
11-111صفحة،1317،بهار1،شمارة44دورةشناسی،محیط

 بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خراسان رضوی مؤثربررسی عوامل 
 

1رضا کرباسی یعل
 3، سیدحسین محمدزاده2خواه بنفشه یزدان ،*

 
 . استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد .1

 Banafsheh_y_6810@yahoo.com یدریه  ح تربتشد، اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ار کارشناسی .2

 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد .3

H_Mohammadzadeh15@yahoo.com         
 

 11/13/1317 مقاله: پذیرش تاریخ 14/11/1316 اله:مق وصول تاریخ

 

 چكیده

ییدگاه  دهای دولت و عوامل اقلیمیی و از   یاستستوان از دو دیدگاه خرد و کالن بررسی کرد. از نظر کالن،  تغییر کاربری اراضی را می
ان رضوی یکی از منیاطقی اسیت کیه    هستند. استان خراس مؤثرهای فردی و اقتصادی کشاورزان بر تغییر کاربری اراضی  یژگیوخرد، 

بیر تغیییر    مؤثری گذشته با شدت بیشتری صورت گرفته است. در این مطالعه عوامل ها سالتغییر کاربری اراضی کشاورزی در آن، در 
ال شیده در سی   یبنید  طبقیه یری تصادفی گ نمونهیدریه به رور ح تربتکشاورز در شهرستان  52کاربری با استفاده از اطالعات میدانی 

ی انجام شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی ا مرحلهتوبیت دو  -با استفاده از الگوی هکمن  اثرگذاری ها مؤلفهبررسی شد. تحلیل  1391
ة کشاورز، تعداد قطعات اراضیی، درآمید کشیاورز، قیمیت     خانواد  نخست متغیرهای جمعیت مرحلی نشان داد که در ا مرحلههکمن دو 
ی آب بر تمایل به تصیمیم در تغیییر کیاربری    ها راهطح سواد کشاورز، سطح بارندگی و میزان دسترسی به ة تولیدی، سعمدمحصول 
ة عمید جمعیت خانوادة کشاورز، درآمد کشاورز، قیمت محصیول   که  دوم الگوی هکمن نشان داد مرحلیرگذار هستند. نتایج تأثاراضی 

 بر میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند. مؤثرعوامل ی آب، ها راهتولیدی و سطح بارندگی و میزان دسترسی به 
 

 واژه کلید

 یدریه، تغییر کاربری، زمینح تربتتوبیت،  -الگوی هکمن

 

 سرآغاز. 1

های تولیدی انسان و بنیان بسویاری   یتف،الة همخاو بستر 

رود کوه بور    شومار موی   ی بزر  و کهن جهان بوه ها تمدناز 

یوا و کووچکی    ن حوق ت  حفاظت از خاو استوار بووده اسو  

(. یکی از مباحث در کشورهای در حال توس،ه  تغییر 2375

یر آن بر خاو است که بوه دلیول رشود    تيرکاربری اراضی و 

های جدید برای کشواورزی  منواطق    ینزمجم،یت و کمبود 

تلریوب و تبودیل بوه زموین زراعوی و       ها جنرلوسی،ی از 

و شوهری   های کشاورزی بوه مووارد نون،تی    ینزمآن  تبع به

(. زموین و  2387تبدیل شوده اسوت  عموادی و همکواران      

ترین عنصر حیات بشری و جایراه تکووین و   یاساسخاو  

ی و حفاظت از آن قووام و  بردار بهرهتا با  استرشد گیاهان 

خوویش و گیاهوان و جوانوران را تضومین کنود.       نسلدوام 

هوای انسوانی روی    یتف،الی  زمین مکانی است که طورکی به

شود  یمانجام و منبع و مواد الزم برای این کار محسوب  آن

نامنود و بسوته بوه     یمو « کاربری زموین »که استفاده از آن را 

ین سرپناه  تفریح  اسوتلراج  تيمتولید غذا   همنوناهدافی 

فیزیکی زموین    –و فراوری مواد و نیز خصونیات زیستی 

دهود. بور هموین اسوای تغییور       یمو وض،یت ملتیفی ارائوه  

بری اراضی کشاورزی عبارت از فرایندی است که زمین کار
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یابود   یمو از کشاورزی بوه دیرور کاربردهوا تبودیل و تغییور      

(. تغییر کواربری  2351؛ امیرن اد  2351 مهرابی و همکاران  

اراضی در حال حاضر به فرایندی پینیده تبودیل شوده کوه    

 Valbuenaعوامل ملتیف اجتماعی و فضایی را در بردارد  

et al. 2010 .)ة تغییر کواربری اراضوی بور محویط     عمدیر تير

ای بورای پو وهش در راسوتای     یوزه انرفیزیکی و اجتماعی  

ی  سواز  مودل . اسوت دالیل تغییر کاربری اراضی و آروار آن  

تواند کم  فراوانوی   یموتحییل این عوامل  یهتجزبررسی و 

ینة اراضی کشواورزی  درزمگذاری  یاستسیزی و ر برنامهبه 

(. یکوی از موضووعاتی   Veldkamp & Lambin. 2001کند  

ة اخیور بوا   دهو که کشوورهای در حوال توسو،ه را در چنود     

شوهرها و   روزافوزون مشکالت فراوان مواجه کورده  رشود   

یری روندهای مهواجرتی  گ شکلشهرنشینی است که موجب 

عظیمی به منواطق شوهری در سراسور جهوان شوده اسوت.       

