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  چكيده

ز خسارت هاي سنگين در بخش كشاورزي و يكـي از موانـع توسـعه    وجود ريسك سيستماتيك عملكرد در بخش كشاورزي يكي ازداليل اصلي برو 
. اسـت  گرفتـه  صـورت  در ايران  محصول سيب در آن وشدت وچود ريسك سيستماتيك و دامنه بررسي هدف حاضر با تحقيق . نظام بيمه در كشور است
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   2 1 مقدمه

هـاي  بخـش زير بخش باغباني در ايـران يكـي از مهمتـرين زيـر    
ارزش  )2( بار جهانيو بر اساس گزارش سازمان خوار . كشاورزي است

، برابـر  )شمسـي  1388(ميالدي  2009توليدات اين زيربخش در سال 
درصـد از ارزش توليـدات بخـش     22ريال و معادل  هزار ميليارد 45با 

ميانگين ارزش توليدات اين زيـربخش  در طـي   . كشاورزي بوده است
درصد از ارزش توليدات بخش كشـاورزي   24، 1376-88 دوره زماني

محصول سيب يكي از محصوالت اصلي زيـر بخـش باغبـاني    .  است
 246ر بـا  براب 1389باشد، بطوريكه سطح زير كشت سيب در سال مي

درصد از كل سطح زير كشت  9هزار هكتار بوده كه اين ميزان برابر با 
ميزان توليد اين محصـول در سـال   . محصوالت باغي كشور مي باشد

درصـد از   18ميليون تن بوده كه اين ميزان برابـر بـا    3برابر با  1389
ايـن محصـول در بـين    . كل ميزان توليدات محصـوالت بـاغي اسـت   
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از نظر سطح زير كشت در رتبه سوم و از نظر ميـزان   محصوالت باغي
  ).4(توليد در رتبه اول قرار دارد 

محصوالت باغي همـواره در معـرض خطـرات مختلفـي از جملـه      
بـراي مثـال ميـزان    . باشـند سرما و يخبندان، خشكسالي و تگرك  مي

برابر با  1376-77سطح زيركشت باغات خسارت ديده در سال زراعي 
 810ار و ميزان خسارت پرداختي به اين بخش برابـر بـا   هزار هكت 76

هـزار   106بـه   1388-89اين ارقام در سـال  .  ميليون ريال بوده است
ميليـون ريـال افـزايش     566905هكتار و ميزان خسارت پرداختي بـه  

بر اساس گزارش صـندوق بيمـه، بصـورت ميـانگين طـي      . يافته است
ده به باغات  كشورناشـي  درصد از خسارت وار 82، 1384-89سالهاي 

سطح خسارت وارده به محصول . 3از عوامل اقليمي ياد شده بوده است
به عنوان . در طي سالهاي مختلف نيز رقم قابل توجهي استنيز سيب 

بـه   1384-89مثال سطح خسارت ديده محصول سيب طي سـالهاي  
 هزار هكتار بوده است كه اين ميزان برابـر  30صورت ميانگين برابر با 

درصد كل سطح خسارت ديده محصـوالت بـاغي در طـي ايـن      10با 

                                                            
 .باشدارقام از گزارشات منتشر نشده صندوق بيمه كشاورزي مي -3
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از بين عوامل مختلف خسارت، سـرمازدگي مهمتـرين   . سالها مي باشد
عامل بروز خسارت براي محصول سيب مي باشد به طوري كه در طي 

درصد از كل خسارت وارده ناشـي از سـرما و    70، 1384-89سالهاي 
سي چگونگي بروز خسـارت در ايـن   بنابراين، برر. 1يخبندان بوده است

  .   محصول بسيار با اهميت مي باشد
همانطور كه عنوان شد، بيشتر خسارات وارده به محصول سيب در 

از طرفي تغييرات آب و . باشدكشور ناشي از اتفاقات نامناسب جوي مي
هوايي در مناطق مختلف اغلب بـا هـم مـرتبط هسـتند و وقـوع ايـن       

ابل توجهي از مناطق كشـور را تحـت تـاثير    حوادث به يكباره بخش ق
به عبارت ديگر، اينگونه تغييـرات آب و هـوايي موجـب    . دهندقرار مي

بروز ريسك سيستماتيك عملكرد در توليدات بـاغي و از جملـه سـيب    
در واقـع وجـود همـين ريسـكهاي سيسـتماتيك اسـت كـه        . شوندمي

كنـد و  ياينگونه وسيع و گسترده به بخـش باغبـاني خسـارت وارد مـ    
هوايي بطور همزمان كاهش وتوليدات را در مناطق همبسته از نظر آب

البته اتفاقات آب و هوايي نامساعد در يك سال مشـخص در  . دهدمي
بخشي از مناطق بطـور  . باشندمناطق مختلف داراي اثرات متفاوتي مي

شـوند و  شـوند و بخشـي كمتـر متـاثر مـي     شديد و وسيعي درگير مـي 
مناطقي كه به طـور همزمـان از يـك    . شوندا درگير نميمناطقي اساس

شوند مناطق همبسته فضايي نام دارنـد كـه در   عامل اقليمي متاثر مي
  .  گيردآنها عملكرد محصوالت تحت تاثير همين تغييرات قرار مي

مفهوم همبستگي فضائي در بيمه محصوالت زراعي و باغي داراي 
شرط هاي  قابليت بيمـه شـدن   يكي از پيش. باشداهميت فراواني مي

محصوالت  اين است كه ارتباطي بين ريسك واحـدهاي بيمـه شـده    
وجود نداشته باشد و يا اينكه كوواريـانس عملكـرد بـين ايـن واحـدها      

اين فرض در مورد الگوهاي آب و هوايي كـه بـه صـورت    . پايين باشد
 فضائي به هم ديگر وابسته هستند و در نتيجه ريسكهاي سيستماتيك

اما سيستماتيك بودن ريسـك  . باشدكنند صادق نميتوليد را ايجاد مي
شود به اين معني كه دامنه ريسـك بـه   در محدوده فضايي تعريف مي
براي مثال،  كاهش دما براي يـك  . شوديك فاصله مكاني محدود مي

منطقه كوچك ممكن است با هم تغيير كند ليكن اين موضوع در يك 
بنابراين، در حالي كه ريسك كـاهش دمـا   . منطقه بزرگ صادق نيست

شـود،  براي يك منطقه كوچك يك ريسك سيستماتيك محسوب مي
اين نوع . آيدبراي يك منطقه بزرگ ريسك سيستماتيك بحساب نمي

ريسك در بخش كشاورزي كه تحت تـاثير شـرايط اقليمـي قـرار دارد     
در عين حال شدت ريسـك سيسـتماتيك بـه موقعيـت     . باشدرايج مي

بـر همـين   . كاني مناطق توليد و فاصله آنها از يكديگر بسـتگي دارد م
اي كه در آن ريسك سيستماتيك بـراي  اساس مهم است كه محدوده

  . كتد شناسايي و تعيين گردديك محصول خاص معني پيدا مي
محققين بسياري به موضوع وجود ريسك سيستماتيك در بخـش  
                                                            

 .باشدارقام از گزارشات منتشر نشده صندوق بيمه كشاورزي مي -1

اي محصـوالت  كشاورزي و مشخص كردن محدوده ايـن ريسـك بـر   
با اسـتفاده از روش  ) 18(براي مثال يانگ و زانگ . اندمختلف پرداخته

اند كه عملكرد گنـدم، سـويا و ذرت در منـاطق    آمار فضايي نشان داده
مختلف اياالت متحده آمريكا اگر كه ميزان فاصله بين مناطق بيش از 

يج نتا) 10( گودوين. مايل نگردد به صورت فضايي وابسته هستند 570
اي را ارائه داده و به اين نتيجه رسيده است كـه دامنـه ريسـك    مشابه

