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چکیده
تغییر در پوشش و کاربری اراضی ،افزون بر اثرگذاریهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر عمدهای بر ویژگیهای فیزیکی،
شیمیایی و زیستی (بیولوژی) خاک ،کمیت و کیفیت منابع آبی و کیفیت هوا میگذارد .در این بررسی و ارزیابی ،در گام
نخست به تعیین انگیزشهای کشاورزان برای تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی بین دو بخش زراعی و باغداری
در شهرستان بابلسر در سال  5331پرداخته شده است .در گام بعدی با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی توبیت و روش
دو مرحلهای هکمن مشخص شد که آیا عاملهای مؤثر بر تصمیم بهرهبرداران به انتخاب فعالیت باغداری و یا زراعی از
عاملهای مؤثر بر میزان سطح زیر کشت متفاوت است .نتایج نشان داد که نیاز به جداسازی این عاملهای به روش دو
مرحلهای هکمن نیست و الگوی توبیت به درستی میتواند شرایط موجود در منطقه را تبیین نماید .در نهایت پیشنهاد
میشود تا دولت با اتخاذ سیاستهای حمایتی کارآمد از زیربخش زراعت به ویژه محصول گندم و برنج؛ مانند
قیمتهای تضمینی ،تسویه به هنگام مطالبات گندمکاران و یا مدیریت و مهار (کنترل) واردات این محصوالت در زمان
عرضه آنها ،بر انگیزههای کشاورزان برای ادامه کشت تولید محصوالت زراعی و تغییر ندادن کاربری اراضی از زراعی
به باغی ،تأثیرگذار باشد.
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مقدمه
در طول تاریخ ،بشر حسب اقتضای نیازهای زیستی و غیر زیستی خود ،استفاده و کاربریهای
پرشماری از زمین داشته و با توسعه جامعهها ،الگوهای کاربری خود را تغییر داده است .کاربری
زمین شامل یک سری مناسبتﻫﺎ ،فعالیتها و نهادههایی است که توسط مردم برای تولید ،تغییر یا
حفظ نوع ویژهای از پوشش زمین انجام میگیرد .پوشش زمین نیز پوشش مشاهدهشدهی فیزیکی
یا زیستی-فیزیکی روی سطح زمین است (دیگریگریو .)5002 ،مهمترین عاملی که حفاظت از بوم
نظامهای 1طبیعی را متأثر میسازد ،تغییر کاربری است (ویتوسک و همکاران.)1991 ،
از دیرباز اقتصاد ایران مبتنی بر فعالیتهای کشاورزی و دامداری بوده و به تدریج با ایجاد تحول در
ساختار اجتماعی و سیاسی ،مبانی اقتصاد متحول شده و اهمیت دامداری و زراعت افزایش یافته
است .از این رو حفاظت از عاملهای تولید در این دو بخش زراعت و دامداری به ویژه عامل زمین،
نه تنها برای حمایت از اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی بلکه برای حمایت از اقتصاد کل کشور نیز،
امری ضروری است (نسیمی و اوحادی .)1131 ،تبدیل اراضی کشاورزی به دو صورت تغییر الگوی
کشت و تغییر کاربری اراضی صورت میپذیرد .عاملﻫﺎﻳﯽ مانند گرانی نهاده های کشاورزی ،ادوات
گرانقیمت ،دستمزد باالی نیروی کار و عملکرد کم محصوالت ،میتواند منجر به تبدیل و یا تغییر
کاربری اراضی در یک منطقه شود (عیناللهی .)1130 ،برای مثال تبدیل اراضی کشت برنج ،به باغ
چندسالی است که در استان مازندران روند رو به رشدی گرفته و بر اساس آمار هرساله درصد شایان
توجهی از اراضی استان مازندران به باغ تبدیل میشود و تدبیر اصولی برای مدیریت و مهار (کنترل)
این روند نگرانکننده وجود ندارد؛ به گونهای که به استناد آمار اداره کل جهاد کشاورزی ،سطح زیر
کشت گیاهان زراعی (اعم از آبی و دیم) در شهرستان بابلسر از  51515هکتار در سال  1111به
 12111هکتار در سال  1195کاهش یافته است (سازمان جهاد کشاورزی.)1192 ،
با توجه به بحثها و نگرانیهای پیش آمده در مورد تغییرپذیریهای محیط زیستی،
تغییرپذیریهای پوشش کاربری زمین 5در دهههای اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است دالیل
اصلی این توجه ،تهدیدهای ناشی از تغییرپذیریهای آب و هوایی ،تخریب جنگل ،بیابانزایی و به
�Ecosystem
s
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طور کلی ،از دست دادن تنوع زیستی بومنظام است .در چنین وضعیتی ،پایداری کاربری زمین به
موضوع تحلیلی و سیاسی مهم مبدل شده است (فینکو و نیکامپ .)1991 ،گسترش نظامهای تولید
باغی مبین کشت متراکم و تخصصی شدن بخش کشاورزی بود که برای حفظ و افزایش سطح تولید
نیازمند استفاده بیشتر از نهاده هایی مانند انواع کودها ،سموم ،آب و سرمایه است (لیچفوز.)5015 ،
این امر افزون بر استفاده ی بیشتر از منابع آب سطحی و زیرزمینی به آلودگی بومنظامهای آبی و
خشکی منجر میشود (مورنون و همکاران .)5015 ،اراضی کشاورزی منابع بسیار با ارزش و
محدودی هستند و نیاز به این اراضی برای تأمین نیازمندیهای جمعیت در حال رشد ،اهمیت آن را
بیش از پیش نمایان می سازد .در این راستا ،لزوم حفظ و نگهداری از این گونه اراضی به دلیل
اهمیت محصوالت کشاورزی ،از نظر اقتصادی و برطرف نمودن نیازهای معیشتی جمعیت ،امری
طبیعی و البته ضروری است (احمدپور و علوی .)1191 ،تغییر در پوشش و کاربری اراضی ،افزون بر
اثرگذاریهای اقتصادی و اجتماعی تأثیر عمدهای بر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی
(بیولوژیک) خاک و همچنین کمیت و کیفیت منابع آبی و کیفیت هوا میگذارد (محمدزاده،
.)1191
تا کنون بررسیهای گستردهای پیرامون تغییرپذیریهای کاربری اراضی کشاورزی صورت گرفته
است که میتوان آنها را در قالب  1دسته کلی قرار داد .دسته اول بررسیهایی هستند که روند
تغییر کاربری اراضی در محدوده مورد بررسی را طی چند سال یا  5مقطع زمانی با استفاده از
تصاویر ماهوارهای مورد ارزیابی قرار دادهاند؛ از این دسته از بررسیها میتوان به بررسی موسوی و
همکاران ( ،)1192مرادی و همکاران ( ،)1192فریدونی و همکاران ( )1191و ارخی ( )1191اشاره
داشت .دسته دوم مطالعاتی است که به بررسی اثرگذاریهای مختلف تغییراپذیریهای کاربری
اراضی پرداختهاند که میتوان به بررسیهای بریمانی و همکاران ( ،)1192محمدزاده و همکاران
( )1191و براتی و همکاران ( )1191اشاره داشت .دسته سوم بررسیهایی هستند که به عاملهای
مؤثر بر تغییر کاربری اراضی با استفاده از رهیافتهای رگرسیون خطی و یا لجستیک پرداختهاند .از
این دسته از بررسیها میتوان به تحقیق عیناللهی و سالمی ( ،)1130محمدی و همکاران
( )1191و امیرنژاد ( )1195اشاره کرد .در بیشتر آنها روند تغییر کاربری اراضی بین کاربریهای
زراع ،مرتعی ،جنگلداری و مسکونی مورد بررسی قرار گرفته است اما در این بررسی ،نخست به
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تعیین انگیزشهای کشاورزان برای تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی از زراعت به باغداری در
شهرستان بابلسر پرداخته شده و آنگاه با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی توبیت و روش دو
مرحلهای هکمن این امکان فراهم شده است تا مشخص شود که آیا عاملها مؤثر بر تصمیم
بهره برداران به انتخاب فعالیت باغداری و یا زراعی از عاملهای مؤثر بر میزان سطح زیر کشت
متفاوت است تا در نهایت نقش و میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها به صورت شفافتری مشخص
شود.

