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چکیده
یکی از مهمترین قدمها به سمتت توسم ه پایدار حظا ت از تتام ت ارا می کشماورزی است سال انه بخشی از بهترین
ارا می کشماورزی کشمور به د یت مت دد تر ر کاربری یافته و به مصمارر ک ر کشاورزی تبدیت میگردند و خروج این
گونه ارا مممی از مسممم ر تول د زراای و باکی لبتان نبرای ناپذیری را ایجاد مینتاید بدین منظور در این مبال ه اوامت
مؤثر بر تر ر کاربری ارا ی کشاورزی در شهرستای تبریز که تر ر در سبح وس ی در آی انجام گرفته است ،بررسی
میشود دادههای زم برای انجام این تحق ق از طریق طراحی و تکت ت حضوری پرسشنامه توسط  522نظر از کشاورزای
از روسمتاهای شهرستای تبریز و در سال زراای  65-63به دست آمد در این مبال ه ،ابتدا به اولویتبندی اوامت مؤثر بر
تر ر کاربری ارا می از دیدگاه کشمماورزای منبقه بر اسماع م ار

ممریی تر ران پرداخته شمد ،سم

برای بررسممی

اوامت مؤثر بر تر ر کاربری ارا می کشماورزی از مدل رگرس وی ن ت استظاده گردید نتایج نشای داد حدود  129نظر
از پاسمخگویای اقدام به تر ر کاربری ارا ی خود نتودند بر اساع نتایج مدل رگرس ونی ن ت اوامت سن ،شرت اصلی
کشماورزی ،تجربه کار کشماورزی ،مرکوب ت و حاصملخ زی ارا ی کشاورزی ،داشتن شرت دامداری االوه بر زراات و
باکداری و نگرش کشماورزای نسبت به حظ ارا ی کشاورزی اثر منظی و م نادار ،هتچن ن متر رهای سبح تحص الن و
درآمد کت سا نه کشاورزای ،مساحت کت ارا ی تحت مالک ت و دیتی بودی ارا ی اثر مثبت م ناداری را بر احتتال تر ر
کاربری ارا ی داشتند
واژه های کلیدی :تر ر کاربری ارا ی ،حظا ت ارا ی ،شهرستای تبریز ،اوامت مؤثر ،مدل رگرس ونی ن ت
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Abstract
One of the most important steps toward sustainable development is to protect agricultural lands. Every year
some parts of the country’s best agricultural lands due to various reasons, face kinds of using changes and
convert to non-agricultural lands. Dismissing of such lands causes irreparable damages to agricultural and
horticulture production processes. In this respect, the purpose of this study is to examine the factors that affect
agricultural land use changes. Since Tabriz County is one of the areas in which agricultural land use change
have been conducted, it is chosen as the studied area in this research. Data for this study was collected through
questionnaire which was conducted by 200 farmers in Tabriz County. To reach study’s aim, first, the effective
factors on land use change besides farmers’ beliefs and attitudes that are likely to show an increasing effect on
agricultural land use change, are classified, moreover, the effective factors are prioritized based on Coefficient
Variation (CV) Criterion. In order to investigate the influenced factors on land use change, the Logit
Regression model was applied. Results indicated that 107 respondents have changed the use of their land.
According to the model results, factors like age, main occupation of farming, work experience, quality and
productivity of agricultural land, having livestock besides farming, and positive attitude toward agricultural
lands, significantly reduce the probability of land use change. While the level of respondents’ education, their
total annual revenue, and possessing rain-fed lands have positive and significant effect on land use change.
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 امروزه تر ران چشممممگ ری در،شمممدی نوامش بشمممری

مقدمه

کاربری ارا می کشماورزی گزارش میشمود بررسیها

زم ن بهانوای اصلیترین بستر برنامهریزی و توس ه

نشای میدهند که تر ران کاربری ارا ی کشاورزی در

 انتتاای و فرهنگی هر کشممموری از،پمایدار اقتصمممادی

کشور سال انه بخش اتدهای از ارا ی را از چرخه تول د

اهت ت بسزایی برخوردار بوده و پ شرفت و ت الی نام ه

خارج مینتاید مسئله زم ن و چگونگی استظاده از آی در

 بدوی در نظر گرفتن این نقش،و داشمممتن تول مدی پایدار

ارصمممه انتتاای هتواره منشمممع منازاان و مشمممکالن

نامتکن مینتاید با رشممد روز افزوی نت ت و صممن تی
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عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تبری ز
انتتماای و حقوقی و ت مار مممان م ای منافش اتومی و