سيستماتيك در سالهايي كه از نظر ميزان بـارش غيـر عـادي هسـتند     
، )19( مطالعات وودارد و گاريسـا . باشندتر از سالهاي عادي ميگسترده

در دو ) 18(و وانـگ و زانـگ   ) 10( ، گودوين)14( اودينگ و همكاران
ي كمي كـردن ارتبـاط اتفاقـات آب و هـوايي بـين منـاطق       مرحله برا

گيري ريسك سيستماتيك عملكرد محصوالت زراعي مختلف به اندازه
در مرحله اول ضريب همبسـتگي  . انددر اياالت متحده آمريكا پرداخته

ــا شــاخص  ــا و ي ــين متغيره ــاطق خطــي ب هــاي آب و هــوايي در من
اند و در مرحلـه  ري كردهمختلف را اندازه گي) ايستگاههاي هواشناسي(

ــابعي از فاصــله بــين    ــه عنــوان ت بعــدي ايــن ضــرايب همبســتگي ب
در نهايـت بـه ايـن نتيجـه     . انـد هاي هواشناسي در نظر گرفته ايستگاه
اند كه ريسك سيستماتيك بـين منـاطق مختلـف در خصـوص     رسيده

بـا اسـتفاده از روش   ) 17( ويـدنو . باشـد محصوالت زراعي برقرار مـي 
تباط بين عملكرد محصوالت زراعي مزارع آمريكا را بررسي ار 2كوپوال

نيز از اين روش براي بررسي ارتبـاط  ) 20(خو و همكاران . كرده است
اتفاقات نامناسب آب و هوايي و ميـزان ريسـك عملكـرد محصـوالت     

  . اندكشاورزي در آلمان استفاده كرده
ماننـد  گروه ديگري از مطالعات به بررسي اثر  متغيرهاي اقليمـي  

. بارش، خشكسالي و سرما بر عملكرد محصوالت بـاغي پرداختـه انـد   
در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه دمـاي بـاال در   ) 15(پاپاديميتريو 

ها دليل افتادن زودهنگام ميوه و عملكرد پايين گياه دوران گلدهي ميوه
كند كه نوسانات عملكرد محصوالت بـاغي  بيان مي) 9( دنيز. باشدمي
سالي به سال ديگر بستگي به شرايط آب و هـوايي در فصـل بهـار     از

كند كه باد و دماي پايين بـر روي فعاليـت زنبورهـاي    او بيان مي. دارد
افشـاني و در  گذارد و ايـن خـود موجـب كـاهش گـرده     عسل تاثير مي

بــا بررســي ) 15(ريــو و همكــاران . شــودنهايــت كــاهش توليــد مــي
دند كه در مناطق گرم بدون خشكسالي آزمايشگاهي به اين نتيجه رسي

هاي شديد فقدان آب در زمان رسيدن محصول بر كيفيت محصـول و  
 بيتـي و فيلـي  .  گذارددر نتيجه بر عملكرد در هكتار آن تاثير منفي مي

هاي چند متغيره نشان دادند كه دمـا  با استفاده از تحليل رگرسيون) 7(
بيتـي و  . ثير مثبـت دارد دهي بر ميزان عملكرد سـيب تـا  در دوران گل

رابطـه  ) 12( ، جكسـون و همكـاران  )11( ، جكسـون و هـامر  )8(فولي 
-منفي بين ميزان عملكرد در هكتار سيب و دماي باالي قبـل از گـل  

خسـروي و  . انـد اي بـه اثبـات رسـانده   دهي را در تحقيقـات جداگانـه  
                                                            
2- Copulas method 
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بندي اثر خطر سـرماي ديـررس بـر روي باغـات     با پهنه) 1(همكاران 
هـاي وقـوع سـرمازدگي در ايـن باغـات را      والت، تـاريخ تان مهشهرس

هاي تهيه شده به وسيله نرم افزار مشخص كردند و با استفاده از نقشه
GIS بندي كردنداين باغات را از نظر خطر وقوع سرمازدگي پهنه .  

در يك جمعبندي از مطالعات انجام شده در زمينه اثـر متغيرهـاي   
توان اين نتيجه را گرفت كه ت مختلف مياقليمي بر عملكرد محصوال

بيشتر اين متغيرها از جنس دما و يا بارش و شامل ميزان كـل بـارش،   
توزيع بارش، بارش در  زمان مشخص كه محصول در مرحله حساسي 

از طرفي دما مخصوصاً دمـاي فصـل بهـار يكـي از     .  باشداز رشد مي
. محصوالت باغي استمتغيرهاي بسيار تاثيرگذار بر عملكرد در هكتار 

همين متغيرها در مطالعه حاضر نيز مورد توجه و ارزيـابي قـرار گرفتـه    
  . است

مطالعه حاضر به بررسي وجود ريسـك سيسـتماتيك عملكـرد در    
همچنـين در ايـن   . محصول سـيب و دامنـه و شـدت آن مـي پـردازد     

پژوهش اثر متغيرهاي اقليمي بر شـدت ريسـك سيسـتماتيك انـدازه     
و مناطق هم خطر براي محصول سيب از نظـر متـاثر    گيري مي شود

شدن از ريسك سيستماتيك تعيين و عامل اصلي ايجاد كننده ريسك 
  . گرددسيستماتيك در مناطق مختلف كشور مشخص مي

 
  ها مواد و روش

رود وهوايي انتظـار مـي  با توجه به ماهيت تغييرات فاكتورهاي آب
وهوايي به صـورت  نظر آب توليد محصوالت باغي در مناطق مشابه از

كم و بيش مشابهي تحت تاثير اين تغييـرات قـرار گيرنـد و در نتيجـه     
به . تغيير در ميزان توليد در اينگونه مناطق همبسته و هم جهت باشند

عبارت ديگر انتظار مي رود ريسك عملكرد به صورت سيستماتيك بـا  
مالحظـه اي  تغيير در يكي از فاكتورهاي اقليمي شروع و منطقه قابـل  

براين اساس، شناسايي مناطقي كه بطـور همزمـان تحـت    . را فراگيرد
تاثير اين تغييرات آب و هوايي قرار مي گيرنـد و بـه اصـطالح دامنـه     
ريسك سيستماتيك را تشكيل مي هند محـور اصـلي تعيـين ريسـك     

  . سيستماتيك عملكرد است
دي براي شناسايي دامنه ريسك سيستماتيك، معموال مناطق توليـ 

يك محصول در واحد روستا، شهرستان، و يا استان تعريف مي شود و 
همبستگي بين توليد اين محصول در چنين بسـتر جغرافيـايي بررسـي    

از آنجا كه بستر جغرافيايي لزوما منعكس كننده اقليم يكسان . مي شود
نيست،  تعريـف منـاطق توليـدي در بسـترهاي آب و هـوايي همگـن       

) شهرسـتان (هاي هر منطقه توليـدي  همسايه مناسب تر است و تعيين
بر اساس همبستگي بين عملكرد محصول در آنها رويكـردي مناسـب   

 سـرمازدگي  سيب محصول ريسك مهمترينبويژه اينكه، . تر مي باشد
 براي عملكرد ريسك وقوع عامل مهمترين دما ديگر عبارت به است و

رويكـرد را  نيـز همـين    ) 3( منتظـري  و غيـور  .مي باشد محصول اين

 آن از اسـتفاده  مناسب براي پهنه بندي اقليمي كشور دانسته انـد و بـا  
  . نموده اند تقسيم گرمسيري و پست كوهستاني، پهنه سه را كشور

هوايي، به الگوهـايي نيـاز   وپس از تعيين مناطق همگن از نظر آب
است كه بتواند وجود و يا عدم وجود ارتباط بين عملكرد محصول را در 

. گيـري نمايـد  طق مختلف مشخص و شدت ايـن ارتبـاط را انـدازه   منا
بعالوه قادر باشد ميزان اثرگـذاري متغيرهـاي اقليمـي را بـر عملكـرد      