روش تحقیق
بخشی از بررسیهای صورت گرفته پیرامون تغییر کاربری اراضی ،از رهیافتهای رگرسیونی به طور
عمده خطی و یا الجیت و پروبیت برای بررسی عاملها مؤثر بر این تغییر کاربری استفاده کردند.
الگوی الجیت به صورت رابطه ( )1تعریف میشود (گرین:)5015 ،
() 1
ترانهاده ماتریس متغیرهای توضیحی نمونه  iام ،ماتریس فراسنجههای (فراسنجههای)
که
برآوردشده و احتمال یک بودن (گرایش به تغییر کاربری اراضی) متغیر وابسته است .الگوی
تجربی رابطه ( )1برای برآورد به صورت رابطه ( )5بوده که نشاندهنده لگاریتم نسبت احتماالت
است (همان منبع):
() 5
اما به باور هیل و همکاران ( ،)5011استفاده از الگوی الجیت (و یا پروبیت) دچار اشکالهایی است
و احتمال وجود دو نوع خطا در این الگوها وجود دارد .خطای نوع اول به خاطر غیر تصادفی بودن
نمونهها و خطای نوع دوم مربوط به یکسان فرض کردن متغیرهای مؤثر بر اقدام به تصمیم و
متغیرهایی که بر میزان فعالیت پس از تصمیم اولیه اثر میگذارند ،است .غیر تصادفی بودن نمونهها
یعنی آنکه به طور معمول نمونهها ی آماری تنها شامل کشاورزانی است که در زمان انجام پژوهش
بخشی از زمینهای خود را به کشت درختان و تولید محصوالت باغی اختصاص دادهاند و کشاورزانِ
دیگر حذف میشوند .از آنجایی که دیگر کشاورزان ،به دلیل همجواری با کشاورزان گروه اول و
برخورداری از شرایط اقلیمی مشابه ،ممکن است پیشینه یا امکان و آمادگی فعالیت باغی را دارا
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باشند ،حذف آنان از نمونه آماری و برآورد فراسنجههای الگو تنها بر اساس نمونه فعالیتهای باغدار
نمیتوان د به درستی رفتار تولیدکنندگان را بازگو کند و منجر به اریب شدن فراسنجههای برآورد
شده الگو میشود .خطای نوع دوم بدین معنا است که عاملهای تأثیرگذار بر تصمیم کشاورز برای
تولید یک محصول با عاملهای تأثیرگذار بر سطح زیر کشت برای تولید آن محصول ،به ناچار
یکسان نیستند و میتوانند دو مجموعه متفاوت از متغیرها باشند (آمیمیا1932 ،؛ توبین1923 ،؛
هکمن.)1919 ،
از برتریهای بهکارگیری روش دو مرحلهای هکمن ،مرتفع کردن نقص الگوهای الجیت و پروبیت در
تمایز بین عاملهای مؤثر بر اقدام به یک تصمیم و عاملهای مؤثر بر میزان فعالیت است .توبین با
آگاهی از مشکالت مربوط به خطاهای نوع اول و دوم ،الگوی توبیت را ارائه کرد که میتواند با در
نظر گرفتن هر دو گروه افرادی که اقدام به تصمیم دارند و یا ندارند (یعنی کشاورزانی که
تولیدکننده محصوالت باغی هستند و تولیدکنندگان بالقوه آن)  ،خطای نوع اول یعنی غیر تصادفی
بودن را برطرف سازد (توبین.)1923 ،
برای این کار فرض میشود ،متغیر سطح زیر کشت فعالیت باغداری که توسط تولیدکننده  iام با
مجموعهای از امکانات و عاملهای تولید  Xiبتواند انتخاب شود با * Yiنشان داده شود .همچنین
فرض میشود که در یک مقطع زمانی گروهی از بهرهبرداران تصمیم به کشت درختان و تولید
محصوالت باغی و گروهی دیگر تولید محصوالت زراعی را در اولویت نخست خود قرار میدهند .برای
بهرهبرداران باغدار مقادیر  Xiو مقادیر مثبت * Yiقابل مشاهده است در حالی که در گروه بهرهبرداران
زراعی تنها مقادیر عاملهای تولید  Xiقابل مشاهده بوده و برای این گروه مقادیر * Yiصفر است .حال
اگر  ،Yiمقادیر مثبت مشاهده شده * Yiباشد ساختار الگو اقتصادسنجی توبیت را میتوان به صورت
رابطه ( )1نشان داد:
() 1
اگر
اگر
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که در این رابطه * Yiمتغیر پنهان (مشاهده نشده) Yi ،1متغیر مشاهده شده B ،بردار ( )K×1از
فراسنجههایی که بایستی پیشبینی و برآورد شود X ،بردار متغیرهای مستقل ( N ،)N×Kشمار کل
مشاهدههای که شامل  N0عدد مشاهده صفر و  N1عدد مشاهده غیر صفر از متغیر وابسته است.
همچنین Ui ،جزء پسماندی (اخالل) که مستقل از متغیرهای توضیحی بوده و بر فرض داشتن
استوار است .در
به عبارتی دیگر
توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت
رابطه آخر ،مقدار صفر برابر با آستانه سانسور بوده که متغیر وابسته در مقادیر بیشتر از آن قابل
مشاهده و در مقادیر کمتر از آن غیر قابل مشاهده است (آمیمیا1932 ،؛ جاج و همکاران.)1933 ،
بنابراین ساختار الگوی توبیت به صورتی است که امکان استفاده از هر دو گروه از مشاهدهها که در
مجموع  Nمشاهده را تشکیل میدهند فراهم میکند؛ به عبارتی دیگر ،جامعه آماری مورد استفاده
در برآورد الگوی توبیت مجموعه بهرهبرداران بالقوه و بالفعل را تشکیل میدهد .شمار  N1مشاهده از
مجموعه مشاهدهها ،از گروهی از بهرهبرداران به دست میآید که در زمان بررسی ،باغدار بودند و
بنابراین برای آنان * Yiبزرگتر از صفر و شمار  N0مشاهده مربوط به بهرهبردارانی است که در منطقه
مورد بررسی کشت گیاهان زراعی را انتخاب کردند و در نتیجه متغیر * Yiمقدار صفر به خود می-
گیرد (عیناللهی و سالمی.)1130 ،
با این توضیحها ،الگوی توبیت اهمیت زیادی را به عاملهایی که باعث عدم پیوستن گروهی از بهره-
برداران به جمع کشاورزان باغدار میشوند میدهد .نحوه بهکارگیری الگوی توبیت از گروه مشاهده-
های صفر در چگونگی شکلگیری تابع درستنمایی ( 5)LFدر برآورد فراسنجههای این الگو پنهان
است .در الگوی توبیت همچون دیگر الگوهای رگرسیونی متغیر وابسته  Yiیک متغیر تصادفی دارای
توزیع احتمال است که امکان محاسبه احتمال رخداد هر مشاهده ،وجود دارد .برای مشاهدههای
صفر احتمال رخداد هر مشاهده ،بر اساس رابطه ( )1به صورت زیر قابل محاسبه است (گرین،
:)5015
() 1