التی نظیوور مهوواجرت بووه شووهرها در ایوون کشووورها مشووک 

ها  آشفتری محیط شهری  عدم ارائوة   یکاربرناسازگاری در 

نشینی  از  یهحاشآمدن  به وجودخدمات شهری به مهاجران  

ة شوهرها و  توسو، بین رفتن اراضی کشاورزی اطراف بر ارر 

هوای نون،تی و شوهری را     یکواربر های آن به  یکاربرتغییر 

شوورهای در  ایجاد کرده است. در ایران نیز هماننود سوایر ک  

(. 2385حال توس،ه این روند وجود داشته است  نظریوان   

امروزه رشد جم،ی از ی  سو و محدودیت منابع از سووی  

های تغییر شتابان در کاربری اراضی کشواورزی   دیرر  زمینه

طور عموده   را فراه  آورده است. تغییرات کاربری زمین  به

انی و اقیی  از عوامل بزر  مقیاسی مانند مباحث اقتصاد جه

پووذیرد و مسووائیی ماننوود تغییوورات جم،یتووی و    توويریر مووی

هووای محیووی در کنووار عواموول یوواد شووده نقووش    سیاسووت

 Gorecka-Poznanska, 1987; Hererای دارند   کننده ت،یین

& Sadowsk. 1997; Briassoulis, 2001.)  های  ینزمتبدیل

از یربو دهوا از   یکاربری طبی،ی و سایر ها جنرلطبی،ی مانند 

م،مووول بوووده اسووت  کووه ایوون اموور خسووارات زیوواد و     

ة زموین وارد آورده  کور یری بوه منوابع طبی،وی و    ناپوذ  جبران

است. امروزه خالی شدن روسوتاها از جم،یوت و توراک  و    

مت،ددی  مسائلبه مناطق شهری  کشور را با  ها آنمهاجرت 

مواجه کرده اسوت. توسو،ة نون،ت و ازدیواد جم،یوت در      

شووده اسووت کووه بلووش زیووادی از منوواطق شووهری  سووبب 

ی اخیور دسوتلوش   ها سالهای شهری و روستایی در  ینزم

تغییرات کاربری شود. با افزایش و پیشرفت ایون تغییورات    

شود که بیشوتر   یممحیطی دیده  یستزی از تغییرات ا گستره

در راستای تغییر کاربری اراضی زراعی به نواحی مسوکونی  

افوزایش جم،یوت    و نن،تی بووده اسوت. از سووی دیرور     

رویة کواربری   یبة گذشته به تغییر و تبدیل دهشهری در دو 

اراضی در حومة شهرها از کشاورزی بوه اراضوی مسوکونی    

 (.2350انجامیده است  بیات و همکاران  

از طرفی  عدم توجه جدی و انولی به مناطق روستایی 

و بلش کشاورزی و نیز کواهش سوه  روسوتاها و منواطق     

ة توسوو،ة اقتصووادی و توسوو،هووای  یترات اسووروسووتایی در 

ین تيمنن،تی سبب شده که نیروی کار مولد این نقاط  توان 

م،اش اقتصادی نداشته باشند و به سمت شوهرها و منواطق   

(. 2351پیرامون شهرها مهاجرت کنند  مهرابی و همکواران   

بررسووی تغییوورات پوشووش زمووین و کوواربری اراضووی از    

طرو بوده که م،موالً به دو ی دور در سطح زمین مها گذشته

شود  نوو  نلسوت  تغییراتوی اسوت کوه       یمنورت ایجاد 

ییة عوامول طبی،وی نظیور فرسوایش و وقوو  سویالب       وس به

دست انسان   بهشوند و نو  دوم تغییراتی است که  یمحاد  

هوای انسوانی از    یوت ف،الافتد. در اکیر نقاط جهان   یماتفا  

کواربری اراضوی بووده     بر تغییورات  مؤررترین عوامل  یانی

 تور  جامع(. پوشش اراضی  مفهومی Jongman, 1998است  

ی که شامل تمامی عووارن  ا گونه بهاز کاربری اراضی دارد؛ 

  پوشوش  ها ساختمانپوشانندة سطح زمین است. برای میال 

یی از انووا  پوشوش اراضوی را    هوا  نمونوه  ها سن گیاهی و 

ی از بوردار  بهره  دهند. کاربری اراضی شامل انوا یمتشکیل 

. اراضوی  اسوت رفع نیازهای گوناگون انسوان   منظور بهزمین 

ها  یکاربریی از انوا  ها نمونهمسکونی  کشاورزی و نن،تی 

هوای   یسوت  سشوند و م،یارهوای انویی طورو     یممحسوب 

هوای   یوت ف،الی کاربری اراضی بور محوور   بند طبقهملتیف 
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اسوتوار اسوت    ی او از زمینبردار بهرهگوناگون انسان و نو  

 (.2386 برخورداری  

ی مت،ددی ها محرکهتغییرات کاربری و پوشش زمین با 

زیستی  اقتصادی و  یطمحشود که برخی متغیرهای  یمایجاد 

باید برای  ها محرکهکنند. بنابراین  این  یماجتماعی را کنترل 

اتلاخ و پیریری متغیرهای کنترلی موذکور شناسوایی شوود.    

ر مدیریت تغییورات کواربری اراضوی     ی مذکور دها محرکه

ی هووا سووازماندر منوواطق تحووت موودیریت   خصوووص بووه

ی شوود؛ زیورا کوه در    بردار بهرهزیستی باید استفاده و  یطمح

 انود  رفتوه ة اخیر  زیر بار تغییرات منفی مت،وددی  دهچندین 

 Bailey et al, 2015; Nguyen et al, 2017.) 

ی بوا عنووان   ( در تحقیقو 2356پارسا و همکواران    ینیام

 -ی اقتصادیها محرکهتحییل تغییرات کاربری زمین و نیرو 

کورة ارسوباران    یسوت زگاه  یرهخخاجتماعی تلریب زمین در 

هکتوواری  2352007و  5262055نشووان دادنوود کووه تلریووب 

یب در کل منطقه و زون مرکوزی بوین   ترت بهسطوو جنریی 

اسوت. همننوین بیوان کردنود کوه       1023تا  2585ی ها سال

مانده در مدل لوجستی  و اسوتفاده از روش   یباقیرهای متغ

ی خطوی وارد شود و مودل    ساز مدلالروریت   عنوان بهاینتر  

بینووی تلریووب از طریووق متغیرهووای    یشپووهمبسووتری و 

پوور و   یجموال آموده اسوت.    دسوت  بوه اجتماعی  -اقتصادی

بور   موؤرر ( در پ وهشی بوا عنووان عوامول    2352همکاران  

ری اراضی در استان مازنودران نشوان   یری تغییر کاربگ شکل

دادند که سطح سواد  تجربه  ت،وداد قط،وات زموین بواغی      

سطح زیر کشت مرکبات و کیوی  قیمت محصوالت بواغی  

 کیوی(  سطح زیر کشت زراعوی و قیموت زراعوی بوا ارور      

میبت و متغیرهای اندازة خانوار  قیمت زمین بواغی  قیموت   

بر اخذ تصمی  به تغییر محصول باغی  مرکبات( با ارر منفی 

مقودم   یکاللو کاربری اراضی از زراعی به باغی  نقش دارند. 