ک ره (سازمای نهاد کشاورزی استای آذربایجای شرقی

خصمموصممی و نحوه بهرهبرداری در آی بوده اسممت از

)5213

سمموی دیگر ،زم ن بهانوای نهاده اصمملی در ف ال تهای

در چند سال گذشته حدود  222هزار هکتار از ارا ی

بخش کشماورزی محسمو گردیده و در اقتصمماد کشور

کشممماورزی آبی در اطرار شمممهرهما و بخشهما کمه از

نقشممی اسمماسممی ایظا مینتاید لذا حظا ت از اوامت تول د

بما ترین بمازده برخوردار بودهانمد ،تخریمی و تبمدیت به

این بخش بمهویژه اماممت زم ن ،نمه تنهما برای حتایت از

زم نهای ویالیی ،سماختتانی ،صن تی و ک ره شدهاند که

اقتصاد کشاورزی بلکه برای حتایت از اقتصاد کت کشور

بر آورد شمده است که با از دست دادی سبح تبدیت شده

مروری است

در سال  ،1395حدود  9/1م ل وی تن محصو ن اساسی

و حرکت به سمتت توسم ه پایدار ،امری
(زیاری )5225

که مورد ن از

مروری کشمور بوده از دسممت رفته و در

بر اساع اطالاان گزارش مقدماتی سرشتاری

هتای سممال  9/2م ل وی تن کالن از کشممورهای خارنی

اتومی کشاورزی سال  ،1363مساحت ارا ی

وارد شممده اسممت (سممازمای نهاد کشمماورزی اسممتای

کشاورزی کشور (شامت زراای و آیش و باغ) بدوی در

آذربایجای شرقی )5213

نظر گرفتن ننگت ،ننگت کاری و مرتش داری حدود 19/9

در سمال  1392قانویگذارای کشمور با در صح ح

م ل وی هکتار گزارش شده است که در مقایسه با

صمم انت از ارا ممی کشمماورزی بهانوای یکی از ارکای

سرشتاری اتومی کشاورزی  1335که  19/9م ل وی

توسم م ه پایدار ،قانوی حظ کاربری ارا مممی زراای و

هکتار ااالم شده بود م ادل  9/5درصد کاهش را نشای

باغها را به تصویی رساندند تا

اببهمند نتودی

میدهد که از د یت مهم این کاهش میتوای به تر ران

تر ر کاربری ارا مممی کشممماورزی ،مجازاتی را برای

مکرر رستی و ک ررستی در کاربری ارا ی از

برخورد بما متخلظ ن پ شب نی نتماینمد طی این قانوی و

کشاورزی به ک ر کشاورزی اشاره نتود هتچن ن در

بهمونی ماده  1تبصممره  1آی ،تر ر کاربری ارا ممی

مدن فوق کاهش  6درصدی مساحت ارا ی زراای

زراای و باغها در خارج از محدوده قانونی شمممهرها و

برای کاشت محصو ن سا نه مشاهده میشود (مرکز

شمهر ها نز در موارد

مروری متنو ااالم شد این

آمار ایرای )5212

قانوی طی چند سممال اخ ر مورد بازب نی و اصممالح قرار

بهطور کلی هرگونه اقدامی که مانش از بهره برداری

گرفت در سممال  1332تتام

تن

مموابط و مقرران مونود

و اسممتترار کشمماورزی ارا ممی زراای و باغها گردد،

مبنی بر ونود منش تر ر کاربریهای مورد نظر ،اصالح

تر ر کاربری محسممو میشممود و تتام اقداماتی که در

شممد که طی این اصممالح مسممتثنا کردی احداث گلخانهها،

ارا مممی زراای و بماکی انجمام میگ رد بمدوی راایت

دامداریها ،مرکداریها ،پرورش ماهی و سایر تول دان

ممموابط و مقرران مربوطه و اخذ مجوز از کت سم م وی

کشممماورزی و کارگاههای صمممنایش تکت لی و کذایی در

تبصمره ی و موافقت سازمای نهاد کشاورزی در قالی

روسمممتماها انجام گرفت با تصمممویی این قانوی تبدیت

طرحهای تبصره  2صورن گ رد و مانش از تداوم تول د و

ارا ممی زراای و باغها Tبه ک ر کشمماورزی و یا دروی

بهرهبرداری و اسمممتترار کشممماورزی شمممود بممهانوای

بخش کشممماورزی را آسمممایتر کرد و پ

از آی ،روز

مصمممادیق تر ر کاربری تلقی میشمممود به انوای مثال

بهروز افزایش چشممممگ ری در تر ر کاربری ارا مممی

برداشمممت یمما افزایش شمممن و ممماسمممه ،خمما برداری،

مشاهده میشود (موسوی مقدم )5229

خا ریزی ،پی کنی ،پی ریزی و ایجاد سمماخت و سمماز و

با استناد بر آمار و ارقام امور ارا ی استای
آذربایجای شرقی ،طی چهار سال اخ ر در کت استای

942

شایستهمند ،حیاتی و ...

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار /جلد  92شماره  / 1بهار 1921

 9222مورد از ارا ی کشاورزی به ک ر کشاورزی و

داشته باشد افزایش فرصتهای شرلی و درآمد از نتله

دروی بخش کشاورزی (صنایش تبدیلی کشاورزی)