الگوهاي خودرگرسـيوني فضـايي داراي چنـين    . محصول تعيين نمايد
خصوصيتي مـي باشـند و بـه خـوبي قادرنـد دامنـه و شـدت ريسـك         

در داخل يك بستر اقليمي سيستماتيك بين مناطق توليد هر محصول 
گيري نمايند و اثر متغيرهاي اقليمي بر روي عملكرد محصول را اندازه

در الگوهـاي خودرگرسـيوني فضـايي ارتبـاط بـين      . را مشخص نمايند
عملكرد محصول در هـر منطقـه را بـا عملكـرد محصـول در منـاطق       

  . دهدهمسايه را اندازه گيري و نشان مي
رگرسيون فضايي شامل الگـو مرتبـه اول   به طور كلي، الگوها خود
، الگــوي عمــومي خودرگرســيون )FAR(1خــود رگرســيوني فضــايي

، الگـوي  )SAR(3، الگو فضايي خودرگرسـيون تـوأم  (SAC)2فضايي
و  (SEM) 4خود رگرسيوني با خود همبستگي فضايي در جمله اخالل

  ). 13(باشند مي )SDM(5الگوي فضايي دوربين
ــرين الگــوي خودرگركامــل ســيوني فضــايي، الگــوي عمــومي  ت

باشد كه ساير الگوها به نوعي در ايـن الگـو   خودرگرسيوني فضايي مي
هـايي بـر روي   گيرند بطـوري كـه بـا وارد كـردن محـدوديت     قرار مي

توان ساير الگوهاي خودرگرسيوني فضـايي را  پارامترهاي اين الگو مي
ان داده نشـ  1شكل كلي اين الگو توسط رابطه ). 13و  5(بدست آورد 

  . شودمي
 

                                        )1(  
 

عملكـرد محصـول در   ( از متغيـر وابسـته  ي بـردار  yدر اين الگـو  
شـامل   نمايـانگر متغيرهـاي توضـيحي    x، )شهرستانهاي توليد كننـده 

مـاتريس   w2و  w1  ،متغيرهاي اقليمي از جمله بارش و درجه حرارت
ه در ادامه چگونگي شكل گيري آنها توضـيح  ك وزنهاي فضايي هستند

اين الگو به صورت همزمان وقفه فضـايي و همبسـتگي   . شودداده مي
نشان دهنده بـرداري   β، 1در رابطه . باشدفضايي جمله خطا را دارا مي

نشـان دهنـده ضـريب     ρ از پارامترها براي متغيرهاي اقليمـي اسـت،  
سايه و به اصطالح خودهمبستگي بين عملكرد محصول در مناطق هم

                                                            
1 -First-order spatial autoregressive model 
2- General spatial model 
3- Mixed autoregressive-regressive model 
4- Spatial autoregressive error model 
5- Spatial Durbin model   
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ضـريب خودهمبسـتگي    λو در نهايـت  . خودهمبستگي فضايي اسـت 
برابـر   λ، پارامتر 1اگر در رابطه ). 13( باشدفضايي در جمالت خطا مي

با صفر باشد، بدين معني است كه خودهمبستگي فضـايي در جمـالت   
   :آيدبدست مي 2اخالل وجود نداشته باشد  رابطه شماره 

                                        )2(  
 

قـرار داده شـود،    برابـر بـا صـفر    ρپارامتر  1اگر در الگوي شماره 
الگـــوي خودرگرســـيوني بـــا خودهمبســـتگي در جمـــالت اخـــالل 

)SEM( اين الگـو بيـانگر آن اسـت كـه     . آيدبدست مي 3يعني رابطه
لـف  همبستگي فضايي مستقيم بين عملكرد محصـوالت منـاطق مخت  

وجود ندارد، بلكه هبستگي از طريق جمالت اخالل در مناطق همسايه 
تـاثير متغيرهـاي    1در اين الگو نيز  هماننـد الگـوي   . گيردصورت مي

  .شوداقليمي بر روي عملكرد محصوالت در نظر گرفته مي
y=βx  )3(                                                                      

 

 
برابر با صفر قـرار داده   βو  λپارامترهاي  1اگر در الگوي شماره  

اين الگو . آيدشود،  الگوي مرتبه اول خودرگرسيوني فضايي بدست مي
در يك منطقه با عملكـرد   )y(بازگوكننده همبستگي عملكرد محصول 

در . باشـد  مـي  توليدكننده محصـول  همسايه همين محصول با مناطق
در . لگو ماتريس وزنها بر حسب تعداد همسايگي تعريف مي شـود اين ا

شود و به صورت انحراف از ميانگين در الگو وارد مي  FAR،yالگوي 
 4اين الگو توسط رابطه . شودحذف مي عرض از مبداً از الگودر نتيجه 

  . نشان داده شده است
 y=ρwy                                                                  )4(  

 
،  وقفه فضايي متغير وابسـته و  )SDM(در الگوي فضايي دوربين 

شكل كلي ايـن الگـو در رابطـه    . گرددمتغير مستقل به الگو اضافه مي
در اين الگو عـالوه بـر متغيرهـاي    ). 5(نشان داده شده است  5شماره 

الگو شده اسـت و  توضيحي، وقفه فضايي متغيرهاي توضيحي نيز وارد 
  . باشدنشان دهنده اين ارتباط مي 2βپارامتر 

y=xβ1+wxβ2+ε  )5(                                           

 
براي بررسي وجود و يا عدم وجود ريسـك سيسـتماتيك الگـوي    

-در مرحله دوم براي اندازه. شودبرآورد مي) FAR(مرتبه اول فضايي 
يرهاي اقليمي بر روي عملكرد محصوالت باغي الگـوي  گيري اثر متغ

در مرحلـه سـوم الگـوي    . شـود بـرآورد مـي  ) SAR(رگرسيوني تـوأم  
شود و بين ايـن الگـو و الگـوي    برآورد مي) SAC( رگرسيون عمومي

SAR داري متغيرهـا، ميـزان ضـريب تعيـين و     از طريق آزمون معني

در مرحلـه  . ردگيضريب همبستگي در جمالت خطا مقايسه صورت مي
نهايي با استفاده از نتايج الگوي فضايي با خود همبستگي در جمـالت  

تصميم گيري در مـورد بهتـرين   ) 12(موران  Iو آزمون ) SEM(خطا 
همچنين الگوي فضايي دوربين براي بررسي اثر .  گيردالگو صورت مي

هاي فضايي متغيرهاي اقليمي بر روي عملكرد محصوالت بـاغي  وقفه
  . د مي شودبرآور

تعيين همسـايگي و در نتيجـه مشـخص كـردن     در الگوهاي باال، 
همسـايگي بـر اسـاس     . ، يك ضـرورت اسـت  W ،ماتريس همسايگي

در روش اول منـاطقي  ). 13و  5( مجاورت و مسافت تعريف مي شـود 
آيند كه از نظر جغرافيـايي مـرز مشـترك داشـته     همسايه بحساب مي

ك نيسـت بلكـه مسـافت بـين     در روش دوم مرز مشترك مـال . باشند
براي نشاندن .  تعيين كننده همسايگي است) شهرستانها(مناطق توليد 

 5همسايگي در روش اول  فرض كنيم كـه محصـول سـيب تنهـا در     
نشـان   1شـكل  . شودشهرستان كشور كه ارتباط مرزي دارند توليد مي

. باشـد دهنده نحوه قرار گرفتن اين شهرسـتانها در كنـار يكـديگر مـي    
 1شـود همســايه شهرســتان  همـانطور كــه در ايـن شــكل ديـده مــي   

، همســايه 3و  1شهرســتانهاي  2، همســايه شهرســتان  2شهرســتان 
ــتان  ــتان 3شهرسـ ــتان 5و  2،4هـــاي شهرسـ ــايه شهرسـ  4، همسـ