بر تغییور   مؤرری با عنوان بررسی عوامل ا مطال،ه( در 2353 

کاربری کشواورزی در منواطق روسوتایی شهرسوتان رشوت      

نشان داد کوه تغییور کواربری اراضوی در رشوت تبودیل بوه        

ت کوه سوبب   م،ضیی اساسی در بلش کشاورزی ایران اسو 

شووود.  خووروج اراضووی کشوواورزی از چرخووه تولیوود مووی  

(  در پ وهش خوود بورای   2353شکیب و همکاران   یجهان

نشووان دادنوود کووه در ایوون دوره  1023و  1003ی هووا سووال

 1603 28به میوزان   شده ساختهافزایش سطح اراضی زراعی 

جنرول و اراضوی بوایر     -درند و کاهش سطح آب  مرتوع 

درند در سیمای سرزمین  1و  201  5202یب به میزان ترت به

پیرامووون توواالب چغوواخور وجووود داشووته اسووت. همننووین 

تغییر کاربری و اقیی  بیان کردند که  زمان ه براسای تحییل 

ة تحمیل فشارهای زیاد دهند نشانمدت  یطوالنی سال خش 

زیسوت منطقوه اسوت و در     یطمحو و ایجاد آرار تجم،وی در  

غییرکاربری  تاالب چغواخور  ة روند نامطیوب تادامنورت 

یری مواجوه خواهود شود. احمودپور و     ناپوذ  جبوران با خطر 

 تحییول  و ة خوود بوه شناسوایی   مطال،و ( در 2353عیووی   

روسوتایی   کشاورزی اراضی کاربری تغییر در مؤرر های مؤلفه

سواری پرداختنود. نتوایج تحییول عوامیی ایون        شهرستان در

در تغییر کاربری  ؤررم یها مؤلفه عنوان بهعامل را  5مطال،ه  

مهیوا   هوا  آنین تور  مهو  شناسایی کرده که  اراضی کشاورزی

یة کشت و کوار  مودیریت ریسو   عامول     اولنبودن شرایط 

اجتموواعی  جغرافیووایی و دسترسووی نداشووتن بووه -اقتصووادی

( در 2351ی تولید بیان شد. پورخبواز و همکواران    ها نهاده

 GISاز تکنیو   ی در منطقة دشت قزوین با استفاده ا مطال،ه

ة کواربری  طبقو ة مطال،واتی شوش   منطقو نشان دادند کوه در  

ی شومالی بورای   ها بلشکه  یطور بهکشاورزی وجود دارد  

مشول  کورد کوه     هوا  نقشه. اند نامناسبة کشاورزی توس،

 58558010مجمو  مساحت مناطق بسیار مناسب تا متوسط 

هکتار است. همننین نتیجه گرفتند که از طریق وزن نهوایی  

در کاربری کشواورزی را مشول     مؤررتوان م،یارهای  یم

بررسوی عوامول    با عنووان ( در تحقیقی 2351کرد. امیرن اد  

بر تمایل کشاورزان جهوت تغییور کواربری اراضوی در      مؤرر

استان مازندران به این نتیجه رسید که بیشترین میزان تمایل 

تغییر کاربری  مربوط به ساخت مسوکن   منظور بهکشاورزان 

عیت نیاز به مسکن و افزایش قیمت زموین   بوده است که به

ی اخیوور و در پووی آن تغییوور کوواربری توسووط  هووا سووالدر 
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. اسوت کشاورزان برای رسیدن به سطح درآمودی مطیووب   

( در بررسوی نیروهوای محورو    2351مهرابی و همکواران   

بور تغییور کواربری در روسوتاهای تنکوابن بوا        موؤرر انسانی 

ی ا مواهواره کاربری سرزمین و تصاویر  یها نقشهاستفاده از 

ة موورد مطال،وه درنود زیوادی از     منطقو نشان دادند که در 

های مسکونی  ینزمشده و جای خود را به  یبتلر ها جنرل

ین عامول تغییور کواربری در    تر مه و کشاورزی داده است. 

این منطقه مشکالت اقتصادی موردم نظیور درآمود انودو و     

نبوودن ف،الیوت کشواورزی     نرفه بهة مالی و پشتواننداشتن 

ی ا مطال،وه ( در 2352عنوان شده است. مطی،ی و لنررودی  

بووا عنوووان بررسووی آرووار اقتصووادی تغییوور کوواربری اراضووی 

 رود حسون کشاورزی در نواحی روستایی دهستان لینارکی 

بندر انزلی  به این نتیجه رسیدند که بوا توجوه بوه سواحیی     

عنووان   دشورری  بوه  بودن روستاهای دهسوتان لینوارکی گر  

عامل مهمی در تبدیل و تغییور کواربری اراضوی کشواورزی     

( در تحقیقوی بوا   1025و همکواران    Yiyingمطرو اسوت.  

بر آن در شهر گوانرجوو   مؤررعنوان تغییر کاربری و عوامل 

نشووان دادنوود کووه اراضووی   1021-2556ی هووا سووالطووی 

کشاورزی در حال تبدیل به کواربری مسوکونی  نون،تی و    

هستند و دالیل این تغییور کواربری رشود در عوامول      م،دن

 Gurugnanam و  Arullbalaji .اسوت اقتصادی و اجتماعی 

ساله اقدام به  26(  با استفاده از سنجش دور در بازة 1022 

پایش تغییر کاربری اراضی در محدودة سال  در جنوب هند 

کردند و نشان دادند که بیشترین تغییرات در مرکز محودودة  

اقتصوادی   –ال،اتی رخ داده و سناریوی توس،ة اجتماعی مط

این منطقه که تيریرگذار بر منابع آب و منابع م،ودنی اسوت    

 عامووول تغییووور کووواربری اراضوووی کشووواورزی اسوووت. 

Suwanwerakamtorn و Chanthaluecha   1021  نیوز در  )

 موؤرر وتحییل ارتباطی عوامول   یهتجز»مطال،ة خود با عنوان 

  رشد جم،یت  نزدیکی به شهر «ربری اراضیبر تغییرات کا

بور تغییورات    موؤرر هوا را عوامول    یرسواخت زو نزدیکی بوه  

کاربری اراضی کشواورزی در شومال شور  تایینود مطورو      

( اهمیووت نسوبی عواموول  1021و همکواران    Jiangکردنود.  

اجتماعی  اقتصادی و سیاسوی در سراسور سوطوو ملتیوف     

دیل زمووین را بووا اداری در توسوو،ة شووهری و موورتبط بووا تبوو

ی چند سطحی بورای سوه دورة   ساز مدلی ها فناستفاده از 

بررسووی  1005-1000  1000-2555  2555-2585زمووانی  

کردنوود. نتووایج ایوون مطال،ووه نشووان داد کووه هوور دو اجوواره  

 موؤرر های شهری و دستمزد شهری بور تبودیل زموین     ینزم

بووه  ای مطال،ووه( در 1023و همکوواران   Sylvesterاسووت. 