Latent or Unobserved Variable
Likelihood Function

1
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که در این رابطه P ،توزیع احتمال و ) F(0تابع چگالی تجمعی ( 1)CDFجمله پسماند محاسبه شده
را نشان میدهد .با توجه به قانون توزیع احتمال ،مجموع احتمال رخداد کل
در مقادیر
مشاهدهها برابر یک است ،بنابراین احتمال رخداد هر مشاهده از  Yiهای بزرگتر از صفر از رابطه
( )2به دست میآید:
() 2
بنا بر تعریف ،تابع توزیع احتمال ( )PDFبرای متغیر تصادفی بریده شده 5از رابطه ( )1قابل محاسبه
است:
() 1
یک متغیر تصادفی بریده شده
از آنجایی که متغیر تصادفی  Uiدر رابطه ( )1برای مقادیر
بوده و چون تابع توزیع  Yiهمان تابع توزیع  Uiاست ،بنابراین رابطه ( )1تابع توزیع احتمال برای
مشاهدهها بزرگتر از صفر نیز به شمار میآید .اگر توزیع  Uiنرمال فرض شود ،تابع توزیع احتمال به
صورت رابطه ( )1نشان داده میشود:
() 1
که واریانس جزء پسماند ثابت است .تابع حداکثر درستنمایی ( )MLاز بدست آمدهضرب توابع
توزیع احتمال هر دو مجموعه از مشاهدهها به صورت رابطه ( )3به دست میآید:
() 3
بدست آمدهضرب
نشاندهندهی بدست آمدهضرب مشاهدههایی که
و 1
که 0
مشاهدههایی که
است .شکل لگاریتمی تابع ( )3برآورد سازگاری از فراسنجههای رابطه ()1
را فراهم میکند که در رابطه ( )9نشان داده شده است (ماداال:)5011 ،
() 9
جمع بر روی N0

که در این رابطه B ،و فراسنجههای الگو هستند که بایستی برآورد شوند و
جمع بر روی  N1مشاهده بزرگتر از صفر است .به این صورت ،الگوی توبیت
مشاهده صفر و
هر دو مجموعه از مشاهدهها را در برآورد فراسنجههای الگو و تعیین اثرگذاریهای متغیرهای
Cumulative Density Function
Truncated Stochastic variable

1
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مستقل بر سطح زیر کشت لحاظ میکند .مقایسه فراسنجههای الگوی توبیت با الگوهای برآورد شده
با روش حداقل مربعات معمولی که تنها از یک مجموعه از اطالعات استفاده میکنند به خوبی
برتری الگوی توبیت را نشان میدهد.
فراسنجههای  Bو در روش حداکثر درستنمایی به گونهای تعیین میشوند که مقدار تابع ( )9به
ازای آنها بیشینه شود یعنی برآوردکنندههای  Bو از طریق حداکثرسازی تابع ( )9نسبت به هر
یک از این دو فراسنجه بدست آمده میشود .با مشتقگیری تابع ( )9نسبت به  Bرابطههای ( )10و
( )11به دست میآید (ماداال:)5011 ،
()10
()11
)؛
که ماتریس  K×N1از  Xiبرای مشاهدههای  Yiبزرگتر از صفر (
)؛  Y1بردار
ماتریس  K×N0از  Xiبرای مشاهدههای  Yiبرابر با صفر (
از رابطه
) و
 N1×1از  Yiبرای مشاهدههای بزرگتر از صفر (
به دست میآید که در آن