اثران مثبمت این تر ر کماربری میباشمممند یاراحتدی و

تر ر یافته است هتچن ن در شهرستای تبریز و

ن کونو ( )5215تعث ر تر ران کاربری ارا مممی بر وقو

روستاهای اطرار آی  992مورد در طی چهار سال

س ال ها در حو ة صوفی چای را بررسی نتودند و با

اخ ر ارا ی کشاورزی به ک ر کشاورزی تر ر

اسمممتظماده از شمممب هسمممازی مدل ه درول کی کاهش 39

کاربری پ دا کرده است (سازمای نهاد کشاورزی

درصمدی دبی س البی را در دهه اخ ر نت جهگ ری کردند

استای آذربایجای شرقی )5213لذا بررسی اوامت مؤثر

کاللی ( )5212اوامت مؤثر بر تر ر کاربری ارا مممی در

بر تر ر کاربری ارا ی کشاورزی میتواند در انتخا

مناطق روسمتایی شهرستای رشت را مورد بررسی قرار

راهکارهای مناسی برای حت این مشکت مظ د باشد

داد و نتایج مشممماهدان م دانی و پرسمممشمممگری از بهره

با تونه به آثار منظی تر ر کاربری ارا ممی مبال ان

بردارای ب انگر آی اسمت که مهمترین اامت تر ر کاربری

مت ددی در داخت و خارج کشور به بررسی این مو و

ارا ممی زراای ،ننگلی مرت ی اوامت اقتصممادی هسممت

پمرداخمتممهانممد مم ر فتح اللهی ( ،)1669در تحق ق خود

نتممالیپور و هتکممارای ( )5212بمما اسمممتظمماده از الگوی

پ امدهای اقتصممادی ،انتتاای ،زراای و زیسممت مح بی

دومرحلمهای توب مت-هکتن بمه بررسمممی اوامت مؤثر بر

تر ران کاربری ارا ی کشاورزی کالردشت را بررسی

شمممکتگ ری تر ر کاربری ارا مممی در تنکابن مازندرای

کرده اسمت نتایج نشمای داد که دو اامت رشد نت ت و

پرداختنمد کمه نتمایج برازش الگوی مرحله دوم توب ت

تقا ممای توریسممم ب شممترین تعث ر را بر تر ر کاربری و

ب انگر تعث ر مثبت ت داد قب ان زم ن باکی،سممبح زیر

فروش ارا مممی زراای در این منبقه داشمممته اند نتایج

کشت مرکبان و ک وی،ت داد قب ان زم ن زراای ،سبح

مبال ه ق ومی محتدی( ،)5222در اصمظهای نشای میدهد

زیر کشت زم ن زراای ،ق تت زم ن زراای و ب ته باکی

که طی  92سال (  ) 1325-1399حدود  21هزار هکتار از

و زراای و تعث ر منظی متر رهای اندازه خانواده ،سممبح

بهترین ارا می کشاورزی این منبقه تر ر کاربری داده

سواد ،تجربه ،ق تت زم ن باکی ،ق تت محصول زراای و

و به مناطق مسکونی ،شهری و صن تی و کارگاهی تبدیت

باکی و ر ممایت از نهادهای حتایتی بر م زای اقدام به

شمممده اسمممت قماسمممتی( ،)5223در مبال ه خود موانش

تر ر کاربری ارا می هسمت .صمدرموسوی و هتکارای

روایشممناختی و آموزشممی ،ناهتاهنگی ب ن سممازمایها،

( )5212در تحل لی بر تر ر کاربری ارا ی شهری تبریز

سم اسمتهای کشماورزی دولت ،مهانرن ،رشد نت ت،

نت جهگ ری کردند که روند تخریی حالتی تهدیدآم ز دارد

ممدیریت امور ارا مممی ،ادم ونود طرح نامش

و با ادامه روند کنونی 3239 ،هکتار از فضمماهای سممبز و

کاربری ارا ممی و اوامت حقوقی را از نتله اوامت مؤثر

ارا می پ راموی شهر تبریز به زیرساخت و ساز خواهد

بر تر ر کاربری ارا می کشاورزی ب ای نتود ابداللهی

رفت ادامه روند توس ه پراکنده نه تنها تخریی مح طهای

و هتکمارای ( ،)5229در مبمال مهای نشمممای دادنمد کمه با

اطرار شمممهری را بمه دنبال خواهد داشمممت ،بلکه باا

افزایش و پ شرفت تر ران کاربری ارا ی ،گسترهای از

گسم ختگی فضایی و انتتاای شهر و افزایش هزینههای

تر ران زیستمح بی دیده میشود که ب شتر در ارتباط

توسم ه هتچوی راهاندازی زیرساختهای شهری خواهد

با تر ر کاربری نواحی زراای به مسمممکونی و صمممن تی

شمممد .ابراه تی و هتکمارای ( )5219تعث ر تر ر کاربری

است ال قلیزاده ف روز نایی و هتکارای( ،)5229گزارش

مرتش به کشماورزی بر حاصلخ زی خا در منبقه تظتای

نتودند که تر ر کاربری ارا ممی در اثر توس م ه صممن ت

را بررسممی نتوده و نت جهگ ری نتودند که تر ر کاربری

توریسممم میتواند اثران مثبت و منظی بسمم اری به هتراه

سممبی تر ر م زای شمموری و ترک بان خا شممده اسممت

ممم
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عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تبری ز
دا ل و هتکارای ( ،)5222طبق پژوهشممی که در دانشممگاه

و نت جمه گ ری کردند که ارا مممی ننگلی در اثر اواملی

اکممایمماممما دربمماره تمر ر کمماربری ارا مممی اپن ب ن

ممماننممد اتلکرد انسممممانی ،افزایش ق تممت محصمممو ن

سالهای 1692-1662انجام دادهاند ،اواملی مانند رقابت

کشمماورزی ،فقر اطالااتی و تحصمم لی سمماکن ن منبقه و

ب ن زم ن شممهری و زراای ،افزایش فرصممتهای شممرلی

رشد نت ت ،به طرز م ناداری در حال تبدیت به ارا ی

ک ر کشمماورزی که بهموازان رشممد شممهرنشم نی افزایش

کشاورزی ،الظزار و بوتهزار هستند

یمافتممه را در تر ر کمماربری ارا مممی کشممماورزی مؤثر

در راسمممتممای نلوگ ری از تر ر کمماربری ارا مممی

دانستند رانای و ش باساکی ( ،)5221در تحق ق خود در

کشمماورزی ،شممناسممایی اوامت اثرگذار بر آی و موانش

ارا مممی کشممماورزی بنگالدش ،ننبمههمای رفتماری ی

انرای قممانوی حظ کمماربری ارا مممی زراای و بمماکی

کشمماورز در تر ر کاربری ارا ممی کشمماورزی با تترکز

مرورن دارد از اینرو تحق ق حا مر بر آی است که

بر ترک ی کشمممت فشمممردهسمممازی زراات را بررسمممی

این مو و را از نوانی مختل

در شهرستای تبریز از

کردهانمد نتمایج نشمممای میدهد تر ر کاربری ارا مممی

توابش استای آذربایجای شرقی مورد مبال ه قرار دهد

کشممماورزی بر اسممماع درآممد مورد انتظار از کاربری
ندید ،ویژگیهای ب وف زیکی زم ن ،شمممرایط اقتصمممادی،

