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چکیده
تغییرات کاربری و پوشش زمین که توسط فعالیتهای انسانی روی زمین ایجاد مییگیردد ،یی
پدیده رایج در رابطه با رشد جمعییت ،توسیعه بیازار ،نیو وری ف یی و سیازمانی و اقیدامات سیاسیی
میباشد .تغییر کاربری اراضی کشاورزی با کاهش سطح زیرکشت سبب لطمه زدن به ام ییت ذیذایی
و کاهش اشتغال شده و افزایش پدیدههای مهیاجرت را نییز بیه دنبیال دارد .از سیوی دیریر تشیدید
استفاده از زمین ممکین اسیت نییاز بیه سیرمایهگیذاری هیای زییاد در بهبیود ن بیرای بازگردانیدن
حاصلخیزی به زمین داشته باشد .ب ابراین جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشیاورزی امیری مهیم و
ضروری میباشد .این مطالعه عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشیاورزی در شهرسیتان دزفیول را
مورد مطالعه قرار میدهد .داده های مورد نیاز از راه پژوهشهای میدانی و با طراحیی و تکمییل 289
پرسشنامه به روش نمونهگییری تایادفی طب یهای مت اسیب از بهیرهبیرداران کشیاورزی شهرسیتان
دزفول در سال  1959و  1951گرد وری شد .برای رسیدن به هدف از میدل ججییت اسیتفاده شید.
نتایج نشان دادند که متغیرهای سن ،بعد خانوار ،مسیاحت اراضیی دارای تیاثیر مع ییدار و مثبیت و
متغیرهای تعداد افراد شاذل خانواده در بخش کشاورزی ،فاصله اراضی تیا مرکیز شیهر ،اجیاره بهیای
زمین ،نررش کشاورزان نسبت به حفظ کاربری اراضی کشاورزی ،داشیتن شیغل اصیلی کشیاورزی و
مرذوبیت و حاصلخیزی اراضی دارای تیاثیر مع یی دار و م فیی بیر تغیییر کیاربری اراضیی کشیاورزی
میباش د .در این راستا اقدامهای جزم برای باج بردن سود بخش کشاورزی ،نظارت بیشتر بیر اراضیی
کشاورزی نزدی به شهر و جلوگیری از گسترش پدیدهی زمین خواری مییتوانید در کیاهش تغیییر
کاربری اراضی کشاورزی مؤثر باشد.
طبقه بندي Q1, Q15, R11, C35 : JEL

واژههاي كليدي :تغییر کاربری اراضی ،شهرستان دزفول ،عوامل مؤثر ،مدل ججیت.
 - 1دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه تبریز
 - ۲دانشیاران گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشگاه تبریز
*  -نویس ده مسئول م الهsharifi.maryam23@yahoo.com :
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پیشگفتار
کاربری زمین یکی از موضوع های کلیدی اقتااد کشاورزی است و مزاییای اقتایادی و اجتمیاعی
قابل توجهی را فراهم میک د ،اما بیش تر هزی ه های قابل توجهی به محیط زیست وارد میک ید ووو،
 .) 2881کاربری زمین به ع وان استفاده از زمین برای تح ق نیازهای انسانی تعریی شیده اسیت کیه
ی مع ای اقتاادی رسمی و عملکرد گسترده تر از قبیل روابط میان انسانها و بین انسان و محییط
زیست را پوشش می دهد وریتز و برومر .)2811 ،تغییر کاربری شامل هر گونه اقدامی است کیه میان
از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغها شود .تغییر کاربری اراضی کشیاورزی افیزون
بر مشکالت زیست محیطی متعدد نظیر از بین رفتن خاکهای حاصلخیز ،پوشیش گییاهی و از بیین
رفتن گونه های جانوری و گیاهی ،ثیار اجتمیاعی و اقتایادی متعیددی هیمچیون حاشییه نشیی ی،
وابستری ذذایی را نیز به دنبال دارد .مار ها نشان می دهد که سطح اراضی کشیاورزی در قیاره سییا
رو به کاهش میباشد ،به گونهای که در سال  2888حدود  99/08درصد از کل زمینها در ایین قیاره
مربوط به بخش کشاورزی بوده است و در سال  2811این رقم به حدود  92/18درصد کیاهش یافتیه
است .در ایران نیز به ع وان یکی از کشورهای این قیاره سیطح اراضیی کشیاورزی کیاهش یافتیه ،بیه
گونهای که سطح اراضی کشاورزی از کل اراضی در سال  2888حدود  91/01درصد بیوده و در سیال
 2811به  98/0درصد نزول پیدا کرده است وسازمان خواروبار جهانی  .)2819 ،ساجنه حدود  1هیزار
هکتار از اراضی کشاورزی کشور تخریب و با تغییر کاربری ذیر قانونی مواجه میشوند کیه البتیه ،اگیر
این م دار در ک ار کاربری قانونی اراضی کشاورزی در نظرگرفته شود ،به رقم بیش از  18هیزار هکتیار
در سال میرسد .م دار تغییر کاربری کل ،مجیاز و ذییر مجیاز را در سیالهیای  1919تیا  1951بیه
تفکی استانهای کشور نشان میدهد که در سال های یاد شده ،استان خوزسیتان از نظیر هیر سیه
نوع تغییر کاربری کل ،مجاز و ذیرمجاز رتبیه نخسیت را در بیین دیریر اسیتانهیا داشیته اسیت کیه
مساحت سه تغییر کاربری یاد شده برای استان خوزستان در این سالها به ترتییب  9181 ، 1211و
 1118هکتار میباشد .شهرستان دزفول یکی مهمترین م اطق استان خوزستان در زمی یه کشیاورزی
می باشد که به دلیل شرایط خاص و اقلیم ویژه از دیرباز فعالیت کشاورزی اصیلیتیرین محیل در مید
مردم این م ط ه بوده است .وجود اراضی کشاورزی مستعد و باغهای مرکبات فراوان و تولیید سیاجنه
بالغ بر  1/2میلیون تن انواع محاوجت باذی و زراعی 19 ،میلیون انواع شاخه گل از باذات ایین شیهر
و داشتن مجهزترین و مدرن ترین شبکه بیاری کشور از جمله ماادیق بارز این ح ی ت است .البتیه،
در چ د سال اخیر به موازات توسعه بخش کشاورزی م ط ه و تیالش در جهیت رهیایی از کشیاورزی
س تی به مکانیزه ،مشکالت متعددی در این بخش بوجود مده است که نمونه بارز ن تغییر کیاربری
اراضی کشاورزی م ط ه می باشد که طی چ د سال اخیر به شدت در م ط یه روا یافتیه و سیبب از