تابع چگالی نرمال استاندارد و

نرمال استانداردشده ( )CDFاست که در مقادیر

تابع چگالی تجمعی

محاسبه میشود .با توجه به رابطه (،)10

مشخص میشود که الگوی توبیت در برآورد فراسنجههای عاملهای مؤثر بر انتخاب فعالیت باغداری
از هر دو مجموعه از اطالعات مربوط به رفتار تولیدکنندگان بالفعل و بالقوه استفاده میکند .رابطه
( ،)11نشاندهنده ارتباط برآوردکننده حداکثر راستنمایی که در برآورد فراسنجههای الگوی توبیت
کاربرد دارد و با برآوردکننده  OLSکه در برآورد فراسنجههای الگوهای مبتنی بر مشاهدههای
استفاده میشود است .به باور آمیمیا ( )1932برآوردکننده حداکثر راستنمایی ،برآوردهای
سازگار و غیر اریبی از فراسنجهها را در الگوی توبیت ایجاد میکند ،بنابراین برآوردکننده  OLSبا
برآوردکننده حداکثر راستنمایی متفاوت بوده و برآوردهای اریب و نادرستی را از عکسالعمل بهره-
برداران در برابر عاملهای برونزا ارائه میکند .افزون بر آن ،توبین ( )1923نشان داد که مقادیر
مورد انتظار  Yدر الگوی توبیت در رابطه ( )1از رابطه ( )15به دست میآید:
()15
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رابطهی باال برای مشاهدههای
()11

نیز به صورت رابطه ( )11تعریف میشود:

در حالی که مقادیر قابل انتظار درروش  OLSتنها برابر  XBفرض میشود که نشان میدهد
استفاده از روش  OLSبرآورد اریبی را ارائه میکند .شایان یادآوری است که در الگوی توبیت،
اثرگذاریهای تغییر در هر یک از متغیرهای برونزا بر روی متغیر وابسته به دو اثر تغییر در احتمال
پیوستن تولیدکنندگان بالقوه به جمع تولیدکنندگان بالفعل و اثر تغییر در مقدار فعالیت
تولیدکنندگان حاضر قابل جداسازی است .برای محاسبه اثر کل تغییر در یک متغیر ( )Xiبر مقدار
مورد انتظار متغیر وابسته میتوان از رابطه ( )11استفاده کرد (مکدونالد و موفیت:)1935 ،
()11
احتمال حضور در جمع بهرهبرداران بالفعل است.
که  Bjضریبهای برآورد شده متغیر  Xjو
همچنین اثرات کل منعکسشده در رابطه ( )11به صورت رابطه ( )12قابل جداسازی است:
()12
که در جز اول رابطه ( ،)12اثر تغییر در متغیر  Xjرا بر میزان سطح زیر کشت گیاه برای
بهرهبردارانی که تصمیم به تولید محصول مورد نظر را گرفتهاند در احتمال قرار گرفتن این گروه از
بهرهبرداران در جمع تولیدکنندگان محصول نشان میدهد .جزء دوم ،تأثیر تغییر در متغیر  Xjرا بر
احتمال پیوستن بهرهبرداران به جمع بهرهبرداران محصول مورد نظر در میانگین سطح زیر کشت
محصول توسط تولیدکنندگان بالفعل ،نشان میدهد .همچنین مشتقات جزئی از رابطه (،)12
عبارتاند از (مکدونالد و موفیت:)1935 ،
()11
()11
رابطه ( )11به خوبی نشان میدهد که با استفاده از فراسنجههای  Bو برآورد شده در الگوی
توبیت ،میتوان اثر تغییر در هر یک از متغیرها را بر تغییر در احتمال اینکه یک بهرهبردار در جمع
تولیدکنندگان محصول مورد نظر قرار گیرد محاسبه کرد .همچنین رابطه ( )11نشان میدهد که با
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تعدیل فراسنجههای برآورد شده الگوی توبیت ،میتوان تأثیر تغییر در هر یک از متغیرهای مستقل
را بر سطح زیر کشت محصول مورد نظر به دست آورد .همچنین رابطه ( ،)11نشان میدهد که برای
تعیین اث ر تغییر در هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در الگوی توبیت ،میبایست
ضریبهای برآورد شده الگو با درصد احتمال قرار گرفتن بهرهبردار در جمع بهرهبرداران محصول
) تعدیل شود که گویای برتری الگوی توبیت نسبت به الگوهای ساده مبتنی بر
مورد نظر (
روش ( OLSکه متکی بر مشاهدههای بزرگتر از صفر هستند) است (عیناللهی و سالمی.)1130 ،
با توجه به آنچه تشریح شد ،الگوی توبیت میتواند تا با لحاظ کردن هر دو گروه مشاهدهها ،مشکل
ناشی از انتخاب نادرست نمونه را بر طرف سازد؛ اما به دلیل عدم تمایز بین گروهها ،خطای نوع دوم
همچنان باقی است .در این راستا ،هکمن ( )1919یک روش دو مرحلهای برای این مشکل ارائه کرد.
به باور وی ،یک مجموعه از متغیرها بر تصمیم بهرهبردار برای انجام فعالیتی تأثیرگذار بوده و
مجموعهی دیگری از متغیرها میتواند بر میزان انجام فعالیت مورد نظر پس از گرفتن تصمیم اولیه،
تأثیرگذار باشد( .امیرنژاد و اژدری .)1190 ،در این روش ،برای تعیین عاملهای مؤثر در هر یک از
این دو مجموعه ،الگوی توبیت به دو الگوی پروبیت و الگوی رگرسیون خطی شکسته میشود.
عاملهایی که میتوانند بر تصمیم بهرهبرداران برای انتخاب فعالیت باغداری تأثیرگذارند به صورت
متغیرهای مستقل در الگوی پروبیت وارد شده و عاملهایی که میتوانند بر میزان سطح زیر کشت
فعالیت باغداری مؤثر باشند در مجموعه متغیرهای مستقل در الگوی رگرسیون خطی قرار میگیرند.
الگوی دوم با اضافه شدن متغیر جدیدی به نام عکس نسبت میل ( 1)IMRکه با استفاده از
فراسنجههای برآورد شده الگوی اول ساخته میشود ،به مجموعه متغیرهای مستقل آن به مرحله
اول مرتبط میگردد .متغیر وابسته در الگوی پروبیت شامل یک متغیر دوجملهای با مقادیر یک و
صفر است  ،یعنی متغیر وابسته برداری از صفر و یک است که در آن عدد یک به منزله تصمیم به
انجام فعالیت باغداری و صفر به مفهوم تصمیم به انجام نشدن آن است .این متغیر ،با توجه به متغیر
 ،مقدار آن یک و برای
وابسته در الگوی توبیت ساخته میشود به این صورت که برای
 ،مقدار آن همان صفر باقی میماند .با این توضیحها ،دو الگوی بدست آمده از جداسازی
الگوی توبیت به صورت رابطههای ( )13و ( )19نشان داده میشود (عیناللهی و سالمی:)1130 ،
Inverse Mills Ration