مواد و روشها

تاریخ کاربردی زم ن و الگو نت ت شمممناختی صمممورن

در این مبال ه از دو ره افت برآورد مدل رگرس ونی

میگ رد نگ و هتکارای ( ،)5229در مبال های با انوای

ریی تر ران برای بررسی اوامت

ن ت و م ار

ن روهای محر انسممانی در تر ر کاربری سممرزم ن در

تعث رگذار بر احتتال تر ر کاربری ارا ی استظاده شده

کونشممای چ ن ،به بررسممی تر ر کاربری در سممالهای

است این مبال ه از نو کاربردی بوده و روش نتش-

 1639تا  1662و  1662تا  5222با اسممتظاده از نقشههای

آوری داده در آی به طریق کتابخانهای و م دانی است

سنجش از راه دور ( 1)RSو دادههای اقتصادی-انتتاای

حجم نتونه از طریق فرمول کوکرای و از م ای حدود

پرداختهاند نتایج نشممای داد که صممن تی شممدی ،شممهری

 19213بهرهبردار کشاورزی شهرستای تبریز در سال

شممدی ،رشممد نت ت و تحول اقتصممادی در چ ن چهار

زراای  1365-63حدود  522نظر به دست آمد دادههای

ن روی محر انسمانی میباشمند که سبی تر ر کاربری

مورد ن از بهصورن م دانی و از طریق طراحی و تکت ت

سمرزم ن در منبقه کونشای چ ن شدهاند سالی (،)5215

پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزای

در مبال های مصرر زم نهای کشاورزی در  32کشور

شهرستای تبریز با روش نتونهگ ری تصادفی طبقهای

توسمم ه یافته ،در طول دوره  1662-5226را با اسممتظاده

دو مرحلهای با انتسا متناسی صورن گرفته است در

از تجزیه و تحل ت دادههای پنت را بررسمممی نتودند نتایج

این روش هر دهستای بهانوای ی

طبقه منظور شده و

نشای داد که پدیدههای مختلظی از نتله سبح با ی تول د

در مرحله اول ت داد روستاها و در مرحله دوم ت داد

نمماخممالخ داخلی ،افزایش در انممدازه منمماطق شمممهری و

بهره بردارای با انتسا

متناسی ت ن شدند برای

شمممبکمههممای حتمت و نقممت از اوامممت کماهش زم نهممای

ارزیابی دیدگاههای مختل

کشاورزای در مورد ت ن

کشممماورزی و تبدیت آی به مناطق ننگلی در کشمممورهای

کنندههای تر ر کاربری نظ ر مدیریت ریس  ،اوامت

توسممم مه یمافته هسمممت زوندا و هتکارای ( )5213تعث ر

اقتصادی ،انتتاای ،مح بی ،روایشناختی ،حقوقی و

اوامت اقتصمممادی-انتتاای را بر تر ر کاربری و تر ر

سازمانی ،سؤالهایی طراحی و در اخت ار کشاورزای

شکت ارا ی ننگلی کاگوما در تانزان ا را بررسی نتودند

از آیها با اادادی از  1تا 2

Remote Sensing

1

قرار گرفت که هر ی
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امت ازبندی شدند اولویتبندی این سؤا ن با م ار

ک ظی و دوحالته دارد یکی از مدلها مورد استظاده برای

ریی تر ران م ار

چن ن متر رهممایی ،مممدل ن ممت هسممممت کممه بممه طور

بهنجار است که برای اندازهگ ری توزیش دادههای آماری

گسمممترده ای در مبال ان اقتصمممادی-انتتاای کاربرد

به کار میرود که از تقس م انحرار م ار( )σبر م انگ ن

دارد شمکت کلی مدل ن ت بهصورن راببه زیر نشای

( )µمبابق راببه زیر به دست میآید( منصور فر :)5226

داده میشود (ابریشتی :)5215

ریی تر ران صورن پذیرفت

متر ر وابسمممته این مبال ه (تر ر کاربری ارا مممی
کشاورزی توسط کشاورزای و یا ادم انجام آی) ماه ت

1

)𝑖𝑥𝛽𝑃𝑖 = 1+𝑒 −(𝛼+

[راببه ]1
که در آی  Xiمتر ر مستقت  iام و  eپایه لگاریتم طب ی

ممریی ارا از مبدأ هسممت اگر  ziبهصممورن مقابت

مممریی

شمود zi=α + βXi :با ناگذاری و سادهسازی

بوده و  piاحتتال وقو تر ر کاربری  βن ز

زاویه مدل اسمممت که بایسمممتی تخت ن زده شممموند وα
𝑖𝑃

ت ری

خواه م داشت:
1+ezi

= 1+𝑒 −𝑧𝑖 = ezi

[راببه ]5

𝑖𝑃
𝑖𝑃1−

در راببه فوق نسبت 𝑖𝑃 1−نشای دهنده نسبت احتتال

وقو حمادثمه اسمممت حال چنانچه از طرف ن راببه( )3

وقو تر ر کماربری بر آلترنمات و آی ،ی نی احتتال ادم

لگاریتم گرفته شود راببه ( )2به دست میآید:
𝑖𝑃

𝑖𝑋 𝑖𝛽 𝐿𝑖 = 𝐿𝑛 (1−𝑃𝑖) = 𝑍𝑖 = 𝛼 +

[راببه ]3

در راببمه فوق L ،لگماریتم نسمممبمت احتتال موفق ت به

خبی هسمت که میتوای با استظاده از روش  olsنسبت

احتتال ادم موفق ت هسمممت هتایطوری که از راببه

به بر آورد

( )2مشممخخ اسممت در اینجا  ( Lمتر ر وابسممته ) هم

شممکت کلی مدل رگرسمم ونی مورد بررسممی در مبال ه

نسممبت به  xiو هم

ممرایی نسممبت به

ممرایی  βو α

[راببه ]2

در این راببه 𝑖𝛽 ها

رایی اقدام کرد

حا ر بهصورن زیراست:

Yi  0  1X1  2 X 2  3 X 3  4 X 4  5 X 5  6 X 6
 7 X 7  8 X 8  9 X 9  10 X10  11X11 
12 X12  13X13  14 X14  Ui

ممرایی تخت نی مدل هسممتند که

های کمی مدل که عبارتند از :𝑋1 :درآمد سا نه کشاورز

به روش حداکثر راسممتنتایی برآورد میگردند و 𝑖𝑢 نزء

(ریال) : 𝑋2،سمن پاسمخگو (سال( 𝑋3،ت داد افراد خانوار

اخالل مدل اسممت هتچن ن 𝑖𝑌 متر ر وابسممته مدل اسممت

نظر) : 𝑋4 ،ت مداد افراد شممماکت خانواده (نظر ): 𝑋5،افراد

بهطوریکه کشماورزانی که ارا ی کشاورزی خود را به

مهممانرن کرده از خممانوار بممه شمممهر (نظر) : 𝑋6،تجربممه

ارا ممی ک ر کشمماورزی (اام از مسممکونی ،صممن تی و

کشماورزای اسمت که ب انگر ت داد سالهایی است که فرد

خدماتی) تر ر کاربری دادهاند (کد  )1و کشمماورزانی که

به شرت کشاورز اشترال دارد :𝑋7،ت داد رفت و آمد افراد

تر ر کاربری نداده اند (کد  )2منظور گردید

به شمهر : X 8 ،فاصمله ارا ی از مرکز شهر (ک لومتر) و

𝑖𝑋 ها متر رهای مسممتقت تحق ق حا ممر هسممتند که

ب) متغیرهای رتبه ای شامت : X 9 :سبح تحص الن (1

اواملتعث رگذارر بر احتتال تر ر کاربری ارا مممی فرا

(بیسمممواد)( 5 ،سمممواد ابتدا،ی)( 3 ،سمممواد راهنتایی)2 ،

شمممده وبهصمممورتت زیر م رفی می گردند :الف) متغیر

و بمما تر)X 10 ،

(دی لم)( 2 ،فوق دی لم)( 9 ،ل سممممان
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عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تبری ز
:مرکوب ت و حاصممملخ زی ارا مممی کشممماورزی (برای