تحقيقات اقتصاد كشاورزي /جلد  /21شماره  /2بهار (2311صص)12 -44

12

بین رفتن بسیاری از اراضی حاصلخیز و باذات شهر در ایین شهرسیتان گشیته اسیت .افیزایش بهیای
زمین و نیز تشکیل باندهای زمین خوار در م ط ه و نیز مهاجرت بی روییه عشیایر و برخیی از اهیالی
استان های همجوار به این م ط ه بویژه در محدوده اراضیی کشیاورزی و بیاغهیای دزفیول در حومیه
باعث شده است که بسیاری از اراضی کشیاورزی بیدون مجیوز قیانونی و داشیتن تغیییر کیاربری بیه
قطعات مسکونی تبدیل شده و به وسیله افراد سودجو به فروش برسد که سیو اسیتفاده در مالکییت
زمین ها در چ د سال اخیر به شدت گسترش یافته و وضعیت کشاورزی م ط ه را بیه شیدت تهدیید
میک د .بررسی ها نشان می دهد که بیش از هزار پرونده تغییر کاربری در سالهیای  1911تیا 1952
در دزفول تشکیل شده است که عمده تغییر کاربریهای انجام گرفته در ایین شهرسیتان مربیوط بیه
باذات بوده است ومدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دزفول.)1959 ،1
حال سؤال اصلی این است که چه عوامل و سیاستهایی موجب شده که تغییر کاربری اراضیی در
این م ط ه انجام گیرد؟ در این مطالعه برای پاسخ به این سؤال عوامل مؤثر بر تغیییر کیاربری اراضیی
کشاورزی در شهرستان مورد ش اسایی و تحلیل قرار گرفته است.
با توجه به افزایش روز افزون اهمییت مسیئله تغیییر کیاربری ،مطالعیات گونیاگونی پیرامیون ایین
موضوع در زمی ه های محیط زیست ،جغرافیا ،اقتااد و جامعه ش اسی در سراسر جهان انجام گرفتیه
است .یکی از موضوعهای مورد مطالعه در این زمی ه ،بررسی عوامیل میؤثر بیر تغیییر کیاربری زمیین
می باشد .اثر عوامل سطح کالن از جمله سیاست ها ،بازارها و رشید جمعییت و توسیعه ف یاوری روی
کاربری زمین نسبتا به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است .در م ابل اثرات عوامل سطح خرد شیامل
دارایی های اقتاادی و انسانی خانوارهای کشاورزی و ویژگیهای جامعه باید مورد بررسی قیرار گییرد
و برگرون و پ در .)1555 ،در این مطالعه به پیارهای از پیژوهشهیای انجیام شیده در زمی یه بررسیی
عوامل مؤثر بر تغییر کاربری زمین اشاره میشود.
قاسمی و )1912در مطالعه ای بیه بررسیی عوامیل میؤثر بیر تغیییر کیاربری اراضیی کشیاورزی در
شهرستان شبستر پرداخته است .دادههای مطالعه از راه پرسشنامه ،مایاحبه ،مشیاهدات مییدانی و
مطالعه مار ،گزارش ها و اس اد سازمان های مربوطه بدست مده است .برای بررسی عوامیل میؤثر بیر
تغییر کاربری اراضی کشاورزی در م ط ه مورد نظر از روش تحلیل عاملی بهره گرفته شده اسیت .بیر
اساس نتایج بدست مده ،عدم دسترسی م اسب به نهادهها و خدمات حمایتی از طرف دولت ،بهبیود
وضعیت اقتاادی -اجتماعی ،محدودیت دسترسی بیه م یاب بیی ،مشیکالت حاصیلخیزی خیاک و
وضییعیت توپییوگرافی واحیید تولیییدی ،محییدودیتهییای ناشییی از موقعیییت واحیید تولیییدی ،موانیی
روان ش اختی و موزشی و بهبود دسترسی به تسهیالت و امکانات شهری از مهمترین عوامل مؤثر بیر
 -۱دادههای بیان شده با مراجعه حضوری به جهاد کشاورزی شهرستان دزفول بدست مده است.
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تغییر کاربری اراضی کشیاورزی در ایین شهرسیتان میی باشی د .عیواملی همچیون ناهمیاه ری بیین
سازمان ها ،سیاست کشاورزی دولت ،مهاجرت ،رشد جمعیت ،گرفتاری ها و کمبودهای مدیریت امیور
اراضی ،عدم وجود طرح جام کاربری اراضی و مایش سرزمین) و عوامل ح وقی وقانون ارث ،ت یاق
بین قوانین و نواقص قانون ها) از جمله عوامل مهم دیرر هست د که بر این پدیده تاثیر میگذارند.
محمدی و همکاران و )1951در م اله ای به بررسی نیروی انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضیی
در حاشیه م اطق روستایی دو روستای لکله و سی بن در شهرستان ت کابن انجام پرداخت د .در ایین
مطالعه ،ابتدا ن شههای کاربری اراضی در سالهیای  1911 ،1990بیا اسیتفاده از تایاویر میاهوارهای
تهیه شد .در مرحله بعد با استفاده از روش پیمایشیی و محاسیبه درصید فراوانیی نیروهیای محیرک
انسانی مؤثر تغییرات کاربری زمین در روستاهای مورد مطالعیه بررسیی شید .بیر اسیاس یافتیههیای
پژوهش مشکالت اقتاادی و در مد کم و نداشتن پشتوانه مالی مردم ،به صرفه نبیودن فعالییتهیای
کشاورزی یا به عبارتی ،باج رفتن هزی ه های کشاورزی و مشیکالت مربیوط بیه فیروش محایوجت از
جمله عوامل پیشبرندهی تغییر کاربری میباش د .همچ ین ،رکود بازار مل و قیمت زمین در چ ید
سال اخیر مهمترین نیروی بازدارنده تغییرات کاربری اراضی بوده است و نیز میتوان با تیدوین قیانون
کار مد در خاوص کاربری زمین و حمایت دولت از کشاورزان و باغ داران از تغییرات شدید کیاربری
اراضی جلوگیری و روند این تغییرات را تا حد زیادی متوق نمود .امیرنژاد و )1952در مطالعیهای بیا
بر ورد مدل رگرسیونی ججیت به بررسی و تعییین عوامیل میوثر بیر تماییل کشیاورزان بیه تغیییرات
کاربری اراضی در استان مازندران در سال  1951پرداخیت .دادههیای میورد نییاز از راه تکمییل 198
پرسش نامه در روستاهای شهرستان ت کابن ،چیالوس ،نوشیهر ،محمود بیاد و سیاری کیه بییشتیرین
کاربری اراضی در استان مازندران داشتهاند ،گرد وری شد .نتایج مطالعیه نشیان داد کیه بییشتیرین
م دار تمایل به م ظور تغییر کاربری مربوط به ساخت مسکن بوده است که به علت نیاز بیه مسیکن و
افزایش قیمت زمین در سال های اخیر و در پی ن تغییر کاربری به وسیله کشیاورزان بیرای رسییدن
به سطح در مدی مطلیوب مییباشید .هیمچ یین ،افیزایش در متغیرهیای سین ،داشیتن شیغل ذییر
کشاورزی ،هزی ه کل تولیدات زراعی -باذی و خسارات وارد شده ،باعث افزایش تغیییر کیاربری و نییز
افزایش در متغیر های ساب ه کشاورزی ،مساحت اراضی ،م دار اجاره بهیا و در مید کشیاورزی ،باعیث
کاهش تغییر کاربری اراضی کشاورزی خواهد شد .شایسته م د و )1959به بررسیی عوامیل میؤثر بیر
تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان تبریز با بهرهگیری از میدل ججییت پرداخیت .دادههیای
مورد نیاز از طریق تکمیل  198پرسش امه از بهیرهبیرداران کشیاورزی شهرسیتان تبرییز جمی وری
گردید .بر اساس نتایج بدست مده متغیرهای تحایالت ،در مد کل ساجنه ،مسیاحت کیل اراضیی و
دیمی بودن اراضی دارای تاثیر مثبت بر احتمال تغییر کاربری اراضی و متغیرهیای سین ،تجربیه کیار
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کشاورزی ،مرذوبیت و حاصلخیزی زمین ،نررش کشاورزان نسبت به حفظ اراضیی کشیاورزی ،شیغل
اصلی کشاورزی و داشتن فعالیت دامداری افزون بر فعالییت زراعیت دارای تیاثیر م فیی بیر احتمیال
تغییر کاربری اراضی کشاورزی میباشد.
در مطالعات خار از کشور نیز هاییت و همکیاران و ،)1551در پژوهشیی عوامیل میؤثر بیر تغیییر
کاربری زمین را در م ط ه داجوار ایالیت اوهیایو میورد بررسیی قیررار دادهانید .بیرای ایین مطالعیه از
داده های  GISبهره گرفته شده و تجزیه و تحلیل با استفاده از مدل پروبیت انجام شیده اسیت .نتیایج
نشان داده اند که بین سالهای  91219 ،1511-1551ایکر زمین کشاورزی تغییر کاربری یافتیه کیه
از این م دار حدود  21190ایکر به اراضی مسکونی و  9811ایکر به تجیاری و  199ایکیر بیه اراضیی
ص عتی تبدیل شده اند .همچ ین ،نتایج حاکی از ن است که ویژگیهیای اراضیی مثیل نزدیکیی بیه
زمین های کشیاورزی ،فاصیلهی نهیا از مکیانهیای طبیعیی وبرکیههیا و دریاچیههیا) ،نزدیکیی بیه