هاي شهرستان 5و در نهايت همسايه شهرستان  5و  3هاي  شهرستان
مسايگي به صـورت  ها در قالب ماتريس هاين همسايه. باشدمي 4و  3

اين ماتريس مرتبه اول همسـايگي را  . شودنشان داده مي  wماتريس 
ماتريس همسايگي براي اين محصـول يـك مـاتريس    . دهدنشان مي

باشد كه عناصر قطر اصلي صفر و ساير عناصر در صورتي كه مي 5×5
. باشـد دو شهرستان همسايه باشند يك و در غير اين صورت صفر مي

يس براي هر دو شهرستان همسايه عدد يـك و بـراي دو   در اين ماتر
اين ماتريس يـك  . شودشهرستان غير همسايه صفر در نظر گرفته مي

  .  ماتريس متقارن است

                                       )6(  

، )4الگـوي  ( FARبا توجه به تعريف ماتريس همسايگي، الگوي 
  :باشدزير قابل بيان ميبصورت باز شده به شكل 

است فرض  1كه در واقع منعكس كننده شكل  7بر اساس رابطه 
مي شود عملكرد منطقه اول با عملكرد منطقـه دوم، عملكـرد منطقـه    

هاي اول و سوم، عملكرد منطقه سوم با عملكرد دوم با عملكرد منطقه
مناطق دوم، چهارم و پنجم، عملكرد منطقه چهارم با عملكرد منـاطق  
سوم و پنچم و در نهايت عملكرد منطقه پنجم با عملكرد مناطق سوم 

اين فرضيه با برآورد الگو مورد آزمون قـرار  . باشدو چهارم همبسته مي
  .مي گيرد
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                                     )7(  

  
4 

5 

  

3 

2  

 

1  
 

 ا استفاده از روش مجاورتب مناطق توليد كننده سيب و تعريف همسايگي - 1شكل 

 
هاي هر منطقه با استفاده از در روش مسافت بجاي تعيين همسايه

مجاورت مرزي از ميزان مسافت بين هر يك از منـاطق بـراي تعيـين    
در اين روش با استفاده از طـول و عـرض   . شودهمسايگي استفاده مي

ا براي هجغرافيايي مناطق و فاصله دكارتي مناطق، نزديكترين همسايه
مزيت اين روش در ايـن اسـت   . گرددنها تعيين ميهر يك از شهرستا

ايـن روش  . گـردد كه براي هر منطقه حداقل يك همسايه تعيين مـي 
). 6( شناخته مي شـود  1تعيين مسافت به نام روش مثلث سازي دوراني

با توجه به اينكه تعيين ماتريس همسـايگي بـا اسـتفاده از ايـن روش     
كند و وجود حداقل يك همسايه همسايگي را ايجاد ميبيشترين تعداد 

كند، ايـن روش بـراي تعيـين مـاتريس     را براي هر منطقه تضمين مي
  .  شودهمسايگي روشي برتر تلقي مي

مرحله نهايي در اين الگوسازي، تعيين اثر متغيرهـاي اقليمـي بـر    
اين متغيرها شامل خشكسـالي اسـت   . باشدروي عملكرد محصول مي

گـردد، و ميـزان   استفاده از شاخص بارش اسـتاندارد تعيـين مـي   كه با 
بارش در يك سال، ميزان پراكندگي بارش در يك سال، سرماي بهاره 

گيري و استخراج اين متغيرها اطالعات خام براي اندازه. باشدو دما مي
به دليل عدم دسترسي به .  از سازمان هواشناسي كشور اخذ شده است

بوط به درجه حرارت روزانه ايستگاهاي هواشناسـي  آمار و اطالعات مر
گيري اثر تغييرات سرماي بهـاره يـك   شهرستانهاي كشور، براي اندازه

                                                            
1- Delaunay triangulation 

اين متغييـر انحـراف    . شده استمتغير دامي براي فروردين ماه تعريف 
-1387دماي فروردين ماه را از ميانگين دماي اين ماه در طـول دوره  

اگر ميزان انحراف از ميانگين . ي دهدبراي يك ايستگاه نشان م 1376
دوره براي يك ايستگاه مشخص و در سال مشخص منفي باشد، براي 
. آن سال اين متغير عدد يك و در غير اين صورت عدد صفر مي گيرد

  .باشددهنده روش تعريف اين متغير ميرابطه زير نشان
 D=( Ti – T) )8(  

حرارت ماه فروردين در سال مورد نظـر را   درجه Tiدر رابطه باال، 
حرارت ماه فروردين در نشان دهنده  ميانگين درجه Tدهد و نشان مي

براي ماه ارديبهشت نيز بـه همـين طريـق عمـل     . باشدطول دوره مي
  .  شده است 

براي تعيين هر يك از متغييرهاي تعريف شده در باال از اطالعات 
در واقـع ابتـدا   . فاده شـده اسـت  خام سـازمان هواشناسـي كشـور اسـت    

هاي هواشناسي موجـود در هـر يـك از شهرسـتانهاي كشـور       گاهتايس
تعيين و  سپس ميزان دما و بارش در هر ) سينوپتيك و تبخير سنجي(

از اطالعات اين سازمان اسـتخراج شـده    1376-87ماه براي سالهاي 
  . است

  

  نتايج و بحث
در . دهدرا نشان مي بندي براي محصول سيبنتايج پهنه 2شكل 
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آبـي و بـا   واقع با توجه به موقعيت جغرافيايي مناطق توليدكننده سيب 
بندي كشور استفاده از طول و عرض جغرافيايي اين مناطق نقشه پهنه

.  تهيه شده اسـت  Arc GISبراي اين محصول با استفاده از نرم افزار 
و آبــي در  دو منطقــه كوهســتاني بــر ايــن اســاس محصــول ســيب 

در ايــن شــكل منطقــه . شــوداي و پســت كشــور توليــد مــي كوهپايــه
اي بـه نـام   كوهستاني به نام منطقه يـك و منطقـه پسـت و كوهپايـه    

همانطور كه در اين شكل مشـاهده  .  منطقه دوم نشان داده شده است
شود بيشتر مناطق توليد كننده سـيب در منـاطق كوهسـتاني قـرار     مي

شهرستان در  101بررسي در اين مطالعه شهرستان مورد  144از . دارند
قرار دارندكه ايـن تعـداد در برگيرنـده    )  منطقه اول( منطقه كوهستاني

 43 همچنـين . باشـد درصد از مناطق توليدكننـده سـيب آبـي مـي     70
شهرسـتان توليـد كننـده ايـن محصـول در منطقـه        144شهرستان از 

درصـد از   30داد قرار دارند كه اين تع) منطقه دوم(اي و پست كوهپايه
. گيرنـد شهرستانهاي مورد مطالعه بـراي ايـن محصـول را در بـر مـي     

شهرستانهايي كه در هر رديف قرار دارند نشـان دهنـده شهرسـتانهاي    
شهرستانهايي كه در  1در جدول . داخل پهنه براي هر استان مي باشند

هر رديف قـرار دارنـد نشـان دهنـده شهرسـتانهاي داخـل پهنـه اول        
بـه عنـوان مثـال    . به تفكيك براي هر استان مـي باشـد  ) يكوهستان(

نشان دهنده شهرستانهاي داخل پهنه كوهسـتاني   1رديف اول جدول 
-نيز به همين صـورت مـي   2براي جدول . ستان اردبيل مي باشددر ا
  .باشد

، شهرستانهاي داخل منطقه يك گزارش شده اسـت و  1در جدول 
. درج شــده اســت 2طقــه نــام شهرســتانهاي واقــع در من 2در جــدول 

 101گردد منطقه يـك شـامل   همانطور كه در اين جدول مشاهده مي
شهرستان  43منطقه دو شامل . باشداستان كشور مي 21شهرستان از 

