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  چکیده 

بوده و حفظ کاربری بخش کشاورزی  یروها و مشکالت اصلی فراهمواره از چالشتغییر کاربری اراضی کشاورزی 

آباد از لحاظ تعداد شهرستان بستان. استپایداری بخش کشاورزی کننده  اراضی از جمله فاکتورهای اساسی تامیناین 

تان این شهرسپایدار تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مقام دوم استان آذربایجان شرقی قرار گرفته و این امر کشاورزی 

کاربری اراضی  حفظعوامل مؤثر بر مطالعه حاضر شناسایی از هدف در این راستا، اساسی روبرو نموده است.  تهدیدرا با 

از الگوی الجیت چندگانه اسمی بدین منظور  باشد.می آبادشهرستان بستانکشاورزی بخش پایداری در راستای کشاورزی 

 برداران شهرستان دربندی شده متناسب از بهرهگیری تصادفی طبقهنیاز از طریق نمونههای مورد و داده بهره گرفته شد

اربری کتغییر بینی شده از درآمد پیشعوامل اقتصادی نظیر آن است که  بیانگر تحقیقنتایج  آوری گردید.جمع 1161سال 

ه ها به همراها و بزرگراهنزدیکی به راه جدید، افزایش ارزش زمین، افزایش فرصت تحرک اجتماعی تغییرکاربری دهندگان،

برداری، های غیرکشاورزی، تعداد افراد خانوار، کل مساحت اراضی مورد بهرهافزایش درآمد حاصل از فعالیتعواملی چون 

بخشی )یعنی تنوع درآمدی کشاورزی( و نحوه تصاحب زمین اثرات مثبتی بر تغییر کاربری فعالیتهای غیرزراعی درون

کاربری  حفظداری بر اثر معنی رهاتعداد افراد شاغل در خانواموید آن است که  مطالعههای یافتهدارند. های کشاورزی زمین

-استسیرود با اعمال انتظار مید. لذا یابکاهش میاحتمال تغییر کاربری  ،اراضی دارد بطوریکه با افزایش تعداد افراد شاغل

 متوسطپایین بودن همچنین اد. افزایش درا اراضی کاربری حفظ های زمینه بتوان آن ازهای الزم و حمایت ی اشتغالزاییها

کشاورزی دارد به طوریکه داری بر تغییر کاربری اراضی و معنی مثبتکشاورزی اثر  هایاز فعالیتحاصل درآمد ساالنه 

ت حفظ کاربری اراضی کشاورزی جهدولت شود لذا توصیه میشوند. میهای صنعتی ه کارگاهموجب تغییر این اراضی ب

 یسیاستهای حمایتبهبود  و حفظ اراضیقوانین و مقررات حقوقی اصالح و اعمال ، بازاریابی مناسباعمال سیاستهای با 

های کشاورزی و به تبع آن افزایش کاربری زمینحفظ تداوم برداران برای ارتقای انگیزه بهره امکانان، کشاورزدرآمدی  از

 نماید.فراهم را پایداری کشاورزی منطقه 
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Abstract 

One of the major problems and challenges in the agriculture field is the land use change that has been 

threatened sustainability of agriculture sector. Bostanabad County, in terms of agricultural land use changes is 

taken in second place East Azarbaijan province that caused the agricultural sustainability faced with major 

challenges. This study aimed to identify the affecting factors on user changing of agricultural land in this 

county. The Multi-Nominal Logit model was applied and the required data has collected through a 

questionnaire which completed by the farmers using proportional stratified random sampling in 2016. The 

results indicated that economic factors such as expected income of new change, increasing land value, raising 

user’s social activity opportunity, near to road and highways, non-agriculture incomes, household size, the 

total land area under cultivation, agricultural intra-activates (income diversity), and type of land ownership has 

a significant effect on land use changes. Also, by increasing the employment rate, the possibility of land use 

preservation will rise. Therefore it is expected that the land use changes will reduce by taking proper 

employment policies and supports. The annual income of agricultural activity has negative and significant 

effect on the change of land use to industrial studios. It is recommended that the government can be improve 

the farmers motivation to preserve of agricultural land use via making and applying proper marketing policies, 

modifying laws and regulations of land use preservation, and improving income support policies. 
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 مقدمه

یکی از راههای ایجاد تعادل میان جمعیت و تولید      

برای رفع نیازهای فزاینده جوامع پایدارمواد غذایی 

بشری، اولویت دادن به گسترش فعالیتهای کشاورزی 

از طریق افزایش تولیدات این بخش با در نظر گرفتن 

رکن اساسی این امر حفظ ت. مالحظات توسعه پایدار اس

باغی  و های زراعییزمینهای  کشاورزی با کاربر

ترین ضامن های کشاورزی اصلیحفظ زمیناست. 

 اقتصادتامین امنیت غذایی جامعه و جز الینفک 

ریزی منطقی برای برنامه و شودروستایی محسوب می

نیز نقشی کشاورزی اراضی و حفظ کاربری ساماندهی 

و متوازن کشاورزی غیرقابل انکار در توسعه پایدار 

ها، کاربری اراضی عبارتست از الگو. داردجامعه 

هایی که مردم در یک نوع از پوشش ها و نهادهفعالیت

اراضی خاص به منظور انجام عملیات تولیدی یا تغییر 

امروزه . (1661 گیرند )جانسنکار میو حفاظت از آن به
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 هایبه عنوان فرآیند اراضی کشاورزیاربری تغییر ک

این تغییرات که  .مطرح استروستایی مؤثر در فضای 

دهد به دلیل های انسانی روی میدر اثر فعالیت غالباً

توجهی به توسعه اصولی، بی هایریزینبود برنامه

ن گرفت رظپایدار، نداشتن مدیریت پایدار و بدون در ن

ترین به یکی از مهمهای زیست محیطی محدودیت

 .در فضای نوین تبدیل شده استروستاها معضالت 

 ینب زمانی و فضایی نتیجة تعامل اراضی تغییرکاربری

 مانسازطبق بیانیه  .است انسانی و بیوفیزیکی ابعاد

-فعالیت میان ( در7117) جهانی کشاورزی و خواربار

 پوشش و تغییرکاربری مسئلة بشر، مختلف های

 برداری با بهره آن مستقیم ارتباط به توجه با اراضی

 تأمین امنیت راستای در هوا، و زمین آب، منبع سه از

از طرف دیگر، . دارد توجهی شایان جایگاه غذایی،

 در مولد هایزمین اقتصاد، و رشد جمعیت با همزمان

 اراضی به تبدیل شدن درحال کشورها از برخی

و عموما کشاورزان به سراغ زمینهای  اندغیرکشاورزی

با توجه به مسله کم آبی در ایران . ایی می روندحاشیه

ایی، توسعه این و کم حاصلخیز بودن زمینهای حاشیه

نوع زمینها، آثار منفی زیست محیطی خاص خود را 

 یند تغییراتفرآ این یهنتیجبهمراه خواهد داشت. 