زیرساخت ها وجادهها ،بزرگراهها ،راه هن ،فرودگاهها) ،نزدیکی به مرکز شیهر و مراکیز کیار و کیفییت
خاک در تبدیل نها به اراضی دیرر مؤثر بودهاند .کالین و لیگ و )2881به بررسیی احتمیال تغیییر
کاربری اراضی کشاورزی و ج رلی در اورگان و واش رتن ذربی به کاربریهیای صی عتی ،مسیکونی و
تجاری در دوره  98ساله به صورت تابعی از متغیرهیای اقتایادی اجتمیاعی ،ویژگییهیای فیزیکیی،
جغرافیایی و نوع مالکیت پرداخت د .مدلهای تجربی با استفاده از پروبیت و اثیرات تایادفی پروبییت
تخمین زده شدند .یافتههای پژوهش بیانرر ن بود که تبدیل ج رل و زمیین کشیاورزی بیه کیاربری
شهری در زمین هایی که به مراکز جمعیتی نزدی ترند ،بیشتر بوده و هر چه انیدازه مراکیز جمعیتیی
بزرگ تر باشد ،این تبدیل با نرخی افزایشی رشد مییابد.
ژاوگران و همکاران و )2881به بررسیی میدلسیازی ج ریلزداییی را در شیبهجزییره یوکاتانیدر
ج وب مکزی با استفاده از دادههای ماهوارهای و دادههای بدست مده از نظرسی جی پرداخت ید .در
الروی نخست دادههای ماهوارهای ،متغیرهای زیست محیطیی وهمچیون شییب زمیین ،ارتفیاع ،نیوع
خاک ،فاصله تا جاده یا بازار) و متغیرهای اقتاادی -اجتماعی مان د تراکم جمعیت ،بکار برده شید و
مدل ججیت بم ظور احتمال ج رلزدایی ی قطعه خاص مورد استفاده قیرار گرفیت .نتیایج مشیابه
مطالعات پیشین بیان داشت که ارتفاع بیشتر و یا فاصله بیشتیر از بیازار ییا جیاده اصیلی ،احتمیال
ج رلزدایی را کاهش میدهد .در الروی دوم دادههای ح ی ی برای میدل  OLSبکیار بیرده شید تیا
م دار ج رلزدایی مربوط به هر قطعه انفرادی بدست ید .نها توضییح دادنید کیه ایین انتخیابهیا
تابعی از متغیرهای جمعیتی ،بازار ،زیسیت محیطیی و جغرافییایی هسیت د .از جملیه ایین متغیرهیا
می توان به شیب ،ارتفاع ،نوع خاک ،فاصله تا جاده اصلی ،فاصله تیا نزدیی تیرین زمیین کشیاورزی،
تعداد نیرویکار فعال هر خانوار و جمعیت خیانوار اشیاره کیرد .در ایین الریو متغیرهیای مربیوط بیه
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خاوصیات جغرافیایی محل مع یدار نشدند ،ولی متغیرهای مربیوط بیه نییروی انسیانی و جمعییت
خانوار اثر مع ی داری بر تغییر کاربری ن قطعه داشت .هیاس و همکیاران و )2881در مطالعیهای بیه
بررسی شبیه سازی تغییر کاربری زمین و اثرات زیست محیطی در حوزه بخیز کوچی در مجیاورت
مرز ذربی جفایت در شهرستان تاپیکی و ه دوستان پرداخت ید .اطالعیات میورد نییاز بیرای تجزییه و
تحلیل تجربی به طور عمده از سیستم اطالعیات جغرافییایی پایریاه داده و )GISاز ایسیتراه مییدانی
م اب طبیعی کیا ه ید ،ثبیت امیوال شهرسیتان تیاپیکی و و مطالعیه ن شیه بیرداری خیاک از ایین
شهرستان گیرد وری شید .بیرای اسیتخرا تجربیی روابیط بیین تایمیم گییریهیای شهرنشیی ی و
متغیرهای توضیحی از مدل ججیت دوگانه استفاده شد .نتیایج میدل انتخیابی کیاربری زمیین نشیان
می دهد که عوامل متعددی در مشیاهدات الروهیای شهرنشیی ی از زمیین کشیاورزی م ط یه میورد
مطالعه همکاری میک د .قطعههای بزرگ و قطعههیای دور از مراکیز کسیب و کیار کیمتیر احتمیال
شهرنشی ی دارند .بهبود زمین یا م اسب بودن سیاختمان ،قطعیات متعلیق بیه زمیینداران محلیی و
قطعات تحت انت ال مکرر زمین به احتمال زیاد از کشیاورزی خیار شیده و بیه شهرنشیی ی تبیدیل
میشوند.
چیاکیر و پارنیت و )2885در مطالعیه ای عوامیل میوثر بیر تغیییر کیاربری زمیین در فرانسیه را در
سال های  1552تا  2889بررسی نمودند .دادههای این مطالعه از بررسییهیای هیر سیاله بیه وسییله
خدمات ماری وزارت کشاورزی فرانسه استخرا شد .برای بررسی عوامیل میؤثر بیر انتخیاب مالکیان
بین  1نوع کاربری زمیین :کشیاورزی ،ج ریل ،شیهری و بیدون اسیتفاده از روش پروبییت چ دگانیه
فضایی استفاده نمودند .بر اساس یافته های مطالعه درجه وابستری فضایی بسیار مثبت و قابیلتوجیه
می باشد که ثابت می شود اثرات جانبی فضایی ومان د م ط ه ب دی) میتواند کیاربری زمیین را تحیت
تاثیر قرار دهد .همچ ین ،ساختار فضایی اثرات تاادفی نشان میدهد که تغییرات کاربری زمیین بیه
شدت تحت تاثیر عوامل ذیر مشاهده ای در قطعههای مجاور و برای مثال ،به علت نظامهیای نظیارتی
و م ط هب دی مشترک) است .لذا ،محاسبه تعامالت فضایی بین مشاهدات برای تعیین عوامیل میؤثر
بر تغییر کاربری ضروری است .همچ ین ،نتیایج نشیان میی دهید کیه کیفییت خیاک بیرای کیاربری
کشاورزی زمین مهم است و در م اط ی که از شبکه بزرگراه دورتر هست د سهمی بییشتیر از زمیین
به کاربری کشاورزی یا ج رل اختااص می یابید و م یاطق در میدی بیاج سیهم بیاجتری از کیاربری
شهری زمین دارند .ریتیز و برومیر و )2811عوامیل میؤثر بیر محیرکهیای تغیییر کیاربری زمیین در
ج رل های حفاظت شده سوجوسی مرکزی ،اندونزی را میورد بررسیی قیرار دادهانید .بیرای تجزییه و
تحلیل کاربری زمین از دادههای پوشش زمین و ،)GISدادههای ژئوفیزیکی وثبت روزانیه ایسیتراه ب
و هوا) و داده های پیمایشی و از سال  2888تا  2881با استفاده از نظرس جی از  18روسیتا بیه گونیه
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تاادفی) استفاده شده است .سپس برای ش اسایی عوامل مؤثر بیر پوییایی تغیییر کیاربری زمیین1 ،
مدل پانل دوگانه با به کارگیری مدل های ججیت مخلوط ،ججیت متوسط مخلیوط ،اثیرات تایادفی
و )REو اثرات ثابت و )FEبر ورد شد .نتایج نشیان میی دهید کیه متغیرهیای تیراکم جمعییت ،سیهم
زمین های بی در روستاها ،شیب ،متوسط بارش و فاصله تا بازار بر تغییر کاربری زمیین تیاثیر دارنید.
به گونه ای که ج رل زدایی در م اطق دور افتاده و م اطق با شیب ت دتر برخالف انتظیار بییشتیر رخ
داده است .هیمچ یین ،سیرمایهگیذاری در زمیین هیای بیی در برخیی از روسیتاها باعیث گسیترش
کاربریهای ذیر ج رلی شده است.
مطالعات صورت گرفته در زمی ه تغییر کیاربری اراضیی کشیاورزی مبیین اهمییت فیراوان بخیش
کشاورزی و مشکالت زیاد مربوط به این مسئله میباشد .مطالعات داخلی و خارجی فراوانی پیرامیون
عوامل جغرافیایی ایجاد ک ده تغییر کاربری اراضی انجام شده است ،اما با توجه بیه اهمییت بررسیی
دیرر عوامل تاثیر گذار بر این پدیده و با توجه به وضیعیت کشیاورزی شهرسیتان دزفیول و مارهیای
ذکر شده در مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این م ط ه ،ضرورت انجیام مطالعیهای پیرامیون
این مسئله در این شهرستان احساس میشیود و چ یین مطالعیه ای تیاک ون در ایین م ط یه انجیام
نررفته است .لذا ،این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشیاورزی در شهرسیتان
دزفول پرداخته است.
مواد و روش پژوهش
از ن جا که متغیر وابسته در این مطالعه تغییر کاربری یا عدم تغییر کاربری اراضی میباشید لیذا
می بایست از مدل هایی که برای متغیر وابسته محیدود م اسیب هسیت د ،اسیتفاده کیرد .مهیمتیرین
مدل های مورد استفاده در این خاوص مدلهای ججیت و پروبیت میباشی د کیه میدل ججییت بیه
خاطر سهولت در استفاده بیشتر بکار برده می شود .همچ ین در مدلهایی که از متغیرهای مسیت ل
مجازی و رتبهای بهره گرفته میشود ،چون نمیتوان توزی نرمالی را مشاهده کرد ،ب یابراین ،از میدل
ججیت استفاده میشود.
الروی ججیت با استفاده از توزی تجمعی ججستی به صورت زیر معرفی میشود:
1
و)1
= ) Pi = E (Y = 1 X i
) −( β + β x
1+ e
که در ن  eپایه لراریتم طبیعی میباشد .برای ساده سازی ،رابطه باج به صورت زییر بازنویسیی
میگردد:
1
و)2
= pi
1 + e −z
2 i