رديف هـاي هـر  جـدول همسـايه هـاي      . باشداستان كشور مي 12از 

در بستر اقليم كوهسـتاني را  ) ستون اول(مناطق توليدي در هر استان 
بيانگر آن است كه  1به عنوان مثال رديف اول جدول . مي دهدنشان 

اردبيل در استان اردبيل داراي سه همسايه به نـام هـاي پـارس آبـاد،     
لـذا، چنانچـه يـك تغييـر در درجـه      . خلخال و مشكين شهر مي باشد

حرارت بوجود آيد و سرمازدگي اتفاق بيافتد هر چهار شهرستان را باهم 
ر توليد سيب را در هر چهار شهرستان اثر خواهد درگير خواهد نمود و ب

ف اول و دوم جدول نشان مـي دهـد كـه دامنـه     يمقايسه رد.  گذاشت
ريسك سيستماتيك در اسـتان اصـفهان كـه تعـداد شهرسـتان هـاي       

  .بيشتري را درگير مي كند به مراتب از استان اردبيل بيشتر مي باشد
تيك در بـين  براي بررسي وجود و يا عدم وجود ريسـك سيسـتما  

رگرسـيوني فضـايي    مناطق توليد سيب ابتدا از الگوي مرتبه اول خـود 
براي اينكـه ارتبـاط بـين شـدت     . استفاده شده است) 4الگوي شماره (

وقوع عامل خسارت و شدت همبسـتگي فضـايي بـين عملكـرد ايـن      
محصول مشخص شود، براي هر سال يك الگوي جداگانه برآورد شده 

در هر يك از سالهاي  FARنده نتايج الگوي نشان ده 3جدول . است
و به تفكيك براي هر يك از دو منطقه مشخص شده  1387تا  1376

  .باشددر مرحله قبل مي
شـود، در منطقـه كوهسـتاني    مشاهده مي 3بطوري كه در جدول 

بين عملكـرد  )  61/0(بيشترين ميزان همبستگي فضايي ) منطقه اول(
پـس  . وجود داشته است 1384سال سيب در شهرستانهاي همسايه در 

باشـد  مـي  1381از آن بزرگترين همبستگي فضايي مربـوط بـه سـال    
همان سالي است كه سـرماي ناگهـاني رخ داده و    1384سال  ).58/0(

نيز  1381سال. سرمازدگي شديدي در محصول سيب اتفاق افتاده است
يكي ديگر از سالهايي است كه سرمازدگي فراگير گزارش شده و باعث 

  .ايجاد خسارت شديد به باغداران سيب شده است

  

  ي در كشورآببندي مناطق توليد كننده سيبپهنه - 2شكل 
  



  1392 زمستان، 4شماره، 27، جلدنشريه اقتصاد و توسعه كشاورزي  294

  
  بندي اقليمي براي منطقه اول توليد كننده محصول سيببندي و تقسيمنتايج پهنه -1جدول 

  شهرستانها  استان رديف
      شهرمشكين خلخال آبادپارس اردبيل  اردبيل 1
 نز نط  گلپايگان  كاشان  فالورجان فريدن شهرضاوكرونتيران اصفهان اردستان  اصفهان 2

 تبريز مرند  بناب آباد بستان آذرشهر اهر  شرقي ذربايجانآ 3
  جلفا
  ميانه

  سراب
   هريس

شبستر 
 هشترود

   كليبر مراغه
 

  مهاباد نقده ماكو  سلماس  سردشت خوي تكاب پيرانشهر بوكان اروميه  غربي آذربايجان 4
     كرج فيروزكوه شميرانات ساوجبالغ تهران  تهران 5

 تايباد بجنورد  اسفراين  خراسان 7
جامتربت

  قائنات
تربت
  حيدريه

  چناران
 گناباد

مشهد 
  خواف

  نيشابور
 درگز

فريمان 
   قوچان

         شهركرد  بختياري چهارمحال 6
      ابهر نشانماه زنجان خدابنده  زنجان 8
      گرمسار شاهرود سمنان دامغان  سمنان 9

10 
  سيستان
  تانوبلوچس

         شهر نيك

        ريزني آباده  فارس 11
         قزوين  قزوين 12
   مريوان  كامياران  قروه سنندج سقز ديواندره بيجار  بانه  كردستان 13
     كنگاور كرمانشاه صحنه سنقر  پاوه  كرمانشاه 14

 وبويراحمد كهگيلويه 15
كهگيلو
  يه

        

         باررود  گيالن 16
      دورود دلفان اليگودرز ازنا  لرستان 17
       نوشهر رامسر  آمل  مازندران 18
      ساوه خمين تفرش اراك  مركزي 19
     همدان نهاوند ماليركبودرآهنگ بهار  همدان 20
        ابركوه يزد يزد 21
  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  

  بندي اقليمي براي منطقه دوم توليد كننده محصول سيبي و تقسيمبندنتايج پهنه -2جدول 
  شهرستانها  استان رديف

          دهلران ايالم  ايالم 1
          لردگان اردل  بختياري چهارمحال 2
      نهبندان كاشمر فردوس بسط سبزوار بيرجند برداسكن  خراسان 3
           ملكباغ  خوزستان 4
         سراوان زاهدان خاش  وبلوچستان  سيستان 5
  ممسني  مرودشت  كازرون فيروزآباد فسا شيراز سپيدان داراب جهرم بوانات استهبان  فارس 6
           قم  قم 7
     كرمان  شهربابك  سيرجان رفسنجان راور بم بردسير بافت  كرمان 8
           حمدبويرا وبويراحمد كهگيلويه 9
          كوهدشت آبادخرم  لرستان 10
         تفت بافق اردكان يزد 11
           جيرفت و كهنوج  جيرفت 12

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
  



  295    ...بررسي ريسك سيستماتيك عملكرد و عوامل موثر بر شدت آن در

  هاي مختلفبراي محصول سيب در سال FARنتايج الگوي   -3جدول 
  )ايپست و كوهپايه(2منطقه )كوهستاني(1منطقه  
 t ضريب خودهمبستگي فضايي t يب خودهمبستگي فضاييضر سال

1376 35/0 *)81/1( 48/0  *)9/1(  
1377 30/0 )5/1( 21/0  )38/0(  
1378 33/0 *)7/1( 46/0  *)8/1(  
1379 32/0 *)6/1( 62/0  **)9/2(  
1380 43/0 **)3/2( 62/0  **)1/3(  
1381 58/0 **)7/3( 55/0  **)3/2(  
1382 46/0 **)68/2( 50/0  **)7/2(  
1383 26/0 )2/1( 58/0  **)6/2(  
1384 61/0 **)1/4( 45/0  *)7/1(  
1387 47/0 **)6/2( 28/0  )96/0(  

 سطح در دار معني ضرايب. باشدمي t آماره مقادير دهنده نشان  جدول در پرانتز داخل اعداد. هاي تحقيقيافته: ماخذ
  .است شده داده نشان*  عالمت با ددرص 5 سطح در معنادار ضرايب و**  عالمت با درصد يك

  
آينـد ضـريب   در ساير سالها كه سـالهاي عـادي بـه حسـاب مـي     
بـر ايـن   . باشدهمبستگي عملكرد بين مناطق همسايه هم كوچك مي

توان نتيجه گرفت كه سرما عامل بروز ريسك سيسـتماتيك  اساس مي
به عبارت ديگر، ضريب باالي خودهمبسـتگي  . باشددر منطقه يك مي

ضايي بين عملكرد محصول سيب در منطقه كوهستاني در سـالهايي  ف
كه سرما شديد بوده و ضريب كوچك همبسـتگي در سـالهاي عـادي    
بيانگر آن است كه سرما عامل بروز ريسـك سيسـتماتيك در منطقـه    

