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در کشاورزي استان فارسعمده تغییر کاربري زمینيهاستمیس

1و غالمحسین زمانی*اله کرمیمهسا فاطمی، عزت

)17/06/95؛ پذیرش: 01/12/94(دریافت: 
چکیده

الزم است تا در جهت طراحـی و  هايریگمیتصمدر ارانذگاستیستوانمند ساختندرك و فهم تغییرات کاربري زمین در طول زمان براي 
ـ        يهااستیسياجرا ه اهـداف اقتصـادي، اجتمـاعی و    مداخله گرانه اي پیش روند که سازگار بـا شـرایط محلـی هـر منطقـه و بـا توجـه ب

ضـروري  هاآنجدید و پایدار کاربري زمین و حرکت به سمت يهاوهیشمحیطی توسعه پایدار روستایی باشد. لذا شناسایی و معرفی زیست
شیراز و سروستان استان فارس اسـت.  يهاشهرستانعمده کشاورزي تغییر کاربري زمین در يهاستمیسهدف این پژوهش مقایسه است.

کشـاورز) از  257روسـتا ( 60تصـادفی بـا انتسـاب متناسـب،    يبندطبقهيریگنمونهز فن پیمایش و روش ايریگبهرهدر پژوهش حاضر با 
شیراز و سروستان انتخاب گردیده و با استفاده از پرسشـنامه حـاوي سـؤاالت بـاز و بسـته، اطالعـات مـورد نیـاز         يهاشهرستانروستاهاي 

شد. روایی پرسشنامه طبق نظر متخصصین فن و پایایی از طریق انجام آزمون راهنما مورد تأیید قرار گرفت. میزان ضرایب آلفاي يآورجمع
پژوهش، میزان اراضی روستاهاي مورد مطالعه در طی زمـان داراي  يهاافتهیطبق بود.95/0تا 73/0کرونباخ حاصل از آزمون راهنما بین 

. همچنین تفاوت میانگین میزان کل اراضی، سطوح زیر کشت شتوي و صـیفی، میـزان باغـات و بـاغ شـهرها بـین       روند صعودي بوده است
روستاهاي با دو سیستم افزایشی و کاهشی کشاورزي، داراي تفاوت معناداري است. میزان زمین و تغییر کاربري در روستاهاي بـا سیسـتم   

نـوع سیسـتم کـاربري    پژوهش مشخص نمود که مـدیریت پایـدار زمـین در هـر دو    يهاافتهی. باشدیمکاهشی داراي روند صعودي بیشتر 
افزایشـی و کاهشـی نشـان داد کـه ایـن دو      يهـا سـتم یسبین روستاهاي با يهاسهیمقاکاهشی و افزایشی کشاورزي در حد پایینی است. 

دارند. متوسـط درجـه   ییهاتفاوتبا یکدیگر يورزکشاریغمنطقه، نوع سند، درآمد حاصل از کشاورزي و يهانیزمسیستم از لحاظ شیب 
مؤثر در تعیین نوع سیستم کاربري زمین در منطقه مورد مطالعه بوده که يهاسازهحرارت،کیفیت زمین، درآمد کشاورزي و رشد جمعیت، 

یریت پایـدار زمـین و   . در نهایت پیشـنهادهاي کـاربردي بـه منظـور حرکـت بـه سـمت مـد        انددهیگرددر معادله رگرسیون لجستیک وارد 
مطلوب و متناسب با شرایط مقتضی هر منطقه، ارائه شده است.يهايکاربر

.مدیریت پایدار زمین، تغییر کاربري، سیستم افزایشی کشاورزي، سیستم کاهشی کشاورزي، استان فارسهاي کلیدي: واژه

استادان بخش ترویج و آموزش کشاورزي دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیرازبه ترتیب دانشجوي دکتري و -1
ekarami@shirazu.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک:-*
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مقدمه
بر رشد ياگستردهتغییرات کاربري زمین داراي پیامدهاي 

اقتصادي، سطح درآمد، توزیع درآمد و همچنین بر منابع 
، آب و خاك است هاستمیاکوسطبیعی مانند تنوع زیستی، 

)Muller & Zeller, ). پیامدهاي تغییر کاربري زمین 2002
را در قالب دو دسته کلی پیامدهاي اقتصادي (تغییر در 

امدهاي یا بیکاري و ...) و پیییزااشتغالمیزان درآمد، 
اجتماعی (کیفیت سطح زندگی خانوار، مهاجرت یا عدم 

هاينوآورمهاجرت، ارتباط با خارج از روستا، آشنایی با 
توان تقسیم کرد. تغییرات کاربري زمین منجر به ...) میو

اجتماعی مثل -اقتصادييهاشاخصایجاد تغییراتی در 
و . دركشودیمعملکرد کشاورزي، رفاه و سرمایه انسانی 

فهم هر چه بهتر برهمکنش پیچیده چنین تغییراتی در 
سیاستگذاران در توانمند ساختنطول زمان براي 

متنوع الزم است تا در جهت يهااستیسو هايریگمیتصم
مداخله گرانه اي پیش روند يهااستیسطراحی و اجراي 

که سازگار با شرایط محلی هر منطقه بوده و بر سه دسته 
ي، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار اهداف اقتصاد

Vasileروستایی به طور همزمان توجه شود ( et al.,

در اساسی يهاچالشوان مثال یکی از ). به عن2015
به هاآنمراتع در ایران، تبدیل غیر مجاز يزمینه

ناسازگار است يهايکاربردیمزارهاي کم بازده و سایر 
(سند توسعه منابع طبیعی و آبخیزداري استان فارس در 

).1387، 1404افق 
پدیده تغییر کاربري زمین در کشورهاي مختلف از لحاظ 
شدت و روند تغییرات، بسیار متفاوت است. در سطح 

میلیون 2/1جهانی، با گذشت زمان طوالنی، حدود 
میلیون کیلومتر 6/5و نزدیک به هاجنگلکیلومتر مربع از 

مربع از چمنزارها و مراتع، طی سه قرن اخیر، دچار تغییر 
يهانیزم. در طی همین زمان، اندشدهمتنوع يهايکاربر

میلیون کیلومتر مربع افزایش 12کشاورزي نیز به میزان 
تغییرات اساسی در سطح اراضی کره هاانسانداشتند. 

درصد از اراضی، 15تا 10. حدود اندنمودهزمین ایجاد 
تحت عملیات کشاورزي و زراعت و یا تبدیل به مناطق 

درصد نیز به 8تا 6و حدود اندشدهشهري -صنعتی 
Agarwal(صورت مراتع هستند et al., 2002; Spartz et

al., 2015(
تـر از  هاي بخش کشاورزي با گذشت زمـان پیچیـده  چالش

). تخریـب  1389شـود (حسـینی و همکـاران،    گذشته مـی 

زمین و عملکـرد پـایین کشـاورزي از مشـکالت جـدي در      
. پنــدر و شــودیمــکشــورهاي در حــال توســعه محســوب 

Penderهمکاران ( et al., کـه تهـی   کننـد یمـ ) بیان 2004
شدن خاك از مواد مغذي، فرسایش و سایر مسائل مربـوط  

ش اسـت. تغییـرات   به تخریب زمین در اوگاندا رو بـه افـزای  
نیز در کاربري زمین در مناطق مرتفـع اتیـوپی   ياگسترده

کـه  يطـور بـه طی نیمه دوم قـرن بیسـتم رخ داده اسـت.    
از ياهیحاشـ و گسترش کشاورزي به منـاطق  ییزداجنگل

CHTجمله علل اصلی تخریب زمین بوده است. در منطقه 

بنگالدش نیز در اثر اجـراي شـیوه سـنتی کـاربري زمـین      
ي منطقـه تخریـب   هاجنگلدرصد 37کشاورزي انتقالی)، (

يهـا روشاند. به طوري که کاهش پوشـش جنگـل و   شده
ایش جـدي خـاك را بـه بـار     نامناسب کاربري زمین، فرسـ 

Amsalu)آورده است et al., . نتایج مطالعه در چین (2007
يهـا سـال نشان داد که رونـد تغییـر کـاربري زمـین طـی      

، در جهت نامطلوبی پیش رفتـه اسـت. بـه    2002تا 1992
تخریبی يهانیزمکشاورزي و يهانیزمکه میزان ياگونه

(,Gao &Liuساله، افزایش داشته است 10طی این دوره 

، میـزان  2000تا 1981يهاسال. به طور کلی طی 2010)
6/9تأثیر تغییر کاربري زمین در کاهش رواناب بـه انـدازه   

درصـد بـوده   8/18و در کاهش آب خاك به انـدازه  درصد 
Li)است  et al., 2009).

نی به طوري بوده وروند اصلی تغییر کاربري زمین در استو
متروك و فاقد کاربري زیادتر شده اما يهانیزماست که 

مزروعی کاسته گردیده است. این يهانیزماز میزان 
است و از یزي خاك بوده تغییرات همراه با کاهش حاصلخ

د ریزمغذي و ارگانیک موجود در خاك نیز میزان موا
نشان داده است که در طی هایبررسکاسته شده است. 