1

i
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که در ن

Z i =β 1+ β 2 X i

می باشد .این معادله بیانرر تاب توزیعی ججستی

است .اگر

یع ی احتمال تغییر کاربری ،به وسیله فرمول باج بییان شیده باشید ،در ایین صیورت ) (1 − pi

pi
کیه

احتمال عدم تغییر کاربری است به قرار زیر میباشد:
1
1 + e zi

و )9

= 1 − pi

ب ابراین داریم:

pi
1 + e zi
=
= e zi
1 − p i 1 + e − zi

و)1
حال به گونه ساده 
1 − pi 

  piنسبت احتمال حادثه مورد نظر بر لترناتیو ن اسیت کیه در


ای جا م دار برتری احتمال وقوع حادثه تغییر کاربری بر عدم ن میباشد ونسبت مزیت حادثیه میورد
نظر بر لترناتیو ن) .به عبارتی دیرر در این مثال این کمییت بییانرر نسیبت احتمیال نکیه کشیاورز
تغییر کاربری دهد بر احتمال عدم تغییر کاربری کشاورز میذکور اسیت .حیال چ انچیه از رابطیه بیاج
لراریتم طبیعی بریریم ،رابطه زیر نتیجه میشود:
و)9

 p 
Li = ln  i  = Z i = β1 + β 2 X i
 1 − pi 
یع ی L ،که لراریتم نسبت برتری یا مزیت است ،نه ت ها بر حسب  Xبلکیه بیر حسیب پارامترهیا
نیز خطی است .در باج  Lب ام ججیت معروف است .ب ابراین ،اسم مدل ججیت به مدلهیایی مان ید
رابطه باج اطالق میشود وابریشمی .)1915 ،رابطه فوق  X iها بیان ک ده متغیرهای توضیحی میورد
مطالعه میباشد که بر احتمال تغییر کاربری اراضی کشاورزی اثر میگذارند.
م دار کشش برای هر ی از متغیرهیای توضییحی بیه صیورت رابطیه زییر محاسیبه مییشیود و
بیانک ده درصد تغییر در احتمال تمایل به تغیییر کیاربری اراضیی کشیاورزی بیه ازای یی درصید
تغییر در متغیر توضیحی مورد نظر را نشان میدهد.
و)0

∂pi
x ki
)
) ∂x ki F (X t′β

( = E ki

م دار اثر نهایی نیز بییان ک یده ی م یدار تغیییر در احتمیال تماییل بیه تغیییر کیاربری اراضیی
کشاورزی را به ازای ی واحد تغییر در متغیر توضیحی مورد نظر میباشید و از رابطیه زییر محاسیبه
میشود:
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و)1
که

βk

∂pi
) exp(−x i′
= = F (x i′ β k ) β k
βk
2
∂X ki
(1 + exp(−x i′ β ) 

= ME

نشان ده ده پارامتر بر ورد شدهی  kامین متغیر توضیحی است.