ی عوامل تغییر پوشش دشت بزر  ایاالت متحوده در  بررس

نیمة دوم قرن بیست  پرداختند. نتایج این مطال،وه نشوان داد   

بووده   موؤرر ی بازنشستری زمین و یارانة تولیود  ها برنامهکه 

ی اخیر  افزایش سطح نسبی بین ها دههاست و همننین در 

ربواتی الروهوای سوطح خورد در      یبو و مرتع باعث  زار گندم

. هدف از انجام این پورویه بررسوی   شود میاده از زمین استف

 عنووان  بهو تغییر کاربری  استبر تغییر کاربری  مؤررعوامل 

ی هوا  بلشی مه   کشور را با مشکالت ملتیف در ا مسئیه

گوناگونی مواجه کرده است. همننین در ایون پو وهش بوه    

بر تغییر کاربری اراضوی کشواورزی در    مؤرربررسی عوامل 

یدریوه بوا اسوتفاده از مودل اقتصادسونجی      ح تربتان شهرست

ی پرداخته و با توجه به تحقیقات نورت ا مرحیههکمن دو 

   گرفته تاکنون پ وهشی با این عنوان انجام نشده است.

 

 ها روش. مواد و 2

 ة مطالعاتیمنطق. 1. 2

ییومترمربوع و در  ک 6275یدریه با وسو،ت  ح تربتشهرستان 

کییوومتری از مرکوز    221نویه  جنوب غربی مشهد و بوه فا 

اسووتان خراسووان رضوووی قوورار دارد. از سوومت شوومال بووه  

ی فریموان و مشوهد  از جنووب بوه شهرسوتان      هوا  شهرستان

گناباد  از شر  به شهرستان رشتلوار و از سمت غورب بوه   

شود. ارتفا  این  یمی کاشمر و نیشابور محدود ها شهرستان

ة قیو ة آن نقطو ن متر و بیندتری 2333شهرستان از سطح دریا 

. متوسوط  اسوت متور   3023کوهی به نام مکوالن بوا ارتفوا     

 متر است.   یییم 162بارندگی این شهرستان 
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 1342سال  یدریهح تربتکاربری اراضی شهرستان  GIS ةنقش .1شکل 

 1348مأخذ: استانداری خراسان رضوی، 
 

اراضووی زراعووی و بوواغی و اراضووی مسووت،د کشوواورزی بووا  

کوه   اسوت هکتوار   52182یدریه ح تربتاال در های ب یلپتانس

ی برتور در تولیود و   هوا  شهرسوتان این شهرستان را یکوی از  

یل وجوود تنوو  آب و   دل بهسطح زیر کشت قرار داده است. 

نو  محصول زراعی با سوطح زیور کشوت     37هوایی دارای 

درند کول   5/5تن بیش از  558882هکتار و تولید  82785

به خود اختصاص داده است. شایان  را 5ة رتبتولید استان و 

نو  محصول با سطح  32خکر است که بلش باغبانی دارای 

 3ة رتبتن در سال 15352هکتار و تولید  13102زیر کشت 

(. 2355یدریوه   ح تربوت را دارد  جهاد کشاورزی شهرستان 

کوواربری اراضووی کشوواورزی در شهرسووتان     GISة نقشوو

 .است زیر نورت به 2351یدریه در سال ح تربت

 

 . روش بررسی2. 2

با توجه به ماهیت متغیر وابسته و وجود مشاهدات نفر در 

ییور کواربری از   تغ عودم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و یا 

ی استفاده شده است. در برخوورد بوا   ا دومرحیهمدل هکمن 

هوا گسوترش داده    مشکل مشاهدات نفر بسویاری از روش 

بووده اسوت.    توبیوت  ین آنها مدلپرکاربردترشده و یکی از 

کواهش مشوکالت ناشوی از رگرسویون      مدل توبیوت بورای  

حداقل مرب،ات م،مولی توس،ه داده شود. سواختار الرووی    

 ;Tobin, 1958شوود    بیان موی  3-2توبیت به شکل م،ادلة 

Ok lyu and Noh, 2016:) 
             

                       
  2)  

     
                            

     
                          

 شود: یمزیر ت،ریف  نورت به( متغیرها و پارامترها 2در رابطة  

  
  متغیر مشواهده شوده؛       متغیر پنهان یا مشاهده نشده؛  

β کوه بایود تلموین زده شوود؛      پارامترهوا   بردارX  بوردار  

  جمیة اخالل است. الرووی توبیوت     رهای مستقل و متغی

خطای نو  نلست  غیرتصادفی بوودن نمونوه( را برطورف    

کند  اما احتمال بروز خطای نو  دوم همننان بوه قووت    یم

بور   موؤرر خود باقی است  زیرا تمایزی بین دو گروه عوامل 

بور میوزان    موؤرر تغییر کاربری اراضی کشواورزی و عوامول   

 Heckmanربری اراضوی نوورت نررفتوه اسوت.     تغییر کوا 

ی را برای برآورد الروی توبیوت  ا مرحیه( روشی دو 2575 

ی ا مرحیهرفع مشکل وی پیشنهاد کرد. روش دو  منظور بهو 

هکمن بر این فورن اسوتوار اسوت کوه یو  مجموعوه از       

بر تصمی  بوه شورکت در ف،والیتی خواص      تواند یممتغیرها 

پوس از   تواند یمری از متغیرها برذارد و مجموعه دیر ریتير

 ریتوير اتلاخ تصمی  اولیه حج  ف،الیت مورد نظور را تحوت   

قرار دهد کوه دو گوروه متغیرهوا در نوورت لوزوم مشوابه       

 (.Ok lyu & Noh, 2016نیستند.  



 
 1931بهار     1شمارة     44دورة  

114

بور   تواننود  یمو ی  عوامیی که ا مرحیهدر مدل هکمن دو 

 ریتوير تصمی  کشاورزان بر تغییر کاربری اراضی کشواورزی  

متغیرهوای مسوتقل در الرووی پروبیوت      نورت بهبرذارند  

بور میوزان تغییور کواربری      توانند یموارد شده و عوامیی که 

باشووند  در مجموعووه متغیرهووای مسووتقل در الروووی   مووؤرر

. الروی دوم با اضوافه شودن   رندیگ یمرگرسیون خطی قرار 

 IMR)2متغیر جدیدی تحت عنوان م،کووی نسوبت مییوز     

از پارامترهای بورآورده شودة الرووی نلسوت     که با استفاده 

  به مجموعه متغیرهای مستقل آن به مرحیوة  شود یمساخته 

نلست مرتبط خواهد شد. متغیر وابسته در الروی پروبیوت  

ی با مقادیر ی  و نوفر اسوت. بور    ا جمیهشامل متغیری دو 

این اسای  متغیر وابسوته  بورداری از مقوادیر نوفر و یو       

  به منزلة تصمی  به انجام ف،الیت و است که در آن عدد ی

عدد نفر به مفهوم تصمی  به انجام نشدن آن ف،الیت است. 

