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تغییر پوشش کاربری اراضی  برایتبیین انگیزش کشاورزان 
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 چکیده
های فیزیکی، ای بر ویژگیاقتصادی و اجتماعی تأثیر عمده هایاثرگذاریبر  افزونو کاربری اراضی،  پوششتغییر در 

، در گام بررسی و ارزیابیگذارد. در این خاک، کمیت و کیفیت منابع آبی و کیفیت هوا می (بیولوژیزیستی )شیمیایی و 
های کشاورزان برای تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی بین دو بخش زراعی و باغداری به تعیین انگیزشنخست 

پرداخته شده است. در گام بعدی با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی توبیت و روش  5331در شهرستان بابلسر در سال 
برداران به انتخاب فعالیت باغداری و یا زراعی از مؤثر بر تصمیم بهره هایعاملای هکمن مشخص شد که آیا مرحله دو

به روش دو  هایعاملاین  جداسازینتایج نشان داد که نیاز به  مؤثر بر میزان سطح زیر کشت متفاوت است. هایعامل
در نهایت پیشنهاد  تواند شرایط موجود در منطقه را تبیین نماید.می درستیای هکمن نیست و الگوی توبیت به مرحله

 مانندمحصول گندم و برنج؛  ویژههای حمایتی کارآمد از زیربخش زراعت به شود تا دولت با اتخاذ سیاستمی
واردات این محصوالت در زمان  (کنترلمدیریت و مهار )کاران و یا مطالبات گندم هنگامهای تضمینی، تسویه به قیمت

کاربری اراضی از زراعی  ندادن محصوالت زراعی و تغییر تولیدکشت برای ادامه  انهای کشاورز، بر انگیزهآنهاعرضه 
 تأثیرگذار باشد. ،به باغی

 .JEL: Q12 ،R11بندی طبقه

 ی هکمن.امرحله دو(، الگوی توبیت، روش LUCCبابلسر، تغییر پوشش کاربری اراضی ) واژگان کلیدی:
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 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
Email:Kamal.ataie.s@gmail.com 
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 مقدمه
 هایکاربریاستفاده و در طول تاریخ، بشر حسب اقتضای نیازهای زیستی و غیر زیستی خود، 

، الگوهای کاربری خود را تغییر داده است. کاربری هاجامعهاز زمین داشته و با توسعه  پرشماری

هایی است که توسط مردم برای تولید، تغییر یا و نهاده هافعالیت، هازمین شامل یک سری مناسبت

فیزیکی  یشدهمشاهدهوشش . پوشش زمین نیز پگیردمیاز پوشش زمین انجام  ایویژهحفظ نوع 

بوم عاملی که حفاظت از  ترینمهم(. 5002گریگریو، دیفیزیکی روی سطح زمین است )-یا زیستی

  (.1991، تغییر کاربری است )ویتوسک و همکاران، سازدمیطبیعی را متأثر  1هاینظام

تدریج با ایجاد تحول در  های کشاورزی و دامداری بوده و بهاز دیرباز اقتصاد ایران مبتنی بر فعالیت

ش یافته ساختار اجتماعی و سیاسی، مبانی اقتصاد متحول شده و اهمیت دامداری و زراعت افزای

تولید در این دو بخش زراعت و دامداری به ویژه عامل زمین،  هایاست. از این رو حفاظت از عامل

حمایت از اقتصاد کل کشور نیز،  نه تنها برای حمایت از اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی بلکه برای

صورت تغییر الگوی  دوتبدیل اراضی کشاورزی به   (.1131امری ضروری است )نسیمی و اوحادی، 

گرانی نهاده های کشاورزی، ادوات  مانند هاییعامل. پذیردمیکشت و تغییر کاربری اراضی صورت 

به تبدیل و یا تغییر  منجر تواندمیوی کار و عملکرد کم محصوالت، قیمت، دستمزد باالی نیرگران

(. برای مثال تبدیل اراضی کشت برنج، به باغ 1130، اللهیعینکاربری اراضی در یک منطقه شود )

 شایانچندسالی است که در استان مازندران روند رو به رشدی گرفته و بر اساس آمار هرساله درصد 

 (کنترلمدیریت و مهار )و تدبیر اصولی برای  شودتبدیل می از اراضی استان مازندران به باغ توجهی

به استناد آمار اداره کل جهاد کشاورزی، سطح زیر  که ایبه گونه ؛وجود ندارد کنندهنگراناین روند 