نرم افزار  Eviews 8برای انجام برخی تحل تها استظاده

اندازهگ ری این متر ر ،در سموالی از افراد خواسته شد تا

شده است

سمبح مرکوب ت و حاصملخ زی ارا می کشاورزی خود
را از ب ن گزینممههممای خ لی کم (بمما کممد ،)1کم(بمما کممد ،)5
متوسط(با کد ،)3زیاد(با کد )2وخ لی زیاد(با کد  )2ت

نتایج و بحث

ن

ندول  1خالصه نتایج به دست آمده از اندازهگ ری

نتایند) : X 11 ،نگرش کشممماورزای نسمممبت به لزوم حظ

متر رهای مهم تحق ق را نشای میدهد مالحظه میشود

ارا مممی کشمممماورزی(برای انممدازه گ ری این متر ر از

که اکثریت ااضای نتونه را افراد م ایسال با م زای

پاسمخ گویای خواسته شده در مورد هر کدام از گزینه ها

تحص الن کتتر از دب رستای ،ت داد ااضای خانوار

ارا،ه شده در قالی ل کرن را که در خصوص اهت ت حظ

حدود ( 2با حدود دو اضو کاری در هر خانوار) و با

ارا مممی و نلوگمآیهمااز تر ر کاربری آنها بودند را از

درآمد م انگ ن سا نه  195م ل وی ریال تشک ت میدهد

کامال مخالظم تا کامال موافقم که در اسممتخراج اطالاان با

هتچن ن اکثریت افراد ( 96درصد) کشاورزی را بهانوای

کد هایی به ترت ی از  1تا  2می باشند را کدگذاری نتایند)

شرت اصلی خود انوای نتودند و بهطور م انگ ن حدود

و ج) متغیرهای اسمی شامت : X 12 :دیتی بودی ارا ی

 52سال سابقه کاری داشتند هتچن ن نتایج نشای دادند

(ارا می دیم با کد  1و ارا می آبی با کد  : X 13 )2شرت

که حدود  32درصد از افراد در خانواده خود ،فرد یا

دامداری در کنار شممرت کشمماورزی (ونود دامداری  1و

افرادی داشتند که به شهر مهانرن نتودند هتچن ن

امدم ونود داممداری بما بهانوای  : X 14کشممماورزی به

حدود  32درصد از ااضای نتونه زم نهای کشاورزی

انوای شرت اصلی مال زم ن (شرت اصلی کشاورزی=1

زیر  2هکتار را دارا بودند که فقط  2درصد از آیها زم ن

و  2درک ر اینصورن) پایایی پرسشنامه مبال ه حاصت

زم ن (به طرق

به روش بازآزمایی صمممورن گرفته اسمممت که نتران به
دسمت آمده از هر دو آزموی و

خود را اناره نتودند و مابقی مال
مختل

خرید یا ارثی) محسو میشدند بر اساع نتایج

ریی هتبستگی ب ن این

به دست آمده  91درصد از پاسخگویای دارای زم نهای

دو ،نتمایمانگر قمابل مت ااتتماد (پمایایی) ابزار اندازهگ ری

دیتی بوده و ب شتر آیها دارای زم نی با مرکوب ت و

(پرسممشممنامه) اسممت بر خالر ااتتاد یا پایایی ،که اتدتاً

حاصلخ زی متوسط میباشند هتچن ن حدود  21درصد

ی مسئله کتی و قابت اندازه گ ری است ،ااتبار یا روایی

در کنار کار زراات ،به شرت دامداری میپردازند نتایج

مسممئله کامالً ک ظی اسممت در این مبال ه ااتبار محتوایی

حاصت از نگرش کشاورزای در مورد زم ن نشای می-

با نظر خواهی از اسمات د حا ر در تحق ق انجام گرفت و

دهد که اکثر کشاورزای م تقد بودند که زم نهایی که

پرسشنامه نهایی تنظ م گردید

قابل ت کشت دار ند ،محدود هستند و با هزینه با و در

در این مبمال مه ،برای خالصمممهسمممازی و تحل ت

طول زمای زیادی به ونود آمدهاند و نباید تر ر کاربری

دادههای اسمتخراج شمده از پرسشنامهها ،از نرم افزار

داده شوند ل کن زم نهایی که کم بازده هستند و یا برای

 Excel 2007استظاده شد برآورد مدلهای رگرس ونی

کار کشاورزی سود آور ن ست را میتوای تر ر کاربری

توسممط نرم افزار  Limdep 8.0که مختخ مدلهای با

داد زم به ذکر است که م انگ ن سؤا ن ط

ل کرن،

متر رهای وابسمممته محدود 1بوده ،صمممورن گرفته و از

ام د ریا ی امت ازهای ( 1تا  )2کت گویهها که پ شتر
تو

Limited dependent Variables

1

ح داده شدند ،هست
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جدول -1آمار توصیفی متغیرهای مهم مورد مطالعه شهر تبریز
*

متغیرها

میانگین

سن (سال)

29/2

52

ت داد ااضای خانوار (نظر)

2/92

1

6

ت داد ااضای کاری خانوار (نظر)

1/33

1

9

درآمد سا نه (ده هزار ریال)

19525/2

2222

122222

ت داد افراد مهانرن کرده به شهر (نظر)

2/99

2

2

تجربه کار کشاورزی (سال)

52/22

1

92

کت مساحت ارا ی مورد بهره برداری (هکتار)

3/123

2/2

52

نگرش کشاورزای در مورد حظ زم نهای کشاورزی

3/9

1

2

سبح تحص الن

5/6

1

9

مرکوب ت و حاصلخ زی زم نهای کشاورزی

3/21

1

2

تر ر کاربری و موارد آی

%23

2

1

دیتی بودی ارا ی

%91

2

1

کشاورزی بودی شرت اصلی

%96

2

1

مالک ت ارا ی کشاورزی

%62

2

1

داشتن دامداری در کنار کشاورزی

%21

2

1

متغیرهای کمی

متغیرهای رتبهای

متغیرهای اسمی

حداقل

حداکثر
31

* در خصوص متر رهای استی بهنای م انگ ن از درصد فراوانی استظاده شده است
*م انگ ن سؤا ن ط