توان نتيجه بر اين اساس مي. باشدكوهستاني توليد سيب در كشور مي
خ دهـد منطقـه قابـل تـوجهي را     گرفت كه چنانچه سرماي ناگهاني ر

درگير خواهد كرد و موجب بروز خسارت سنگين براي ايـن محصـول   
  . خواهد شد

همبستگي فضايي باال بين عملكـرد سـيب در منطقـه خشـك در     
سـال  (، يعني سالهاي پس از بروز خشكسـالي  1380و  1379سالهاي 

در كشور، نشان دهنده آن است كه عامل اصلي ايجاد ريسـك  ) 1378
 آبي در منطقـه دوم يستماتيك در بين شهرستانهاي توليدكننده سيبس
همـانطور كـه در   . باشـد خشكسـالي مـي  ) اي و پسـت منطقه كوهپايه(

شود اين عامل باعث ارتباط بين عملكرد منـاطق  مشاهده مي 3جدول 
گردد و اثر آن به تـدريج در سـالهاي پـس از خشكسـالي     همسايه مي

قع با فاصله گرفتن از سالي كه خشكسالي در وا. يابدشديد، كاهش مي
شديد رخ داده شـدت ارتبـاط فضـايي بـين عملكـرد منـاطق كـاهش        

بـا نگـاهي بـه ضـرايب همبسـتگي سـالهاي قبـل و بعـد از         . يابد مي
شود كه در ابتدا همبستگي فضايي مشاهده مي 3خشكسالي در جدول 

ت پـس از آن بـا شـد   ).  1376-78سالهاي (بين اين مناطق كم است 
، همبستگي بين مناطق )1380و  1379سالهاي (يافتن اثر خشكسالي 

در سالهاي بعد با كاهش اثـر خشكسـالي، شـدت    . يابدنيز افزايش مي
دهنده با افزايشي كه نشان 83يابد تا در سال همبستگي نيز كاهش مي

است ضريب همبستگي فضايي  1382خشكسالي نسبتاً شديد در سال 
بد و در سـالهاي پـس از آن كـه از نظـر خشـكي      يامجدداً افزايش مي
  . يابدباشند شدت همبستگي فضايي نيز كاهش ميسالهاي نرمالي مي

ــا مقايســه دو منطقــه يــك و دو از نظــر ســالهايي كــه شــدت   ب
همبستگي فضايي باال بوده است و آب و هواي اين مناطق اين نتيجه 

سـرما و  شود كه در منطقه اول عامل ريسك سيسـتماتيك  حاصل مي
باشد و اين عامل زماني كه شديدتر باشد عملكرد منـاطق  يخبندان مي

در منطقـه دوم  عامـل ريسـك    . كنـد تـر مـي  را به يكـديگر همبسـته  
اثرات ايـن عامـل پايـاتر از سـرمازدگي     . سيستماتيك خشكسالي است

كشد همبستگي مناطقي كـه در  در واقع زمان بيشتري طول مي. است
به عبارت ديگر اثـر  . اند كاهش يابدوابسته شدهاثر خشكي به يكديگر 

شـود،  خشكسالي تنها به سال بروز آن يا يك سال بعد از آن ختم نمي
  .شودبلكه به چند سال بعد هم كشيده مي

بر اساس آنچـه توضـيح داده شـد عامـل اصـلي ايجـاد ريسـك         
باشد، اما ساير عوامـل نيـز   سيستماتيك خشكسالي و يا سرمازدگي مي

ضـعف   ار اين عامل قرار دارند و بر عملكرد محصول با شـدت و در كن
خشكسالي در منطقه اول و يـا سـرما   در واقع . گذارندمتفاوت تاثير مي

در منطقه دوم نيز بر عملكرد سيب در اين مناطق موثرند گرچه عامـل  
اصلي بروز ريسك سيستماتيك در منطقه اول سرما و در منطقـه دوم  

براين، الزم بود ميزان اثـرات ايـن عوامـل نيـز     بنا. باشدخشكسالي مي
بـا  ) SAR(اين كار با برآورد الگوي خودرگرسيوني تـوأم  . بررسي شود

يعني همان سالي كه سرماي ناگهاني رخ داده و  1384اطالعات سال 
سرمازدگي شديدي در محصول سيب اتفاق افتاده است بـراي منطقـه   

سـتون چهـارم و    4 لجدو. آبي صورت گرفتاول توليد محصول سيب
  . دهدپنجم نتايج برآورد اين الگو را نشان مي

شود شاخص استاندارد بارش مشاهده مي 4 همانطور كه در جدول
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اثـر   1384باشـد در منطقـه اول در سـال    كه نمادي از خشكسالي مي
متغيـر  . آبي دارددار بر ميزان عملكرد محصول سيبمثبت و غير معني

دار در سطح يـك  داراي اثر منفي و معني 1384سرماي بهاره در سال 
. باشـد آبـي در منطقـه اول مـي   درصد بر روي عملكرد محصول سـيب 

ضريب اين متغيير بيـانگر آن اسـت كـه  وقـوع سـرمازدگي متوسـط       
كيلـوگرم كـاهش    2792عملكرد سيب آبي در منطقه اول را به ميزان 

ملكرد سـيب در  دماي ماه تير نيز اثر منفي و معني داري بر ع. دهدمي
منطقه اول دارد و اين بدين معني است كه با افزايش دما در ايـن مـاه   

كيلـوگرم   717به ميزان يك واحد، متوسط عملكرد سـيب بـه ميـزان    
دماي ماه مرداد اثر مثبـت و معنـي داري بـر عملكـرد     . يابدكاهش مي

سيب دارد و با افزايش دما در اين ماه به ميـزان يـك واحـد، متوسـط     
عـالوه بـراين، نتـايج    . يابدكيلوگرم افزايش مي 821رد به اندازه عملك

جدول حاكي از آن است كه ضريب تغييرات بارش اثر منفـي و معنـي   
  . داري بر روي عملكرد سيب دارد

به منظور تعيين مناسبترين الگوي فضايي، نتايج الگـوي عمـومي   
 مقايسـه شـده    SARبا نتايج الگـوي )  SAC( خودرگرسيون فضايي

همانطور كه در بخش مواد و روش ها توضيح داده شد، در ايـن  . است
الگو عالوه بر همبستگي فضايي در بين عملكرد منـاطق، همبسـتگي   

ستون  دوم . گيردفضايي بين جمالت اخالل نيز مورد بررسي قرار مي
الگوي عمومي خودرگرسـيون  پارامترهاي برآورد شده  4و سوم جدول 

گردد همانطور كه در اين جدول مشاهده مي. را نشان مي دهد فضايي
داري متغيرهاي اقليمي در الگوي عمومي كاهش يافتـه اسـت و   معني

داري خود را در اين الگو از دست تعدادي از متغيرهاي اقليمي نيز معني
. همچنين ضريب خودهمبستگي فضايي كـاهش يافتـه اسـت   . اندداده

 02/0اخـالل برابـر   مقدار ضريب خودهمبستگي فضـايي در جمـالت   
بر همين اساس، مـي تـوان نتيجـه    . باشددار نيز نميباشد كه معنيمي

ــوي   ــه الگ ــت ك ــوي   SARگرف ــبتر از الگ ــويي مناس ــومي الگ عم
  . باشدمي خودرگرسيون فضايي

به منظور بررسي وجود خودهمبستگي فضايي بين جمالت اخالل، 
اخـتالل  الگوي خود رگرسيوني با خـود همبسـتگي فضـايي در جملـه     

SEM نشـان دهنـده    4ستون ششم و هفتم جدول . برآوردشده است
همـانطور كـه مشـاهده    . مـي باشـد   1384نتايج اين الگو براي سـال  

) lambda( شود ضريب خودهمبستگي فضايي در جمالت اخـالل  مي
موران نيز نشـان   Iآزمون . معني دار نيست) كوهستاني(در منطقه اول 