به  1111هکتار در سال  51515زراعی )اعم از آبی و دیم( در شهرستان بابلسر از  گیاهانکشت 

 . (1192ت )سازمان جهاد کشاورزی، کاهش یافته اس 1195هکتار در سال  12111

 ، زیستی محیط هایتغییرپذیریدر مورد  های پیش آمدهها و نگرانیبا توجه به بحث

دالیل  های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته استدر دهه 5پوشش کاربری زمین هایتغییرپذیری

زایی و به جنگل، بیابانآب و هوایی، تخریب  هایتغییرپذیریاصلی این توجه، تهدیدهای ناشی از 

                                                           
1 Ecosystem’s 
5 Land Use Cover Change (LUCC) 
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است. در چنین وضعیتی، پایداری کاربری زمین به  نظامبومطور کلی، از دست دادن تنوع زیستی 

ی تولید هانظامگسترش  (.1991)فینکو و نیکامپ،  موضوع تحلیلی و سیاسی مهم مبدل شده است

زایش سطح تولید باغی مبین کشت متراکم و تخصصی شدن بخش کشاورزی بود که برای حفظ و اف

(. 5015هایی مانند انواع کودها، سموم، آب و سرمایه است )لیچفوز، نیازمند استفاده بیشتر از نهاده

های آبی و نظامبومی بیشتر از منابع آب سطحی و زیرزمینی به آلودگی بر استفاده افزوناین امر 

و  شنابع بسیار با ارزاراضی کشاورزی م(. 5015شود )مورنون و همکاران، خشکی منجر می

های جمعیت در حال رشد، اهمیت آن را محدودی هستند و نیاز به این اراضی برای تأمین نیازمندی

سازد. در این راستا، لزوم حفظ و نگهداری از این گونه اراضی به دلیل بیش از پیش نمایان می

یشتی جمعیت، امری اهمیت محصوالت کشاورزی، از نظر اقتصادی و برطرف نمودن نیازهای مع

بر  افزونو کاربری اراضی،  پوششتغییر در  (.1191طبیعی و البته ضروری است )احمدپور و علوی، 

زیستی فیزیکی، شیمیایی و  هایویژگیبر  ایعمدهاقتصادی و اجتماعی تأثیر  هایاثرگذاری

حمدزاده، )م گذاردمیکمیت و کیفیت منابع آبی و کیفیت هوا  و همچنین خاک (کبیولوژی)

1191.)  

صورت گرفته  کشاورزی کاربری اراضی هایپیرامون تغییرپذیری ایگسترده هایبررسیتا کنون 

 روندکه  هستند هاییبررسیدسته اول  .دسته کلی قرار داد 1الب قدر  را هاآن توانمیکه  است

با استفاده از  مقطع زمانی 5را طی چند سال یا  بررسیدر محدوده مورد تغییر کاربری اراضی 

موسوی و  بررسی توان بهمی هابررسیند؛ از این دسته از اهمورد ارزیابی قرار داد ایتصاویر ماهواره

اشاره  (1191ارخی ) و (1191) و همکاران ، فریدونی(1192مرادی و همکاران )(، 1192همکاران )

کاربری های ییراپذیریهای مختلف تغاثرگذاریدسته دوم مطالعاتی است که به بررسی  داشت.

(، محمدزاده و همکاران 1192بریمانی و همکاران ) هایبررسیبه  توانمیند که اهاراضی پرداخت

 هایاملعکه به  هستند هاییبررسی سومدسته ( اشاره داشت. 1191( و براتی و همکاران )1191)

از ند. اهپرداخت کیلجستو یا  رگرسیون خطی هایرهیافتبا استفاده از  مؤثر بر تغییر کاربری اراضی

محمدی و همکاران (، 1130و سالمی ) اللهیعین توان به تحقیق می هابررسیاین دسته از 

 هایکاربریروند تغییر کاربری اراضی بین  هاآن بیشتردر  اشاره کرد.( 1195( و امیرنژاد )1191)

به  نخست، این بررسیاما در  مسکونی مورد بررسی قرار گرفته است و یجنگلدار، یزراع، مرتع
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در  باغداری به تزراعاز رزی تغییر پوشش کاربری اراضی کشاوهای کشاورزان برای تعیین انگیزش

 دوبا استفاده از رهیافت اقتصادسنجی توبیت و روش  گاهآنپرداخته شده و  شهرستان بابلسر

مؤثر بر تصمیم  هالعامتا مشخص شود که آیا  ه استدشهکمن این امکان فراهم  ایمرحله

مؤثر بر میزان سطح زیر کشت  هایعاملبرداران به انتخاب فعالیت باغداری و یا زراعی از بهره

مشخص  تریشفافدر نهایت نقش و میزان اثرگذاری هر یک از متغیرها به صورت تا متفاوت است 

 شود.