با توجه به ای که در مطالعه حاضر متغیر وابسته از نوع محدود مییباشید ،بیرای سی جش عوامیل
مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی از مدل ججیت استفاده میشود.
شکل کلی مدل رگرسیونی ججیت در مطالعه حاضر به صورت زیر میباشد:
و)1
که در مدل باج  βضریب

مدل و ε i

 pi 
ln 
 = β1 + β 2 X i + ε i
 1 − pi 

جز اخالل مدل مییباشید.

pi

احتمیال تغیییر کیاربری

p
اراضی کشاورزی و )  (1 − piاحتمال عدم تغییر کاربری است .همچ ین ln  i  ،نشانده یده
 1 − pi 




لراریتم طبیعی احتمال نکه کشاورز تغییر کیاربری دهید نسیبت بیه احتمیال عیدم تغیییر کیاربری
میباشد X i .نیز بیان ک ده متغیرهای توضیحی بر اساس جدول  1میباشد که بیر احتمیال تغیییر
کاربری اراضی کشاورزی اثر میگذارد.
 : R1این متغیر نررش کشاورزان نسبت به حفظ کاربری اراضی کشاورزی را نشان میدهد کیه
در قالب  0گویه مطرح شد ،پاسخ های کشاورزان به این سؤال از خیلی کم تا خیلی زیاد مییباشید و
با استفاده از طی لیکرت از  1تا  9کدگذاری شدهاند .و میانرین امتیازهای ایین  0گوییه بیه ع یوان
نررش هر کشاورز در نظر گرفته شد.
 : R2این متغیر ،تحایالت کشاورز را نشان مییدهید کیه بیرای انیدازهگییری ن از کشیاورزان
خواسته شد تا سطح سواد خود را از بین گزی ههای مطرح شده انتخاب ک ید .گزی یههیا بیه صیورت
بی سواد وکد ،)1ابتدایی وکد  ،)2راه مایی وکد  ،)9دیپلم وکد  ،)1فیوق دییپلم وکید  ،)9لیسیانس و
باجتر وکد  )0دستهب دی شدهاند.
 : R3این متغیر مرذوبیت و حاصلخیزی اراضی را نشان میدهد که برای اندازهگیری این متغییر
از کشاورزان خواسته شد تا سطح مرذوبیت و حاصلخیزی اراضی خود را از بین گزی ههای خیلی کیم
و کد  ،)1کم وکد  ،)2متوسط وکد  ،)9زیاد وکد  ،)1خیلی زیاد وکد  )9انتخاب ک د.
روش گردآوری آمار و دادهها
هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تغییر کیاربری اراضیی کشیاورزی در شهرسیتان
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دزفول میباشد .ب ابراین ،جامعه ماری مطالعیه حاضیر را تمیام بهیره بیرداران کشیاورزی شهرسیتان
دزفول تشکیل می ده د که شامل دو گروه از افراد م ط ه میباش د .گروه نخست افرادی هست د کیه
اراضی خود را تغییر کاربری داده اند و گروه دوم افرادی هست د کیه دارای اراضیی کشیاورزی بیوده و
تغییر کاربری ندادهاند .تعداد کشاورزان دزفول  19001نفر میباش د که زیر پوشش  5مرکز خیدمات
شمس باد ،صفی باد ،شهید کریمی ،ده یان ،عجییرب ،شیهیون ،سیبیلی ،ب یوار نیاظر و سردشیت
میباش د.
این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی بیوده و روش گیرد وری میار و دادههیای در ن بیه صیورت
اس ادی و پیمایشی می باشد .مار و داده های جزم با طراحی و تکمییل پرسیشنامیه از بهیرهبیرداران
کشاورزی در سال های  1959و  1951گرد وری شده است .تعداد نمونه جزم از راه فرمیول کیوکران
به صورت زیر محاسبه میشود وم اور فر:)1911 ،

Nt p.q
15667 × 1.96 2 × 0.85 × 0.15
=n
=
= 193.5 ≅ 194
Nd 2 + t 2 p.q 15667 × 0.05 2 + 1.96 2 × 0.85 × 0.15
که در ن : N :حجم یا اندازه جامعه که در این پژوهش ،تعداد بهره برداران کشاورزی شهرسیتان
دزفول میباشد : t .ضریب اطمی ان قابل قبول که با فرض نرمیال بیودن توزیی صیفت میورد نظیر ،از
جدول  t-studentبدست می ید : d .دقت احتمالی مطلوب ونا فاصله اطمی ان) : p .نسیبتی از
کشاورزان که اراضی کشاورزی خود را تغییر دادهاند : q .نسیبتی از کشیاورزان کیه اراضیی کشیاورزی
خود را تغییر ندادهاند : n .حجم نمونه جزم.
انتخاب نمونهها با استفاده از روش نمونهگیری تاادفی طب یهای مت اسیب انجیام شیده اسیت و
حجم نمونه محاسبه شده در بین  5مرکز خدمات به گونه مت اسب با توجه به تعیداد کشیاورزان هیر
مرکز خدمات بر اساس جدول  9تعیین شده است .برای باج بردن دقت کار تعیداد  289پرسیشنامیه
تکمیل و مورد بررسی قرار گرفت.
2