، میزان نیتروژن خاك از 1997تا 1987ساله 10دوره 
به 78، سولفات از 13/0به 32/0، فسفر از 1/5به 9/25

کیلوگرم در هکتار، 5/3به 4/7و موارد ارگانیک از 48
Mander)اندداشتهکاهش et al., . پیشرفت (2000
مدرن و تکنولوژي در برزیل منجر به يهايکشاورز

به زمین هاآنو تبدیل هاجنگلتخریب بخش عظیمی از 
کشاورزي شده است. به طوري که نیاز به یک رهیافت 

حفاظتی کاربري يهااستیسگزیداري به منظور اجراي 
Brannstrom(شودیمزمین، احساس  et al., 2008;

Gollnow & Lakes, . شواهد موجود در گینه نشان )2014
فشرده در يهابیتخرکه تغییرات در جهت دهدیم
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پوشیده از گیاهان يهادشت، مناطق جنگلی، هانخلستان
شده است. این فرآیند زارهادرختو پسندشاهخانواده 

منجر به کاهش حاصلخیزي خاك شده و تأثیرات سوئی 
آینده کشاورزي و پایداري يوربهرهنیز بر روي 

Vasconcelos)داشته است هاستمیاکوس et al., 2002) .
نتایج برخی مطالعات در ایران نیز نشان داد که افزایش فقر 

ان در نهایت سبب دسترسی کمتر به منابع، عدم تو
يهانیزمتکنولوژي مناسب، استفاده از يریکارگبه

کمتري داشته يوربهرهکه قابلیت رتریپذبیآسکشاورزي 
هاسازه. این شودیمو بیشتر در معرض فرسایش هستند، 
براي رفع دستیتهزمانی که با اهداف کوتاه مدت زارعان 

و در شرایطی که شودیمترکیب هاآنمدت نیازهاي کوتاه
فرهنگی و اجتماعی اهمیت چندانی به حفظ يهاجنبه

و » ناپایدار«ي ز، به یک کشاوردهدینممحیط زیست 
(رضائی مقدم و کرمی،انجامدیمتخریب کاربرد اراضی 

1385.(
امروزه فشارهاي زیادي بر منابع زمین در سطح جهان، به 

. این دیآیمخصوص در کشورهاي در حال توسعه، وارد 
از به بهبود ی از افزایش جمعیت، نیفشارها ناش

با يهانیزمایی و کاهش تدریجی استانداردهاي مواد غذ
ضرورت ،کیفیت و قابل کشت است. تمامی این موارد

Sustainable(مدیریت پایدار زمینيهاستمیستوسعه 

Land Management (SLM)( مدیریت دهدیمرا نشان .
تکمیل شده ارزیابی زمین است که در الگويپایدار زمین، 

محیطی اقتصادي، اجتماعی و زیستيهاطهیحآن به 
بدین گونه توانیم. مدیریت پایدار زمین را شودیمتوجه 

با يزیربرنامهو هايتکنولوژاز يامجموعهتعریف نمود: 
- اجتماعیمحیطی به اصولهدف افزودن بعد زیست
ي؛ در واقع زمین در کشاورزاقتصادي و سیاسی کاربري

يهامؤلفهبه عنوان یکی از » ینمدیریت پایدار زم«
در سطح جهانی اهمیت چشمگیري یافته » توسعه پایدار«

,Hurniاست ( 2000; Ustaoglu et al., 2016.(
,FAOفائو ( ) چهار خصیصه را براي مـدیریت پایـدار   1993

داشـته  ) تولیـدات بایسـتی ادامـه    1زمین برشمرده است: (
) کیفیـت خـاك و آب   3) ریسک، افزایش نیابـد، ( 2باشد، (

و ریپـذ هیـ توجاز نظر اقتصادي هاستمیس) 4حفظ شود و (
از نظر اجتمـاعی قابـل قبـول باشـند. لفـروي و همکـاران       

)Lefroy et al., ,Kristensen)، کریستنسـن  )2000 2016)

Steiner)استینر و همکـاران  و  et al., ، در مطالعـات  (2000

دسـته  5مدیریت پایدار زمین را در قالب يهاشاخصخود 
(Productivity)(کــارایی)يوربهـره ) 1: (انــدکــردهبیـان  

) امنیت2شامل عملکرد محصول، رشد گیاه و رنگ برگ، (
(Security)     شــامل میــانگین بــارش ســاالنه، مــدیریت

، میزان خشکسالی، درآمـد حاصـل از دامپـروري،   پسماندها
ــاك،   ــش خ ــذییتغپوش ــوا، ( يریرپ ــرد و آب و ه ) 3عملک

خـاك،  یـی روبخش شامل فرسایش(Protection)حفاظت
فشردگی کاشت و میزان محافظت، الگوي کاشـت، کیفیـت   

) 4و کمیت خاك، کیفیت و کمیـت آب و تنـوع زیسـتی، (   
شـامل  (Viability)مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصـادي 

، یزراعـ ریـ غيهـا تیـ فعالدرآمد خالص کشاورزي، درآمد 
تفاوت قیمت بـازار و مزرعـه، انـدازه زمـین، دسترسـی بـه       
اعتبار در مزرعـه و درصـد فـروش محصـوالت در بـازار) و      

(Acceptability)) میـزان دسترسـی (اجتمـاعی)   5نهایتاً (

نیز شامل وضعیت مالکیت، دسترسی به خدمات ترویجـی،  
به مدرسه ابتدایی، دسترسی به مراکز بهداشـتی،  دسترسی 

کشـاورزي، کمـک هزینـه بـراي     يهـا نهـاده دسترسی بـه  
يهـا جـاده حفاظتی، جاده ارتباطی روسـتا بـا   يهاتیفعال

يهـا صـه یخصحفـاظتی و  يهـا تیـ فعالاصلی، استفاده از 
کشاورز.يریگمیتصم

آمار در استان فارس حاکی از آن است که این استان 
هکتار جنگل (با احتساب 2,229,538داراي پهناور

يهادهیپدهکتار 669,725زار) و درختچهوزارشهیب
. الزم به ذکر باشدیمهکتار مراتع 7,319,987بیابانی و 

است که جمع کل سطوح منابع طبیعی در فارس، برابر با 
). 1384آمارنامه کشاورزي، هکتار است (10,219,250

که افزایش سطح دهدیممطالعه در استان فارس نشان 
هزار 1,720هزار هکتار به 500سال از 30زیر کشت طی 

به کاربري منابع طبیعی استان بوده هکتار، از عوامل تغییر
مسطح و با تولید نسبی بسیار يهاعرصهطوري که اغلب

(سند توسعه منابع باال به کشاورزي تبدیل شده است 
). 1387، 1404طبیعی و آبخیزداري استان فارس در افق 

طی چند سال اخیر تاکنون، نوعی از تغییر کاربري به 
شهري در برخی روستاهاي باغيهامجموعهشکل ایجاد 

استان فارس، به خصوص در روستاهاي در نزدیکی مرکز 
اً به استان، مشاهده شده است. این نوع تغییر کاربري اکثر

شهر است (البته در صورت تبدیل از حالت مراتع به باغ
بري از صورت زمین کشاورزي برخی موارد نیز، تغییر کار

دهد که وقوع شهر بوده است). آمار فارس نشان میبه باغ
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سطح متفاوت، منجر به کاهش گستردهيهايکاربرتغییر 
(سند توسعه منابع طبیعی و مراتع ملی گردیده است

، 1404منابع طبیعی و آبخیزداري استان فارس در افق 
1387.(

ل کاربري زمین و متداويهاستمیسبا توجه به ناپایداري 
محیطی ناشی از آن، شناسایی و اثرات مخرب زیست

جدید و پایدار کاربري زمین و حرکت به يهاوهیشمعرفی 
ضروري است. به دنبال این موضوع همچنین هاآنسمت 

و ترویج عوامل مؤثر بر تصمیم کشاورزان در شناسایی
يهاروشبه جاي ترفشردهيهاروشاده از استفيزمینه

سنتی گسترده کاربري زمین نیز مورد نیاز است. هدف از 
کشاورزي يعمدهيهاستمیسمقایسه پژوهش حاضر 

شیراز و سروستان يهاشهرستانکاربري زمین در تغییر 
بین دو يهاتفاوت، پژوهشاستان فارس است. در این 

يهاسازهسیستم افزایشی و کاهشی کشاورزي و همچنین 
مطالعه قرار گرفته موردبر انواع تغییر کاربري زمین مؤثر

است.
روش پژوهش

شیراز و سروستان از يهاشهرستانبراي انجام پژوهش، 
استان فارس انتخاب شدند. دلیل انتخاب این نواحی، 

باشد، همچنین ها به مراکز شهري مینزدیکی آن
این مناطق از نظر حاصلخیزي و نوع خاك در يهانیزم

وضعیت خوبی بوده و به دلیل دسترسی به منابع آب، طی 
سالیان مختلف، کشت و کارها گسترش یافته است. 

در مقیاس زیاد اتفاق افتاده است و يکاربررییتغین بنابرا
را در هايکاربرانواع توانیمکارشناسی، يهایبررسطبق 

این مناطق مشاهده نمود.
، روستا است. طبق پژوهشواحد تجزیه و تحلیل در این 

يریگنمونهروستا انتخاب شد. روش 60، تعداد فرمول شفر
با انتساب ياطبقه، از نوع روش تصادفیمطالعهاین 

روستاي جامعه مورد 220که يطوره . بباشدیممتناسب

کرد: طبقه میبه دو طبقه مجزا تقستوانیممطالعه را 
کشاورزي يهانیزم، مراتع یا هاسالشهرها که طی باغ

220روستا از 14شهري شده است (تبدیل به قطعات باغ
هاآندر روستا). طبقه دیگر، شامل روستاهایی است که

، افزایش سطح زیر کشت چشمگیري مشاهده هاسالطی 
که مراتع اطراف روستاها (چه به ياگونهه . بشودیم

محصوالت تصورت مجاز و یا غیرمجاز) به زیر کش
14روستاي باقی مانده). از 206کشاورزي رفته است (

روستا 10، (سیستم کاهشی کشاورزي)روستاي طبقه اول
، (سیستم افزایشی کشاورزي)اي طبقه دومروست206و از 
پس از تعیین تعداد روستا به تصادف انتخاب شدند. 50

روستاهاي موردمطالعه، تعدادي از کشاورزان هر روستا نیز 
از ه و امکان مقایسه وضعیت کشاورزان به منظور مصاحب

با انتساب ياطبقهتصادفی يریگنمونهطریق روش 
60تعداد کل کشاورزان در متناسب انتخاب شدند. 