این متغیر بر مبنای متغیر وابسته در الرووی توبیوت سواخته    

از  تور  بزر  ها آنهایی که مقدار   . از این رو  برای شود یم

هوایی کوه     و بورای   شوود  یمو نفر است  عدد ی  منظور 

. بوا ایون شویوه    مانود  یمو نفر است  نفر باقی  ها آنار مقد

سواخته   هوا  مشواهده متغیر مستقل الروی پروبیت برای تمام 

(. الروهوای پروبیوت و   2388 قربانی و دریجوانی    شود یم

رگرسوویون خطووی حانوول از تفکیوو  روش هکموون دو    

( نشوان داده  3( و  1روابوط    نوورت  بهترتیب  ی بها مرحیه

 (:Ok lyu & Noh, 2016؛ Heckman,1979  شود یم

 1) 

                                                        

   3) 

                       
      

                        
     

                                               
  IMR  ضرایب پارامترهوای الروو؛   βدر الروهای فو   

ی خطوا هسوتند. در   هوا  جمیه    و  Vم،کوی نسبت مییز؛ 

مرحیة نلست از روش هکمن  الروی پروبیت با استفاده از 

شود. در این مرحیوه    برآورد می یینما راستروش حداکیر 

بوور تغییوور کوواربری اراضووی و میووزان   مووؤررنقووش عواموول 

ریرگذاری هور یو  بوا محاسوبة تغییور در احتموال تغییور        تي

ایون  متغیور م،کووی     بور  عوالوه . شود یمکاربری مشل  

 :شود یمزیر ت،ریف  نورت بهنسبت مییز که 

 2)      
 (    )⁄

 (   ⁄ )
             

ة الرووی پروبیوت   شود با استفاده از پارامترهای بورآورد  

محاسووبه و      بووا  هووا هدهمشووابوورای محاسووبة تمووامی 

 .شود یماستلراج 

در مرحیة دوم از روش هکمن  الروی رگرسویون خطوی   

بزرگتر از نفر اسوت  بورآورد    ها آن   یی که ها مشاهدهبرای 

در این مرحیه متغیر م،کوی نسبت مییز به مجموعة  شود یم

. شووود یموومتغیرهوای مسووتقل در الرووی رگرسوویونی اضوافه    

متغیر  خطوای ناشوی از انتلواب نمونوه را بیوان       ضریب این

ضریب این متغیر از لحاظ آماری بزرگتور از   چه چنان. کند یم

  هوا  مشواهده ی نفر از مجموعه ها مشاهدهنفر باشد  حذف 

باعث اریب پارامترهای برآورد شدة الرو خواهد شود و اگور   

نباشد  حذف مشاهدات نفر  اگور   دار ام،نضریب این متغیر 

انجامد  اما بوه   اریب شدن پارامترهای برآورد شده نمی چه به

این   بر عالوهاز بین رفتن کارایی برآوردگر منجر خواهد شد. 

( نشان داده است  حضوور متغیور   Green  1001ی که طور به

م،کوی نسبت مییز در الروی رگرسویون خطوی یواد شوده      

و  کنود  یمو وجود ناهمسانی واریوانس الرووی اولیوه را رفوع     

عوامول   تووان  یم. بنابراین سازد یمرا بالمانع  OLSتفاده از اس

 ریتوير بر تغییر کواربری اراضوی کشواورزی را از میوزان      مؤرر

عوامل برتغییر کاربری اراضی کشاورزی تفکی  کورد. بورای   

 افوزار  نرمی در این پ وهش از ا مرحیهتلمین مدل هکمن دو 

 استاتا کم  گرفته شده است.

پیمایشی و بوا اسوتفاده از تکمیول     نورت بهاین تحقیق 

و کودکن   دره خووش پرسشنامه در سه روستای رباط سن   

یدریووه انجووام گرفتووه اسووت.  ح تربووتواقووع در شهرسووتان 

یدریه در استان خراسان رضووی  یکوی از   ح تربتشهرستان 

ی انیی است که کشاورزی در آن رونق دارد و ها شهرستان

ه طور نسوبی بیشوتر   تغییر کاربری اراضی کشاورزی در آن ب

ی استان نورت گرفته است.  سوازمان  ها شهرستاناز سایر 

منظوور بررسوی    (. به2355جهاد کشاورزی خراسان رضوی 
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بور تغییور کواربری اراضوی در ایون منطقوه  بوا         مؤررعوامل 

شوده ت،وداد    یبند طبقهیری تصادفی گ نمونهاستفاده از روش 

 کمیل شد. ت 2356توسط کشاورزان در سال  پرسشنامه 70

 

 . نتایج3

در این بلش نلسوت متغیرهوای موجوود در تحقیوق بیوان      

شود و سپس بوه تحییول و تونویف آمواری حانول از       یم

برآورد الروی مورد استفاده در تحقیق پرداخته شود. تغییور   

یدریه عوامل ح تربتکاربری اراضی کشاورزی در شهرستان 

ان توسوط کشواورز   ناموه  پرسوش مت،ددی دارد که از طریوق  

در تغییر کاربری اراضی کشواورزی   مؤررتکمیل شد. عوامل 

ة کیوی ازجمیوه عوامول    دسوت یدریه به سه ح تربتدر منطقة 

بندی شده و  ی تقساقتصادی  عوامل اجتماعی و عوامل فنی 

 نشان داده است. 2در جدول 
 

 معرفی متغیرهای تحقیق .1جدول 

 توضیحات میانرین / درند متغیرها مؤررعوامل 

 تصادياق

 000 800 17 درآمد سالیانه  تومان(
 000 000 3حداقل: 
 000 000 200حداکیر: 

 قیمت محصول عمده
  تومان(

 550زراعی: گندم و جو: 
 000 500 5زعفران: 

باغی: آلو  سیب  انار و زردآلو: 
2730 

 28500گردو  بادام و پسته: 

 550حداقل: 
 000 500 5حداکیر: 

 2200حداقل: 
 17000حداکیر: 

 شغل دوم
 درند 7/25دارای شغل دوم= 
 درند 3/52بدون شغل دوم= 

 2بیه=
 0خیر=

 نو  محصول
 درند7/35زراعی= 
 درند30باغی= 
 درند3/32ترکیبی= 

 2زراعی=
 1باغی=
 3ترکیبی=

 307 های کشاورزی افزایش قیمت زمین 
خییی  2زیاد 3متوسط 1ک  2لی خییی ک  

 5زیاد

 اجتماعي

 5 ر کشاورزجم،یت خانواده ه
 3حداقل: 
 21حداکیر: 

 55 سن کشاورز
 16حداقل: 
 82حداکیر: 

 تحصیالت
 درند2/32سواد=  بی
 درند8/51سواد=  ک 

 درند8/25باسواد= 

 0سواد= یب
 2ک  سواد=
 1باسواد=

 فني

 0/1 ت،داد قط،ات زمین
 0حداقل: 
 22حداکیر: 

 3/20 مساحت  هکتار(
 1حداقل: 
 70حداکیر: 