نتایج و بحث
همییانگونییه کییه در نمییودار  1مالحظییه میییشییود ،از سییال  1919تییا سییال  1952نزدی ی بییه
 9991511/9مترمرب از اراضی کشاورزی شهرستان دزفول تغییر کاربری پیدا کیردهانید کیه حیدود
 2512112مترمرب ن به صورت مجاز و  919205/9مترمرب به صیورت ذیرمجیاز تغیییر یافتیهانید.
بر اساس نمودار یاد شده بیشترین م دار تغییر کاربریها در این شهرستان در سال  1915بیه وقیوع
پیوسته است که مساحتی معادل  129108مترمرب داشته است که بیشترین م یدار ن مربیوط بیه
تغییر کاربری مجاز با مساحت  011591متر مرب بوده است که بیشترین تغییر کاربری مجاز انجیام
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گرفته در این م ط ه مربوط به همین سال است .کمترین م یدار تغیییر کیاربری مجیاز نییز در سیال
 1911انجام گرفته است که مساحت ن  15291مترمرب بوده است و روند این نیوع تغیییر کیاربری
در طی این سال ها نوسانی است .همچ ین ،در این نمودار مشاهده میشود که کمترین م یدار تغیییر
کاربری ذیرمجاز در طول سال های یاد شده مربوط به سال  1958با  10211مترمربی و بییشتیرین
م دار ن مربوط به سال  1952با  211129مترمرب مییباشید و رونید ایین نیوع تغیییر کیاربری در
سالهای بیان شده ت ریبا صعودی است.
جداول  9 ، 1و  0به ترتیب خاوصیات ماری متغیرهای کمی ،رتبهای و اسمی مورد مطالعیه را
نشان می ده د .میانرین سن کشاورزان  98/91سال است که حاکی از میان سال بودن بهیرهبیرداران
مورد مطالعه می باشد .میانرین بعد خانوار در بین گروههای میورد بررسیی  9/91نفیر مییباشید کیه
نشانده ده پر جمعیت بودن خانوارهای افراد مورد مطالعه دارد .میانرین متغیر کیل در مید سیاجنه
در این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین از جمله مطالعه شایستهم د و )1959باجتر است که نشیان
می دهد کشاورزان این م ط ه از وضعیت مالی بهتری نسیبت بیه کشیاورزان برخیی از م یاطق دیریر
برخوردارند.
میانرین متغیر تحایالت  9/11میباشد که حاکی از این است که تحایالت بییشتیر کشیاورزان
مورد مطالعه بین سیکل تا دیپلم می باشد .متغیر مرذوبیت و حاصیلخیزی اراضیی  9/01مییباشید و
حاکی از ن است که به طور میانرین سطح مرذوبیت اراضی بیشتیر کشیاورزان میورد مطالعیه بیین
متوسط تا زیاد میباشد.
بر اساس جدول  0شغل اصلی  05/1درصد افراد میورد مطالعیه کشیاورزی و شیغل اصیلی 98/2
درصد نها ذیر کشاورزی میباشد.
برای س جش عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی از مدل ججیت اسیتفاده شیده اسیت.
تمامی متغیرهایی که بر اساس مبانی تئوری و تجربی انتظار میرفت که به گونهای بر تغییر کیاربری
اراضی کشاورزی مؤثر باش د ،در مدل لحاظ شدهاند .همخطی متغیرها با استفاده از زمون تجزیه بیه
مؤلفه های اصلی بررسی شد و مشاهده شد که هم خطی قابیل تیوجهی در بیین متغیرهیای مسیت ل
وجود ندارد .جدول 1بر ورد پارامترهای مدل ججیت را با استفاده از روش بییشتیرین راسیتنمیایی
نشان میدهد .زمون نسبت راست مایی ) (LRحاکی از مع یداری کلی رگرسیون است .از نجا کیه
درصد پیش بی ی صحیح در این مدل بیش از  18درصد وم دار قابیل قبیول در میدلهیای ججییت)
میباشد ،لذا ،مدل تخمی ی برای تحلیلهای بعدی قابل اطمی ان میباشد.
نتایج بدست مده از بر ورد مدل رگرسیونی ججیت نشان میدهد که متغیرهای سن ،بعد خیانوار،
تعداد افراد شاذل خانواده در بخش کشاورزی ،فاصله اراضی تا مرکز شیهر ،مسیاحت اراضیی و اجیاره
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بهای هر هکتار زمین ،نررش کشاورزان نسبت به حفظ اراضیی کشیاورزی ،مرذوبییت و حاصیلخیزی
اراضی و شغل اصلی دارای اثری مع ی دار بر تغییر کاربری اراضی کشیاورزی مییباشی د و اثیر دیریر
متغیرها ذیر مع یدار میباشد.
نتایج بر وردی نشان می دهد که متغیر سن دارای تاثیر مثبت بر تغییر کاربری اراضی مییباشید.
مع ی دار شدن این متغیر در سطح  9درصد با عالمت مثبت نشان ده دهی این موضوع میباشد کیه
با افزایش سن کشاورزان احتمال تغییر کاربری اراضی کشاورزی بیشتر میشود که میتواند بیه ایین
دلیل باشد که با باج رفتن سن به دلیل دشواری فعالیتهای کشاورزی ،کشاورزان کمتر میتوان د بیه
این فعالیت ادامه ده د لذا ،احتمال تغییر کاربری اراضی نها افزیش مییابد .ایین یافتیه همسیو بیا
نتایج امیرنژاد و )1952می باشد .کشش این متغیر حاکی از ن است که به طور مییانرین بیا افیزایش
ی درصد به میانرین سن کشاورزان ،احتمال تغییر کاربری اراضی کشاورزی  1/201درصید افیزایش
مییابد .همچ ین ،م دار اثر نهایی این متغیر نشان می دهد با افزایش ی سال بیه سین کشیاورزان،
احتمال تغییر کاربری اراضی کشاورزی  1/0درصد افزایش مییابد.
بر اساس انتظار ،مثبت شدن متغیر بعد خانوار به خیاطر ایین اسیت کیه بیا افیزایش بعید خیانوار،
کشاورز به دلیل مسکن فرزندان یا ایجاد شغل برای نها و یا به دلیل ایجاد مکان تفریحی ،بییشتیر
اقدام به تغییر کاربری اراضی خود مینماید .این متغیر در سطح 18درصید مع ییدار بیوده و کشیش
ن بیانرر این مطلب است که با افزایش ی درصد بیه بعید خیانوار ،احتمیال تغیییر کیاربری اراضیی
کشاورزی  8/195درصد افزایش مییابد .اثر نهایی متغیر بعد خانوار نییز نشیان مییدهید کیه اضیافه
شدن ی
داد.

نفر به افراد خانواده ،احتمال تغییر کاربری اراضی کشاورزی را  5/9درصد افیزایش خواهید

متغیر تعداد افراد شاذل خانواده در بخش کشیاورزی در سیطح یی درصید مع ییدار و م فیی
می باشد .این بدان مع ی است که ه رامی که شیغل تعیداد بییشتیری از افیراد خیانواده کشیاورزی
می باشد به دلیل اینکه م ب در مدی نها از راه کشاورزی تامین میشود ،تماییل نهیا بیه تغیییر
کاربری اراضی کشاورزی کمتر می شود .بر ورد کشش این متغیر نمایانرر ایین اسیت کیه بیا افیزایش
ی درصدی در تعداد افراد شاذل خانواده در بخش کشاورزی ،احتمال تغییر کاربری معیادل 8/121
نفیر بیه تعیداد

درصد کاهش می یابد .م دار اثر نهایی این متغیر نشان می دهد کیه بیا افیزایش یی
شاذلین کشاورزی خانوار 91/1 ،درصد احتمال تغییر کاربری اراضی کاهش مییابد.
ع المت انتظاری متغیر فاصله اراضی تا مرکز شهر م فی میباشد کیه در ایینجیا نییز م فیی و در