د تشدی به که بوده زمین کاربری و پوشش در گسترده

شده  منجر اخیر هایدهه در زیست محیطی پایداری

 از هوا و آب خاک، آلودگی و تخریب، فرسایش و است

 وششپ و تغییرکاربریهستند.  این مسائل تریناساسی

 شده تبدیل یندی پیچیدهفرآ به حاضر در حال اراضی

 متفاوت در سطوح را مختلفی عوامل و متغیرها که است

 و همکاران گیرد )وال بوئنامی در بر فضایی و اجتماعی

 شپوش و تغییرکاربری یهبالقو و بزرگ تأثیر (.7111

 ایبر هاییانگیزه اجتماعی، و محیط فیزیکی بر اراضی

 و اراضی کاربری درک تغییرات یهزمین در پژوهش

فراهم کرده است )ولدکمب و  آن اصلی آثار و علل

  .(7111  المبین

 خواربارکشاورزی و  گزارش سازمان براساس     

های کشاورزی از کل ( درصد زمین7117) جهانی

به  7111درصد در سال  69/12ها در جهان، از زمین

کاهش یافته است. در قاره  7111درصد در سال  99/12

 ها، ازهای کشاورزی از کل زمینآسیا روند تغییر زمین

سال درصد در  11/17به  7111درصد در سال  91/11

همچنین . است یبوده که بیشتر از درصد جهان 7111

های کشاورزی از روند تغییرات درصد زمیندر ایران 

 7119بویژه از سال در طی سالهای اخیر ها کل زمین

درصد به  91/11بسیار قابل توجه بوده بطوریکه از 

به  موضوع این از خشیدرصد رسیده است. ب 61/76

 از ناشی آن اعظم و بخش جمعیت افزایش دلیل

 غیرکشاورزی به کشاورزی اراضی تغییرکاربری

 آن جهت از ایران برای موضوع این بیشتر اهمیت .است

 1 حدود ایران در کشاورزی اراضی سطح که است

 دنیا است. در اراضی این سطح میانگین از کمتر درصد

 خردشدن کاهش، این عمدة عامل بر اساس این گزارش،

 کاربری غیرمجاز تغییر ویژه به اراضی، و پراکندگی

 .ه استبود مسکونی و صنعتی به های کشاورزیزمین

شرقی از لحاظ ر داخل کشور نیز استان آذربایجاند

-اراضی کشاورزی بعد از استان تغییرکاربریسطح 

های خوزستان، قزوین و مازندران در رتبه چهارم قرار 

تان وجه است. در خود اسدارد که از این جهت قابل ت

از  بعد تغییرکاربریبیشترین نیز شرقی آذربایجان

درصد(  72)شهرستان تبریز به شهرستان بستان آباد 

 ،(7119 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان) تعلق دارد

لذا حفظ کاربری اراضی کشاورزی در این شهرستان 

ن از اهمیت خاصی آو شناسایی فاکتورهای اثرگذار بر 

نیز برخوردار است که هدف اصلی مطالعه حاضر 

الزم به ذکر است که در باشد. ه میالهمین مسبررسی 

قانون گذاران کشور با درک صحیح از  1129 سال 

مخاطرات تغییرکاربری اراضی زراعی وباغ ها، در 

راستای ایجاد امنیت غذایی پایدار و حفظ محیط زیست، 

قانون حفظ »قانونی تحت عنوان اقدام به تصویب 
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نمودند که این قانون  «کاربری اراضی زراعی و باغ ها

مورد بازنگری و اصالح قرار  1/1/1111در تاریخ 

مشکالت اداری و برخی گرفت. اما به لحاظ وجود 

طی سالهای اخیر تشدید تغییر کاربری حقوقی، 

ترین عامل زمینهای زراعی و باغی کشور به اصلی

تا جایی که   تولید کشاورزی بدل شده استتهدید 

والن وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط ئمس

اند درباره خطرات این روند هشدار دادهزیست کشور 

که تغییر کاربری و نابودی  کردندحتا تاکید او صر

ناپذیر برای های کشاورزی یک خسارت جبرانزمین

 .کشور است

برای بررسی علل تغییر های پیش از این نیز تالش     

کاربری اراضی کشاورزی در داخل و خارج از کشور 

و همکاران  صورت گرفته است. به عنوان مثال، وانگ

( روابط بین تغییرکاربری اراضی کشاورزی و 1661)

اجتماعی در شمال شرقی چین را  -عوامل اقتصادی

 های دولت )سیاستبررسی و نتیجه گرفتند که سیاست

ها و مدیریت یه گذاری کشاورزی، قانونجمعیت، سرما

سیستم کشاورزی(، تکنولوژی )استفاده از برق، 

پوشش پالستیکی، کود و مواد شیمیایی(، مصرف 

)شاخص قیمت غالت( و تجارت )صادرات و واردات 

غالت( بر تغییرات کاربری اراضی کشاورزی تأثیر 

اقدام به ( 7111راجان و شیباساکی ) داری دارند.معنی

سازی تغییرکاربری اراضی کشاورزی در دلم

های رفتاری یک کشاورز و در آن جنبهنموده بنگالدش 

 و کردهرا در تغییرکاربری اراضی کشاورزی بررسی 

براساس  ،طبق این مدل. اندنمودهمدل کشاورز را ارائه 

های بینی شده از کاربری جدید، ویژگیدرآمد پیش

 حاکم بر منطقه، بیوفیزیکی زمین و شرایط اقتصادی

برای تغییرکاربری اراضی کشاورزی تصمیم گرفته 

گیری از مدل ( با بهره7119برایمو ) .شودمی

رگرسیونی چندگانه به بررسی مهاجرت فصلی و 

                                                 
1- Spatial Multinomial Probit Approach 

2- Mixed Logit 

 هایتغییرکاربری اراضی درکشور غنا پرداخت. یافته

بیانگر آن است که رشد جمعیت، فناوری جدید و ایشان 

مهمترین عوامل مؤثر در  بازاریابی محصوالت از

به مطالعه ( 7116و پارنت ) ریچاک تغییرکاربری هستند.

 یدر فرانسه در ط نیثر بر تغییرکاربری زمؤعوامل م

 در تجزیه و تحلیل. پرداختند 7111 تا 1667 یهاسال

نوع  9 نیبکاربری زمین از ثر بر انتخاب ؤعوامل م

از  ،و بدون استفاده ی، جنگل، شهری: کشاورزیکاربر

-یافتهاستفاده نمودند.  1ییفضا چندگانه تیپروب الگوی

ند مانیی فضا یاثرات جانببودن  مؤثر نشانگر آنهاهای 

 هایدر قطعه ییامشاهدهریعوامل غ ی وبندمنطقه

در  مشترک یبندو منطقه ینظارت یهامجاور مثل نظام

ه ک دادنشان  جینتا ضمناً. بود نیزم یکاربر راتییتغ

مهم است و  نیزم یکشاورز یکاربر یخاک برا تیفیک

از دورتر  جنگل در مناطق ای یکشاورز یکاربر

 ،درآمد باالبا مناطق در  نیزم یشهر یبزرگراه و کاربر

( عوامل 7111) و برومر تزیر ند.شوبیشتر دیده می

 یهادر جنگل نیتغییرکاربری زم یهاثر بر محرکؤم

با استفاده  را ی، اندونزیمرکز یحفاظت شده سوالوس

متوسط مخلوط،  تی، الج7مخلوط تیالج یهامدلاز 

 دهکر یبررس 9(FE) بتو اثرات ثا 1(RE) یاثرات تصادف

در  یآب یهانیسهم زم یهاریمتغو نشان دادند که 

، متوسط بارش و فاصله بی، شتیتراکم جمع ،روستاها

و  ییزداجنگلو ند مؤثر نیتا بازار بر تغییرکاربری زم

ر تندت بیر مناطق دور افتاده و مناطق با شآن دتخریب 

از  یدر برخ نیاست. همچن زیادتربرخالف انتظار 

افزایش باعث  یآب یهانیدر زم یگذارهیها سرمااروست

ان نیر و همکار -توزشده است.  یجنگلریغ تغییرکاربری

( اقدام به بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر 7119)

نمودند. یافته مطالعه نشان ارزش زمین در مجارستان 

دهد در طی این سالها به طور نسبی زمینهای زراعی می

درصد و  2های تجاری بزرگ مربوط به شرکت

3- Random Effects 

4 - Fixed Effects  
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درصد رشد کرده است و  7کشاورزان خردپا تنها 

تقاضا برای تغییر کاربری، باال بوده و این امر منجر به 

هیتایزو افزایش ارزش زمینهای کشاورزی شده است. 

( به ارزیابی تغییر کاربری کشاورزی 7111مکاران )و ه

گیری از الگوی الجیت در افریقای جنوبی با بهره

چندگانه اسمی پرداختند. نتایج کار موید آن است که 

تغییر کاربری کشاورزی در این کشور تحت تاثیر 

-الت زراعی، امنیت غذایی و صرفهووری محصبهره

ار گرفته است. جویی در استفاده از نیروی کار قر

-( به بررسی اثر بهبود بهره7119هارفوچ و همکاران )

ربری اهای شیری و گوشتی بر تغییر کوری گاوداری

-اراضی در برزیل پرداختند و نشان دادند با بهبود بهره

های تولیدی و ، در آینده رفتار بنگاههاگاوداری وری

غیراقتصادی زراعی بازار تغییر نموده و از زمینهای 

های بزرگ به سمت گاوداریفاصله گرفته شده و 

  حرکت خواهد شد.