1
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( )13الگوی پروبیت

()19

الگوی رگرسیون خطی

که در این دو الگو B ،و فراسنجههای الگو و و جملههای پسماند در الگوی توبیت هستند
که مستقل از متغیرهای توضیحی و بر فرض توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت
هستند .نیز معکوس نسبت میل است که از رابطه ( )50با استفاده از فراسنجههای برآورد شده
الگوی پروبیت برای همهی مشاهدههای
ساخته میشود:
()50
که در رابطه باال  ،صورت کسر تابع چگالی و مخرج کسر تابع توزیع تجمعی جمله تصادفی را نشان
میدهد .برای برآورد روش دو مرحلهای هکمن ،در آغاز الگوی پروبیت با استفاده از روش حداکثر
تابع راستنمایی ( )MLبرآورد میشود .الگوی پروبیت از توابع توزیع تجمعی نرمال استفاده میکند.
برای مثال ،تابع توزیع تجمعی جمله تصادفی (

) الگوی پروبیت دارای توزیع نرمال است.

بنابراین ،احتمال ( ) piانتخاب گزینه یک در مقابل گزینه صفر به صورت رابطه ( )19بیان میشود
(گرین:)5015 ،
()51
در این مرحله نقش عاملهای مؤثر بر تصمیم کشاورزان به فعالیت باغداری و میزان تأثیرگذاری هر
کدام با محاسبه تغییر در احتمال ورود به فعالیت باغداری مشخص میشود .در مرحله دوم از روش
 ،با اضافه
دو مرحلهای هکمن ،الگوی رگرسیون خطی در رابطه ( )19برای مشاهدههای
شدن متغیر معکوس نسبت میل ( ) به مجموعه متغیرهای مستقل برآورد میشود که ضریب این
متغیر خطای ناشی از انتخاب نمونه را نشان میدهد .اگر ضریب این متغیر از لحاظ آماری بزرگتر
از صفر باشد حذف مشاهدههای صفر از مجموعه مشاهدهها باعث اریبی فراسنجههای برآورد شده
خواهد شد .اگر ضریب این متغیر از لحاظ آماری برابر صفر باشد ،حذف مشاهدههای صفر منجر به
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اریبی فراسنجههای برآورد شده نخواهد شد اما کارا نخواهد بود (چنگ و کاپس .)1933 ،همچنین
حضور متغیر عکس نسبت میل در الگوی رگرسیون خطی ،وجود واریانس ناهمسانی الگو اولیه را
رفع میکند و استفاده از برآوردکننده  OLSرا ممکن میسازد (گرین.)5015 ،
منطقه مورد بررسی در این پژوهش ،شهرستان بابلسر واقع در استان مازندران است .بابلسر با پهنه
 1120هکتار در مصب رودخانه بابلرود و در کرانه جنوبی دریای خزر قرار دارد .در سال زراعی
 ،1191گستره اراضی زراعی  2509و اراضی باغی  1110هکتار و میزان تولید محصوالت زراعی
 501929و محصوالت باغی  19210تن بوده است (سازمان جهاد کشاورزی مازندران .)1192 ،در
این پژوهش ،به منظور تبیین انگیزشهای کشاورزان برای تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی از
زراعی به باغی در شهرستان بابلسر ،در آغاز با استفاده از روش دلفی و مشورت با کارشناسان اداره
کل جهاد کشاورزی استان مازندران و اداره جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر و نیز مرور نتایج
بررسیهای گذشته پیرامون تغییر کاربری اراضی ،مهمترین عاملهای تأثیرگذار احتمالی شناسایی
شدند و با طراحی یک پرسشنامه ،نظرها و دیدگاههای بهرهبرداران پیرامون میزان تأثیرگذاری هر
یک از این متغیرها بر انتخاب فعالیت باغداری مانند تولید مرکبات در مقابل فعالیت زراعی مانند
برنج ،گندم ،جو و سویا و نیز اطالعات فنی کشت انجام شده از سوی بهرهبرداران منطقه با استفاده
از روش نمونهگیری تصادفی ساده در سال  1192گردآوری شد که نتایج آن در بخش بعدی اشاره
خواهد شد .همچنین در پرسشنامهی طراحی شده ،اطالعات اقتصادی-اجتماعی بهرهبرداران منطقه
گردآوری شد تا با استفاده از الگوی توبیت و روش برآورد دو مرحلهای هکمن ،عاملهای مؤثر بر
انتخاب فعالیت باغداری و یا زراعی در شهرستان بابلسر مورد ارزیابی قرار گیرد .در این پژوهش از
نرمافزارهای  SPSSبرای تحلیل توصیفی و  SHAZAMبرای تحلیل استنباطی الگوهای رگرسیونی
توبیت ،پروبیت و خطی استفاده شده است.