 روش تحقیق
به طور  یونیرگرس هایرهیافتاضی، از صورت گرفته پیرامون تغییر کاربری ار هایبررسیبخشی از 

. مؤثر بر این تغییر کاربری استفاده کردند هاعاملبرای بررسی و پروبیت  جیتالخطی و یا  عمده

 (:5015گرین، ) شودمی( تعریف 1الگوی الجیت به صورت رابطه )

(1)  

 (هایفراسنجه) هایفراسنجهماتریس  ام،  i نمونهترانهاده ماتریس متغیرهای توضیحی    که

الگوی متغیر وابسته است.  به تغییر کاربری اراضی( گرایش) احتمال یک بودن برآوردشده و 

دهنده لگاریتم نسبت احتماالت نشان که بوده ( 5به صورت رابطه ) ( برای برآورد1تجربی رابطه )

 (:همان منبعاست )

(5)  

 است هاییاشکالدچار  )و یا پروبیت( الجیتاستفاده از الگوی (، 5011هیل و همکاران ) باوربه اما 

غیر تصادفی بودن  خاطربه . خطای نوع اول وجود دارد الگوهااین وجود دو نوع خطا در احتمال  و

تصمیم و دن متغیرهای مؤثر بر اقدام به ای نوع دوم مربوط به یکسان فرض کرها و خطنمونه

 هانمونه. غیر تصادفی بودن ، استگذارندمیاز تصمیم اولیه اثر  پسمتغیرهایی که بر میزان فعالیت 

ی آماری تنها شامل کشاورزانی است که در زمان انجام پژوهش هانمونه به طور معمول کهیعنی آن

 کشاورزانِو  انددادهاختصاص  ت باغیمحصوال درختان و تولید خود را به کشت هایبخشی از زمین

گروه اول و  کشاورزانبا  جواریهم، به دلیل کشاورزان دیگر. از آنجایی که شوندمیحذف  دیگر

 را دارا فعالیت باغی امکان و آمادگییا  پیشینهممکن است برخورداری از شرایط اقلیمی مشابه، 
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های باغدار ساس نمونه فعالیتبر اتنها  الگوهای فراسنجهاز نمونه آماری و برآورد  آنان، حذف باشند

برآورد های فراسنجهد به درستی رفتار تولیدکنندگان را بازگو کند و منجر به اریب شدن توانمین

تأثیرگذار بر تصمیم کشاورز برای  هایخطای نوع دوم بدین معنا است که عامل .دشومی الگوشده 

 به ناچارآن محصول،  برای تولید تأثیرگذار بر سطح زیر کشتهای عاملتولید یک محصول با 

؛ 1923؛ توبین، 1932میا، آمی)ند دو مجموعه متفاوت از متغیرها باشند توانمییکسان نیستند و 

 (.1919هکمن، 

نقص الگوهای الجیت و پروبیت در دن مرتفع کرای هکمن، روش دو مرحله کارگیریبههای برتریاز 

توبین با مؤثر بر میزان فعالیت است.  هایملاتصمیم و ع مؤثر بر اقدام به یک هایتمایز بین عامل

د با در توانمیکه را ارائه کرد الگوی توبیت آگاهی از مشکالت مربوط به خطاهای نوع اول و دوم، 

)یعنی کشاورزانی که  نظر گرفتن هر دو گروه افرادی که اقدام به تصمیم دارند و یا ندارند

، خطای نوع اول یعنی غیر تصادفی و تولیدکنندگان بالقوه آن(تولیدکننده محصوالت باغی هستند 

  .(1923توبین، ) بودن را برطرف سازد

ام با  iمتغیر سطح زیر کشت فعالیت باغداری که توسط تولیدکننده  ،شودمیفرض  این کاربرای 

*با  بتواند انتخاب شود iX تولید هایعاملاز امکانات و  ایمجموعه
iY همچنین .نشان داده شود 