( به 7117رهنما و روستا )در داخل کشور نیز،      

و چگونگی حفظ و نگهداری فضای  تغییرکاربریتحلیل 

های شهر جهرم در راستای توسعه پایدار اغسبز و ب

بر اساس نتایج پرداختند.  1121-11های طی سال

درصد مالکان باغی، مهم  21مشاهده گردید که از نظر 

باغات عوامل اقتصادی نظیر  تغییرکاربریترین علت 

ارزش افزوده زمین و مسکن بوده است و کم آبی و 

 تغییرکاربریورود به محدوده شهر نیز از دالیل دیگر 

( با 7117مطیعی لنگرودی و همکاران )باشد. باغات می

 و کرتیفی در قالب طیف لیاستفاده از تحلیل توص

همبستگی اسپیرمن اقدام به بررسی اثرات ضریب 

تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی  یاقتصاد

روستای دهستان لیچارکی حسن رود بندر انزلی 

تغییر کاربری اگر چه اثرات منفی نمودند و نشان دادند 

 زمین و هزینه زندگیقیمت بر گردشگری، افزایش کاذب 

داشته ولی موجب افزاش درامد و اشتغال در منطقه 

 یبکارگیربا  (7119)احمدپور و علوی شده است. 

 یتغییرکاربرهای مؤثر در مؤلفه ،تکنیک تحلیل عاملی

را اراضی کشاورزی روستایی شهرستان ساری 

ه کاست . نتایج حاکی از آن شناسایی و تحلیل نمودند

شرایط اولیه کشت و کار، عوامل اقتصادی، مهیا نبودن 

اجتماعی، جغرافیایی، مدیریت ریسک و دسترسی 

 های مؤثرترین مؤلفههای تولید از مهمنداشتن به نهاده

-هشایست باشند.اراضی کشاورزی می تغییرکاربریدر 

 تغییرکاربریثر بر به بررسی عوامل مؤ (7119مند )

ا استفاده از اراضی کشاورزی در شهرستان تبریز ب

کار موید آن است که نتایج  پرداخت.ساده مدل الجیت 

اراضی تحصیالت، درآمد کل ساالنه، مساحت کل سطح 

 تغییراحتمال  منفی بر ثیر و دیمی بودن اراضی تأ

و متغیرهای سن، تجربه کار  داشتهاراضی  کاربری

رغوبیت و شغل اصلی کشاورزی، م کشاورزی،

مثبت کشاورزان نسبت به حاصلخیزی زمین، نگرش 

و داشتن فعالیت دامداری  راضی کشاورزیحفظ ا

 مثبتدارای اثر  ،و باغبانیعالوه بر فعالیت زراعت 

( عوامل موثر بر 7111کاللی مقدم ) .باشندمیمعناداری 

تان رشت ستغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهر

 همورد تحلیل قرار دادمار توصیفی آبا استفاده از تحلیل 

له تغییر کاربری اراضی کشاورزی در او نشان داد مس

این شهرستان عمدتاً متاثر از عوامل اقتصادی بوده و 

با اصالح سیاستهای اقتصادی دولت تا حدودی می 

 فائق آمد. امرتوان به این 

تغییر  گرددبا توجه به مطالب یادشده مالحظه می     

کاربری اراضی کشاورزی در حواشی کالن شهرها و 

ای جهانی است. گرچه ابعاد آن از روستاها پدیده

کشوری به کشور دیگر متفاوت است ولی تبعات ناشی 

از آن کم و بیش نگرانیهای مشابهی در کشورهای 

توسعه یافته و به ویژه در حال توسعه به وجود آورده 

ی جامعه جهانی بر این است. در نیم قرن گذشته سع

بوده است تا از طریق انعکاس موضوع در جراید علمی 

المللی آگاهی عمومی های ملی و بینو برپایی گردهمایی

را نسبت به این چالش بزرگ که امنیت غذایی و پایداری 

کشاورزی را تهدید می کند، ارتقاء دهد. محققین 
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این موضوع را بررسی و مورد بحث قرار نیز بسیاری 

دادند بطوریکه ادبیات علمی جهان مملو از مطالعات 

موضوع تغییر کاربری اراضی از مشکالت لذا، است. 

 حجم باالیعلی رغم اساسی بخش کشاورزی است و 

در شهرستان بستان کشاورزی تغییر کاربری اراضی 

 .نشده استانجام  منطقهی در این یاآباد، تاکنون مطالعه

در این زمینه انجام شده محدود مطالعات از طرف دیگر، 

بهره  1از الگوی الجیت چندگانه نیز کمترایران در 

که در این مطالعه روی این رهیافت تمرکز  اندگرفته

هدف اصلی تحقیق حاضر، . در این راستا، خواهد شد

مؤثر بر تغییرکاربری اراضی بررسی عوامل 

 باشد.آباد میبستان کشاورزی در شهرستان

  

 هامواد و روش

نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی مطابق آیین      

عبارتست از هر گونه  تغییرکاربری(، 7112کشاورزی )

تمرار کشاورزی برداری و اساقدامی که مانع از بهره

داوم تولیدات کشاورزی گردد ها و تاراضی زراعی و باغ

بر این اساس و مطابق (. 7112 وزرات جهاد کشاورزی)

های اولیه صورت نظر کارشناسان منطقه و بررسی

ه بتغییرکاربری اراضی را توان میگرفته در این مطالعه، 

، صنعتیهای کارگاهبه ویال، مله تبدیل شکل از ج دینچن

در کنار . لذا بندی نمودطبقه، تجاری و غیره حصارکشی

های متفاوت تغییر گزینهحفظ کاربری اراضی کشاورزی 

گیری کاربری وجود دارد و شناخت عوامل موثر بر شکل

 الگوی الجیت چندگانهتواند در قالب هر کدام از آنها می

در الگوی الجیت متغیر وابسته صورت پذیرد. اسمی 

هر باشد که های محدود مییک متغیر با گزینهچندگانه، 

حفظ کاربری  حالتشامل توانند ها مییک از این گزینه

را نشان آنها و نیز انواع مختلف تغییر کاربری اراضی 

ر د لذا ترتیب خاصی بین این گزینه ها وجود ندارد. ؛دهند

رد ها وجود ندابعضی موارد یک ترتیب طبیعی بین گزینه

بینانه نیست که فرض شود یک رابطه یکنواخت بین و واقع

وجود دارد. در متغیر پنهان اساسی و نتایج مشاهده شده 

چنین مواردی یک چارچوب جایگزین با قرار دادن برخی 

شود. یک از ساختارها روی احتماالت مختلف استفاده می

نقطه شروع مشترک، چارچوب مطلوبیت تصادفی است 

که در آن مطلوبیت هر گزینه یک تابع خطی از مشخصات 

خاص( به عالوه یک کاربری ای )فرد یا گزینه مشاهده

 شود افراد گزینهمیخطای مشاهده شده است. فرض جمله 

را که باالترین مطلوبیت را داشته باشد، اراضی  کاربری

کنند. با فرض توزیع مناسب روی این جمالت انتخاب می

خطا، این روش منجر به کنترل عبارات برای احتماالت 

یک انتخاب شود فرض میشود. ضمنی توسط مدل می

وجود دارد کاربری حفظ و تغییر گزینه  M بین

j=1,2,…,M سطح مطلوبیتی که  و ترتیب دلخواه است و

نشان ، ijUبا  شودها قائل میبرای هر یک از گزینه  iفرد

شود اگر انتخاب می i بوسیله فرد jگزینه  شود،میداده 

چ و داریم )هیباالترین مطلوبیت را داشته باشد، بنابراین 

 (:7119همکاران 

 iMiij UUU ,...,max 1  [1] 

یاز یست و نالبته این سطوح مطلوبیت قابل مشاهده ن     

ها جهت ساختن این فرضبه ساختن برخی از پیش

باشد. فرض شود مجموعه عملیاتی می

ijijij UU  جایی که ijU  یک تابع غیرتصادفی از

یک خطای غیرقابل  ijپارامترهای ناشناخته است، 

 توان نوشت:مشاهده است. از اینرو می
 

]7[        jkkUUpUUUpjyp ikikijijiMiiji  ,,...2,1,...,max 1    

                                                 
1 - Multi-nominal logit model 
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نکاتی در برای بررسی احتمال فوق الزم است که       

خصوص حالت بیش از یک متغیر تصادفی گفته شود. 