نتایج و بحث
در جدول ( )1نتایج بدست آمده از نظرسنجی از  115بهرهبردار محصوالت کشاورزی که با استفاده
از روش نمونهگیری تصادفی ساده پیرامون علل گرایش کشاورزان در سالهای اخیر به فعالیت
درزمینهی محصوالت باغی نسبت به محصوالت زراعی در شهرستان بابلسر نشان داده شده است.
برای این کار در هر یک از گویهها ،پاسخها به صورت  2نقطهای در قالب طیف لیکرت که گزینهها
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شامل «بسیار مخالف ،مخالف ،نظری ندارم ،موافق و بسیار موافق» مطرح شده که به ترتیب ارزش-
های یک الی  2را به خود اختصاص میدهند .در گویههای طراحی شده ،مقدار ضریب آلفای
کرونباخ به دست آمده از نرمافزار  SPSSبرابر با  0/91بوده که نشان از روایی باالی پاسخ به گویهها
بوده و نیاز به حذف هیچیک از آنها نیست.
با توجه به نتایج نظرهای بهرهبرداران شهرستان بابلسر در جدول ( ،)1گویههای «سودآوری بیشتر
کشت زمین و تولید محصوالت باغی نسبت به زراعی ،هزینه کمتر نیروی کار در فعالیت باغداری در
مقایسه با زراعی ،برداشت آسان محصوالت باغی در مقایسه با محصوالت زراعی و آسانی عملیات
کشاورزی باغداری (کاشت ،داشت و برداشت) در مقایسه با فعالیت زراعی» با میانگینهای ،1/91
 1/31 ،1/31و  1/31مؤثرترین عواملها در گرایش آنان به فعالیتهای باغداری است .گویههای
«وجود امکانات نگهداری محصوالت باغی (مانند سردخانه) در مقایسه با محصوالت زراعی»،
«سرکشی و مراجعه بیشتر کارشناسان ترویج اداره جهاد کشاورزی و مهندسان ناظر به باغها در
مقایسه با زراعتها» و «وجود برنامه تبلیغی برای محصوالت باغی در رسانههای ارتباط جمعی مانند
رادیو ،تلویزیون و غیره» با میانگینهای  5/11 ،5/11و  5/11کمارزشترین عاملها از نظر کشاورزان
در انتخاب فعالیت باغداری نسبت به فعالیت زراعی هستند.
جدول ( )1گویههای پیشنهادی برای بررسی علل گرایش کشاورزان شهرستان بابلسر از فعالیت زراعی به
فعالیت باغی در سال .1931
ضریب

گویه

اولویت

میانگین

سودآوری بیشتر کشت زمین و تولید محصوالت باغی نسبت به زراعی
هزینه کمتر نیروی کار در فعالیت باغداری در مقایسه با زراعی
برداشت آسانتر محصوالت باغی در مقایسه با محصوالت زراعی
آسانی عملیات کشاورزی باغداری (کاشت ،داشت و برداشت) در مقایسه با
زراعی
قیمت مناسبتر محصوالت باغی در مقایسه با محصوالت زراعی
وجود فرهنگ مناسب مصرف محصوالت باغی در مقایسه با محصوالت زراعی
اشباع بودن بازار تولید محصوالت زراعی در منطقه به دلیل گسترش بیش از
حد کشتزارها

1
5
1

1/91
1/31
1/31

0/51
0/59
0/51

1

1/31

0/51

2
1

1/11
1/11

0/10
0/53

1

1/10

0/11

تغییرات
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ادامه جدول ( )1گویههای پیشنهادی برای بررسی علل گرایش کشاورزان شهرستان بابلسر از فعالیت
زراعی به فعالیت باغی در سال .1931
ضریب

گویه

اولویت

میانگین

مدیریت آسانتر آبیاری در فعالیت باغداری در مقایسه با زراعی
نیاز کمتر فعالیت باغداری به نیروی کار خانوادگی در مقایسه با زراعی
نبود محصوالت رقیب برای محصوالت باغی کنونی در منطقه
نیاز کمتر باغ به آبیاری در مقایسه با محصوالت زراعی
فراهم بودن بهتر تسهیالت بانکی برای فعالیت باغداری در مقایسه با زراعی
بازدهی و سودآوری سریعتر محصوالت باغی در مقایسه با محصوالت زراعی
نیاز کمتر به مبارزه با علفهای هرز در باغداری در مقایسه با زراعت
خدمات بیشتر امکانات فرآوری و تبدیل محصوالت باغی در مقایسه با
محصوالت زراعی
وابستگی کمتر کشت محصوالت باغی به شرایط آب و هوایی در مقایسه با
محصوالت زراعی
خطر کمتر باغداری در مقایسه با زراعت
نیاز کمتر باغ به کوددهی در مقایسه با زراعت
وجود امکانات نگهداری محصوالت باغی (مانند سردخانه) در مقایسه با
محصوالت زراعی
سرکشی و مراجعه بیشتر کارشناسان ترویج اداره جهاد کشاورزی و مهندسان
ناظر به باغها در مقایسه با زراعتها
وجود برنامه تبلیغی برای محصوالت باغی در رسانههای ارتباط جمعی مانند
رادیو ،تلویزیون و غیره.

3
9
10
11
15
11
11

1/19
1/11
1/11
1/11
1/11
5/21
5/21

0/59
0/59
0/10
0/11
0/10
0/10
0/11

12

5/21

0/11

11

5/21

0/11

11
13

5/21
5/19

0/10
0/15

19

5/11

0/10

50

5/11

0/10

51

5/11

0/15

تغییرات
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در جدول ( ،)5نتایج بدست آمده از برآورد روش دو مرحلهای هکمن که شامل برآورد یک الگوی
پروبیت به منظور تعیین عاملهای مؤثر بر انتخاب فعالیت باغداری و یک الگوی رگرسیون خطی
برای برآورد عاملهای مؤثر بر سطح زیر کشت فعالیت باغداری است ،نشان داده شده است.
متغیرهای سن ،شمار نیروی کار خانوادگی ،نسبت درآمد کشاورز از کل درآمد او ،پیشینهی آسیب و
زیاندیدگی (صفر نبود آسیب و زیاندیدگی و یک آسیب و زیاندیدگی) و نوع مالکیت (صفر
استیجاری و یک ملک شخصی) در نمونههای مورد بررسی به ترتیب در سطوح معنیداری ،92 ،99
 99 ،99و  92درصد بر انتخاب فعالیت باغداری از سوی کشاورزان تأثیرگذار هستند .با توجه به
آماره ی کشش در میانگین با افزایش یک درصد در متغیرهای سن و نیز نسبت درآمد کشاورز از کل
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درآمد او ،احتمال انتخاب فعالیت باغداری از سوی کشاورز به ترتیب  5و  5/1درصد افزایش مییابد.
همچنین بنا بر آماره کشش در میانگین متغیر شمار نیروی کار خانوادگی ،با یک درصد افزایش در
این متغیر ،احتمال انتخاب فعالیت باغداری  0/29درصد کاهش مییابد ،به عبارتی دیگر ،کشاورزان
دارای نیروی کار خانوادگی بیشتر ،گرایش بیشتری برای انتخاب فعالیت زراعی داشتند.
جدول ( )2نتایج بدست آمده از برآورد روش دو مرحلهای هکمن
الگوی پروبیت
نام متغیر
سن
تحصیالت
دسترسی به ماشینهای
کشاورزی
شرکت در کالس ترویجی
شمار نیروی کار خانوادگی
استفاده از روش نوین آبیاری
نسبت درآمد کشاورزی از کل
درآمد
بهرهمندی از تسهیالت
پیشینه متحمل شدن آسیب و
زیان
نوع مالکیت
تجربه