ل کرن ،بر اساع م انگ ن گ ری از امت از کت گویهها که پ شتر تو

ح داده شدند،

نتایج به دست آمده از موارد تر ر کاربری پاسخ

و برای کاهش ریس درآمدی صورن میگ رد بر اساع

دهندگای نشای میدهد که از  522نظر پاسخگو حدود

نتایج حاصت از بررسی ارتقاء پایگاه انتتاای ،اکثر

 129نظر تر ر کاربری دادهاند که در م ای آیها ب شترین

کشاورزای ااتقاد دارند که با تر ر کاربری زم ن خود به

موارد تر ر کاربری به ترت ی مربوط به موارد احداث

زندگی بهتر ،مرفهتر و مناسیتر دست مییابند و از

خانههای ویالیی ( 23مورد) و احداث انبار ( 52مورد)،

احترام انتتاای ب شتری برخوردار میشوند هتچن ن بر

احداث کارگاه صن تی( 53مورد) ،احداث منزل مسکونی

اساع م ار اقتصادی اکثر کشاورزای به ترت ی اامت

و آ چ ق( 51مورد) و ایجاد

بهرهوری پای ن سرمایه در کشاورزی و به دست آوردی

( 55مورد) ،استقرار کانک

بنا یا تعس سان ( 9نظر) بوده است

سود ب شتر و در زمای کتتر در بخش ک ر کشاورزی را

ندول  ،5اهم نتایج و اولویتبندی مربوط به سؤا ن

الت اصلی تر ر کاربری ارا ی انوای کردهاند نتایج

ارزیابی دیدگاه کشاورزای نسبت به متر رهای تعث رگذار

بررسی اوامت انتتاای ن ز حاکی است که اکثر

در تر ر کاربری ارا ی را نشای میدهد نتایج حاصت

کشاورزای م تقدند که کسانی که تر ر کاربری میدهند،

نشای میدهد که به ااتقاد

انتتاای ب شتر دارند و سبح زندگی

از بررسی مدیریت ریس

فرصت تحر

کشاورزای تر ر کاربری زم ن کشاورزی به ترت ی به

بهتری نسبت به کشاورزای دارند در م ای اوامت مح بی

خاطر ترع از دست دادی محصول در اثر اوامت طب ی

اکثر کشاورزای م تقد بودند که قب هقب ه شدی ارا ی
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عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تبری ز
و یک ارچه نبودی ارا ی الت مهم فروش و تر ر کاربری

دانش کشاورزی برای کشاورزای را اامت مهم تر ر

آی است در م ای اوامت روایشناختی ،اکثر کشاورزای

ارا ی کشاورزی میدانند نتایج بررسی اوامت حقوقی

نداشتن دانش کافی و زم برای ف ال تهای کشاورزی و

نشای میدهد که اکثر کشاورزای اصالح و بازنگری قانوی

ادم اهتتام رسانهها به ترویج کشاورزی و ادم افزایش

حظ کاربری ارا ی زراای و باغها را زم دانسته و ادم

جدول  -2اهم نتایج مربوط به سؤاالت ارزیابی دیدگاه کشاورزان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار در تغییر کاربری
گویههای برگزیده از هر م ار
ترع از دست دادی محصو ن در اثر اوامت مح بی
مدیریت
ریس

ارتقا پایگاه
انتتاای

اوامت
اقتصادی

اوامت
انتتاای

اوامت مح بی

اوامت
روایشناختی

اوامت حقوقی

اوامت
سازمانی

م انگ ن
گویه ها

انحرار
م ار

ریی
تر ر

اولویت

3/53

2/69

2/565

1

3/52

2/69

2/562

5

تول د چند نو محصول بهنای ی نو محصول

3/33

1/22

2/313

3

بهمنظور به دست آوردی زندگی مرفهتر و بهتر

3/32

2/63

2/525

1

بهمنظور به دست آوردی شرت بهتر و مناسیتر

3/96

1/23

2/565

5

بهمنظور به دست آوردی احترام انتتاای ب شتر

3/22

1/12

2/312

3

سود ب شتر سایر بخشها نسبت به بخش کشاورزی
به دست آوردی درآمد ب شتر

3/36
3/39

2/69
2/66

2/529
2/529

1
5

کم بودی یا کاهش ق تت محصو ن کشاورزی
افزایش ارزش زم ن با تر ر کاربری آی به ک ر کشاورزی

3/32
3/62

1/22
1/29

2/592
2/591

3
2

فرصتهای تحر انتتاای ب شتر در اثر تر ر کاربری

3/21

2/39

2/529

1

ارتقاء سبح زندگی انتتاای تر ر کاربری دهندگای
نبود س استهای کشاورزی کافی
سازههای شهری اامت اصلی تر ر کاربری

3/2
3/96
3/59

1/29
1/19
1/22

2/322
2/323
2/355

5
3
2

قب هقب ه شدی زم ن اامت اصلی تر ر کاربری
نزدی بودی ارا ی کشاورزی به شهر
کتبود بارندگی در سالهای اخ ر

3/22
3/2
3/92

2/63
2/63
1/22

2/599
2/533
2/536

1
5
3

تخل ه ذخ ره کذایی خا و کاهش حاصلخ زی زم نی
ادم دانش کافی و زم برای ف ال تهای کشاورزی

3/93
3/29

1/26
1/22

2/322
2/561

2
1

ادم اهتتام رسانهها به ترویج اهت ت کشاورزی

3/23

1/22

2/562

5

ادم تونه کافی به تشک ت ت اونیها

3/29

1/29

2/329

3

نبود آگاهی از ارزش ارا ی کشاورزی

3/93

1/13

2/311

2

لزوم اصالح مجدد قانوی حظ کاربری زراای و باغها

3/29

1/92

2/326

1

ادم هتکاری و هتاهنگی زم ب ن سازمایهای انرایی

3/29

1/25

2/335

5

ادم سختگ ری سازمایها در مورد تر ردهندگای کاربری

3/53

1/52

2/333

3

ادم انرای درست قوان ن توسط سازمایهای انرایی

3/26

1/16

2/332

2

ادم برنامه ریزی مناسی دولت برای حظ ارا ی کشاورزی
ادم بر خورد قاطش مسئول ن با تر ر دهندگای کاربری ارا ی
ادم حتایت دولت از بخش کشاورزی و روستا ،ای