 شود. اگربه طور کلی نتایج بسیار مناسبی مطرح می

ها دو به دو مستقل از  ijبتوان فرض کرد که همه 

مرسوم )که  1یکدیگرند و از یک لگاریتم توزیع وایبول

 ته مینهایت شناخبه عنوان یک نوع توزیع با ارزش بی

شود. در این مورد تابع توزیع هر یک شود( استفاده می

 شود:ی زیر مشخص میی رابطهبه وسیله ijاز 

]1[   1exp)(  etF 

 با:ام برابر است j کاربری توان نشان داد که احتمال انتخاب گزینهتحت این فرضیات می

]9[  
 

     iMii

ij

i jyp




exp...expexp

exp

21 
 

 دهد کهاین ساختار نشان می  10  jyp iو 

  1
1




M

j
i jyp  است. توزیعij ای از مجموعه

تغییرات مقیاس مطلوبیت تعریف نشده است برای حل 

یکی از سطوح مطلوبیت قطعی، صفر  رابطه فوق، معموالً

یک تابع خطی از متغیرهای  ij شود.در نظر گرفته می

گزینه و  iشود که به فرد مشاهده شده است و فرض می

j یا هر دو بستگی داشته باشد. بنابراین می توان نوشت 

 ijij X  .که همان  که در این صورت رابطه جدید

 آید:مدل الجیت چندگانه است بدست می

   
   

),...,2,1(,
exp...exp1 2

Mj
xx

x
jyp

iMi

ij







  
[1] 

توان آن را به صورت نسبت لگاریتم گردد که مینمایی برآورد میروش حداکثر راستگیری از رابطه فوق با بهره     

 (:7119 )وربیکنوشت 

  )0(ln 







kifxx

p
p

ikii
ik

ij   [9] 

ی تأثیر خصوصیات فردی، نشان دهنده βپارامتر 

-اقتصادی و اجتماعی بر روی اندازه نسبی احتمال می

باشد. در حقیقت مدل الجیت چندگانه به عنوان یک 

ها در تمام مقایسهن الجیت دوگانه برای تخمین همزما

 باشد. میحالتهای کاربری اراضی میان 

مدل الجیت چندگانه بر اساس فرض استقالل جمله 

ام است. m غییرکاربریتام و حالت iفرد  imخطای 

حفظ و انواع  هاینیاز است که حالت برای این منظور،

 همچنین با .متفاوت از یکدیگر باشند ها،تغییرکاربری

توجه به معادله لگاریتم نسبت احتمال برای حاالت 

در مدل الجیت چندگانه مالحظه  ,mn تغییرکاربری

 تغییرکاربریهای گردد که انتخاب مزیت بین حالتمی

                                                 
1. Log Weibull Distribution 

mn, شد بانمیتغییرکاربری های تحت تأثیر سایر حالت

که این خاصیت مدل الجیت چندگانه استقالل حاالت 

های شود. فرض استقالل گزینهنامرتبط نامیده می

نامرتبط بیانگر آن است که آیا اضافه یا حذف یک گروه 

اثری روی نسبت احتمال حاالت تغییرکاربری 

گذارد؟ این یک خاصیت بسیار باقیمانده میتغییرکاربری 

ویژه در رگرسیون الجیت چندگانه است. قانون کلی این 

مدل الجیت چندگانه  ،ها متمایز هستندگروهکه اگر است 

ها جانشین یکدیگرند این در نظر گرفته شود، اما اگر گروه

. معادله لگاریتم نسبت احتمال شودمدل در نظر گرفته نمی

 (2)معادله صورت  برای مدل الجیت چندگانه و شرطی به

 (:7119)هیچ و همکاران  شودمیمحاسبه 
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[2] 

نام آزمون ( آزمونی به1619هاسمن و مک فادن )

پیشنهاد کردند که بر  IIAهاسمن برای سنجش فرض 

اساس مقایسه تخمین پارامترهای دو مدل بوده و 

 .شود( محاسبه می1صورت رابطه )به

  )ˆˆ()ˆr(âv)ˆr(âv)ˆˆ( ***

1

FRFRFRIIAH  


 

[1
] 

بایست فرض دیگری که در مدل الجیت چندگانه می

ها است. این فرض مدنظر قرار گیرد فرض ترکیب گروه

 طوریک از متغیرهای توضیحی بهکند اگر هیچبیان می

اثر n در مقابل  mمعناداری بر نسبت احتمال پاسخ 

غیرقابل  nو  mهای گردد که گروهنگذارند عنوان می

 شود:یان میشرح زیر بتمایزند که به
 

0)(...:0...: |,|,|,1|,10|,|,10  rnkrmkrnrmnmknm HorH   [6] 

صورت رابطه توان با آزمون والد به این فرض را می

 سنجید. (11)

    ***
|

ˆ)ˆr(âvˆ  QQQQW nm



  [11] 

اعمال فرض  Qتخمین پارامترهای مدل، *که در آن ،

0H و)ˆvar( * کواریانس ضرایب -ماتریس واریانس

باشد. چنانچه آماره آزمون معنادار گردد فرض صفر می

 ها را ترکیب نمود.توان گروهرد شده و نمی

مقدار پارامترهای برآورد شده مدل الجیت چندگانه      

توانند به صورت مستقیم برای الجیت معمولی نمی دهمانن

انتخاب تفسیر  متغیرهای توضیحی متناظر روی احتمال

شوند. بعبارتی، پارامترها در مدل الجیت چندگانه همیشه 

تفسیر مستقیم راحتی ندارند. برای این منظور، از اثر 

شود. اثر نهایی نهایی متغیرهای توضیحی استفاده می

باشد. درواقع، اثر تحت تأثیر مقدار متغیر توضیحی می

ایطی نهایی شیب منحنی مرتبط با تابع احتمال در شر

 اند.است که سایر متغیرها ثابت نگه داشته شده
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  [17] 

در  ریینسبت درصد تغ انگریب یحیتوض یرهایکشش متغ

به ازای یک درصد تغییر در متغیر  𝑝𝑖𝑗 احتمال انتخاب

 توضیحی مورد نظر می باشد: 
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  [11] 

مدیریت جهاد براساس آمار اداره امور اراضی      

 91بیش از ( 7119کشاورزی شهرستان بستان آباد )

های این شهرستان مختص درصد تغییرکاربری

وده بروستای سعیدآباد از توابع شهرستان بستان آباد 

که بدلیل نزدیکی به کالن شهر تبریز شاهد تغییر 

باشد. به همین دلیل، در مطالعه میایی کاربری گسترده

کاربری اراضی کشاورزی این شهرستان  ظحفحاضر 

جامعه به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. 

برداران روستای بهره کلیهشامل  این تحقیقآماری 

 161تعداد به که  آباد بودهشهرستان بستانسعیدآباد 

 991بردار تعداد نفر بهره 161. از بین این دنباشمی نفر

حفظ کاربری نفر  111داده و تعداد  تغییرکاربرینفر 

های اولیه براساس بررسیدر مطالعه حاضر،  .اندنموده

صورت گرفته، وضعیت کاربری اراضی منطقه میدانی 

 ر، تغیی(تغییرکاربری عدمحفظ کاربری )به چهار گروه 

کاربری صنعتی و تغییر کاربری  کاربری به ویال، تغییر

اطالعات مورد نیاز از هر  .بندی شدندطبقهحصارکشی 

ای گیری تصادفی طبقهچهار گروه به روش نمونه

-ی( جمعکاربری اراضهار طبقه وضعیت چمتناسب )از 

با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه آوری گردید. 

)()
)(

)(
log( nmi

iMNL

iMNL x
nYP

mYP
 







 151....                                                                       شناسایی عوامل مؤثر بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی در راستای کشاورزی پایدار

 

عداد تاز نفر تعیین گردید که برای اطمینان بیشتر 117

پرسشگری صورت  1161در سال  برداربهره 112

 گرفت.

 

 نتایج و بحث

 استفاده در این تحقیقمورد کمی و کیفی متغیرهای       

در به همراه خصوصیات آمار توصیفی آنها به ترتیب 

نتایج حاصل از جدول ( آمده است. 7) و (1های )جدول

دهد که میانگین سن کشاورزان مورد ( نشان می1)

 1/21متوسط درآمد ساالنه آنها  وسال  99مطالعه 

متوسط درآمد ساالنه از  بوده از این مقدار،میلیون ریال 

میلیون ریال است. میانگین بعد  919فعالیت کشاورزی 

 هایانوادهمیانگین تعداد افراد شاغل در خ ونفر  9خانوار 

درصد افراد بیکار  11نفر بوده که تقریباً  7مورد مطالعه 

رود خود این مسئله یکی از دالیل که انتظار می باشندمی

 تغییر کاربری صنعتی و تجاری برای ایجاد شغل تلقی

سال  9/19. میانگین سابقه کار کشاورزی افراد گردد

ورزان دارد. ابوده که حکایت از باتجربه بودن کش

 1/71متوسط فاصله اراضی کشاورزی تا مرکز شهر 

 میانگیننزدیک شهر بوده و  که تقریباً کیلومتر است

که نسبتا  هکتار است 92/1مساحت اراضی کشاورزان 

باشند که این دو مورد آخری های بزرگی را دارا میزمین

 . ها داردحکایت از ارزشمند بودن این زمین

 
 