معکوس نسبت میل
ضریب ثابت
آمارههای خوبی برازش

الگوی رگرسیون خطی

ضریب برآورد
شده

آماره

**0/029
0/015

1/01
0/11

5/001
0/122

-

-

-

-

0/13

0/22

*-0/11

-5/01

0/0111
-0/291

0/015

-

-0/112

-

-

-

-

-

*0/121

5/01

**0/015

1/19

5/101

0/011

-

-

-

-

-

-

*0/151

5/01

**1/115

1/19

0/121

0/211

-

-

*0/195

5/11

0/531

0/511

-

-

-

-

-

-

0/015

0/25

-

-

-

-

**-2/911

-1/122

-1/11

-0/0513

-0/0111
**1/131

-0/11
1/11

t

آماره کشش در
میانگین

آماره اثر
نهایی

ضریب برآورد
شده

0/051
0/0153

-

-

-

-

*0/33

5/11
-

Scale Factor = 0.39887
Likelihood Ratio Test= 72.36 with 7 D.F. P-Value=0.00
Estrella R-Square= 0.57
Maddala R-Square= 0.46
Cragg-Uhler R-Square= 0.62
Mcfadden R-Square= 0.45
Percentage of Right Predictions= 0.80702

آماره

t

R-Square= 0.37
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با توجه به صفر و یک بودن متغیرهای پیشینهی آسیب و زیاندیدن و نوع مالکیت ،آماره کشش در
میانگین قابل تفسیر نبوده اما با توجه به آماره اثر نهایی ،کشاورزانی که در دورههای گذشته ،از
رویدادهای طبیعی و آفات و بیماریها در فعالیت خود آسیب و زیان دیدهاند  0/21واحد گرایش
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بیشتری به انتخاب فعالیت باغداری در مقابل زراعی داشتند .همچنین با توجه آماره اثر نهایی برای
متغیر مالکیت ،مالکان زمین کشاورزی  0/51واحد گرایش بیشتری برای تخصیص زمین خود به
فعالیت باغداری داشتند.
آزمون نسبت درستنمایی نشان از معنیداری کل الگو در سطح معنیداری  99درصد است و ضریب
تعیین کراگ-اوهلر نشان می دهد که متغیرهای مستقل لحاظ شده در الگو توانستند  15درصد از
تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .مقدار آماره درصد پیشبینی درست در الگوی برآورد شده
 30درصد است ،بنابراین الگوی برآورد شده توانسته است درصد قابل قبولی از متغیر وابسته را با
توجه به متغیرهای توضیحی پیشبینی کند ،به عبارتی دیگر 30 ،درصد پاسخگویان گرایش به
انتخاب فعالیت باغی یا زراعی را با ارائه نسبتی بسیار مناسب با اطالعات ،به درستی اختصاص دادند.
در بخش دوم از جدول ( ،)5نتایج بدست آمده از عاملهای مؤثر بر سطح زیر کشت فعالیتهای
باغداری ( )Yi>0نشان داده شده است .با توجه به این نتایج ،متغیرهای دسترسی به ماشینهای
کشاورزی استفاده از روش نوین آبیاری و تسهیالت تأثیر مستقیم و معنیداری در سطح معنیداری
 92درصد بر میزان سطح زیر کشت دارند به طوری که کشاورزانی که دسترسی به ماشینهای
کشاورزی داشتند  0/33هکتار ،دسترسی به روشهای نوین آبیاری داشتند  0/12هکتار و
کشاورزانی که توانسته بودند از تسهیالت استفاده کنند  0/15هکتار بیشتر از دیگر کشاورزان ،زمین
خود را به کشت زمین و تولید محصوالت باغی اختصاص دادند .متغیر معکوس نسبت میل ،در
الگوی رگرسیون خطی معنیدار نبوده که نشان میدهد حذف کشاورزان فعال درزمینهی تولید
محصوالت زراعی (کشاورزان بالقوه) از جامعه آماری در نمونههای گردآوری شده در این پژوهش،
باعث تورشدار شدن فراسنجههای برآورد شده در الگوی رگرسیون خطی نمیشود.
ضریب تعیین الگو نشان میدهد که متغیرهای لحاظ شده در الگو  11درصد از تغییرات سطح زیر
کشت را توضیح میدهند که با توجه به مقطع عرضی بودن دادهها ،میزان خوبی است .نتایج آزمون
هم خطی نشان داد که متغیرهای مستقل موجود در الگو ،مشکل هم خطی نداشتند .همچنین نتایج
آزمون ناهمسانی واریانس ،نیز نشان از عدم وجود ناهمسانی واریانس در مشاهدههای گردآوری شده
است .جدول ( )1نتایج بدست آمده از برآورد الگوی توبیت را نشان میدهد .متغیرهای سن کشاورز
و نوع مالکیت در سطح معنیداری  92درصد و متغیرهای نسبت درآمد کشاورزی از کل درآمد
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کشاورز ،دسترسی به ماشینهای کشاورزی ،استفاده از روش نوین آبیاری و پیشینه متحمل شدن
آسیب و زیان در سطح معنیداری  99درصد معنیدار هستند .همانند دیگر الگوهای رگرسیونی با
متغیر وابسته صفر و یک ،ضریبهای الگو تفسیر مستقیمی ندارند اما تصریح الگوی توبیت ،این
امکان را فراهم میآورد که تصمیمگیریهای مرتبط با گرایش به انتخاب فعالیت باغی در گروههایی
که گرایش به آن دارند و گروههایی که گرایش به آن ندارند ،بررسی شود .برای مثال ،در صورتی که
سن کشاورز  10درصد افزایش یابد ،میانگین گرایش به انتخاب فعالیت باغداری  55/1درصد
افزایش مییابد که از این مقدار  10/11درصد افزایش در میانگین گرایش مربوط به کشاورزانی است
که از پیش گرایش به این کار داشتهاند و  11/11درصد مربوط به افرادی است که از پیش گرایش
به فعالیت باغداری نداشتند ولی پیشبینی میشود که با افزایش سن ،گرایش پیدا میکنند.
جدول ( )9نتایج بدست آمده از برآورد الگوی توبیت به منظور بررسی عاملهای مؤثر بر سطح زیر کشت
محصوالت باغی در سال .1931
نام متغیر
سن
تجربه
تحصیالت
شرکت در کالس ترویجی
بهرهمندی از تسهیالت
شمار نیروی کار خانوادگی
نسبت درآمد کشاورزی از کل
درآمد
دسترسی به ماشینهای کشاورزی
استفاده از روش نوین آبیاری
پیشینه متحمل شدن آسیب و
زیان
نوع مالکیت
ضریب ثابت