تعداد نمونه نفر بوده و11653برابر با روستاي فوق
گردید. الزم برآوردنفر 257طبق فرمول شفر ،کشاورزان

به ذکر است که تعداد کشاورزان در هر روستا به نسبت 
اطالعاتيآورجمعجمعیت کل آن روستا انتخاب شدند. 

بسته و باز سؤاالتحاوي ياپرسشنامهبا استفاده از نیز
توسط چند تن از هاپرسشنامهصوريروایی.گردیدانجام 
. قرار گرفتموضوع، مورد تأییدو متخصصین نظرانصاحب

بررسی پایایی پرسشنامه، يراهنما براسپس یک مطالعه 
روستا از شهرستان سپیدان5انجام شد. در مطالعه راهنما، 

، که شرایط مشابه داشتند، انتخاب شد و استان فارس
تعیین پایایی يپرسشنامه تکمیل گردید. برا35جمعاً

از آزمون متغیرها، سنجشبرايراحی شدهسؤاالت ط
و بر اساس نتایج ) 1(جدول کرونباخ آلفا استفاده شد 

در جهت بهبود سؤاالت، صورت آزمون، اصالحات اندکی 
.گرفت

ضرایب آلفاي کرونباخ متغیرهاي پژوهش حاصل از آزمون راهنما-1جدول 
ضریب آلفانام متغیر

95/0مدیریت پایدار زمین
77/0دسترسی به خدمات ترویجی

73/0مشارکت اجتماعی
74/0نگرش نسبت به آینده کشاورزي

75/0هنر تولید
80/0فشار اجتماعی
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متغیرهاي پژوهش
انجام شده معادله زیر با استفاده ازپژوهش يهالیتحل

، در هاي وابسته و مستقلبه منظور معرفی متغیراست که 
ادامه نشان داده شده است:

Y = f (X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7)

Y؛= تغییر کاربري زمین
X1زراعی (بافت خاك، دسترسی به -ی= عوامل بیوفیزیک

آبیاري، فاصله تا مرکز خدمات، فاصله يهاروشمنابع آب، 
تا بازار فروش محصوالت، فاصله تا مرکز استان، متوسط 

درجه حرارت سالیانه هوا)؛
X2 عوامل دموگرافیک (سن، میزان تحصیالت، سابقه =
کشاورزي، میزان تحصیالت اعضاي خانوار، يهاتیفعال
ش نسبت به تغییر کاربري زمین و نگرش نسبت به نگر

آینده کشاورزي)؛
X3 ،عوامل اجتماعی (دسترسی به خدمات ترویجی =
شارکت در آموزشی کشاورزي، ميهاکالسکت در شر
يهاسازمانو جلسات روستا، ارتباط با نهادها و هاتیفعال

خارج از روستا، فشار اجتماعی)؛
X4 ،عوامل اقتصادي (نوع مالکیت زمین، درآمد کشاورزي =

يریپذکنترل، یزراعریغيهاتیفعالدرآمد حاصل از 
دریافتی، نوع سند زمین)؛يهاوامعوامل تولید، میزان 

X5کیفیت زمین؛ =
X6هنر تولید؛ =
X7.رشد جمعیت =

در ادامـه نحوه سنجش برخی از متغیرهاي مهـم پـژوهش   
توضیح داده شده است:

نحــوه پایـداري سیســتم کــاربري زمــین در کشــاورزي: 
ــه     ــاورزي ب ــین در کش ــتفاده از زم ــهاس ــه  ياگون ــه ب ک

زیست و منابع طبیعی آسیبی وارد نشود. این متغیـر  محیط
وجـود  هـا نهیشـ یپکه براي پایـداري در  ییهاشاخصطبق 

وري، امنیـت، حفاظـت،   شـاخص کلـی بهـره   5دارد (مانند 
ــ ــی    مق ــزان دسترس ــادي، می ــودن اقتص ــرفه ب ــه ص رون ب

کـه در کشـاورزي بـه    ییهاتیفعال(اجتماعی)) و همچنین 
(رعایـت تنـاوب،   انـد شـده پایدار نامیده يهاتیفعالعنوان 

مبـارزه بیولوژیـک، اسـتفاده از کـود     يهـا روشاستفاده از 
سبز، ارگانیک و ...)، سنجیده شد. بدین صـورت کـه طبـق    

پایـدار، سـؤاالتی مـرتبط در    يهـا تیفعالو هاشاخصاین 
پرسشنامه مطرح شده و از کشاورزان پرسیده شد.

این متغیر با بررسی فاکتورهایی چون شیب :کیفیت زمین
هاي واقع در شیب یا در دشت) و زمین، نوع زمین (زمین

حاصلخیزي خاك، تعیین گردید. براي هر کدام از 
خاك، نوع زمین و شیب زمین، يزیحاصلخيهایژگیو

وزن هاآنطبق فرمول زیر، مواردي در نظر گرفته و به 
داده شد.

PLAVکیفیت زمین=
hla= منطقهداربیشيهانیزممیزان
Vla واقع در دشتيهانیزم= میزان
Wiارزش داده شده براي نوع زمین =i=1 - 2)1 =
مستقر در يهانیزم= 2قرار گرفته روي تپه و يهانیزم

دشت و دره).
Sci=شیبيبندطبقهi= 1 - = شیب کم، 3= مسطح، 4(4

= شیب زیاد).1= شیب متوسط، 2
Fci حاصلخیزي خاك =i= 1 - = 2= خوب، 3= عالی، 4(4

Rasul)= ضعیف)1متوسط،  et al., 2004).

منظور از این متغیر، دانش، آگاهی و مهارت :هنر تولید
کشاورزي است يهاتیفعالنحوه مدیریتی او درکشاورز و 

که در قالب چندین سؤال با طیف لیکرت مورد سنجش 
قرار گرفت.

فشارهایی که از محیط اجتماعی روستا و :فشار اجتماعی
یر کاربري اراضی، بر فرد وارد تغیيخانواده در زمینه

هایی در قالب طیف لیکرت در پرسششود. بامی
ها نظر نجش قرار گرفت. این پرسشپرسشنامه مورد س

پاسخگو را نسبت به تأثیر نظرات سایر کشاورزان روستا، 
کارشناسان جهاد و مرکز خدمات پیرامون صحیح یا 

هاي زمین نشان ناصحیح بودن برخی انواع تغییر کاربري
دهد.می

کاربري زمین يهاستمیسانواع :تغییر کاربري زمین
يهانیزمکل يموجود در منطقه با پرسش در زمینه

روستا، سطح زیر کشت شتوي، سطح زیر کشت صیفی، 
، 1357يهاسالمیزان باغ و باغ شهر در سه برهه زمانی 

به زیر کشت مورد بررسی قرار گرفت.1389و 1372
يهانیزممراتع یابردن مراتع و همچنین تبدیل 

يهاستمیسباغ شهري از جمله يهاوعهمجمکشاورزي به 
.باشدیمالعه ییر کاربري زمین در منطقه مورد مطعمده تغ
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و بحثهاافتهی
تغییرات میزان اراضی

تغییرات کاربري زمین با استفاده از تغییرات در میزان 
شت شتوي و صیفی، میزان باغ و ، سطوح زیر کهانیزم
تا زمان انجام پژوهش، ساله32شهر در طی یک دوره باغ

سه نقطه در این دوره انتخاب و به .مورد سنجش قرار گرفت
طور خاص مورد مطالعه قرار گرفت. نقطه آغاز دوره (سال 

) و نقطه پایان دوره (زمان 1372)، نقطه میانی (سال 1357
هستند که اطالعات مورد ییهابرهه)، 1389سال پژوهش، 

شد. الزم به ذکر است يآورجمع، هازماناز پژوهش در این نی
مصادف با آغاز ورود بحث پایداري در مطالعات 72که سال 

تواندیماجتماعی نیز بوده است، بنابراین بررسی این دوره 
امکان مقایسه پیش و پس از آغاز بحث پایداري در مطالعات 

در واقعیت را طبق آنچه در صحنه کشاورزي و کاربري زمین 
و عمل اتفاق افتاده است، نشان دهد.

العه در میزان کل اراضی تحت پوشش روستاهاي مورد مط
6000هکتار تا حداکثر 90حداقل يدامنهدر 1357سال 

هکتار بوده است. این در حالی است که این میزان با افزایشی 
) به دامنه بین 1389قابل توجه در زمان انجام پژوهش (سال 

50در هاباغهکتار رسیده است. میزان 11000تا 150
25هکتار، در 20درصد از روستاهاي موردمطالعه کمتر از 

درصد 25هکتار و در 140تا 20ا بین درصد از روستاه
باغ هکتار 140بیش از نیز داراي روستاهاي باقیمانده 

.باشندیم
طبق آمار توصیفی، میزان سطح زیر کشت محصوالت شتوي 

هکتار 150درصد از روستاهاي مورد مطالعه کمتر از 42در 
درصد از روستاها بین 35. این در حالی است که در باشدیم

درصد از 23تنها در این میزان، هکتار و 600تا150
هکتار بوده است. طبق 600روستاهاي مورد مطالعه بیش از 

مورد مطالعه يروستاهايهانیزم، سطح کمتري از هاافتهی
68الت صیفی اختصاص یافته است. حدود براي کشت محصو

120درصد از روستاها داراي سطح زیر کشت صیفی کمتر از 
شت عدم کا،. حتی در برخی از روستاهاباشندیمهکتار 

زراعی به صورت يهانیزممحصوالت صیفی و رها ساختن 
نیاز آبی بیشتر فصل تابستان گزارش شده است.در آیش 

يهاساليهایآبمحصوالت تابستانه، وجود خشکسالی و کم
. کاهش باشدیماخیر، از جمله دالیل احتمالی این موضوع 

1389در سال ژهیوبهسطح زیر کشت محصوالت صیفی 
فردي يهایژگیوبه منظور توصیف بوده است. چشمگیر

کشاورزان مورد مطالعه، باید اذعان نمود که میانگین سنی 
. سطح سواد کشاورزان باشدیمسال 52پاسخگویان معادل 

که ياگونهبه ،شودیمدر حد ضعیف ارزیابی نیزمنطقه
سال بوده 4ان تحصیالت پاسخگویان به طور متوسط میز

سال 35نیز کشاورزانيهاتیفعالاست. میانگین سابقه 
است.