 خصوصیات آماری متغیرهای کمی مورد مطالعه-1جدول 
 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین نام متغیر

 19 79 1/17 99 )سال( سن

 9111 111 191 211 )میلیون ریال( متوسط درآمد ساالنه

 1111 21 191 919 )میلیون ریال( متوسط درآمد ساالنه از فعالیت کشاورزی

 111 1/1 1/11 1/16 )میلیون ریال( کل هزینه ساالنه

 6 1 1/1 9 )نفر( بعد خانوار

 9 1 6/1 7 )نفر( تعداد افراد شاغل خانواده

 2 1 21/7 7 )نفر( تعداد افراد مهاجرت کرده خانواده

 91 1 1/12 9/19 )سال( کشاورزیسابقه 

 11 1 61/11 1/71 )کیلومتر( متوسط فاصله اراضی ازمرکزشهر

 191 1 16/199 716 )دفعه( تعداد رفت و آمد به شهر

 91 1/1 2/9 92/1 )هکتار( کل مساحت اراضی موردبهره برداری

 97 1 29/9 12/1 )هکتار( کل مساحت زمین زراعی موردبهره برداری

 9 1 219/1 111/1 )هکتار( مساحت زمین باغی موردبهره برداریکل 

 1 1 96/1 792/1 )هکتار( کل مساحت زمین آبی موردبهره برداری

 17 1 91/7 1 )هکتار( کل مساحت زمین دیمی موردبهره برداری

 7 1 12/1 121/1 )هکتار( کل مساحت زمین مرتعی موردبهره برداری

 9 1 11/1 19/1 فعالیت غیرکشاورزیاختصاص یافته به زراعی  اراضی باغی ومساحت 

 های تحقیقمأخذ: یافته              

 

شغل اصلی گردد مالحظه می( 7جدول )با توجه به      

 99بوده و کشاورزی فعالیت درصد از کشاورزان،  97

به صورت ارثی کشاورزی خود را  زمین آنهادرصد 

دهندگان درصد از پاسخ 17/91 اند. حدودکردهتصاحب 

عموماً منبع درآمد غیرکشاورزی که ساکن شهر بوده 

تا حدود زیادی تمایل آنها را برای  مسالهاین داشته که 
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با توجه به توزیع  نماید.تغییر کاربری تقویت می

درصد  71شود تنها فراوانی تغییر کاربری مشاهده می

درصد  26داشته و اراضی کاربری  حفظاز کشاورزان 

برداران مورد مطالعه اقدام به تغییر کاربری از بهره

که در این بین تغییر کاربری به ویال بیشترین  اندنموده

 باشد. و حصارکشی کمترین فراوانی را دارا می

 

 خصوصیات آماری متغیرهای اسمی مورد مطالعه -2جدول 
 )درصد( فراوانی نسبی )تعداد( فراوانی حالت متغیر

 شغل اصلی
 21/91 21 = کشاورزی1

 76/11 116 = غیرکشاورزی7

 های کشاورزی نحوه تصاحب زمین

 22/91 171 = ارث1

 97/17 91 = خرید7

 91/1 1 = اجاره1

 محل سکونت
 17/91 61 = شهر1

 11/11 62 = روستا7

غیر از کشاورزی اشتغال به کار 

 زراعت

 17/1 11 = باغداری1

 9/92 16 = دامداری7

 96/2 19 = پرورش ماهی1

 11/11 19 = طیور9

 21/11 11 = گلخانه1

 71 16 حفظ کاربری= 1 

 79 91 تغییر کاربری صنعتی= 7 وضعیت کاربری اراضی

 12 17 حصارکشی= 1 

 11 21 تغییر کاربری به ویال= 9 

 مأخذ: یافته تحقیق                 

      

عامل  1 در قالب تغییرکاربریعوامل ایجادکننده در ادامه، 

شامل عوامل مربوط به مدیریت ریسک، ارتقاء اجتماعی، 

عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، محیطی، 

نتایج که مورد بررسی قرار گرفت سازمانی و حقوقی 

از ه های مربوطگویهاین عوامل و درجه اهمیت مربوط به 

 ( گزارش شده است.1در جدول )دیدگاه کشاورزان 

از نظر کشاورزان فعالیت تولید چند  ،جدولاین براساس 

محصول به جای یک نوع محصول برای کاهش خطرات 

-ریسک، دستیابی به شغل بهتر و مناسب تر، زندگی مرفه

ایجاد اشتغال برای فرزندان اعی بیشتر، تر، احترام اجتم

کم بودن یا کاهش ، سود پایین بخش کشاورزی، و دیگران

سود بیشتر سایر بخش ها ، قیمت محصوالت کشاورزی

نسبت به بخش کشاورزی )بهره وری پایین سرمایه در 

افزایش ارزش زمین با تغییرکاربری آن از (، کشاورزی

نبودن قیمت های تضمینی ، کشاورزی به غیر کشاورزی

افزایش درآمد از ، بسیاری از محصوالت کشاورزی

، مهاجرت طریق تبدیل، تفکیک، فروش یا انتقال زمین

جمعیت از روستا به شهر، ارتقاء سطح زندگی 

تغییرکاربری دهندگان، فرصت بیشتر تحرک اجتماعی 

تغییرکاربری دهندگان، نزدیکی به مراکز کار و فعالیت، 

ترین دالیل راه بعنوان مهمها و بزرگنزدیکی به جاده

 تغییرکاربری اراضی کشاورزی شناخته شدند.
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 کشاورزان دیدگاهاز تغییرکاربری اراضی  عوامل مختلفهای درجه اهمیت گویهع فراوانی ینتایج توز –3جدول 

 نام گویه   /  درجه اهمیت عامل
 بسیارمهم مهم بی تفاوت غیرمهم کامالًغیرمهم

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

مدیریت 
 ریسک

فعالیت در زمینه های گوناگون برای کاهش 
 خطر ریسک و افزایش درآمد

11 1/1 11 2/11 91 1/19 17 1/72 71 9/11 
ترس از دست دادن محصوالت کشاورزی 

 در اثر عوامل محیطی
1 1 12 1/6 12 1/11 16 6/71 29 1/16 

تولید چند نوع محصول به جای یک نوع 
 محصول برای کاهش خطرات

1 9/1 1 1/1 11 9/6 11 1/76 111 1/11 

عوامل 
 اجتماعی

 7/92 11 9/12 21 1/9 6 1/1 11 1/1 11 مهاجرت جمعیت از روستا به شهر
 1/91 11 6/76 19 7/19 11 1/1 11 1/1 11 مهاجرت جوانان از روستا به شهر

 91 11 1/11 16 9/11 76 9/2 19 1 1 ارتقاء سطح زندگی کشاورزان
 9/99 11 2/19 91 6/11 79 2 11 1 1 فرصت بیشترتحرک اجتماعی

 1/16 19 7/91 22 1/17 91 9/2 19 1 1 وجود شهرک های صنعتی
 1/16 19 9/71 11 9/11 92 1/19 11 1 1 نبود سیاست های کشاورزی کافی
 1/11 19 9/76 11 2/91 61 9/1 2 1 1 حمایت دولت از بخش کشاورزی
 9/79 99 9/72 11 9/91 11 1/1 7 2/1 2 ساختمان سازی، خیابان کشی

عوامل 
 اقتصادی

 1/11 27 2/11 27 1/11 71 9/1 1 7/2 19 بدست آوردن درآمد بیشتر
 99 12 1/91 22 1/17 71 1 1 1 1 ایجاد اشتغال برای فرزندان و دیگران

 6/99 19 1/19 91 1/17 79 1/2 19 1 1 سود پایین بخش کشاورزی
 2/91 21 9/12 21 2/12 71 7/1 7 1 1 محصوالت کشاورزی پایین قیمت

 9/92 16 6/76 19 1/16 19 7/1 9 1 1 سود بیشتر بخشها نسبت به کشاورزی
افزایش ارزش زمین با تغییرکاربری آن از 

 به غیر کشاورزی کشاورزی
1 1 1 9/1 99 1/71 11 2/79 61 7/91 

 1/11 61 9/79 99 19 11 9/1 19 1 1 نبودن قیمت تضمینی بسیاری از محصوالت کشاورزی

 11 11 9/12 21 1/79 91 1/9 6 2/7 1 عدم وجود بازار فروش برای محصوالت
 7/71 92 2/91 21 6/71 91 7/11 71 1 1 کوچک بودن اراضی زراعی و کشاورزی