ن بارندگی و دسترسی به آب  میزا
 های آب( چاه

 درند2/27ک = 
 درند5/61متوسط= 
 درند10خوب= 

 0ک =
 2متوسط=
 1خوب=

 های تحقیق ميخذ: یافته
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زیر م،یارهای عوامل اقتصادی شوامل درآمود کشواورز     

قیمووت محصووول عموودة هوور کشوواورز  شووغل دوم و نووو   

محصول است که بور تصومی  کشواورز بور تغییور کواربری       

است. افوزایش   مؤررشده  ة مطال،همنطقکشاورزی در اراضی 

های کشاورزی یکی از زیر م،یارهای اقتصوادی   قیمت زمین

بر تغییر کاربری اراضی اسوت کوه نقوش آن در تغییور      مؤرر

ای  کاربری اراضی بوه نوورت طیوف لیکورت پونج گزینوه      

عنوان پرسشی مجزا از کشاورز سؤال شود. میوانرین ایون     به

است. این مسئیه  آمدهبه دست  7/3عدد  2متغیر در جدول 

یدریوه نقوش   ح تربوت دهد کوه کشواورزان منطقوة     نشان می

هوای کشواورزی را در تغییور کواربری      افزایش قیمت زموین 

داننوود. از عواموول اجتموواعی  اراضووی نزدیوو  بووه زیوواد مووی

  سون   توان به جم،یت خانوادة هور کشواورز   یمشده  بررسی

اشاره کرد. همننین در کشاورز و میزان تحصیالت کشاورز 

ینة عوامول فنوی  زیور م،یارهوای ت،وداد قط،وات زموین         زم

مسوواحت اراضووی کشوواورزی و آب  میووزان بارنوودگی و    

 ی آب( بررسی شود.ها چاهدسترسی به 

ة نخست مدل هکمنن  مرحلالف. نتایج حاصل از برآورد 

 توبیت  

ی  بوورآورد ا مرحیووهة نلسووت موودل هکموون دو  مرحیوودر 

به روش پروبیت است. که در این مرحیوه  متغیرهای تحقیق 

عواموول تيریرگووذار بوور تغییوور کوواربری اراضووی کشوواورزی  

یدریه بر اسای اطالعات موجود مشل  ح تربتشهرستان 

خواهد شد. در ایون مرحیوه متغیور وابسوته تغییور کواربری       

اراضی است که در نورت اتفا  افتادن عدد ی  و در غیر 

رد. نتوایج حانول از   گیو  این نورت عدد نفر به خود موی 

 آمده است. 1برآورد مدل پروبیت در جدول 

 

 ة نخست مدل هکمنمرحلنتایج حاصل از برآورد مدل پروبیت در  .2جدول 

 کشش میانرین کشش وزنی ارر نهایی داری ام،ن t ةآمار ضرایب متغیرها

 -001/0 -73/0 -22/0 85/0 82/0 -23/0 سن کشاورز

 62/0 23/0 25/0 00/0** 2/10 72/0 جم،یت خانواده هر کشاورز

 2/0 36/0 52/0 2/0** 2/0 8/0 ت،داد قط،ات زمین

 01/0 17/0 25/0 21/0 2/2 52/2 مساحت

 -28/0 -1/0 -8/0 003/0** 7/1 -2/1 درآمد

 -02/0 -52/0 -03/0 008/0** 51/2 -5/0 قیمت محصول عمده هر کشاورز

 25/0 32/0 52/0 02/0** 22/1 88/0 های کشاورزی   افزایش قیمت زمین

 52/0 2/0 12/0 01/0** 02/1 75/0 تحصیالت

 03/0 25/0 67/0 73/0 23/2 28/2 نو  محصول

 -25/0 -72/0 -18/0 02/0** 6/1 -8/0 آب

 05/0 37/0 2/0 53/0 62/0 2/2 شغل دوم

 - - -35/0 - - -6/0 مبددعرن از 

Pseudo   =0.63                =10.99          Log likelihood=-42.51         Prob LR=0.02 
   Mcfadden=0.49 

 درند(2درند  ***م،ناداری در سطح  5درند  **م،ناداری در سطح  20های تحقیق              *م،ناداری در سطح  ميخذ: یافته
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ای مرحیووة  مرحیووة نلسووت روش هکموون دو مرحیووه 

عبوارتی ایون    بری اراضی است. بهتصمی  به ایجاد تغییر کار

و  1مرحیه  مرحیة نیت و تصمی  نام دارد. براسای جدول 

یر میبت  با افوزایش  تيردار با  ام،نمقادیر ارر نهایی متغیرهای 

ة کشواورز  بوا فورن    خوانواد ی  واحد در ت،داد جم،یوت  

رابت بودن سایر عوامل  احتمال تصمی  بوه تغییور کواربری    

یابد. بورای متغیور    یمواحد افزایش  25/0اراضی کشاورزی 

توان گفت ی  واحد  یمهای کشاورزی  ینزمت،داد قط،ات 

افزایش در ت،داد قط،ات اراضی  تمایول بوه تصومی  تغییور     

واحود افوزایش    52/0کاربری اراضی کشاورزی بوه انودازة   

یابد. همننین دربارة میوزان تحصویالت و سوطح سوواد      یم

 یوو  مقطووع( در کشوواورز بووا افووزایش یوو  واحوود  موویالً 

ة انوداز تحصیالت کشاورز تمایل وی برای تغییر کاربری به 

کیی برای متغیرهای خکر  طور بهیابد.  یمواحد افزایش  12/0

ة کشواورز  ت،وداد   خوانواد توان گفت کوه جم،یوت    یمشده 

قط،ووات زمووین و میووزان تحصوویالت کشوواورز بووا تمایوول و 

  دارنود؛  ة مسوتقی رابطو تصمی  کشاورز برای تغییر کواربری  

تغییر کاربری اراضوی کشواورزی هو      ها آنی،نی با افزایش 

داری  ام،نو یابد. از طرفی دیرر  دربارة متغیرهای  یمافزایش 

توان به این نتیجوه رسوید    یم ها آنیر منفی و ارر نهایی تيربا 

یر منفی بر تغییر کاربری اراضی تيرکه درآمد کشاورز دارای 

با افوزایش یو  واحودی در    ی که ا گونه بهکشاورزی است. 