همبسـته، مشـخص کـرد    يهاگروهآزمون تحلیل واریانس در 
میزان اراضی، حـداقل در دو دوره زمـانی   يهانیانگیمکه بین 

وجود دارد و همان طور کـه  001/0تفاوت معناداري در سطح 
، میـزان اراضـی   دهـد یمـ در هر سال نشان هانیانگیممقادیر 

داراي یک روند صعودي بوده است. میانگین میـزان اراضـی در   
هکتـار  63/1047برابر بـا  )1341اصالحات ارضی (سال زمان 

هکتـار  16/1279، ایـن میـزان بـه    57اما در سـال  بوده است 
46/1608، میانگین میزان اراضی برابر با 72رسیده و در سال 

هکتار و در نهایـت میـانگین فعلـی اراضـی روسـتاهاي مـورد       
. میـزان ویلکـس   باشـد یمهکتار 50/1702مطالعه نیز برابر با 

ان کـه ایـن میـز   باشـد یم763/0المبدا در این آزمون برابر با 
بـودن  تـر يقوباشد، نشان دهنده ترکینزدهرچه به عدد یک،

، شـود یمـ مشـاهده  1. همان طور که در نمودار ستهاتفاوت
ــاوت     ــانی، تف ــداقل در دو دوره زم ــی ح ــانگین اراض ــین می ب

ایـن تفـاوت   نکـه یامعناداري وجود دارد، حال براي تشـخیص  
زمـانی وجـود داشـته اسـت از     يهـا دورهبین کدام هانیانگیم

ان داد استفاده شد. نتایج آزمون تبعـی نشـ  LSDآزمون تبعی 
ر هر چهـار دوره زمـانی   که بین تفاوت میانگین میزان اراضی د

به دو تفاوت معنادار وجود دارد.به صورت دو 
مقایسه متغیرهاي مربوط به زمین در دو سیستم افزایشی و 

کاهشی کشاورزي
ره گردید، روستاهاي مورد مطالعه در این همان طور که اشا

پژوهش از لحاظ نوع سیستم کاربري زمین به دو گروه 
روستاهاي با سیستم افزایشی کشاورزي و روستاهاي با 

ي شدند. منظور از بندطبقهسیستم کاهشی کشاورزي 
سیستم افزایشی کشاورزي، به زیر کشت رفتن مراتع در طی 

گذشت زمان به میزان زمان است، بدین منظور که با 
هاي کشاورزي، افزوده شده است. سیستم کاهشی زمین

هاي کشاورزي نیز شامل تغییر کاربري مراتع و یا زمین
ها از شهرها است، بدین مفهوم که کاربري آنکشاورزي به باغ

حالت کشاورزي خارج شده و منجر به کاهش میزان 
است.هاي داراي کاربري کشاورزي گردیدهزمین
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وجود ندارد.يداریمعنتفاوت 05/0در سطح LSDند، با آزمون اهکه با حروف مشترك مشخص شدییهانیانگیم* 
Wilks` Lambda= 0.763 ;   F= 5.889  ;   Sig= 0.001

همبسته جهت بررسی اختالف بین میزان اراضی در طول زمانيهاگروهنتایج آزمون تحلیل واریانس در -1نمودار 

-T، آزمون2نمودار اساس بر:1341اراضی در سال میزان 

test ان زمین در زمـ که بین میانگین میزان دهدیمنشان
در دو نـوع سیسـتم کاهشـی و افزایشـی     اصالحات ارضـی 

وجود داشـته  يداریمعنتفاوت 01/0کشاورزي، در سطح 
در سیستم کاهشی کشاورزي بیشـتر  این میزانو میانگین 

میـزان اراضـی   هاافتهیاز سیستم افزایشی بوده است. طبق 
متعلق به روستاهاي سیسـتم کاهشـی بیشـتر از نـوع دوم     

جدیدي در قالب يهايکاربربوده بنابراین طی زمان تغییر 
اتفاق افتاده است.هاآنشهري، در باغيهاستمیس

ن میـزان اراضـی   بین میانگی: 1357میزان اراضی در سال 
در دو نـوع روسـتاهاي بـا سیسـتم     1357روستا در سـال  

اهشی و افزایشی کشاورزي، تفـاوت معنـاداري در سـطح    ک
. بـدین مفهـوم کـه    )2(نمـودار  وجود داشته اسـت 003/0

در روسـتاهاي سیسـتم   57میزان اراضـی روسـتا در سـال    
کاهشی کشاورزي بیشتر از روستاهاي با سیسـتم افزایشـی   

کشاورزي بوده است.
72میزان اراضی روستا در سال :1372میزان اراضی در سال 

کـه بـین   دهـد یمـ در دو نوع سیستم مورد مطالعه، نشان 
در دو نــوع سیســتم 72میــانگین میــزان اراضــی در ســال 

اسـت  مشـاهده شـده   0001/0در سـطح  داریمعنـ تفاوت 
در این بخش نیز میانگین میزان اراضـی سـال   ).2نمودار (

یشـتر از  در روستاهاي با سیستم کاهشـی کشـاورزي ب  72

ییهـا يکـاربر نوع دیگر است. بنابراین دلیـل وقـوع تغییـر    
شهري در ایـن نـوع روسـتاها، بـه     باغيهامجموعههمچون 

علــت در دســترس داشــتن میــزان بیشــتر زمــین، توجیــه 
.شودیم

بین میـانگین میـزان اراضـی    :1389میزان اراضی در سال 
، در دو نوع سیستم کاهشـی و افزایشـی  89روستا در سال 

وجود دارديداریمعنتفاوت 0001/0کشاورزي، در سطح 
و در این حالت نیـز مشـابه سـه قسـمت قبـل،      )2(نمودار 

میانگین میـزان اراضـی روسـتا در روسـتاهاي بـا سیسـتم       
کاهشی کشاورزي، بیشتر از نوع دوم است. بنابراین میـزان  

تـا  اصالحات ارضیاراضی روستا از زمان تعیین مستثنیات
ر، در روســتاهاي سیســتم کاهشــی کشــاورزي زمــان حاضــ

بیشتر از روستاهاي بـا سیسـتم افزایشـی کشـاورزي بـوده      
. مقایسه تغییـرات میـزان اراضـی از زمـان اصـالحات      است

میان روسـتاهاي  ياسهیمقاتا حال حاضر، به صورت ارضی
قابـل  2با سیستم کاهشی و افزایشی کشاورزي در نمـودار  

مشاهده است.
اي تغییر کاربري روستاهایی که داردهدیمنشان2نمودار 

شهر بودند، به دالیل توان روستاییان بـراي  زمین از نوع باغ
تبدیل نمودن اراضی ملی به اراضی تحت مالکیت خصوصی 
ــوده اســت در حــالی کــه ایــن تغییــرات در   ــاال ب روســتا ب
روستاهاي دسته دوم، محدود بوده است. همچنـین تغییـر   
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، اندشدهکاربري در روستاهایی که در نزدیکی شهرها، واقع 
.شودیمبا شدت بیشتري مشاهده 
بین میانگین سطح زیر کشت سطح زیر کشت صیفی:

در دو طبقه روستاهاي سیستم کاهشی و افزایشی جاتیفیص
داریمعنتفاوت005/0، در سطح 57کشاورزي در سال 

وجود دارد. میانگین سطح زیر کشت در سیستم افزایشی 
میانگین کشاورزي، بیشتر از سیستم کاهشی است. بین

در دو نوع سیستم مورد جاتیفیصسطح زیر کشت 
001/0نیز تفاوت معناداري در سطح 72مطالعه در سال 

وجود دارد و میانگین سطح زیر کشت در روستاهاي با 
تر از نوع دوم بوده است. سیستم کاهشی کشاورزي کم

سطح زیر کشت در دو نوع سیستم يهانیانگیمتفاوت 
001/0، در سطح 89روستایی مورد مطالعه در سال 

معنادار شده است. مشابه نتیجه حاصل از مقایسه سطح 
، در این 72و 57در دو دوره زمانی جاتیفیصزیر کشت 

حالت نیز، میانگین سطح زیر کشت در روستاهاي با
سیستم افزایشی کشاورزي، بیشتر از سیستم کاهشی 

).2کشاورزي شده است (جدول 

تفاوت بین میانگین این متغیر در دو نوع میزان باغ:
0001/0سیستم کاهشی و افزایشی کشاورزي، در سطح 

در سیستم 57است. میانگین میزان باغ سال داریمعن
است. کاهشی بسیار باالتر از سیستم افزایشی کشاورزي

در دو نوع سیستم 72بین میانگین میزان باغ در سال 
مشاهده داریمعنتفاوت 008/0مورد مطالعه، در سطح 