 9/79 99 1/91 11 1/71 11 1/1 1 1/1 1 باال بودن قیمت نهاده های کشاورزی
 9/79 99 6/71 19 1/91 11 1/7 9 1/1 7 عدم بیمه در برخی محصوالت

 6/19 96 6/71 19 1/72 17 9/9 17 1 1 افزایش درآمد از طریق تبدیل، تفکیک، فروش یا انتقال زمین
 7/19 99 7/91 21 9/77 16 2/7 1 1/1 1 سنتی یهاکشاورزی و بازدهی کم روشمکانیزه نبودن 

عوامل 
روان 

 شناختی

 7/11 19 7/19 99 6/71 19 2/11 11 1 1 عالقه نداشتن به کار کشاورزی
 1/79 91 9/91 29 1/19 91 1/1 1 1 1 عدم دانش کافی و الزم برای کشاورزی
 1/97 11 9/99 11 1/2 19 1/1 11 1 1 نبود آگاهی از ارزش اراضی کشاورزی
عدم اهتمام رسانه ها به اهمیت ترویج 

 کشاورزی در اقتصاد کشاورزی
1 1 11 1 12 1/11 21 16 97 1/77 

 9/71 91 1/71 11 1/17 91 1/11 77 9/9 17 عدم توجه کافی به تشکیل تعاونی ها

عوامل 
 حقوقی

قوانین موجود برای حفظ کاربری زراعی و 
 ها کافی و جامع است باغ

12 1/6 71 1/17 71 7/11 29 9/16 17 1/72 

 6/16 12 1/19 91 9/76 11 2/1 2 2/11 71 کندسازمان های اجرایی قوانین را به درستی عمل می
 9/6 11 11 11 1/99 12 6/1 11 2 11 قانون حفظ کاربری زراعی و باغ هااصالح مجدد 

 1/11 16 1/71 11 9/17 91 1/71 99 1/1 11 های اجراییوجود همکاری الزم بین سازمان 
سخت گیری سازمان اجرایی در مورد 

 تغییرکاربری اراضی
1 9/1 11 1/71 91 9/19 96 7/79 76 1/11 
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 3ادامه جدول 

عوامل 

 محیطی

 1/71 99 2/91 61 1/71 92 2/7 1 1 1 نزدیکی اراضی کشاورزی به شهر

 1/77 97 1/99 19 9/71 91 2 11 9/1 1 های روستایینزدیک بودن به سکونتگاه

 11 71 2/71 19 1/91 22 1/17 71 2/7 1 دور بودن از منابع

 11 11 1/72 11 1/72 17 1 11 6/1 11 نزدیکی به مراکز کار و فعالیت

 19 91 71 91 9/79 91 6/17 71 1/1 11 نزدیکی به جاده ها و بزرگ راه

 1/71 91 1/71 91 1/72 17 1/12 17 1/2 19 آهن نزدیکی به تأسیسات را

 1/71 1 1/72 17 1/19 91  11 1/6 12 نزدیکی به شهرک های صنعتی

 1/71 11 6/71 91 1/11 12 9/79 99 2/7 1 شیب زیاد و هموار نبودن زمین

 9/79 99 9/71 91 2/71 91 1/71 11 1 1 قطعه شدن زمین کشاورزی

 1/16 19 1/11 92 9/12 21 1/2 19 1 1 حاصلخیزیتخلیه خاک و کاهش 

ارتقاء 

پایگاه 

 اجتماعی

 1/91 61 2/91 21 9/1 19 9/1 1 1 1 شغل بهتر و مناسب تر

 1/21 117 6/11 79 1/1 11 1/6 11 1 1 زندگی مرفه تر و بهتر

 1/97 26 7/97 26 1/6 12 2/7 1 2/1 2 احترام اجتماعی بیشتر

عوامل 

 سازمانی

 71 99 99 11 71 91 1 11 1 1 حمایت دولت از بخش کشاورزیعدم 

 9/17 91 6/91 17 1/17 79 2/17 71 1 1 عدم برنامه ریزی مناسب دولت

عدم برخورد قاطع مسئولین با تغییر 

 کاربری دهندگان اراضی کشاورزی
1 1/1 2 2/1 96 1/79 22 7/91 11 1/71 

 1/71 19 9/17 91 9/11 16 6/1 11 1/1 7 نبود سیاست های کافی برای کشاورزی

 های تحقیقمأخذ:یافته

 

 نتایج برآورد مدل الجیت چندگانه اسمی -

اسمی، الزم است  چندگانهجهت برآورد مدل الجیت 

ان عنوتغییرکاربری اراضی بهحفظ و های تا یکی از گروه

ها گروه پایه انتخاب گردد تا احتمال انتخاب سایر گروه

طور قراردادی گیری شود. بهنسبت به گروه پایه اندازه

توان گروهی را که دارای بیشترین فراوانی است می

در مطالعه حاضر عنوان گروه پایه انتخاب نمود که به

 11ترین فراوانی نسبی )گروه تغییرکاربری به ویال با بیش

روش  مدل بهعنوان گروه پایه انتخاب شد و درصد( به

برای سنجش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. سپس 

ها از دو آزمون والد و نسبت فرضیه ترکیب گروه

( آمده 9راستنمایی بهره گرفته شد که نتایج آن در جدول )

ه دوی است. مقدار آماره هر دو آزمون برای ترکیب دو ب

توان فرضیه ها معنادار شدند، بنابراین میتمام گروه

های تغییرکاربری را عبارتی، گروهصفر را رد نمود. به

عنوان یک گروه در نظر توان با هم ترکیب نمود و بهنمی

.گرفت

 های تغییر کاربریهای نسبت راستنمایی و والد برای ترکیب گروهنتایج آزمون -4جدول 
 داریسطح معنی مقدار آماره والد داریسطح معنی آماره نسبت راستنمایی مورد آزمونهای گروه

 111/1 1/1961 111/1 911/169 و تغییر به ویالحفظ کاربری 

 111/1 2/1919 111/1 111/21 تغییر به کارگاه صنعتی و حفظ کاربری

 111/1 19/9922 111/1 261/69 و حصارکشیحفظ کاربری 

 111/1 19/19 111/1 791/199 ویال و تغییر به کارگاه صنعتیتغییر به 

 179/1 11/71 111/1 191/11 تغییر به ویال و حصارکشی

 191/1 2/12 111/1 111/12 تغییر به کارگاه صنعتی و حصارکشی

 های تحقیقمأخذ: یافته
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های گروه (IIA)برای سنجش استقالل  1آزمون هاسمن

در مربوطه مورد سنجش قرار گرفت که نتایج  کاربری

است. بر اساس این جدول گزارش شده ( 1جدول )

ها از لحاظ گردد مقدار آماره در تمام گروهمالحظه می

است و فرض صفر مبتنی بر استقالل  دارغیرمعنی آماری

توان نتیجه شود، بنابراین مینامرتبط رد نمی هایگروه

کارگیری مدل ها از هم مستقل بوده و بهگروه گرفت که

برای این موضوع مشکلی نخواهد اسمی الجیت چندگانه 

حداکثر  در نتیجه مدل مورد نظر به روش داشت.

( 9مربوطه در جدول )نتایج درستنمایی برآورد گردید که 

 آمده است.

اطالعات مربوط به معیارهای خوبی برازش الگوی 

دو -( آمده است. مقدار آماره کی2برآورد شده در جدول )

دهد کل بوده که نشان می 671/117برابر   LRبرای آزمون 

دار است. رگرسیون در سطح احتمال یک درصد معنی

ر حداکثر درستنمایی راستنمایی براب 2Rهمچنین مقدار

باشند که می 291/1نیز برابر   2RCountو مقدار 216/1

 اشند.بمقادیر قابل قبولی بوده و بیانگر معتبر بودن مدل می
 

دهد ( نتایج برآورد پارامترهای مدل را نشان می9جدول )

ولی نکته قابل ذکر در این خصوص آن است که این 

و مسیر متغیرها پارامترهای برآورد شده تنها اثرگذاری 

ها را بر نسبت احتمال هر وضعیت کاربری اثرگذاریاین 

که نسبت احتمال دهند، در حالیاراضی نشان می

( برآوردشده برای هر متغیر، میزان تغییر در RRRنسبی)