 باشـد فضايي بين جمالت اخالل مي دهنده عدم وجود خودهمبستگي
در اين آزمون فرضيه صفر داللت بر عدم وجود همبستگي ). 5جدول (

تـوان نتيجـه گرفـت    بنابراين، مي. باشدفضايي بين جمالت اخالل مي
با توجـه بـه    . كه در جمالت اخالل خودهمبستگي فضايي وجود ندارد
جمالت اخالل اين نتايج الگوي رگرسيون فضايي با خودهمبستگي در 

  . گرددتائيد نمي
در سـتون هشـتم ونهـم    ) SDM( نتايج الگوي فضايي دوربـين  

در اين الگو همبستگي فضـايي متغيرهـاي   . آورده شده است 4جدول 
بجـاي همبسـتگي فضـايي بـين ميـزان      ) متغيرهاي مسـتقل ( اقليمي

. عملكرد سيب در شهرستانهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته اسـت 
گـردد متغيـر سـرماي بهـاره و     ه در اين جدول مشاهده ميهمانطور ك

دار در الگـوي  متغير ميانگين دماي ماه مـرداد تنهـا متغيرهـاي معنـي    
 21ضريب همبستگي فضـايي در ايـن الگـو    . باشندفضايي دوربين مي

  . باشددار نميباشد، اما اين ضريب معنيدرصد مي
مـوران    Iآزمون  بنابر نتايج چهار الگوي خودرگرسيون فضايي  و

گيري نمود كه در  منطقه اول و بـراي سـال   توان نتيجهمي) 5جدول (
مناسبترين الگـو، الگـوي   ) سرمازدگي( عاديبه عنوان سال غير 1384
SAR در واقع الگوي . باشدميSAR  تاثير متغيرهاي اقليمي و ميزان

ضريب همبستگي فضايي بـين شهرسـتانهاي توليـد كننـده سـيب در      
  . دهداول را بهتر از ساير الگوهاي فضايي نشان ميمنطقه 

نتايج الگوي خودرگرسـيوني تـوأم    6ستون چهارم و پنجم جدول 
)SAR ( 1380را بــراي ســال ) ســالي كــه بــاالترين ميــزان ضــريب

 3همبستگي فضايي بين عملكرد شهرستانهاي منطقه دوم در جـدول  
. دهـد نشـان مـي   را در منطقه دوم توليد محصول سيب)  را نشان داد

شود شاخص اسـتاندارد بـارش   همانطور كه در اين جدول مشاهده مي
اثـر   1380باشـد در منطقـه دوم در سـال    كه نمادي از خشكسالي مي

متغيـر  . آبـي دارد دار بر ميزان عملكـرد محصـول سـيب   مثبت و معني
داري بـر ميـزان   اثـر منفـي و غيرمعنـي    1380سرماي بهاره در سـال  

در مقايسـه بـا منطقـه    . آبي در منطقه دوم داردسيبعملكرد محصول 
دماي ماه تير نيز اثـر  . باشداول، اثر اين متغير در منطقه دوم كمتر مي

ايـن بـدين   . منفي و معني داري بر عملكرد سيب در منطقـه دوم دارد 
معني است كه با افزايش دما در اين ماه به ميزان يـك واحـد، ميـزان    

دمـاي مـاه مـرداد اثـر     . يابدم كاهش ميكيلوگر 598متوسط عملكرد 
مثبت و معني دار بر عملكرد سيب دارد و با افزايش دما در اين ماه بـه  

كيلـوگرم افـزايش    242ميزان يك واحد، متوسط عملكـرد بـه ميـزان    
به منظور تعيين مناسبترين الگوي فضـايي بـراي منطقـه دوم    . يابد مي

منطقه   SARتايج الگونتايج الگوي عمومي خودرگرسيون فضايي با ن
نتـايج   6ستون دوم و سوم جـدول  . مقايسه شده است) 6جدول (دوم 

بـر  . را گزارش مي كنـد ) SAC(الگوي عمومي خودرگرسيون فضايي 
داري متغيرهـاي اقليمـي در الگـوي    اساس اطالعات اين جدول، معني

-عمومي كاهش يافته است و تعدادي از متغيرهاي اقليمي نيـز معنـي  
ــود ــت داده  داري خ ــو از دس ــن الگ ــدرا در اي ــريب  . ان ــين ض همچن

ميــزان ضــريب  . خودهمبســتگي فضــايي كــاهش يافتــه اســت    
دار باشد كـه معنـي  مي 10/0خودهمبستگي فضايي در جمالت اخالل 

مناسـبتر از   SARاين وضعيت بيانگر آن است كه الگـوي  . نيز نيست
  . باشدالگوي عممومي خودرگرسيوني فضايي مي
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  )منطقه كوهستاني(در منطقه اول  1384نتايج الگو هاي تكميلي براي سال  -4جدول

   SAC SAR SEM SDM 

  t  ضريب  t  ضريب t ضريب t ضريب   متغيرها
23/851234/149/1241634/2   عرض از مبداء *49/11321  **)23/2(  41/10383   )01/1(  

52/10098/03/9211/026/104  شاخص استاندارد بارش در سال قبل  )17/1(  97/6  )008/0(  
-8/1-65/1245  سرماي بهاره در فروردين ماه * 13/2792-54/2- ** 13/2876-  **)66/2(  34/1330-  * )85/1 -(  

-64/1-12/717-05/1-06/815  ماه تيرميانگين دماي  *89/748 -  *)76/1(  82/252 -   )47/0-(  
33/52437/1   ميانگين دماي مرداد ماه  56/8218/1 * 56/955  **)28/2(  47/345  *)6/1(  

-64/1-79/425-58/1-55/528  ضريب تغييرات بارش در يك سال *24/589 -   )35/1(  27/4382-   )45/1(  
w  ----- - 61/2508*در سال SPIشاخص  )48/1(  

-w   ----- - 31/2026*سرماي بهاره   )82/0 -(  
- w  ----- - 84/850*ميانگين دماي ماه تير  )85/0 -(  

w   ----- - 85/1086*ميانگين دماي ماه مرداد  )07/1(  
-w  ----- - 68/3223*ضريب تغييرات بارش در يك سال  )58/0(  

24/070/1  ضريب همبستگي فضايي *35/073/2 **- - - - 
02/0--02/0085/0  ضريب همبستگي فضايي بين جمالت اخالل  )2/1(  - - 

21/0    بين متغيرهاي اقليمي ستگي فضاييضريب همب  )44/1(  
15/0-25/0-19/0   ضريب تعيين  - 30/0  - 

12/0-22/0-15/0   ضريب تعيين تعديل شده  - 23/0  - 
  .است شده ادهد نشان*  عالمت با درصد 5 سطح در معنادار ضرايب و**  عالمت با درصد يك سطح در دار معني ضرايب. .هاي تحقيقيافته: ماخذ

  
  براي منطقه اول  1384موران در سال   Iنتايج آماره  -5جدول 

Moran I 17/0 
Moran I-statistic 88/0 

Marginal Probability 75/0 
  هاي تحقيقيافته: مأخذ

  
 SARكه تفاوت الگوي خودهمبستگي فضايي با الگـوي  يياز آنجا

شـد، لـذا وجـود    بادر وجود همبستگي فضايي در جمالت اخـالل مـي  
خودهمبستگي بين جمالت اخالل با برآورد الگوي خود رگرسيوني بـا  

مـوران    Iو آزمون  SEM )(خود همبستگي فضايي در جمله اختالل 
  .بررسي شده است

نشـان دهنـده نتـايج ايـن الگـو در       6ستون ششم و هفتم جدول 
 I نيـز نتـايج آزمـون    7جـدول  . باشدمي 1380منطقه دوم براي سال 

شـود ضـريب   همـانطور كـه مشـاهده مـي    . كنـد ران را گزارش ميمو
در منطقـه دوم  ) lambda( خودهمبستگي فضايي در جمالت اخـالل 