سطح ی درصد مع ی دار است .با توجه به عالمت این متغییر مشیخص مییشیود کیه ن دسیته از
اراضی کشاورزی که فاصله کمتری تا مرکز شهر دارنید بیه دلییل نزدیکیی بیه مراکیز کیار و فعالییت
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بیشتر در معرض تغییر کاربری می باش د .کشش محاسباتی این متغیر نشان مییدهید کیه بیه ازای
ی درصد افزایش در این متغیر ،احتمال تغییر کاربری اراضی کشاورزی  8/552درصد کیاهش پییدا
میک د .همچ ین ،با توجه به م دار اثر نهایی فاصله اراضی تیا مرکیز شیهر ،مشیخص مییشیود کیه
افزایش هر ی کیلومتر فاصله اراضی تا مرکز شهر 1/2 ،درصد احتمال کیاهش تغیییر کیاربری را در
پی دارد .عالمت این متغیر با نتایج حاصل از مطالعات هایت و همکاران و ،)1551رسیول و همکیاران
و ،)2881هاس و همکاران و )2881و چاکیر و پارنت و )2885همسو میباشد.
همسو با نتایج بدست میده از مطالعیه قاسیمی و همکیاران و )1912و شایسیته م ید و،)1959
مساحت اراضی رابطه ا ی مثبتی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی دارد .این متغیر در سیطح  9درصید
مع ی دار بوده و مثبت شدن عالمت این متغیر میتواند حاکی از این باشد کیه افیرادی کیه مسیاحت
زیادی زمین دارند می توان د همزم ان با فعالیت داشتن در بخش کشاورزی ،قسمتی از اراضی خیود را
برای ماارف ذیر کشاورزی اختااص ده د .کشش ن بییانرر افیزایش  8/108درصیدی در احتمیال
تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ازای ی درصد افزایش در م دار این متغییر مییباشید .اثیر نهیایی
این متغیر نشان میدهد که هر واحد افزایش در م دار مساحت اراضی ،احتمال تغییر کاربری اراضیی
کشاورزی را  1/9درصد افزایش میدهد.
متغیر اجاره بهای هر هکتار زمین در سطح  18درصد مع یدار بوده و مطیابق بیا پیژوهش امییر
نژاد و )1952دارای تاثیر م فی و مع ی دارای بر احتمال تغییر کاربری اراضی کشاورزی مییباشید .بیا
توجه به عالمت م فی این متغیر مشخص میشود که زمانی که کشاورزان بتوان د به ازای هیر هکتیار
از اراضی خود اجاره بهایی م اسب دریافت ک د کمتر اقدام به تغییر کاربری اراضی خیود مییک ید.
کشش این متغیر نشان می دهد که به ازای ی درصد در م دار اجاره بهیای زمیین ،احتمیال تغیییر
کاربری اراضی  1/898درصد کاهش می یابد .اثر نهایی این متغیر نیز بیان ک ده این اسیت کیه یی
واحد افزایش در م دار ایین متغییر  110×18-1درصید احتمیال تغیییر کیاربری اراضیی کشیاورزی را
کاهش میدهد.
متغیر مورد بررسی دیرر ،نررش کشاورزان نسبت به حفظ کاربری اراضیی کشیاورزی مییباشید
که در سطح  9درصد مع ی دار بوده و همسو با نتایج بدست مده از مطالعیه شایسیته م ید و،)1959
عالمت ن م فی میباشد .م فی شدن این متغیر نشان میدهد که کشاورزانی کیه نسیبت بیه حفیظ
اراضی کشاورزی نررش مثبتی دارند کمتر دست به تغیییر کیاربری اراضیی خیود مییک ید .کشیش
محاسباتی این متغیر نشان می دهد که با افزایش ی درصد در م یدار ایین متغییر ،احتمیال تغیییر
کاربری اراضی کشاورزی  1/211درصد کاهش مییابد و اثر نهایی متغیر نررش کشاورزان نسیبت بیه
حفظ کاربری اراضی کشاورزی نشان ده ده این است که ی واحد افیزایش در ایین متغییر احتمیال
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تغییر کاربری اراضی کشاورزی را  15/2درصد کاهش میدهد.
همسو با نتایج بدست مده از مطالعیه شایسیته م ید و ،)1959متغییر مرذوبییت و حاصیلخیزی
اراضی کشیاورزی دارای تیاثیر م فیی و مع یی داری بیر احتمیال تغیییر کیاربری اراضیی میی باشید.
م فیشدن عالمت این متغیر نشان می دهد که با کاهش مرذوبیت و حاصیلخیزی اراضیی کشیاورزی
به دلیل پایین مدن سود وری این اراضی ،کشاورزان ترجیح میده د با تغیییر کیاربری زمیین خیود
سودی بیشتر دریافت ک د .کشش این متغیر نشان می دهد که با افزایش ی درصد در م یدار ایین
متغیر احتمال تغییر کاربری اراضی کشاورزی  8/098درصد کاهش مییابد و اثر نهایی ن نییز بییان
می ک د که با افزایش ی واحد در متغیر مرذوبییت و حاصیلخیزی اراضیی کشیاورزی 19/1 ،درصید
احتمال تغییر کاربری اراضی کشاورزی را کاهش میدهد.
نتایج این مطالعه نشان میده د که داشتن شغل اصلی کشاورزی در سطح ی درصد مع ییدار
و م فی است که با نتایج مطالعه شایسته م د و )1959در ی راستا است و به این مع یی اسیت کیه
افرادی که شغل اصلی ن ها کشاورزی میباشد به دلیل اینکه در مد نهیا از راه کشیاورزی تیامین
می شود ،کمتر به تغییر کاربری اراضی خود اقدام میک د .اثر نهایی ن نیز بیانرر ایین اسیت کیه بیا
ی واحد افزایش در م دار این متغیر 90/0 ،درصد احتمال تغییر کاربری اراضیی کشیاورزی کیاهش
مییابد.
پیشنهادها
 از ن جا که باج رفتن جمعیت خانوار و نیاز به مسکن ،شغل و مکان تفریحی تیاثیری بسیزا
در کاهش زمین های کشاورزی و افزایش احتمال تبدیل نها به م یزل مسیکونی ،تجیاری ییا مکیان
تفریحی میگردد ،لذا ،اقدام های جزم در زمی هی حل مشکالت مسکن و مکان تفریحی میتوانید بیه
کاهش فراوان تغییر کاربری اراضی کشاورزی م جر شیود .هیمچ یین ،بیه دلییل ایینکیه بسییاری از
کشاورزان با افزایش بعد خانوار کاربری اراضی کشیاورزی را بیرای اشیتغال فرزنیدان و افیراد خیانواده
تغییر می ده د ،لذا حل مشکل اشتغال روستاییان می تواند کم زیادی بیه کیاهش تغیییر کیاربری
اراضی کشاورزی ک د.
 از ن جا که نررش پایین افراد نسبت به حفظ کیاربری اراضیی کشیاورزی ،احتمیال تغیییر
کاربری اراضی کشاورزی را به ذیرکشاورزی افزایش می دهد ،دولت میبایسیت از راه رسیانههیا ارزش
زمین های کشاورزی و محدود بودن نها را به صورت دقیق به مردم اطیالع رسیانی ک ید و بیا بییان
مشکالت فراوان تغییر کاربری گامی در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی بردارد.
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 با توجه به ای که اراضی کشاورزی نزدی