، میانگین این 57شده است. در این سال نیز مشابه سال 
متغیر در روستاهاي با سیستم کاهشی کشاورزي بیشتر 

در دو 89است. تفاوت میانگین متغیر فوق الذکر در سال 
01/0ستم کاهشی و افزایشی کشاورزي، در سطح نوع سی

معنادار است و این میانگین در روستاهاي با سیستم 
کاهشی کشاورزي باز هم باالتر است. با توجه به بیشتر 

در 89و 72، 57بودن میانگین میزان باغ در سه دوره 
اذعان داشت که توانیمسیستم کاهشی کشاورزي، 

يهاباغاقدام به ایجاد شرایط این نوع روستاها براي
مساعدتر از زراعت بوده است، به همین دلیل نیز، در طی 

این دسته از روستاها تبدیل به يهانیزمزمان، 
شهري شده است.باغيهامجموعه

مقایسه تغییرات میزان زمین از زمان مستثنیات تا حال حاضر در دو سیستم کاهشی و افزایشی کشاورزي-2نمودار 
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استیودنت جهت بررسی اختالف بین روستاهاي دو نـوع سیسـتم کاهشـی و افزایشـی کشـاورزي از نظـر       -نتایج آزمون تی-2جدول 
متغیرهاي مربوط به زمین

نام متغیر
سیستم افزایشی کشاورزيسیستم کاهشی کشاورزي

tSigآماره  انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
شت صیفی در سال سطح زیر ک

(هکتار)57
60/6958/5448/30887/56193/2 -005/0

سطح زیر کشت صیفی در سال 
(هکتار)72

20/7797/4762/30988/43466/3-001/0

سطح زیر کشت صیفی در سال 
(هکتار)89

2618/2142/16604/26568/3 -001/0

53802/75357/3451/8274/4001/0(هکتار)57میزان باغ در سال 
50/47969/71249/10952/29573/2008/0(هکتار)72میزان باغ در سال 
54177/62282/15198/41646/201/0(هکتار)89میزان باغ در سال 

72میزان باغ شهر در سال 
(هکتار)

928/1720/014/166/3001/0

89میزان باغ شهر در سال 
(هکتار)

50/21599/256862/2675/5001/0

ریغمیزان زمین با مالکیت 
(هکتار)یمحل

166511/222770/18124/39351/4001/0

45/1817/360/2001/4003/099/0مدیریت پایدار زمین (کل)
.10- 50پایدار زمین: تیریمدریمتغطیف *

شهري، طی باغيهامجموعهپدیده ایجاد :میزان باغ شهر
چندین سال اخیر در کشور، مشاهده شده است. بنابراین 

وجود نداشته است. همان ییهادهیپدچنین 57در سال 
عه نیز هیچ کدام در آن روستاي مورد مطال60طور که در 

. بنابراین آزمونی در این مرحله، اندنداشتهشهر زمان، باغ
، شهرها، به تدریج، ایجاد باغ72در سال انجام نشده است.

اندك بوده است. بین میانگین هاآنآغاز شده بود اما مقدار 
میزان باغ شهر در دو نوع سیستم کاهشی و افزایشی 

مشاهده يداریمعنتفاوت 001/0کشاورزي، در سطح 
شهرها در بدین مفهوم که میانگین میزان باغشده است. 

شی کشاورزي، بسیار بیشتر از روستاهاي با سیستم کاه
نیز بین میانگین 89در سالهمچنیننوع دیگر است. 

شهر در دو نوع سیستم، تفاوت معناداري در میزان باغ
و بالطبع این میانگین در وجود دارد0001/0سطح 

روستاهاي با سیستم کاهشی کشاورزي بیشتر بوده است.
سیستم کاهشی و ، روستاهاي با 2با توجه به نتایج جدول 

یریت پایدار زمین با یکدیگر افزایشی کشاورزي از لحاظ مد
تی نداشته و میانگین مدیریت زمین در هر دو سیستم تفاو

؛ باشدیمنیز حد متوسط طیف متغیر مذکورکمتر از 

که هیچ یک از دو نوع سیستم دریافت توانیمبنابراین 
پایداري تغییر کاربري زمین در راستاي حرکت به سمت 

نبوده است.
نوع سند وضعیت نشان دهنده ،3جدول :نوع سند زمین

کشاورزان در دو نوع سیستم روستایی کاهشی و يهانیزم
. طبق این جدول، سند زمین باشدیمافزایشی کشاورزي 

از کشاورزان سیستم افزایشی کشاورزي، از نوع 36/53%
اصالحات ارضی است در حالی که این نوع سند براي 

. سند باشدیم% 67/83کشاورزان سیستم کاهشی معادل 
کشاورزان سیستم افزایشی کشاورزي از % از42/14زمین 

از نوع سند غیررسمی و باالخره %15/21نوع رسمی، 
ند است. در مقابل زمین از آنان فاقد س%05/11زمین 

کشاورزان سیستم کاهشی کشاورزي داراي سند 04/2%
%04/4نهایت داراي سند غیررسمی و در %20/10رسمی، 

نیز فاقد سندي براي زمین خود هستند. آزمون مربع کاي 
که بین متغیرهاي نوع سند دهدیمدر این حالت نشان 

ود دارد زمین و نوع سیستم کشاورزي در روستا، رابطه وج
، طبق جدولاست.داریمعن001/0و این رابطه در سطح 

سیستم گروهنوع سند اکثریت اهالی روستاهاي دو 
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از تقسیم حاصلسندي است که همان افزایشی و کاهشی 
اما نکته ؛ استبودهاز دوران اصالحات ارضی پس هانیزم

در قابل تأمل دیگر کمتر بودن تعداد افرادي است که 
داراي سند يهانیزمداراي روستاهاي با سیستم کاهشی، 

با گروهزیرا اهالی این ؛غیررسمی یا فاقد سند هستند
کشاورزي و تبدیل به يهانیزمقطعه قطعه کردن 

شهرها، قصد فروش هر قطعه را داشتند و این هدف باغ
، گروه دیگراما در ؛ باشدینمریپذامکانبدون داشتن سند 

زراعی بعضاً به هدف يهانیزمطح زیر کشت افزایش س
نیز عمدتاً بین هانیزمکشت و کار بوده و انتقال 

شودیمانجام یفامیلافراد با نسبت خانوارهاي روستایی یا 
غیررسمی بوده و نیاز به انتقال سند رسمی فرآینديکه 

با سند غیررسمی یا فاقد يهانیزمبنابراین تعداد ؛ نیست
هاي با سیستم افزایشی بیشتر است.سند در روستا
متغیر کیفیت زمین، به عنوان یکی از شیب زمین:

متغیرهاي میانجی و مهم در پژوهش مطرح شد. متغیر 
کیفیت زمین، توسط ترکیبی از مواردي همچون میزان 

و مسطح، میزان شیب زمین و داربیشيهانیزم
حاصلخیزي خاك زمین، محاسبه شده است. در نتیجه 
براي سنجش متغیر کیفیت زمین، الزم است میزان شیب 
زمین روستاهاي مورد مطالعه را دانست. براي بررسی 

مورد يهانمونهکشاورزي يهانیزممتغیر میزان شیب 
ن مطالعه در دو نوع سیستم کشاورزي پژوهش از آزمو

مربع کاي استفاده شد. بر اساس این آزمون، در مورد 
کشاورزان ساکن در روستاهاي با سیستم کاهشی 

% از آنان بدون شیب (مسطح)، 53/26کشاورزي، زمین 
% 48/24% با شیب متوسط و 77/38% با شیب کم، 20/10

که در حدود دهدیمبا شیب زیاد بوده است. آمار نشان 
ن دسته داراي شیب متوسط و ایيهانیزمدرصد از 60

% بدون شیب، 61/59زیاد هستند. در گروه مقابل، زمین 
% 57/10% با شیب متوسط و 30/17% با شیب کم، 5/12

دهدیمبا شیب زیاد بوده است. اطالعات این گروه نشان 
این دسته، بدون شیب و یا يهانیزمکه بیش از نیمی از 

با شیب کم است.
داراي يهانیزمکه شودیم، مشخص اهدادهبنابراین طبق 

توانیمشیب زیاد براي زراعت مناسب نبوده و در عوض 
ایجاد نمود. در ییهانیزمشهرها را در چنین باغات و باغ

به اقتضاي نوع نتیجه روستاهاي با سیستم کاهشی
، براي گسترش هاآنبودن داربیشمنطقه و يهانیزم

زراعت مناسب نبوده، لذا به سوي تغییر کاربري و تبدیل 
شهرها پیش رفته است. در عوض، زمین باغات و باغبه 

مناسب براي کشت و کار کشاورزي، بایستی مسطح و یا با 
شیب کم باشد. از همین روست که در روستاهاي با 
سیستم افزایشی، گسترش چشمگیر سطح زیر کشت 

يهاافتهی. شودیماعی در گذر زمان مشاهده محصوالت زر
استداللحاصل از آزمون کاي اسکوئر نیز، گواهی بر این 

است، زیرا طبق نتایج میان شیب زمین و نوع سیستم 
داریمعنرابطه 0001/0کشاورزي در روستا در سطح 

4حاصل از این آزمون در جدول يهاافتهیوجود دارد. 
قابل مشاهده است.