موران نيـز همـين    Iباشد و آزمون معني دار نمي) ايپست و كوهپايه(
توان نتيجه گرفت كه در جمـالت  بنابراين، مي. نتيجه را تاييد مي كند

  . ود ندارداخالل خودهمبستگي فضايي وج
پسـت و  (در نهايت الگـوي فضـايي دوربـين  بـراي منطقـه دوم      

برآورد كـه نتـايج آن    1380و با استفاده از اطالعات سال ) ايكوهپايه
بطوري كه سـتون  . گزارش شده است 6در ستون هشتم و نهم جدول 

شود ضريب خودهمبستگي فضـايي در  هشتم  اين جدول مشاهده مي
 1380در واقـع در منطقـه دوم و در سـال    . باشددار نمياين الگو معني

هاي فضـايي  بين متغيرهاي مستقل ساختار فضايي وجود ندارد و وقفه
متغييرهاي مستقل بر ميزان عملكرد سيب در منطقه دوم تـاثير گـذار   

  Iبنابر نتايج چهار الگوي خودرگرسـيون فضـايي و آزمـون    . باشدنمي
در  منطقـه دوم و بـراي سـال    گيري نمـود كـه   توان نتيجهموران مي

 ترين الگو، الگويمناسب) خشكسالي(به عنوان سال غيرنرمال  1380

SAR در واقع الگوي . باشدميSAR  تاثير متغيرهاي اقليمي و ميزان
ضريب همبستگي فضايي بـين شهرسـتانهاي توليـد كننـده سـيب در      

  .منطقه دوم را بهتر از ساير الگوهاي فضايي بازگو مي كند
  

  يجه گيري و پيشنهادهانت
نتــايجي كــه توضــيح داده شــد حــاكي از آن اســت كــه ريســك 

امـا،  . سيستماتيك در بين مناطق توليدكننده محصول سيب وجود دارد
  . باشدعامل بروز اين ريسك در بين مناطق مختلف متفاوت مي
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  )ايكوهپايهمنطقه پست و ( در منطقه دوم 1380در سال   نتايج الگو هاي تكميلي  -6جدول  

   SAC SAR SEM SDM 

 t  ضريب t  ضريب t ضريب t ضريب   متغيرها

  )57/3(**  70/5600  )66/1(*  5/12356  **23/3 99/16377 **56/2 33/1285   عرض از مبداء
  )80/1(*  47/423  )22/2(**  77/3587  **54/2 91/3083*80/1 22/2536  شاخص استاندارد بارش در سال قبل

  )- 48/0(  - 20/614  )12/1(  58/205  -12/0 -42/137 -08/0 -32/66  رهدامي سرماي بها
  )18/1(  52/2  )36/3(**  58/52 *79/1 55/175/4 56/23   ميزان بارش كل

  )-50/2(**  -71/1166  )33/2(**  - 26/652 *-78/1 -39/598 *-66/1 -53/602  تيرميانگين دماي ماه 
  )47/1(  68/622  )88/1(*  68/256 **45/2 03/242 09/1 25/326   مرداد ميانگين دماي ماه

  )- 68/0(  - 75/958  )55/0(  - 12/578  -45/0 -32/893 -95/0 -44/236  ضريب تغييرات بارش در يك سال
  )w  - - - - -  -  88/6973  **)85/2*در سال قبل SPIشاخص

  )- w   - - - - -  -  88/1233-  )43/0*دامي سرماي بهاره 
  )w   - - - - -  -  66/1  )33/0*ميزان كل بارش

  )- w  - - - - -  -  00/1987-  *)81/1*ميانگين دماي ماه تير
  )w   - - - - -  -  55/1533  *)86/1*ميانگين دماي ماه مرداد

  )- w  - - - - -  -  08/8311-  *)37/2*ضريب تغييرات بارش در يك سال
  -  -  )87/0(  10/0 *75/1 32/0 *62/1 21/0  ضريب همبستگي فضايي

  -  -  -  - - - 55/0 10/0  همبستگي فضايي بين جمالت اخاللضريب
  )82/0(   25/0  -  - - - - -  ضريب همبستگي فضايي بين متغيرهاي اقليمي

  -  56/0  -  27/0 - 35/0 - 30/0   ضريب تعيين
  -  39/0  -  20/0 - 24/0 - 23/0   ضريب تعيين تعديل شده

  .نشان داده شده است* درصد با عالمت  5و ضرايب معنادار در سطح ** ح يك درصد با عالمت ، ضرايب معني دار در سطهاي تحقيقيافته: ماخذ
  

  براي منطقه دوم 1380موران در سال   Iنتايج آماره  -7جدول 
Moran I 38/0 

Moran I-statistic 95/0 
Marginal Probability 66/0 

  هاي تحقيقيافته: مأخذ
  

و خشكسـالي در منطقـه   ) ستانيمنطقه كوه(سرما در منطقه اول 
عامل ريسك سيستماتيك عملكرد محصول ) ايپست و كوهپايه(دوم 

  .باشدسيب در كشور مي
شود اوالً بجاي در نظر گـرفتن منـاطق   براين اساس، پيشنهاد مي

بنديهاي اقليمي مورد توجه قـرار  جغرافيايي در تعيين حق بيمه، تقسيم
يسك هاي سيسـتماتيك بـه عنـوان    ثانياً، دامنه و شدت وقوع ر. گيرد

عالوه براين، وجـود  . مالك اصلي در تعيين حق بيمه مورد توجه باشد
ريسك سيستماتيك در توليد سـيب در كشـور گويـاي آن اسـت كـه      
حضور دولت در بازار بيمه كشاورزي ضروري است و بخش خصوصـي  
الاقل در محدوده اي كـه اينگونـه ريسـك وجـود دارد رغبتـي بـراي       

  .    خواهد داشتحضور ن
بطوري كه عنوان شد، سرما، عامل بروز ريسـك سيسـتماتيك در   

بـر ايـن اسـاس    . مناطق كوهستاني براي محصـول سـيب مـي باشـد    

پيشنهاد مي شود اگر قرار است خطر سرمازدگي تحـت پوشـش بيمـه    
قرار داشته باشد در كنار شهرسـتانهاي مسـتقر در منـاطق كوهسـتاني     

اي هم بطور همزمـان تحـت   ست و كوهپايهشهرستانهايي در مناطق پ
پوشش همين ريسك قرار داده شود تا از خطر بروز خسـارت هنگفـت   

با توجه به سيستماتيك بودن خطر خشكسـالي و  . براي بيمه گر بكاهد
سرمازدگي در مناطق آب و هوايي مختلف و عدم وقوع همزمـان آنهـا   

همزمان تحت شود اين دو ريسك بطور در مناطق مختلف پيشنهاد مي
پوشش قرار گيـرد تـا از بـروز خطـر ورشكسـتگي شـركت بيمـه گـر         

  . جلوگيري شود
در اين تحقيق مشخص شد كه عواملي مثل خشكسالي، سـرماي  

و مرداد، ضريب تغييرات  تير بهاره در فروردين ماه،  ميانگين دماي ماه
بارش و كل بارش ساليانه بر عملكـرد سـيب اثرگذارنـد و ميـزان اثـر      

بر اين اساس، چنانچه احتمال وقوع هر يك . ام نيز تعيين گرديدهركد
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از اين عوامل با استفاده از اطالعات و آمار تـاريخي هـر كـدام تعيـين     
شود آنگاه احتمال كاهش عملكرد به دليل هر يك از اين عوامل قابل 
محاسبه خواهد بود و خواهد توانست در تعيين حق بيمه عادالنه بـراي  

بنـابراين، محاسـبه احتمـال    . ق مورد استفاده قرار گيردهريك از مناط
  . وقوع عوامل ذكر شده به عنوان تحقيق تكميلي پيشنهاد مي شود
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