٍش دٍ هشحلِ ي ّكوي4خذٍل 

 كٌٌذُ ثيٌي پيص هتغييش ضشايت tهمذاس آهبسُ  كطص )هيبًگيي( اثش ًْبيي

 هشحلِ دٍم هشحلِ اٍل

 (OLS) 

 هشحلِ اٍل

 (پشٍثيت)

هشحلِ دٍم 

(OLS) 

 هشحلِ اٍل

 (پشٍثيت)

هشحلِ دٍم 

(OLS) 

 هشحلِ اٍل

 (پشٍثيت)

 

-0.002  

  

-0.82 -0.14   

   

-

2.17** 

 كطبٍسص سي   0.03- 0.04-      **2.20-

 هضسػِ هشددس ضبغليي تؼذاد       0.1 0.46       0.69 **3.02   0.02 0.52 0.009

0.005    0.26 0.10    

   

3.6** 2.25**  

     

 هضسػِ كل اًذاصُ   0.06 0.03

X=0 

   

   

  

0.96 

     

0.22 -0.006 1.97** -0.35   

   

1.03 -0.16  

     

 تشاكتَس

X=1 

   

    

0.95 

   

0.008    0.61 0.008   3.96** 0.31    

   

1.52 0.11   

    

 گٌذم ثِ كلضا سَد ًسجت

 - - 1.21 - 0.52 - IMR 

 0.19 0.16    

   

0.39 2.07**  

     

0.47 1.85   

    

 ثبثت

      0.08 SCALE FACTOR    

 

      17.18** 

    

LIKELIHOOD RATIO 

TEST 

      0.15 ESTRELLA R-

SQUARE          
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 هبخز: يبفتِ ّبي تحميك                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      0.13 MADDALA R-SQUARE 

            

      0.24 CRAGG-UHLER R-

SQUARE         

      0.18 

 

MCFADDEN R-SQ 

      0.27178 F-DISTRIBUTED   

  

      0.18509 CHOW R-SQUARE 

      0.87069 PERCENTAGE OF 

RIGHT 

PREDICTIONS     

 

     0.4030  R-SQUARE 

     0.3701  R-SQUARE 

ADJUSTED 
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Abstract: : 

The annual amounts of financial resources are spent on the import of edible oil . In recent years, 

the country's total food needs through 10 percent of domestic production and 90 percent due to 

imports . However, the emphasis has been on the development agenda for vegetable oil must be 

supplied by domestic production . Therefore, at the end of the fourth development plan should be 

produced vegetable oil in the country increased from 10 percent to 50 percent . In this regard, 

Canola planners have been concerned for several years . , With respect to the subject, examining 

factors influencing farmers' decision-making process in choosing a product is important. This 

study has been studied by ordiinary least Square regression (OLS), Tobit analysis (Tobit) and the 

Heckman two-step approach.The results show are considered the distance to the nearest service 

center villages , old farmer, the main job , number of employees , level of education , size of 

farm , planting of canola , tractor ownership interest in one hectare of wheat, barley and canola , 

rapeseed and benefit-cost ratio wheat and barley are the main determinants of canola grown in 

this region . 
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