ها را نسبت به گروه پایه یعنی یک از گروه نسبت احتمال هر

ازای تغییر در هر یک از متغیرهای تغییرکاربری به ویال به

-مشاهده می 9براساس جدول  دهد.توضیحی را نشان می

شود افزایش تعداد افراد خانوار، سن، درآمد کسب شده 

از فعالیت کشاورزی، تعداد افراد خانوار، کل مساحت 

غی، مشغول بوده به فعالیت اراضی زراعی و با

کشاورزی، نحوه تصاحب زمین و مشغول بودن به 

فعالیتهای غیر زراعی )باغی، دامی و غیره( احتمال حفظ 

کاربری نسبت به تغییرکاربری به ویال را افزایش 

دهند. همچنین با افزایش کل درآمد ساالنه کشاورز می

اغل )اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی( و تعداد افراد ش

در خانوار احتمال عدم تغییر کاربری را نسبت به تغییر 

رسد با افزایش دهند. به نظر میکاربری به ویال کاهش می

درآمدهای غیرکشاورزی و تنوع بخشیدن به درآمدهای 

کشاورزی از طریق فعالیتهای دامی، باغی، شیالتی و 

غیره، دیدگاه کشاورزان نسبت به اراضی خود تغییر 

یابد که ه سمت تغییر کاربری آنها سوق مینموده و ب

باشد.میمطابق انتظارات و واقعیت حادث شده در منطقه 

 

 IIAنتایج آزمون هاسمن برای فرض  -5جدول 

 داریسطح معنی درجه آزادی مقدار آماره گروه حذف شده

 626/1 77 121/1 حفظ کاربری

 661/1 77 111/1 تغییر به کارگاه صنعتی

 611/1 77 111/11 حصارکشی

 های تحقیقمأخذ: یافته    

 

  

                                                 
1. Hausman Test 
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 اسمی نتایج حاصل از تخمین مدل الجیت چندگانه -6جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته      

مقدار  متغیر گروه
 ضریب

سطح 
 داریمعنی

اثرات 
 نهایی

سطح 
معنی 
 داری

 کشش
سطح 
معنی 
 داری

RRR 

ی
بر

ار
 ک

ظ
حف

 

 191/1 119/1 -12/1 211/1 -117/1 111/1 111/1 سن 

 971/11 111/1 -616/1 167/1 -16/1 116/1 919/7 شغل

 1 119/1 717/1 171/1 1 117/1 -99/6 متوسط درآمد ساالنه 

 1 171/1 -119/1 117/1 1 179/1 77/7 متوسط درآمد ساالنه ازکشاورزی 

 1 111/1 119/1 111/1 1 197/1 -17/1 متوسط درآمد ساالنه ازغیرکشاورزی 

 11/1 111/1 -79/7 917/1 -191/1 111/1 17/1 تعداد افراد خانواده 

 111/1 117/1 672/1 111/1 11/1 111/1 -69/7 تعداد افرادشاغل خانواده 

 76/7 111/1 -79/1 199/1 -17/1 111/1 11/1 کل مساحت اراضی موردبهره برداری

 99/1 119/1 -797/1 999/1 111/1 171/1 12/1 کل مساحت زمین زراعی موردبهره برداری

 11/9 921/1 129/1 696/1 111/1 111/1 92/1 کل مساحت زمین باغی موردبهره برداری 

 119/1 111/1 716/1 111/1 -711/1 111/1 -11/1 کل مساحت زمین آبی موردبهره برداری 

 19/11 111/1 -19/7 991/1 191/1 111/1 61/1 نحوه تصاحب زمین 

 96/111 111/1 -2/9 111/1 -122/1 111/1 61/9 کارغیرزراعی درون بخش کشاورزی 

 1 - - 111/1 11/1 111/1 -11/71 عدد ثابت

تی
نع

ص
ی 

بر
ار

 ک
یر

غی
ت

 

 112/1 916/1 111/1 161/1 111/1 199/1 119/1 سن 

 76/1 116/1 62/1 161/1 719/1 117/1 16/1 شغل

 1 911/1 -167/1 11/1 -71/2 191/1 -99/1 متوسط درآمد ساالنه 

 1 11/1 167/1 111/1 -11/1 191/1 -11/1 متوسط درآمد ساالنه ازکشاورزی 

 1 119/1 -17/1 111/1 21/1 161/1 97/7 متوسط درآمد ساالنه ازغیرکشاورزی 

 99/1 111/1 11/7 111/1 717/1 111/1 76/1 تعداد افراد خانواده 

 117/1 111/1 -111/1 111/1 -1/1 111/1 -69/1 تعداد افرادشاغل خانواده 

 99/1 111/1 111/1 117/1 111/1 117/1 119/1 کل مساحت اراضی موردبهره برداری

 121/1 179/1 191/1 111/1 11/1 129/1 19/1 کل مساحت زمین زراعی موردبهره برداری

 112/1 119/1 -717/1 911/1 -191/1 177/1 -11/1 کل مساحت زمین باغی موردبهره برداری 

 119/1 111/1 -919/1 911/1 -119/1 111/1 -91/7 کل مساحت زمین آبی موردبهره برداری 

 76/11 17/1 11/1 992/1 116/1 117/1 11/7 نحوه تصاحب زمین 

 12/22 111/1 6/1 117/1 119/1 111/1 11/9 کارغیرزراعی درون بخش کشاورزی 

 1 - - - - 111/1 -19/11 عدد ثابت 

ش
رک

صا
ح

 ی

 111/1 197/1 -917/1 911/1 -111/1 119/1 111/1 سن 

 197/1 792/1 -191/1 119/1 -721/1 691/1 191/1 شغل

 1 911/1 172/1 111/1 1/9 991/1 -92/2 متوسط درآمد ساالنه 

 1 161/1 191/1 119/1 16/1 191/1 -97/9 متوسط درآمد ساالنه ازکشاورزی 

 1 126/1 -112/1 111/1 92/1 111/1 99/6 متوسط درآمد ساالنه ازغیرکشاورزی 

 99/1 119/1 -96/1 116/1 -112/1 191/1 969/1 تعداد افراد خانواده 

 19/1 619/1 191/1 126/1 111/1 117/1 -126/1 تعداد افرادشاغل خانواده 

 91/1 12/1 979/1 191/1 -119/1 111/1 929/1 کل مساحت اراضی موردبهره برداری

 11/1 111/1 -111/1 911/1 -111/1 719/1 171/1 زمین زراعی موردبهره برداریکل مساحت 

 21/1 169/1 -119/1 211/1 111/1 961/1 -197/1 کل مساحت زمین باغی موردبهره برداری 

 111/1 176/1 -977/1 171/1 -179/1 111/1 -91/7 کل مساحت زمین آبی موردبهره برداری 

 1/2 112/1 911/1 971/1 -129/1 111/1 69/1 نحوه تصاحب زمین 

 96/92 117/1 611/1 191/1 -111/1 119/1 19/1 کارغیرزراعی درون بخش کشاورزی 

 1 - - - - 111/1 -21/6 عدد ثابت

 به عنوان گروه پایه تغییر کاربری به ویال
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 مدل الجیت چندگانه اسمی برآورد شده معیارهای خوبی برازش -7جدول    
 آماره مقدار آماره آماره مقدار آماره

961/171- Log-Lik Full Model 191/772- Log-Lik Intercept only 

671/117 LR (72) 161/711 D (735) 

 LR 199/1 McFadden's R2داری سطح معنی 111/1
119/1 AIC 216/1 Maximum Likelihood R2 

991/911- BIC 291/1 Count R2 

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

      

حکایت از آن دارد که افزایش  (9)نتایج جدول        

، تعداد غیرکشاورزیهای های حاصل از فعالیتدرآمد

، برداریمورد بهرهاراضی کل مساحت  خانوار،فراد ا

فعالیتهای غیرزراعی درون بخشی )یعنی تنوع درآمدی 

اثرات مثبتی بر تغییر کشاورزی( و نحوه تصاحب زمین 

ه تغییرکاربری بنسبت به کاربری صنعتی و حصارکشی 

طبیعتاٌ تغییر کاربری صنعتی و حصارکشی دارند.  ویال

در مقایسه با تغییر کاربری به ویال بیشتر جنبه اقتصادی 

در نتیجه قابل انتظار است که با افزایش دارد تا رفاهی؛ 

تعداد افراد خانوار بحث اشتغالزایی آنها )با توجه به نرخ 

بیکاری در منطقه( مطرح شده و چنانچه کل مساحت 

توان بخشی برداری بیشتر باشد، میهاراضی مورد بهر

از این اراضی را به فعالیتهای غیرکشاورزی مانند 

صنعتی و تجاری تغییر کاربری دهد، به ویژه زمانیکه 

درآمدهای غیرکشاورزی نیز رو به افزایش باشد. لذا 

ها مطابق انتظار نتیجه حاصله برای این تغییر کاربری

هر یک از متغیرها  رای اثر نهایی محاسبه شده ب باشد.می

براساس نتایج اثرات . گزارش شده است 9در جدول 

اگر به عنوان مثال کل مساحت نمود بیان توان نهایی می

هکتار )از میانگین خود( برداری یک اراضی مورد بهره

تغییر یابد احتمال اینکه تغییر کاربری اراضی اتفاق نیافتد 

احتمال تغییر  و درصد کاهش خواهد یافت 7ی به اندازه

درصد افزایش  1/1ی کاربری به کارگاه صنعتی به اندازه

درصد کاهش  9/1ی و حصارکشی در اراضی به اندازه

در محاسبه شده یابد. کشش متغیرهای توضیحی می

دهند که به عنوان مثال یک درصد تغییر نشان می 9جدول 

در متغیر توضیحی متوسط درآمد ساالنه باعث افزایش 

درصدی در احتمال عدم تغییر کاربری اراضی،  7/71

درصدی در احتمال تغییر کاربری به کارگاه  7/16کاهش 

-درصدی در حصارکشی می 2/17صنعتی و افزایش 

 گردد.
 