عه در دو نوع سیستم کشاورزي موجودکشاورزان مورد مطاليهانیزمجدول توافقی براي نمایش توزیع نوع سند -3جدول 

Chi-square = 15.678                      P = 0.001

جمع فاقد سند غیر رسمی اصالحات ارضی رسمی
نوع سند
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کشاورزان مورد مطالعه در دو نوع سیستم کشاورزي موجوديهانیزمجدول توافقی براي نمایش توزیع شیب -4جدول 

ا تا بازار که هر روستيافاصلهمیزان :متغیرهاي محیطی
د از جمله مسائل مهم در هر روستا فروش محصوالت خود دار

يهاافتهیاین متغیر در نتایج بررسی . دیآیمبه حساب 
Pender(مطالعات et al., 2004; Levia & Page, 2000;

Rasul et al., (2004; Thapa &Rasul, 2006; Agarwal et

al., ، 5بر اساس جدول . باشدیمنیز قابل مشاهده 2002
که بین میانگین دهدیمنتیجه آزمون تی استیودنت نشان 

فاصله تا مرکز استان و یا فاصله تا بازار فروش محصوالت 
صیفی، در روستاهاي دو سیستم کاهشی و افزایشی 

معناداري وجود ندارد. کشاورزي، تفاوت 
هوا اهمیت بررسی شرایط آب و هوایی و میزان درجه حرارت 

تغییر کاربري زمین مشخص يدر مطالعات پیشین در زمینه
,Potschinهاپژوهشاین متغیر در برخی شده است. 2009;)

Rasul et al., 2004; Thapa &Rasul, 2006; Urruty et al.,

مشخص T-testحاصل از آزمون نتیجهنیز آمده است.) 2016
ساخت که بین میانگین درجه حرارت هوا در روستاهاي دو 

تفاوت 0001/0نوع سیستم مورد مطالعه، در سطح 
وجود دارد و میانگین دما در روستاهاي با سیستم يداریمعن

است. بنابراین طبق این یافته ترنییپاکاهشی کشاورزي 
يهامجموعهنتیجه گرفت که یکی از دالیل ایجاد توانیم

شهري در روستاها، خنک و مطلوب بودن هواي آن مناطق باغ
کاربري در تغییر تواندیماست. بنابراین کیفیت آب و هوایی 

، اطالعات حاصل از این آزمون 5جدول زمین مؤثر باشد. 
.دهدیمرا نشان 

عامل میزان جمعیت و رشد آن در طول زمان و تأثیري که 
در اکثر مطالعات در بر روند تغییر کاربري زمین دارد 

تغییر کاربري زمین آمده است. اطالعات در يزمینه
جمعیت که در نهایت تبدیل به فاکتور درصد يزمینه

در مطالعات شودیمتغییر جمعیت و رشد جمعیت 
)Azadi et.al., 2010; Amsalu et al., 2002; Pemder et

al., 2004; Rasul et al., 2004; Muller & Zeller, 2002;
Han & He, 1999; Fazal, 2000; Hu & Lin, 2004;

Thapa & Rasul, 2006; Agarwal et al., ) نیز آمده 2002
، نتیجه آزمون تی استیودنت 5است. طبق اطالعات جدول 

نشان داد که بین میانگین جمعیت فعلی در دو سیستم 
وجود دارد و داریمعنتفاوت 05/0مورد مطالعه، در سطح 

ن جمعیت، در روستاهاي با سیستم کاهشی میانگی
حاصل يهاافتهیکشاورزي بیشتر از سیستم دیگر است. از 

چنین نتیجه توانیماز مقایسه میانگین میزان جمعیت، 
شهري و گسترش آن در باغيهامجموعهگرفت که وجود 

فاکتور .گرددیمروستا، موجب افزایش جمعیت آن روستا 
يهانیزمکیفیت زمین که متشکل از مواردي چون میزان 

و مسطح یک روستا و همچنین وضعیت داربیش
Rasul(هامطالعهدر برخی باشدیمهانیزمحاصلخیزي 

et al., 2004; Thapa & Rasul, یز مطرح شده ن)2006
نشان داد که بین میانگین T-testاست. نتایج آزمون 

کیفیت زمین در روستاهاي با سیستم کاهشی و افزایشی 
وجود دارد. يداریمعنتفاوت 007/0کشاورزي، در سطح 

میانگین کیفیت زمین در روستاهاي با سیستم کاهشی 
.باشدیمکشاورزي، بیشتر 

، نشان دهنده ییالقی بودن یا 6جدول ییالقی بودن روستا:
نبودن روستاهاي مورد مطالعه در دو نوع سیستم کاهشی 
و افزایشی کشاورزي است. بر اساس این جدول، تمامی 
پاسخگویانی که در سیستم کاهشی کشاورزي قرار گرفته 
بودند، ییالقی بودن روستاي محل زندگی خود را تأیید 

در این زمینه مشخص نمودند. نتایج آزمون مربع کاي 
که میان ییالقی بودن روستا و نوع سیستم کندیم

وجود 0001/0در سطح يداریمعنکشاورزي آن، رابطه 
دارد.

دریافت که شرایط آب و هوایی توانیمطبق یافته فوق، 
براي ایجاد ويسازنهیزممساعد و ییالقی بودن مناطق، 

ز روستاها شهري در این دسته اباغيهامجموعهگسترش 
شده است.

جمع زیاد متوسط کم مسطح
شیب زمین

سیستم کشاورزي
49

)100(%
12

)48/24(%
19

)77/38(%
5

)20/10(%
13

)53/26(% سیستم کاهشی کشاورزي
208

)100(%
22

)57/10(%
36

)30/17(%
26

)5/12(%
124

)61/59(% سیستم افزایشی کشاورزي
257

)100(%
34

)2/13(%
55

)4/21(%
31

)1/12(%
137

)3/53(% جمع کل
Chi-square = 22.659                 P= 0.000
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کاهشـی و افزایشـی کشـاورزي از نظـر     ختالف بین روسـتاهاي دو نـوع سیسـتم   استیودنت جهت بررسی ا-نتایج آزمون تی-5جدول 
متغیرهاي محیطی

نام متغیر
سیستم افزایشی کشاورزيسیستم کاهشی کشاورزي

tSigآماره  انحراف معیارمیانگینمعیارانحرافمیانگین

25/0- 90/3824/236471/14614/1فاصله تا بازار فروش محصوالت صیفی (کیلومتر)
42/0- 462194/5166/1880/0فاصله تا مرکز استان (کیلومتر)

0001/0- 50/1697/334/2384/248/6)گرادیسانتمتوسط درجه حرارت (
357507/4007204746/168499/105/0روستا (نفر)میزان جمعیت فعلی 

44/18150/18176/7950/8281/2007/0کیفیت زمین (بدون واحد)

جدول توافقی براي نمایش ییالقی بودن یا نبودن روستا در دو نوع سیستم کشاورزي موجود-6جدول 

Chi-square = 82.257                 P= 0.000

از دیگر متغیرهاي کلیدي که در :متغیرهاي اقتصادي
مورد بررسی قرار مطالعات تغییر کاربري زمین همواره

متغیرهاي بعد اقتصادي است. گرفته شده است،
تأثیرگذاري متغیرهاي اقتصادي همچون درآمد حاصل از 

نیز جزء یزراعریغکشاورزي و درآمد يهاتیفعال
,Muller & Zeller(مطالعات برخی يهاافتهی 2002;

Amsalu et al., 2007; Getimis & Spanidis. 1999 (
بوده است.

دو متغیر میزان وام دریافتی از منابع دولتی و میزان وام 
دریافتی از منابع غیردولتی در دو نوع سیستم کشاورزي 

ی قرار گرفت. موجود، توسط آزمون تی استیودنت مورد بررس
منظور از متغیرهاي فوق الذکر، متوسط میزان وامی است که 

شته از سال گذ5کشاورزان روستاهاي مورد مطالعه طی 
. نتایج نشان داد که منابع دولتی یا غیردولتی دریافت کردند

بین میانگین میزان وام دریافتی از منابع دولتی در دو نوع 
وجود دارد و این داریمعنتفاوت 05/0سیستم، در سطح 

میزان براي روستاهاي با سیستم افزایشی کشاورزي بیشتر 
وام نیز، آزمون تی يمورد متغیر دیگر در زمینهدراست.

استیودنت نشان داد که بین میانگین میزان وام دریافتی از 

منابع غیردولتی در دو نوع سیستم کشاورزي در سطح 
ا با این تفاوت که ام؛ حاصل شدداریمعنتفاوت 007/0

میانگین میزان وام دریافتی از نوع غیردولتی در روستاهاي با 
سیستم کاهشی کشاورزي باالتر بود. بنابراین کشاورزان ساکن 
در روستاهاي با سیستم افزایشی کشاورزي بیشتر از منابع 

در حالی که ساکنین کنندیمدولتی براي دریافت وام، اقدام 
اهشی کشاورزي از منابع غیردولتی روستاهاي با سیستم ک

-T. اطالعات حاصل از آزمون رندیگیمبراي گرفتن وام، بهره 

test قابل مشاهده است.7ذکر شده در جدول
آزمون مربع کاي در مورد انجام غیر زراعی: يهاتیفعال
در دو نوع سیستم کشاورزي مورد یزراعریغيهاتیفعال

نشان داده شده است. منظور از این نوع 8مطالعه در جدول 
درآمد، متوسط درآمد سالیانه کشاورزان روستاهاي مورد 

غیر زراعی است که به عنوان شغل دوم يهاتیفعالمطالعه از 
نشان داد که هاافتهیپس از کشاورزي به آن اشتغال دارند. 