به شهر به دلیل نزدیکی به مراکز کیار و فعالییت

بیشتر در معرض انواع تغییر کاربریها میباش د لذا ،نظارت بیشتر بر ایین اراضیی و تعییین اراضیی
کشاورزی واق در محدودهی شهر میتواند از تغییر بیرویه این اراضی به فعالیتهای ذییر کشیاورزی
جلوگیری ک د.
 از ن جا که داشتن شغل اصلی کشیاورزی و بیاجبودن تعیداد شیاذالن خیانواده در بخیش
کشاورزی احتمال تغییر کاربری اراضی کشاورزی به فعالیتهای گوناگون را کاهش میدهد ،میتیوان
با حمایت بیش تر از بخش کشاورزی به شاذل ماندن افراد در این بخش کمی کیرده و سیبب رشید
بخش کشاورزی و تامین ام یت ذذایی شده و احتمال ت غییر کاربری اراضی کشاورزی را کاهش داد.
 نبود مار و داده های صحیح و کافی و قابل دسترس در زمی ه تغییر کاربری اراضی یکیی از
مشکالت موجود در زمی ه سیاستگذاری م اسب و انجام مطالعیات بییشتیر پیرامیون ایین موضیوع
میباشد .لذا ،گرد وری دادههای دقیق هر ساله برای تمامی م اطق میتواند سبب انجام پژوهشهیای
بیشتر در این زمی ه شود و با ارای ه راهکارهای م اسب به حل مشکالت این موضوع کم

ک د.
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پیوستها
جدول  -2معرفی متغيرهاي مورد مطالعه.
متغیر
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
R1
R2
R3
D1

نوع متغیر
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
کمی
رتبهای
رتبهای
رتبهای
اسمی

شرح
سن وسال)
ساب ه کار ذیر کشاورزی وسال)
بعد خانوار ونفر)
تعداد افراد شاذل خانواده در بخش کشاورزی ونفر)
تعداد افراد مهاجرت کرده از خانوار به شهر ونفر)
فاصله اراضی تا مرکز شهر وکیلومتر)
مساحت اراضی وهکتار)
اجاره بهای هر هکتار زمین ومیلیون ریال)
کل در مد ساجنه ومیلیون ریال)
نررش کشاورزان نسبت به حفظ اراضی کشاورزی
تحایالت وبیسواد= 1تا لیسانس و باجتر=)0
مرذوبیت و حاصلخیزی اراضی وخیلی کم= 1تا خیلی زیاد=)9
شغل اصلی و کشاورزی= 1ذیر کشاورزی=)8

جدول  -1گویه هاي مربوط به متغير نگرش كشاورزان نسبت به حفظ اراضی كشاورزي.
ردی
1
2
9
1
9
0

گویهها
زمینهای کشاورزی با صرف وقت و هزی هی زیادی بهوجود مدهاند و باید زمین حفظ شود.
زمینهایی که قابلیت کشت دارند محدود هست د و باید حفظ شوند.
زمینهایی که قابلیت کشت دارند باید مورد کشت قرار گیرند.
زمینهای کشاورزی نباید تغییر کاربری داده شوند.
زمینهای کشاورزی را نباید به قطعات کوچ تر ت سیم نمود.
درختان ذیر مثمر نیز مان د درختان مثمر مفید هست د و باید حفظ شوند.

41

عوامل مؤثر بر تغيير كاربري اراضی كشاورزي در شهرستان دزفول
جدول  -3تعداد كشاورزان هر مركز خدمات و نحوه انتخاب نمونه از بين كشاورزان.
نام مرکز خدمات

تعداد کشاورزان

سهم ودرصد)

حجم نمونه

شمس باد
صفی باد
شهید کریمی
ده ان
عجیرب
شهیون
سبیلی
ب وار ناظر
سردشت

2199
1595
1991
1101
1590
2209
2918
1218
511

8/10
8/19
8/81
8/81
8/19
8/11
8/19
8/81
8/80

99
21
10
11
21
25
91
10
12

مجموع

19001

1

289

جدول  - 4خصوصيات آماري متغيرهاي كمی مورد مطالعه.
متغیر

کمی ه

بیشی ه

میانرین

انحراف معیار

سن
ساب ه کار ذیر کشاورزی
بعد خانوار
تعداد افراد شاذل خانواده در بخش
کشاورزی
تعداد افراد مهاجرت کرده از خانوار به
شهر
فاصله اراضی تا مرکز شهر
مساحت اراضی
اجاره بهای زمین ومیلیون ریال)
کل در مد ساجنه

21
8
2

51
99
12

98/91
12/11
9/91

11/21
11/19
1/52

8

9

1/2

8/19

8

1

1/19

1/1

2
8/9
11
98

98
188
98
1988

12/80
1/18
91/12
981/2

5/81
1/1
1/81
299

م ب  :یافتههای پژوهش
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جدول  - 2خصوصيات آمار متغيرهاي رتبهاي مورد مطالعه.
متغیر

کمی ه

بیشی ه

میانرین

انحراف معیار

تحایالت
نررش کشاورزان نسبت به حفظ اراضی
کشاورزی
مرذوبیت و حاصلخیزی اراضی

8

9

9/11

1/9

2

9

9/1

8/01

2

1

9/01

8/19

م ب  :یافتههای پژوهش
جدول  - 2خصوصيات آماري متغيرهاي اسمی مورد مطالعه.
متغیر
شغل اصلی وکشاورزی= ،1ذیر
کشاورزی=)8
م ب  :یافتههای پژوهش

مشاهده برابر صفر
سهمودرصد)
فراوانی
02

98/2

مشاهده برابر ی
سهمودرصد)
فراوانی
119

05/1
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جدول  -2نتایج بدست آمده از برآورد مدل الجيت
متغیر

ضریب

خطای
معیار

سطح
مع یداری

کشش

اثر نهایی

سن
تحایالت
ساب ه کار ذیر کشاورزی
بعد خانوار
تعداد افراد شاذل در خانواده در
بخش کشاورزی
تعداد افراد مهاجرت کرده از
خانوار به شهر
فاصله اراضی تا مرکز شهر
مساحت اراضی

8/818
8/805
-8/892
8/189

8/891
8/291
8/898
8/219

8/819
8/105
8/211
8/801

1/201
8/809
-8/182
8/195

8/810
8/810
-8/881
8/859

- 1/001

8/928

8/881

-8/121

-8/911

-8/119

8/111

8/918

-8/891

-8/818

-8/119
8/111

8/811
8/815

8/888
8/899

-8/552
8/108

-8/812
8/819

اجاره بهای هر هکتار زمین

-1/82×18-1

8/890

-1/898

کل در مد ساجنه

2/19×18-5

8/919

8/980

8/115

8/811

-1/211

-8/152

8/901

8/801

-8/098

-8/191

8/595

8/888

-

- 8/900

9/900

8/812

-

-

-1

1/28×18

-1

-5

نررش کشاورزان نسبت به
حفظ اراضی کشاورزی
-8/019
مرذوبیت و حاصلخیزی اراضی
شغل اصلی و کشاورزی=1
-9/915
ذیر کشاورزی=)8
1/982
عرض از مبدا
Log-Lik Full
-19/011
Model
8/888
Prob>LR
2
Adj R
8/918
-8/121

8/112

MCFadden′s
Cragg & Uhler ′s
R2
Adj Count R2

8/151
8/011
Pseudo − R 2
م ب  :یافتههای پژوهش

2/11×18

- 1/10×18
- 18

0/91×18

- 111/510

Log-lik Intercept Only

152/911

)LR(17

8/011

MCFadden′s R2

8/085

Maximum Liklihood R2

8/582
58/11

Count R2
Percent of right prediction
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