درآمد کشاورز  با فرن رابت بودن سایر عوامل  تمایل فرد 

واحود   8/0ة انوداز به تغییر کاربری اراضوی کشواورزی بوه    

ی کوه  ا عموده یابود. همننوین قیموت محصوول      یمو کاهش 

یر منفوی اسوت؛ ی،نوی بوا     توير کنود دارای   یمکشاورز تولید 

کشاورز به افزایش ی  واحد در قیمت آن محصول  تمایل 

واحد کواهش   03/0ة اندازتغییر کاربری زمین کشاورزی به 

ی آب نیز ها چاهخواهد یافت. میزان بارندگی و دسترسی به 

یر منفی است. بوه طووری   تيرمانند دو عامل بیان شده دارای 

که با افزایش ی  واحد در میزان بارنودگی و دسترسوی بوه    

ة اندازورزی به ی آب میزان تغییر کاربری اراضی کشاها چاه

 نوورت  بوه دیرور و   عبوارت  بوه یابد.  یمواحد کاهش  18/0

توان چنین بیان کرد که درآمود  قیموت محصوول     یمخالنه 

ة تولیدی کشاورز و میوزان بارنودگی بوا تغییور کواربری      عمد

ة منفی دارد ی،نی هر چه این سه عامل رابطاراضی کشاورزی 

ی اراضوی  تقویت شوند تمایول کشواورز بورای تغییور کواربر     

هوای   کشاورزی کمتر خواهد شد. متغیر افزایش قیمت زموین 

بوور تصوومی   اررگووذارکشوواورزی یکووی دیروور از متغیرهووای 

کشاورزی به تغییر کاربری اراضی است. ضوریب ایون متغیور    

 مؤلفوه میبت و از لحاظ آماری م،نادار است. با توجه به عودد  

ارر نهایی با افزایش ی  واحد به ایون متغیور  احتموال تغییور     

واحد افزایش  52/0تصمی  کشاورز به تغییر کاربری به اندازه 

آموده از الرووی پروبیوت     دسوت  بوه یابد. با توجه به نتایج  می

کاخب مسواوی      و  25/0الرو برابر  فادن م ضریب ت،یین 

دهود. مقودار    یمشان است که خوبی برازش مدل را ن 62/0با 

اسوت و بوه لحواظ آمواری م،نوادار       55/20برابر با  LRآماره 

دهود. از طرفوی    یمداری کیی رگرسیون را نشان  ام،ناست که 

دیرر متغیرهای سن کشواورز  مسواحت اراضوی کشواورزی      

نو  محصول  زراعی  باغی و ترکیبی( و شوغل دوم کشواورز   

یر تيرضی کشاورزی بر تصمی  کشاورز برای تغییر کاربری ارا

ة دوم مرحیو داری ندارد و به همین دلیل این متغیرهوا در   ام،ن

شووند و   اسوت  حوذف موی    OLSالرو که تلمین بوه روش  

ة دوم مرحیو ت،داد قط،ات اراضی تغییر یافتوه کشواورزی در   

 شود. یممتغیر وابسته در نظر گرفته  عنوان به

 بیتة دوم مدل هکمن تومرحلب. نتایج حاصل از برآورد 

کموو  گرفتووه   OLSدر ایوون مرحیووه از بوورآورد از روش  

شود. این مرحیه  مرحیة اقدام به تغییور کواربری اراضوی     یم

شود. کشاورزانی که در مرحیوة قبول تصومی  بوه      نامیده می

انود در ایون مرحیوه وارد مودل      تغییر کاربری اراضی گرفتوه 

بر میزان این تغییر کواربری بررسوی    مؤررشوند تا عوامل  می

گور ارتبواط میوان متغیرهوای      یوان بشود. این مرحیه از مدل 

دار و میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی اسوت و در   ام،ن

این قسمت متغیر وابسته ت،داد قط،ات اراضی تغییور یافتوة   

ة دوم در مرحیو کشاورزی است. نتوایج حانول از بورآورد    

 ( آورده شده است.3جدول  
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 مرحلة دوم برای میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی . نتایج حاصل از برآورد3جدول 

 داری یم،ن tة آمار ضرایب متغیرها

 015/0** 52/2 65/0 جم،یت خانواده کشاورز

 006/0** 1/3 -78/2 درآمد

 02/0** 02/1 -2/2 قیمت محصول

 02/0** 56/1 -52/0 ی آبها چاهمیزان بارندگی و دسترسی به 

IMR 52/2 00/3 ***008/0 

Prob  F=  0.00 

F 5/20=  

  = 65/0  

 های تحقیق ميخذ: یافته

 درند2درند  ***م،ناداری در سطح  5**م،ناداری در سطح 

 

ة دوم هکموون  حضووور نسووبت عکووس مییووز مرحیوودر 

 IMR کنود   یم( در رگرسیون خطی  ناهمسانی مدل را رفع

 عنووان  بوه سوازد و   یمو و استفاده از الروی خطی را ممکون  

شوود. نتوایج حانول از بورآورد      یمو مدل حاضور   متغیر در

دهد متغیر ت،داد  یم( نشان 3مرحیة دوم هکمن در جدول  

ة تولیودی  عمود ة کشاورز  قیمت محصوول  خانوادجم،یت 

هوای آب در   کشاورز و میزان بارندگی و دسترسی بوه چواه  

دار هستند. همننوین متغیرهوای درآمود     ام،ندرند  5سطح 

دار  ام،نو درنود   2در سوطح  کشاورز و نسبت عکس مییوز  

داری متغیر عکس نسبت مییز در مودل  بیوانرر    ام،نهستند. 

بر تصمی  تغییر کاربری اراضوی   مؤررآن است که متغیرهای 

کننوده میوان تغییور کواربری      یوین ت،کشاورزی با متغیرهوای  

ی ا مرحیهیکسان نیست و تيییدی برای استفاده از روش دو 

 هکمن است.

رد الرووی رگرسویونی  یو  واحود     براسای نتایج برآو

افزایش در جم،یت خانوادة کشاورز  میزان تغییور کواربری   

دهد. بورای   یمافزایش  015/0ة اندازاراضی کشاورزی را به 

توان چنین بیان کرد که با افزایش ی  واحد  یممتغیر درآمد 

در درآمد کشاورز میزان تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوه  

کواهش خواهود یافوت. همننوین یو       واحد  006/0ة انداز

ة تولیودی کشواورز   عمود واحد افزایش در قیمت محصوول  

 02/0میزان تغییر کواربری اراضوی کشواورزی را بوه میوزان      

ی ها چاهدهد. میزان بارندگی و دسترسی به  یمواحد کاهش 

ة تولیودی  عمود آب مانند دو متغیر درآمد و قیمت محصول 

ار بر میزان تغییر کواربری  د ام،نیر منفی و تيرکشاورز  دارای 

ی که با افزایش ی  واحود  ا گونهاراضی کشاورزی است به 

ی آب میوزان تغییور   ها چاهدر سطح بارندگی و دسترسی به 

یابد. م،ناداری آمارة  یمواحد کاهش  02/0ة اندازکاربری به 

F نشان دهندة برآورد مناسب  و نیز باال بودن ضریب ت،یین  

های نسبت درسوتنمایی و ضورایب    است.آماره OLSالروی 

بوه   Fت،یین در مرحیة نلست الروی توبیوت و نیوز آموارة    

دست آمده در مرحیة دوم الروی توبیت  اعتبوار اسوتفاده از   

 دهد. این الروها را نشان می

 