ضریبهای نرمال
شده

آماره

*0/0521
0/052
0/0511
0/1102
0/1115
-0/0921

5/1
1/11
0/11
0/19
1/11
-0/32

1/111
0/113
0/121
0/031
0/519
-0/502

**0/0123

1/13

5/121

5/511

**-0/1159

-5/9
1/12

-0/109
0/111

-0/133
0/111

-0/191
0/911

**0/1391

1/11

0/21

0/131

0/991

*0/2121
**-1/1155

5/1
-1/91

0/531
-

0/511
-

0/213
-

**1/112

t

Squared Correlation between Observed and Expected Values= 0.56
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کشش انتظاری

کشش تحققیافته

کشش کل

1/013
0/151
0/111
0/035
0/551
-0/191

5/511
0/129
0/599
0/113
0/111
-0/199
1/231

Log-Likelihood Function= -67.797
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همچنین با افزایش  10درصدی نسبت درآمد کشاورزی از کل درآمد کشاورز ،میانگین گرایش به
انتخاب فعالیت باغداری  12/3درصد افزایش مییابد که از این مقدار  55/1درصد افزایش در
میانگین گرایش مربوط به کشاورزانی است که از پیش گرایش به این کار داشتهاند و  51/25درصد
مربوط به کشاورزانی است که از پیش گرایش به فعالیت باغداری نداشتند ولی پیشبینی میشود
که با افزایش این نسبت ،گرایش پیدا میکنند .با توجه به آماره تابع درستنمایی ،الگوی برآورد شده
معنیدار است به عبارتی دیگر فرضیه صفر بودن همزمان فراسنجههای برآورد شده متغیرهای
مستقل الگو ،در سطح معنیداری  99درصد رد میشود .همچنین ضریب تعیین بین مقادیر
مشاهدههای و مقادیر مورد انتظار متغیر وابسته  0/21بوده که در مشاهدههای مقطع عرضی مقدار
مناسبی است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
در این پژوهش در گام نخست مهمترین عاملهای مؤثر بر انتخاب بین فعالیت زراعی و باغی توسط
کشاورزان شهرستان بابلسر شناسایی شد ،که سودآوری بیشتر کشت زمین و تولید محصوالت باغی،
هزینه کمتر نیروی کار ،برداشت آسانتر و آسانی عملیات باغداری (کاشت ،داشت و برداشت) در
مقایسه با فعالیت زراعی به عنوان مهمترین عاملهای مؤثر بر انتخاب کشاورزان برای تخصیص
زمینهای خود به کشت محصوالت باغی در مقابل محصوالت زراعی است؛ بنابراین کشاورزان به
متغیرهای اقتصادی به خوبی عکسالعمل نشان میدهند .با توجه به رابطه معکوس شمار نیروی کار
خانوادگی با گرایش کشاورزان به انتخاب فعالیت باغداری ،میتوان اذعان داشت خواسته یا ناخواسته
در دهه های آتی نسبت اراضی باغی به زراعی در شهرستان بابلسر افزایش خواهد یافت چراکه با
ادامه مهاجرت ساکنان روستا به شهرها و کاهش شمار فرزندان خانوارهای ایرانی و نیز به دلیل کاربر
بودن فعالیتهای زراعی در مقابل فعالیتهای باغی ،بیش از پیش کشاورزان گرایش برای انتخاب
فعالیت باغداری پیدا خواهند کرد .بنابراین پیشنهاد میشود تا دولت با اتخاذ سیاستهای حمایتی
کارآمد از زیربخش زراعت به ویژه محصول گندم و برنج؛ مانند قیمتهای تضمینی ،تسویه مطالبات
گندمکاران و یا کنترل واردات این محصوالت در زمان عرضه آنها ،بر انگیزههای کشاورزان برای
ادامه تولید این محصوالت و خودداری از تغییر پوشش اراضی از زراعی به باغی تأثیرگذار باشد،
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چراکه اعالم نشدن نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی باعث میشود کشاورزان در انتخاب نوع
کشت با بالتکلیفی روبرو باشند ،ضمن اینکه ممکن است طبق قانون عرضه و تقاضا ،به سمت
کشتهای جایگزین مانند کشت یونجه بروند که این محصول در هر هکتار  11هزار مترمکعب آب
مصرف میکند در حالی که گندم در همین میزان مساحت  1هزار مترمکعب آب نیاز دارد که هم به
زیان کشاورز و هم به زیان اجتماع است.
نتایج برآورد الگوی توبیت به روش دو مرحلهای هکمن نشان داد ،در نمونههای مورد بررسی
کشاورزان ،عاملهای مؤثر بر انتخاب بین فعالیتهای زراعی و باغی با عاملهای مؤثر بر سطح زیر
کشت این فعالیتها تفاوتی ندارند و برآورد الگوی توبیت به خوبی میتواند شرایط موجود در منطقه
را تبیین کند .با توجه به نتایج الگوی برآورد شده ،کشاورزان با افزایش سن ،گرایش بیشتری به
انتخاب فعالیتهای باغی پیدا میکنند که میتواند به نیاز بیشتر فعالیت باغداری به سرمایه و یا
بلندمدت بودن سرمایهگذاری در این بخش اشاره کرد که معنیداری متغیر تسهیالت بانکی نیز این
مهم را تأیید میکند ،بنابراین تأکید بر این است تا دولت با افزایش تسهیالت اعطایی به زیر بخش
باغبانی در اراضی کمبازده ،برای افزایش تولید این نوع از محصوالت گام مؤثرتری بردارد ،زیرا افزون
بر ایجاد اشتغال پایدار ،امکان صادرات به بازارهای هدف محصوالت باغی مانند کشورهای عراق و
روسیه و  ،...ارزآوری ایجاد خواهد کرد.
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