3/33
3/93
3/99

1/29
1/29
1/12

2/599
2/532
2/565

1
5
3

3/3

1/12

2/325

2

ف ال ت درزم نههای گوناگوی برای کاهش ریس

نبود س استهای کافی برای بخش کشاورزی

درآمدی
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هتکاری و هتاهنگی سازمایهای انرایی را از اوامت

حاکی از م ناداری کت الگو برآوردی از لحاظ آماری

مهم تر ر کاربری قلتداد میکنند در نهایت نتایج اوامت

هست مقادیر

رایی ت ن ماب ن  2/2تا  2/9برای

سازمانی حاکی است که اکثر کشاورزای ادم برنامه-

الگوی حا ر برآورد شدهاند درصد پ شب نی صح ح

ریزی مناسی دولت برای حظ ارا ی کشاورزی و ادم

برای الگو بر آورد شده حدود  31درصد هست که

انرای درست قانوی در مورد افراد سودنو و تر ر

نشایدهنده رقم مبلوبی است برای بررسی ونود یا

دهندگای ارا ی کشاورزی را اامت مهم تر ر کاربری

ادم ونود همخبی در این مدل از آزموی تجزیه به

ب ای داشتهاند

مؤلظههای اصلی استظاده گردید نتایج حاصت از این

نتایج نهایی برآورد مدل رگرس ونی ن ت پ

آزموی نشای داد که

از

حذر متر رهای ک ر م نادار از لحاظ آماری در ندول

ریی هتبستگی ب ن ه چ دو

متر ری با ی  2/22نبودهاست

( )3ارا،ه شده است مقدار آماره نسبت راستنتایی ()LR
جدول -3نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی الجیت
مقدار

متر ر

ر یی

خبای
استاندارد

آماره z

احتتال
z

اثران نهایی

ارا از مبدأ

5/29

1/95

1/29

2/11

-

سبح تحص الن کشاورزای

2/53

2/12

1/35

2/23

2/93

سن کشاورزای

-2/22

2/52

1/31

2/29

-2/12

درآمد کت سا نه

2/32

2/19

1/99

2/23

2/99

تجربه کار کشاورزی

-2/29

2/13

-3/22

2/225

-2/13

مساحت کت ارا ی

2/13

2/62

5/22

2/23

2/25

مرکوب ت و حاصلخ زی زم ن

-2/36

2/55

-1/32

2/29

-2/62

نگرش کشاورزای نسبت به حظ زم ن

-2/29

2/52

-1/31

2/29

-2/11

شرت اصلی کشاورزی

-1/5

2/22

-5/56

2/25

-2/59

داشتن دامداری بهاالوه کار زراات

-2/93

2/52

-3/33

/2221

-2/13

دیتی بودی ارا ی

2/56

2/19

1/96

2/29

2/32

Likelihood Ratio Test: 54.76
Estrella R2 = 0.50
Pseudo-R2 = 0.69

Percentage of right predictions:0.81
McFadden R2 =0.51
Scaled-R2 = 0.70

هتایطور که در ندول ( )3نشای داده شده است،

یافتن م زای تعث ر متر رهای مستقت بر احتتال تر ر

متر رهای تحص الن ،درآمد ،مساحت کت ارا ی و

کاربری میبایست از اثران نهایی بهره گرفته شود برای

دیتی بودی زم ن دارای اثر مثبت و متر رهای سن،

مثال مقدار اثر نهایی متر ر درآمد نشای میدهد که با

تجربه کار کشاورزی ،مرکوب ت و حاصلخ زی زم ن

افزایش هر ده هزار ریال در درآمد کشاورزای و ثابت

کشاورزی ،نگرش کشاورزای در مورد حظ زم ن ،شرت

بودی سایر اوامت احتتال تر ر کاربری  99درصد

اصلی کشاورزی و داشتن دامداری االوه بر کار

افزایش مییابد این امر میتواند به این دل ت باشد که

کشاورزی اثر منظی م نادار بر روی متر ر وابسته ی نی

افراد با درآمد با زم ن را صرفاً برای تر ر دادی

احتتال تر ر کاربری ارا ی کشاورزی دارند نهت

مصارر آی خریداری نتوده و کاربری آی را تر ر
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میدهند که در این زم نه به نت جه مشابهی در مبال ه-