کشاورزي در يهاستمیسو یزراعریغيهاتیالفعمیان انجام 
وجود دارد. پاسخگویان سیستم داریمعنرابطه 005/0سطح 

يهاتیفعال% داراي 26/63کاهشی کشاورزي اعالم کردند که 
درصد از آنان شغل 73/26نیز هستند و تنها یزراعریغ

جمع خیر بلی
ییالقی بودن

سیستم کشاورزي
49

)100(%
0

)0(%
49

)100(% سیستم کاهشی کشاورزي
208

)100(%
149

)63/71(%
59

)36/28(% سیستم افزایشی کشاورزي
257

)100(%
149

)58(%
108

)42(% جمع کل
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اما در سیستم افزایشی ؛ دیگري جز کشاورزي نداشتند
% تنها در شغل کشاورزي مشغول هستند و 13/59يکشاورز

بنا بر% داراي شغل دیگري جز کشاورزي نیز هستند. 86/40
نتایج حاصل از آزمون مربع کاي، اکثر ساکنین روستاهاي با 
سیستم کاهشی کشاورزي داراي شغل دیگري به جز 

اما در روستاهاي با سیستم افزایشی ؛ کشاورزي نیز هستند
مشغول و زرعاد به انجام زراعت و کشت کشاورزي، اکثر افر

بوده و به میزان کمتري، مبادرت به انجام شغل دیگري 
.اندنموده

میزان درآمد حاصل از يهانیانگیمتفاوت میان يدر زمینه
در دو نوع سیستم کشاورزي مورد یزراعریغيهاتیفعال

مطالعه، آزمون تی استیودنت انجام شد. نتایج حاصل از این 
ریغآزمون مشخص ساخت که بین میانگین میزان درآمد 

داریمعنتفاوت 0001/0در دو نوع سیستم، در سطح یزراع
. میانگین میزان این درآمد در )7(جدول وجود دارد

اورزي، بیشتر است. زیرا روستاهاي با سیستم کاهشی کش
همان طور که آزمون مربع کاي نشان داد، اکثر ساکنین 
روستاهاي با سیستم کاهشی، داراي شغل غیر از کشاورزي 

پس منطقی است که میانگین میزان درآمد )،8(جدول بودند
نیز براي آنان بیشتر از گروه مقابل باشدیزراعریغ

، 9بر اساس اطالعات مندرج در جدول متغیرهاي فردي:
که بین میانگین متغیرهاي فردي کشاورزان شودیممشخص 

روستاهاي مورد مطالعه، مانند سن، سطح سواد و سابقه 
کشاورزي در دو نوع سیستم کاهشی و افزایشیيهاتیفعال

کشاورزي، تفاوت معناداري وجود ندارد.
در این قسمت به عوامل مؤثر بر انواع تغییر کاربري زمین: 

منظور تعیین عوامل تأثیرگذار بر تعیین انواع تغییر کاربري 
زمین رگرسیون انجام شده است. با توجه به ماهیت دووجهی

))، 1) و افزایشی (0بودن متغیر وابسته (سیستم کاهشی (
رگرسیون لجستیک گام به گام استفاده شد. معادله رگرسیون 

به صورت زیر است:

جزئیات نتایج حاصل از آخرین گام رگرسیون با توجه به 
آورده 10در جدول اندشدهمتغیرهایی که وارد معادله 

شده است. طبق رگرسیون، متغیر متوسط درجه حرارت 
در گام اول وارد معادله شده و از جمله فاکتورهاي تعیین 
کننده احتمال وقوع سیستم کاهشی و افزایشی است. 

نشان دهنده این Bمثبت و منفی ضریبيهاعالمت
احتمال است، بدین مفهوم که متغیرهاي با ضریب مثبت 

گر این است که با افزایش این دسته از متغیرها (مانند بیان
متوسط درجه حرارت روستا) احتمال وقوع سیستم 

. در مقابل شاهد گرددیمافزایشی کشاورزي نیز بیشتر 
سیستم کاهشی کشاورزي در روستاهاي با متوسط درجه 

که به نوعی روستاهاي خوش و آب و هواتر ترنییپاحرارت 
، خواهیم بود.شوندیمو ییالقی محسوب 

در گام دوم رگرسیون، متغیر کیفیت زمین نیز همراه با 
متوسط درجه حرارت وارد معادله گردیده است. همان طور 
که در تعریف کیفیت زمین بیان شد، متغیر فوق متشکل 
از پارامترهایی چون شیب زمین، نوع و بافت خاك 

. این متغیر طبق جدول رگرسیون، داراي ضریب باشدیم
چنین تفسیر نمود که هر چه توانیما ، لذباشدیممنفی 

منطقه داراي شیب بیشتر باشد احتمال وقوع يهانیزم
. یافته حاضر در عمل نیز سیستم کاهشی بیشتر خواهد بود

واقع در شیب زیاد براي يهانیزمزیرا باشدیممنطقی 
زراعت مناسب نبوده و ایجاد باغات و باغ شهرها گزینه 

اصل از کشاورزي و رشد جمعیت . درآمد حباشدیمبهتري 
يهاگامنیز متغیرهاي دیگري هستند که به ترتیب در 

. درآمد اندشدهسوم و چهارم وارد معادله رگرسیون 
کشاورزي با ضریب مثبت نشان دهنده این است که با 
افزایش سطح درآمد حاصل از کشاورزي با افزایش احتمال 

بود و رشد وقوع سیستم افزایشی کشاورزي همراه خواهد
جمعیت با عالمت منفی، بیانگر این موضوع است که 

پراحتمال وقوع سیستم کاهشی کشاورزي در روستاهاي 
بیشتر می باشد.ترتیجمع

Y= نوع تغییر کاربري زمین (سیستم افزایشی کشاورزي یا 
سیستم کاهشی کشاورزي)

یستم کاهشی کشاورزي)

Y= 541/14- + 877/0 x1 507/0- x2 + 528/0 x3 482/0- x4

X١= (سانتیگراد)متوسط درجه حرارت روستا 
X2= کیفیت زمین (بدون واحد)
X3= درآمد حاصل از کشاورزي (تومان)
X4= )درصدرشد جمیعت (
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کاهشی و افزایشی کشاورزي از نظر ختالف بین روستاهاي دو نوع سیستماستیودنت جهت بررسی ا-نتایج آزمون تی-7جدول 
متغیرهاي اقتصادي

نام متغیر
سیستم افزایشی کشاورزيسیستم کاهشی کشاورزي

tsigآماره  انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
سال گذشته 5متوسط میزان وام دریافتی طی 

05/0- 13591838/480025645682692/292/1از منابع دولتی براي کشاورزي (تومان)

سال گذشته 5متوسط میزان وام دریافتی طی 
61020406/656072536187501/552610772/2007/0از منابع غیردولتی براي کشاورزي (تومان)

يهاتیفعالمتوسط درآمد سالیانه حاصل از 
47265302/524085619093751/334818069/40001/0(تومان)يکشاورزریغ

در دو نوع سیستم کشاورزي موجودیزراعریغيهاتیفعالجدول توافقی براي نمایش انجام - 8جدول 

Chi-square = 8.035             P= 0.005

از نظـر  کاهشـی و افزایشـی کشـاورزي    ختالف بین روستاهاي دو نـوع سیسـتم  استیودنت جهت بررسی ا-نتایج آزمون تی-9جدول 
متغیرهاي فردي

نام متغیر
سیستم افزایشی کشاورزيسیستم کاهشی کشاورزي

tsigآماره  انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
46/5297/509/5215/715/087/0سن (سال)

26/427/101/435/247/067/0میزان تحصیالت (سال)
09/3532/703/3561/901/098/0کشاورزي (سال)يهاتیفعالسابقه 

تغییر کاربري زمینيهاستمیسنتایج رگرسیون لجستیک عوامل تأثیرگذار بر انواع -10جدول 

Exp(B) Sig. Wald S.E. B
ریمتغ

403/2 003/0 062/9 291/0 877/0 درجه حرارت هوامتوسط
993/0 001/0 072/4 565/12 507/0 - نیزمتیفیک
990/0 001/0 154/8 12/6 528/0 يکشاورزدرآمد

877/2 004/0 009/7 126/6 482/0 - تیجمعرشد
- - 152/8 093/5 541/14- ضریب ثابت

Percentage of Right Prediction: 0.9024 McFadden R2:0. 8930

جمع خیر بلی
یزراعریغفعالیت 

سیستم کشاورزي
49

)100(%
18

)73/36(%
31

)26/63(% سیستم کاهشی کشاورزي
208

)100(%
123

)13/59(%
85

)86/40(% سیستم افزایشی کشاورزي
257

)100(%
141

)9/54(%
116

)1/45(% جمع کل
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و پیشنهادهايریگجهینت
عنـوان یکـی از تغییـرات جهـانی     تغییر کاربري زمـین بـه   

توسـعه پایـدار قـرار    يهـا بحثمحیطی در محوریت زیست
ــف    ــین داراي طی ــاربري زم ــر ک ــتردهدارد. تغیی از ياگس

محیطی است. برخی از این تـأثیرات شـامل   تأثیرات زیست
تأثیر بـر کیفیـت آب، منـابع زمینـی و هـوایی، کـارکرد و       

یندهاي اکوسیستم و همچنین تأثیر بـر سیسـتم جـوي    فرآ
ياست. در اعتبار و صحت جهانی دانش متداول در زمینـه 

زیسـت ابهامـاتی وجـود دارد. بـدین     کاربري زمین و محیط
مفهوم که نیاز به انجام مطالعـات بسـیاري در ایـن زمینـه     
ــراي عمومیــت بخشــیدن دانــش موجــود در ایــن مــورد   ب

معمول عامـل رشـد جمعیـت بـه     . به طورشودیماحساس 
زیست مطرح است. در عامل تغییر محیطنیتریاصلعنوان 

صورتی که ارتباط میان انسان، محصوالت غـذایی و تغییـر   
از عوامـل پیچیـده   يامجموعـه محیط زیست تحـت تـأثیر   

این ارتباط را ساده انگاشـت.  توانینماست و به هیچ وجه 
تـأثیر مجموعـه   در حالی که پدیـده کـاربري زمـین تحـت    

از عوامل مانند رشـد جمعیـت، توسـعه بـازار و     ياگسترده
نهادي و تکنیکی است. ایـن پدیـده همچنـین    يهاينوآور

. با توجـه  باشدیمتوسعه روستایی نیز يهااستیسمتأثر از 
متـداول کـاربري زمـین و اثـرات     يهاستمیسبه ناپایداري 

مخرب زیسـت محیطـی ناشـی از آن، شناسـایی و معرفـی      
جدید و پایدار کاربري زمین و حرکت بـه سـمت   يهاوهیش

ضــروري اســت. بــه دنبــال ایــن موضــوع همچنــین هــاآن
شناسایی و ترویج عوامـل مـؤثر بـر تصـمیم کشـاورزان در      

يهـا وشربه جـاي  ترفشردهيهاروشاده از استفيزمینه
سنتی گسترده کاربري زمین نیز مورد نیاز است.