 گیری یجهنت. بحث و 4

آمووده از الروووی هکموون دو  دسووت بووهطبووق نتووایج آموواری 

دار که بر  ام،نستقل ة نلست متغیرهای ممرحیی  در ا مرحیه

تمایل و تصمی  کشاورز به تغییر کاربری اراضی کشواورزی  

ة کشاورز  ت،داد خانواددار داشتند  شامل جم،یت  ام،نیر تير

ة عمود قط،ات اراضوی  درآمود کشواورز  قیموت محصوول      

تولیدی  سوطح سوواد کشواورز  سوطح بارنودگی و میوزان       

ی مسوتقل  ی آب است. از میوان متغیرهوا  ها چاهدسترسی به 
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ة نلسووت  متغیرهووای ت،ووداد مرحیوودار قیوود شووده در  ام،نوو

ة کشاورز  ت،داد قط،ات اراضی کشواورزی  خانوادجم،یت 

دار هسوتند.   ام،نو یر میبت و تيرو سطح سواد کشاورز دارای 

ی که با افزایش ی  واحد در ایون متغیرهوا  تمایول    ا گونه به

 53/0  28/0ة انوداز یب به ترت بهکشاورز برای تغییر کاربری 

واحد افزایش خواهود یافوت. همننوین متغیرهوای      13/0و 

ة تولیودی کشواورز و   عمود درآمد کشاورز  قیمت محصول 

ی آب دارای ارور  ها چاهسطح بارندگی و میزان دسترسی به 

دار بر تصمی  کشاورز به تغییر کواربری اراضوی    ام،نمنفی و 

دیرر بوا افوزایش یو  واحود در      عبارت بهکشاورزی دارد. 

متغیرهای خکر شده  تغییور کواربری اراضوی کشواورزی بوه      

ة مرحیو یابد. در  یمواحد کاهش  18/0و  03/0  8/0ترتیب 

یر متغیرهای تيری هدف میزان ا مرحیهدوم الروی هکمن دو 

دار بر میزان تغییور کواربری اراضوی کشواورزی      ام،نمستقل 

است. نتایج نشان داد که جم،یت خانوادة کشواورز  درآمود   

ة تولیدی و سطح بارنودگی و  عمدورز  قیمت محصول کشا

بر میزان تغییور   مؤرری آب  عوامل ها چاهمیزان دسترسی به 

کاربری اراضوی کشواورزی هسوتند کوه جم،یوت خوانوادة       

یر میبت بور میوزان تغییور کواربری اسوت      تيرکشاورز دارای 

ی که با افزایش ی  واحود  نفور( در جم،یوت هور     ا گونه به

 015/0تغییور کواربری اراضوی کشواورزی      خوانواده  میوزان  

دار در این  ام،نیة متغیرهای مستقل بقیابد.  واحد افزایش می

یر منفی بور میوزان تغییور کواربری اراضوی      تيرمرحیه دارای 

کشوواورزی هسووتند. مقایسووة نتووایج حانوول از دو الروووی  

پروبیت و الروی رگرسویون حوداقل مرب،وات م،موولی در     

ت هکمن نشان داد که ت،دادی روش دو مرحیه الروی توبی

از متغیرها بر تصمی  کشاورز به تغییر کاربری اراضی نقوش  

دارند در حالی که ممکن است این متغیرها بور میوزان ایون    

یر م،نوواداری نداشووته باشووند.  توويرتغییوور کوواربری نقووش و  

های کشاورزی   متغیرهای سن کشاورز  ت،داد قط،ات زمین

هووای  قیمووت زمووینمسوواحت زمووین  شووغل دوم  افووزایش 

کشاورزی  نو  محصول و تحصیالت همروی بور تصومی     

هستند اموا نقشوی بور     مؤررکشاورز بر تغییر کاربری اراضی 

ت،یین میزان تغییر کاربری ندارند. نتایج بوه دسوت آموده در    

(  محمدی 2355این پ وهش با مطال،ات براتی و همکاران 

  ( هوو2385( و احموودپور و همکوواران 2352و همکوواران 

 خوانی دارد.

ای مقط،وی اسوت کوه در سوال      پ وهش حاضر مطال،وه 

انجام شده است. متغیرهوای لحواظ شوده در تحقیوق      2356

ماهیت پویا داشوته و گوذر زموان در آن تغییراتوی را ایجواد      

های موجود برای تغییرات کاربری اراضوی   خواهد کرد. داده

ل سالیانه بوده و در این مطال،ه تالش شده است نقش عوامو 

مقط،ی بر تغییر کاربری اراضوی در هموان سوال از دیودگاه     

کشاورزان منطقة موورد مطال،وه بیوان شوود. بورای بررسوی       

های پویوا   پویایی متغیرها در طول زمان الزم است از الروی

های سری زمانی یا پانل استفاده شوود کوه ایون     مانند الروی

هوای کوالن و یوا تکمیول      مسئیه نیازمنود دسترسوی بوه داده   

پرسشوونامه از کشوواورزان در یوو  دوره زمووانی اسووت کووه  

تواند پیشنهادی برای انجام مطال،ات آتی باشد. با توجوه   می

آمده در این تحقیوق  در راسوتای حول     دست بههای  به یافته

 و کنتوورل مشووکل تغییوور کوواربری اراضووی کشوواورزی     

 و شوهری  یهوا  مهواجرت  راسوتای  در مناسوب  یزیر برنامه

 از کشواورز  در بیشوتر  یوزة انر ایجواد   شهری مناطق افزایش

 یقتشوو  محصووالت   قیموت  در مناسب های یاستس طریق

 درآمود  کسوب  یپربازده برا یها کشاورز به استفاده از نهاده

 یدسترسو  برایمنابع آب  یریتمد های یاستس ةارائ بیشتر 

 هایی یاستس اتلاخ و یبهتر کشاورزان از منابع آب ةو استفاد

 ةهمو  در کشواورز  بورای  تولیود  هوای  نهیهز کاهش منظور به

 اولیوه  های ینههز وحمل و نقل  های ینههز جمیه  از ها ینهزم

نتایج به دست آمده از این پو وهش قابول   . شود می یشنهادپ

استفاده در حووزة اموور اراضوی وزرات جهواد کشواورزی       

زیسوت شهرسوتان    ها و ادارة منابع طبی،ی و محیط شهرداری

 یدریه است.ح تربت

 

 ها  تیادداش
1. Inverse Mill's Ratio 
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