مرکوب ت و حاصلخ زی زم ن کشاورزی ،بهاندازه 62

کاللی ( )5212ن ز

درصد احتتال تر ر کاربری ارا ی کشاورزی کاهش

میتوای اشاره نتود مقدار اثر نهایی متر ر سبح

مییابد و زم نهای با مرکوب ت با کتتر در م را

تحص الن نشای دهنده آی است که با افزایش سبح

تر ر کاربریشای به ک ر کشاورزی هستند هتچن ن بر

تحص ت کشاورز ،احتتال تر ر کاربری ارا ی

اساع نتایج متر ر دیتی بودی زم نهای کشاورزی،

کشاورزی  93درصد افزایش خواهد یافت این امر می-

احتتال تر ر کاربری را  32درصد افزایش میدهد این

تواند به این دل ت باشد که افراد با تحص الن پای ن ب شتر

نشای میدهد که زم نهایی که مرکوب ت با و یا آ در

به کار کشاورزی مشرول بوده و وابسته به زم ن خود

اخت ار دارند و محصول خوبی میدهند ،کتتر در م را

هستند ،ل کن با افزایش تحص الن و افزایش رفت و آمد

تبدیت شدی به مصارر دیگر هستند ولی کسانی که

به شهر در نت جه آی وابستگی افراد به زم ن کشاورزی

دارای زم نهای با مرکوب ت کتتر و یا زم نهای دیتی

و شرت کشاورزی کتتر شده و زم ن زراای یا باکی

هستند ،ب شتر مایت به تر ر کاربری ارا ی خود از

خود را تر ر کاربری داده و به مشاکت ک ر از

کشاورزی به مصارر دیگر هستند این افراد ااتقاد

کشاورزی میپردازند اثر نهایی متر ر سن نشای

دارند که منتظر ماندی برای به دست آوردی محصول کم

میدهد که با ی سال افزایش در سن کشاورزای ،احتتال

از زم نهای دیتی و یا نامرکو بهصرفه و صالح ن ست

تر ر کاربری ارا ی 12درصد کاهش خواهد یافت ،چرا

و تر ر دادی آیها ،به م نی به دست آوردی درآمد با

که افراد نوایتر ب شتر زم نهایی که از پدرانشای به

و راحتتر خواهد بود که مشابه نتایج مبال ه ترنر و

ارث رس ده تر ر کاربری میدهند ،ولی افراد مسنتر

هتکارای( )1669هست

اثر نهایی متر ر نگرش

ت صی زیادی نسبت به زم نهای زراای و باکی خود

کشاورزای نسبت به زم ن کشاورزی نشای دهنده این

دارند اثر نهایی متر ر تجربه کار کشاورزی نشای دهنده

است هر درنه افزایش در نگرش مثبت کشاورزای نسبت

این است که با افزایش ی سال تجربه 13 ،درصد احتتال

به اهت ت زم نهای کشاورزی و لزوم حظ آیها11 ،

تر ر کاربری کاهش خواهد وا ح است که کشاورزانی

درصد احتتال تر ر کاربری ارا ی کاهش میدهد و

که سال ای زیادی به کار کشاورزی مشرول بودند،

افرادی که برای زم ن کشاورزی ارزش قا،تاند ،آیها را

حا ر ن ستند کار خود را از دست بدهند و با داشتن

حظ کرده و تر ر نتیدهند در این زم نه میتوای به

تجربه زیاد و تسلط به کار کشاورزی به کار دیگری

نتایج مبال ان ابداللهی و هتکارای( ،)5229م ر فتح

مشرول شوند ،در این زم نه نت جه مشابهی در مبال ه

اللهی( )1669و زوندا و هتکارای ( )5213اشاره کرد

نتالیپور و هتکارای ( )5212ن ز دیده میشود اثر

نتایج نشای میدهد که داشتن دامداری در کنار کار

نهایی متر ر مساحت کت ارا ی نشای میدهد که با

زراات احتتال تر ر کاربری را  13درصد کاهش می-

هکتار مساحت کت ارا ی کشاورزی 25

دهد این امر میتواند به این دل ت باشد که دامدارای برای

درصد احتتال تر ر کاربری ارا ی افزایش مییابد ،این

ته ه کذای دامهای خود ن از به زم ن دارند و ب شتر افراد

امر میتواند به این دل لی باشد که افرادی که زم نهای

برای کاشت الوفه و ته ه یونجه زم ن خود را زیر کشت

زیادی دارا هستند ،بخشی از آی را به مصارر تظریحی

برده و کتتر برای تر ر کاربری آیها اقدام میکنند در

یا ویال سازی اختصاص میدهند نت جه فوق همراستا با

نهایت بر اساع نتایج ،داشتن شرت اصلی کشاورزی

مبال ان مشابه از قب ت قاستی( )5223و نتالیپور و

افراد احتتال تر ر کاربری را حدود  15درصد کاهش

هتکارای ( )5212هست هتچن ن با افزایش هر درنه در

میدهد چرا که کسانی که شرت اصلی آیها کشاورزی

های زوندا و هتکارای()5213و

افزایش ی

شایستهمند ،حیاتی و ...
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بوده و منبش درآمد مهم دیگری ک ر از آی ندارند ،ب شتر
نسبت به حظ

زم ن خود کوشش میکنند و بهندرن

نهت تر ر کاربری ارا ی خود اقدام مینتایند
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شناسایی زم نهای مرکو

و حاصلخ ز روستاها و

سرمایه گذاری و نظارن بر روی این زم نها از تر ر
کاربری این ارا ی باارزش نلوگ ری شود
 -در روستاهایی که دارای زم نهای مرکو و با

نتیجهگیری

مساحتهای بزرگ و یک ارچه هستند ،میتوای با ایجاد

حرکت بهسوی پایداری بدوی در نظر گرفتن نقش

مناطقی بهصورن کشت و صن ت در سبح وس ش و

زم ن و حظا ت از تتام ت ارا ی کشاورزی ،امری

بهکارگ ری فارغالتحص الی کشاورزی در آی و حتایت

نامتکن است ،بنابراین امروزه لزوم ادم تر ر کاربری

اصولی از آیها از ب ن رفتن ارا ی زراای و ب کاری

ارا ی کشاورزی ب ش از پ ش مشاهده میشود با

نوانای روستایی نلوگ ری کرد

تونه به نتایج مبال ه که در ارا ی کشاورزی
شهرستای تبریز صورن گرفته است ،پ شنهادهای زیر
ارا،ه میشود:

 -با کاهش ریس

کشاورزی میتوای تر ر

کاربری را کاهش داد اقداماتی از قب ت :احداث کارخانهها
و واحدهای صن تی خارج از روستا و نزدی

مناطق

-با تونه به تعث ر منظی شرت اصلی و تجربه

کشاورزی بهمنظور فروش سریش و نلوگ ری از تخریی

کشاورزی بر احتتال تر ر کاربری ،پ شنهاد میشود

محصو ن و یا ایجاد بازارهای مخصوص برای فروش

برنامه ریزی مناسی دولت در انرای برنامههای

محصو ن کشاورزی داخت روستا و ق تتگذاری

ترویجی بهمنظور ارتقاء سبح دانش و اطالاان

تضت نی محصو ن ،میتواند با افزایش اطت نای مالی

کشاورزای و استظاده از تجرب ان کشاورزای بومی و

کشاورز ،از تر ر کاربری ارا ی نلوگ ری نتاید

افزایش تجربه سایر کشاورزای در نهت افزایش درآمد

 -انرای سختگ رانه قوان ن حظ

کاربری

و االقه هر چه ب شتر این قشر به کشاورزی صورن

ارا ی زراای و باغهای مونود و برخورد ندی با

گ رد

افرادی که زم نهای کشاورزی خود را به مصارر دیگر

 -ارا ی مرکو و حاصلخ ز نسبت به ارا ی کم بازده

ک ر از کشاورزی تبدیت میکنند ،اقدامی مؤثر برای

کتتر در م را تر ر کاربری هستند پی میتوای با

نلوگ ری از تر ر کاربری ارا ی کشاورزی میتواند
محسو گردد
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