روند صعودي میـزان اراضـی روسـتاهاي مـورد مطالعـه طـی       
ــاله حــاکی از تجــاوز گســترده و تحــت فشــار   32يادوره س

که این رونـد صـعودي   ياگونهگذاشتن منابع طبیعی است. به 
ــا سیســتم افزایشــی و کاهشــی   ــوع روســتاهاي ب در هــر دو ن

. این بدان معناست کـه روسـتاییان   شودیمکشاورزي مشاهده 
را بـه زیـر   و کشاورزان در طی زمـان، مراتـع اطـراف روسـتاها     

ده و همچنین از سوي دیگر، در کشت محصوالت کشاورزي بر
شهرها فراهم بـوده اسـت   ستاهایی که شرایط براي ایجاد باغرو

يهـا مجموعـه کشـاورزي و مراتـع بـه صـورت     يهانیزمنیز 
البتـه ایـن رونـد افـزایش     .انـد دهیـ گردشهري، قطعه قطعه باغ

در روسـتاهاي بـا سیسـتم    هـا يکـاربر میزان زمـین و تغییـر   
کاهشی کشاورزي داراي رشدي چشمگیرتر بوده است.

میـان دو نـوع   ییهاتفاوتآماري مختلف وجود يهاآزمون
رد مطالعه را نشان داد. به طـور کلـی   رزي مووسیستم کشا

ترتیجمعپري روستاهاسیستم تغییر کاربري کشاورزي در 
که داراي آب و هواي معتدل و ییالقـی بـوده و از   داربیش

نظر مکانی نیز در فاصله نزدیکی با مرکز استان قرار دارنـد، 
ـ ز نوع کاهشی بوده و سایر روسـتاها ا بعضـاً  يهـا یژگـ یوا ب

سیسـتم افزایشـی قـرار    گـروه در مخـالف بـا دسـته فـوق،    
بررسی تفاوت میان میـزان پایـداري هـر کـدام از     گرفتند.

هـر افزایشی و کاهشی کشاورزي نشان داد که يهاستمیس
دو سیستم کاهشـی و افـزایش سـطح زیـر کشـت، از نظـر       

.در سطح ضعیفی قرار دارندمدیریت پایدار زمین 
هدف بهبـود شـرایط   باییهاشنهادیپدر این بخش به ارائه 

:پرداخته شده است
رییـ تغدهیـ پديبـرا منـد نظامجامع و يزیربرنامهاجراي -

راستا نیاز به اینهمچنین در مورد نیاز بوده،نیزميکاربر
بـه  . باشـد یمـ هـا يزیـ ربرنامـه مؤثر در يفاکتورهابررسی 

يکـاربر رییـ تغينهیدر زميزیربرنامهندیعنوان مثال فرآ
ت،یـ همچون رشد جمعیبا در نظر گرفتن عواملبایدنیزم

يو درصد مطلوب مورد انتظار برامتیقشیمنابع آب، افزا
.ردی... انجام گوياشتغال در بخش کشاورز

و نیزمـ يکـاربر رییـ تغينـه یدر زمقاتیتحقهمچنین -
يتـر گسـترده و منـد نظامبه طور دهیپدنیعوامل مؤثر بر ا

اران بایسـتی بـراي بهبـود فرآینـد     ذگـ سیاسـت . انجام شود
تغییـر  يسیاستگذاري کشور، از نتایج محققـین در زمینـه  

اسـتفاده  هـا آنارائه شده توسـط  يهامدلکاربري زمین و 
پدیـده تغییـر کـاربري زمـین بـر      دلیل اهمیـت  به.نمایند
که مطالعه حاضر در سـایر  گرددیمزیست، پیشنهاد محیط
کشور و حتی در سطح کشوري نیز انجام شـود.  يهااستان

ــی  ــدر مطالعــات آت ــوانیم ــا اســتفاده از ت ــاعکــسب يه
موجود و سیستم اطالعات جغرافیایی، اطالعـات  ياماهواره

تغییــر کــاربري زمــین را يحاصــل از پیمــایش در زمینــه
تکمیل نمود.

»یاراضـ يکاربريزیررنامهب«در کشور ما الزم است که -
هـر منطقـه بـر    ي، بـرا کشـورها ریسـا همانند شود. جیترو

و نیهر قطعه زمیفعليمخصوص، کاربريهانقشهاساس 
در نظـر گرفتـه شـود. در    ندهیمطلوب آن در آيهايکاربر

يکـاربر يبـرا ه،یـ آن ناحطیهر منطقه، متناسـب بـا شـرا   
و گرفتــهبلندمــدت صــورت  يهــايزیــربرنامــه،یضــارا

يهـا يکـاربر رییـ تغيشود و مناطق مستعد برايریگمیتصم
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شود. به عنوان مثال در مناطق مورد مطالعـه  ییمختلف شناسا
و کـم آب  داربیشـ يهانیزمشهري تنها در باغيهامجموعه

که از نظر کشاورزي مرغوبیت کافی را ندارنـد، ایجـاد شـوند و    
هسـتند، بـه هـدف    يکشاورزيمرغوب که مناسب برایضارا

از یدر نظر گرفته شوند و سطح مطلـوب يکشاورزيهايکاربر
ند.بمانیبه صورت مراتع باقزینیاراض

دریسـت یبا» یاراضـ يکـاربر يزیـ ربرنامه«توجه به فرآیند - 
کـه بـه   يگردد. به طـور جیو تروی لحاظ شدهآموزشستمیس

شود، به کارشناسـان  سیتدرهادانشگاهدر یعنوان واحد درس
جـاد یبـا ا زیـ نجیتـرو تیآموزش داده شود و در نهانیو مروج

يزیـ ربرنامـه نـه، یزمنیـ محور و مطلوب در ا- دانشيرییتغ
مطرح نمـوده  يکشاورزينوآوریکرا به عنوان یاراضيبرکار

يهـا دورهمطلـوب اسـت کـه    .دهـد جیتـرو نیزارعنیو در ب
اثـرات نـامطلوب و   يآموزشی به منظور ارائه آگاهی در زمینـه 

بـه  ییهـا يکـاربر عواقب گسترش بیش از اندازه چنین تغییـر  
آنان، برگزار گردد.

مسئولین منابع طبیعی بایستی با انجـام نظـارت بیشـتر بـر     - 
اراضی روستاها، از به زیر کشـت بـردن مراتـع اطـراف روسـتا      

زیـر کشـت روسـتا    يهـا نیزمتا میزان ممانعت به عمل آورند
زمانی گذشـته، سـیر صـعودي نداشـته باشـد.      يهادورهمانند 

روسـتا بـه معنـاي کـاهش     يهـا نیزمـ روند صعودي افزایش 
هـا آناراضی ملی منابع طبیعی و مراتع و به زیر کشـت بـردن   

.ست
مسئولین مراکز خدمات و کارشناسان کشاورزي بایستی -

در روستا، روستاییان را به شغل ییهامشوقبا ایجاد 
در کشاورزي عالقمند نمایند. این موضوع به خصوص

شهر که کشاورزي از رونق روستاهاي با سیستم داراي باغ
، اهمیت اندآوردهافتاده و افراد به سوي مشاغل دیگر روي 

بیشتري دارد. دور شدن از کشاورزي، منجر به وقوع تغییر 
به صورت افراطی همچون تبدیل بیش از ییهايکاربر

يامنطقهشهرها در هر کشاورزي به باغيهانیزماندازه 
شده است.
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Abstract
Understanding of land use changes over time would provide policy makers with necessary information on which
to base their decisions. It could help them to propose intelligent policies that reflect local conditions and
consistent with the economic, social and environmental objectives of sustainable rural development. Therefore, it
is essential to design and implement sustainable land conversion system. The main purpose of this study was to
compare different land conversion systems in Shiraz and Sarvestan counties of Fars province. Sixty villages
were selected by stratified random sampling and data was collected using two questionnaires. Face validity was
confirmed by a panel of specialists and the reliability was assessed through a pilot study using Cronbach`s alpha
with the range of 0.73 to 0.95 for the research scales. The results indicated that the area of agricultural lands in
the villages studied increased significantly in the period under study. Differences were noted between two types
of land conversion systems (increasing and decreasing agricultural strategies) due to the land slope, land tenure,
agricultural and non-agricultural income. Sustainability of land management, which was almost equal in these
two systems, was assessed to be low. Average temperature of the village, land quality, agricultural income and
population growth were entered into the logistic regression model as the main determinants of land conversion
systems. Finally, implementing sustainable land management and an appropriate land conversion system based
on the special situation of each region were recommended.

Keywords: Sustainable Land Management, Land Use Change, Increasing Agricultural Strategy, Decreasing
Agricultural Strategy, Fars Province.
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