 کلی گیرینتیجه

به علت افزایش جمعیت، تقاضا برای منبع زمین هم       

در بخش کشاورزی و هم در بخشهای غیرکشاورزی 

در حال افزایش است و این در حالی است روز به روز 

که زمینهای کشاورزی مستعد در کشور محدود می 

کند تا برای های این تحقیق ایجاب میباشد. یافته

جلوگیری از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی در 

حواشی کالن شهرهای کشور که به یکی از چالشهای مهم 

شده پیش روی تولید پایدار کشاورزی کشور تبدیل 

ای اندیشید تا بتوان قبل از اینکه منابع حیاتی است، چاره

 ناپذیری از دستو غیرتجدیدپذیر منطقه به طور برگشت

در مطالعه حاضر رود، راهکاری پیدا کرد. در این راستا، 

کاربری اراضی  حفظبه بررسی عوامل مؤثر بر 

)نزدیک کالن شهر آباد کشاورزی در شهرستان بستان

پرداخته شد. برای این منظور داده و اطالعات تبریز( 

های میدانی و با طراحی و مورد نیاز از طریق پژوهش

گیری تصادفی پرسشنامه به روش نمونه 112تکمیل 

آوری گردید. جمعمنطقه برداران ای متناسب از بهرهطبقه

نفر اراضی خود را  191در میان افراد مورد مطالعه 
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ال، حصارکشی( داده بودند و تغییرکاربری )صنعتی، وی

 اند.ها اراضی خود را اصالً تغییر ندادهنفر از آن 16

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل گویه های مورد       

دهد که از دیدگاه کشاورزان فعالیت بررسی نشان می

تولید چند محصول به جای یک نوع محصول برای کاهش 

تر، سبخطرات ریسک، دستیابی به شغل بهتر و منا

ایجاد اشتغال تر، احترام اجتماعی بیشتر، زندگی مرفه

م ک، سود پایین بخش کشاورزی، برای فرزندان و دیگران

سود بیشتر ، بودن یا کاهش قیمت محصوالت کشاورزی

سایر بخش ها نسبت به بخش کشاورزی )بهره وری 

افزایش ارزش زمین با (، پایین سرمایه در کشاورزی

، کشاورزی به غیر کشاورزی تغییرکاربری آن از

تضمینی نبودن قیمت های بسیاری از محصوالت 

افزایش درآمد از طریق تبدیل، تفکیک، فروش ، کشاورزی

، مهاجرت جمعیت از روستا به شهر، ارتقاء یا انتقال زمین

سطح زندگی تغییرکاربری دهندگان، فرصت بیشتر 

کز مراتحرک اجتماعی تغییرکاربری دهندگان، نزدیکی به 

-راه بعنوان مهمها و بزرگکار و فعالیت، نزدیکی به جاده

ترین دالیل تغییرکاربری اراضی کشاورزی شناخته 

 شدند.

توان نتیجه گرفت که های تحقیق میبراساس یافته      

تعداد افراد خانواده، کل درآمد ساالنه غیرکشاورزی، 

برداری، تصاحب زمین مساحت اراضی مورد بهره

غیر  هایکارانجام و ن و یا اجاره آن آخرید  صورتب

بخشی به  ع)به عنوان تنوزراعی درون بخش کشاورزی 

نسبت به تغییر زمین را حصارکشی  احتمالدرآمد( 

داده و تعداد خانوار و کل افزایش به ویال کاربری 

منفی بر  اتبردار اثرمساحت اراضی آبی مورد بهره

در د. ناحتمال تغییر کاربری صنعتی نسبت به ویال را دار

 بیشترین اثرکشاورزی غیرآمد ساالنه سطح دراین بین 

-کمترین اثر را دارا میبردار مساحت کل اراضی بهره و

های فعالیتکاربری،  حفظکشاورزان در گروه باشد. 

غیرزراعی درون بخش کشاورزی دارای بیشترین کشش 

برداری دارای مساحت زمین باغی مورد بهرهو کل 

باشند. در گروه تغییر کاربری به کمترین کشش می

کارگاه صنعتی نیز متغیر تعداد افراد خانواده دارای 

که این مسئله ناشی از تقاضای باال بیشترین کشش بوده 

و متغیر کل مساحت زمین برای اشتغالزایی افراد بوده 

در است. ارای کمترین کشش برداری دزراعی مورد بهره

های ، مشغول بودن به فعالیتگروه حصارکشی

غیرزراعی درون بخش کشاورزی و کل مساحت زمین 

برداری به ترتیب دارای بیشترین و زراعی مورد بهره

گردد در نتیجه مالحظه می باشند.کمترین کشش می

مساحت زمین زراعی اثر کمی بر تغییر کاربری داشته و 

ه نکت اقتصادی اثرات قابل توجهی بر آن دارند.متغیرهای 

تنوع بخشی به منابع بحث قابل توجه در این خصوص، 

-هرچقدر میزان فعالیت ؛ طبیعتاًدرآمدی کشاورزان است

های باغی، رون بخشی مانند فعالیتدهای غیرزراعی 

، تنوع درآمد کشاورز دامی، شیالت و غیره افزایش یابد

مد کشاورز کاهش آآن ریسک درافزایش یافته و به تبع 

در نتیجه احتمال عدم تغییر کاربری اراضی نیز  ؛یابدمی

این مسئله اهمیت ریسک درآمد را در  یابد.افزایش می

کشاورزان را نمایان نموده و لزوم توجه به  گیریمتصمی

ابزارهای مدیریت ریسک کشاورزی را جهت مقابله با 

-می هینماید، لذا توصپدیده تغییر کاربری را منعکس می

تغییر کاربری اراضی در منطقه با شود جهت مقابله 

-ابزارهای مدیریت ریسک درآمد مناسب برای بهره

برداران مانند بیمه درآمد تهیه و در اختیار کشاورزان 

  قرار گیرد.

با افزایش های مطالعه حکایت از آن دارد که یافته

ش زایفتقاضا برای تغییر کاربری ا ،تعداد افراد خانوارها

تمایل به  که شاید یکی از دالیل اصلی آنبد یامی

اشتغالزایی برای افراد خانوار با تغییر کاربری به صنعتی 

گردد با توجه به لذا توصیه می و تجاری اراضی باشد.

ا ت صنعتی بودن منطقه، اشتغالزایی بیشتر روستاییان

غییر کاربری در منطقه تواند مانع تحدودی زیادی می

های الزم ها و حمایتگردد سیاستلذا پیشنهاد میشود، 

و در ادامه آن روستاییان صورت گیرد در زمینه اشتغال 
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دولت در این موارد دخالت کرده و با اعطای امتیازات 

 هایویژه به فعالیت کشاورزی و اعمال جریمه به فعالیت

صنعتی، تا حدی از تغییر کاربری اراضی جلوگیری نماید. 

از حاصل درآمد ساالنه مالحظه گردید کاهش همچنین 

 داری بر تغییر کاربریفعالیت کشاورزی اثر منفی و معنی

 شود باهای صنعتی دارد لذا توصیه میاراضی به کارگاه

های حمایت تولید و  بازاریابی مناسب، اعمال سیاست

های ت کشاورزی، درآمد حاصل از فعالیتصادرا

ه تا بتوان تا حدودی مانع تغییر کشاورزی را افزایش داد

 کاربری اراضی شد.
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