 درختان و تولید به کشت تصمیم بردارانبهرهگروهی از  یزمانمقطع در یک که  شودمیفرض 

. برای دهندیمیت نخست خود قرار ودر اولمحصوالت باغی و گروهی دیگر تولید محصوالت زراعی را 

*و مقادیر مثبت  iXمقادیر  برداران باغداربهره
iY  برداران وه بهرهدر گرقابل مشاهده است در حالی که

*و برای این گروه مقادیر  بودهقابل مشاهده  iXتولید  هایعاملتنها مقادیر  زراعی
iY  حال . استصفر

*مقادیر مثبت مشاهده شده ، iYاگر 
iY به صورت  توانمیرا  اقتصادسنجی توبیت الگوساختار  باشد

 :نشان داد (1رابطه )

(1)  
                      اگر                             

 اگر                           
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*که در این رابطه 
iY  1(مشاهده نشده)متغیر پنهان ،iY  ،متغیر مشاهده شدهB ( 1بردار×K)  از

کل  شمار N(، K×Nرهای مستقل )یمتغبردار  Xشود،  بینی و برآوردپیشکه بایستی  ییهافراسنجه

مشاهده غیر صفر از متغیر وابسته است. عدد  1Nمشاهده صفر و عدد  0Nکه شامل  هایمشاهده

داشتن و بر فرض بوده که مستقل از متغیرهای توضیحی  جزء پسماندی )اخالل( iUهمچنین، 

در  استوار است. تی دیگر به عبار توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت 

قابل  بوده که متغیر وابسته در مقادیر بیشتر از آن برابر با آستانه سانسوررابطه آخر، مقدار صفر 

 (. 1933؛ جاج و همکاران، 1932میا، آمیمشاهده و در مقادیر کمتر از آن غیر قابل مشاهده است )

که در  هاههر دو گروه از مشاهدست که امکان استفاده از به صورتی االگوی توبیت بنابراین ساختار 

مورد استفاده ؛ به عبارتی دیگر، جامعه آماری کندمیفراهم  دهندمیمشاهده را تشکیل  Nمجموع 

مشاهده از  1N شمار. دهدمیبالقوه و بالفعل را تشکیل  بردارانبهره مجموعهالگوی توبیت در برآورد 

و  باغدار بودند بررسی،که در زمان  آیدمی به دست بردارانبهرهوهی از از گر ،هاهمجموعه مشاهد

* انآنبنابراین برای 
iY 0 شمار واز صفر  تربزرگN  است که در منطقه  بردارانیبهرهمشاهده مربوط به

* متغیر و در نتیجه انتخاب کردندرا  زراعی گیاهانکشت  بررسیمورد 
iY  به خود می صفرمقدار-

 . (1130اللهی و سالمی، )عین گیرد

-بهرهعدم پیوستن گروهی از  باعثی که هایاملعاهمیت زیادی را به الگوی توبیت ، هابا این توضیح

-هاز گروه مشاهدالگوی توبیت  کارگیریبه. نحوه دهدمی شوندمی کشاورزان باغداربه جمع  برداران

 پنهان الگوهای این فراسنجهآورد در بر 5(FLگیری تابع درستنمایی )صفر در چگونگی شکل های

یک متغیر تصادفی دارای  iYهای رگرسیونی متغیر وابسته الگو دیگرتوبیت همچون  الگوی در .است

 هایهوجود دارد. برای مشاهد ،هر مشاهده رخدادامکان محاسبه احتمال  است کهتوزیع احتمال 

گرین، قابل محاسبه است )زیر ( به صورت 1رابطه ) بر اساسهر مشاهده،  رخدادصفر احتمال 

5015): 

(1)  
    

                                                           
1 Latent or Unobserved Variable 
5 Likelihood Function 
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 پسماند محاسبه شدهجمله  1(CDF) تجمعیتابع چگالی  F(0)توزیع احتمال و  Pکه در این رابطه، 

کل  رخداداحتمال  مجموعبا توجه به قانون توزیع احتمال، . دهدمیرا نشان  در مقادیر 

از صفر از رابطه  تربزرگهای  iYهر مشاهده از  رخداد، بنابراین احتمال ستابرابر یک  هاهمشاهد

 :آیدمی به دست( 2)

(2)  
محاسبه ( قابل 1از رابطه ) 5( برای متغیر تصادفی بریده شدهPDFتابع توزیع احتمال ) ،بر تعریفبنا 

 است:

(1)  
یک متغیر تصادفی بریده شده  ( برای مقادیر 1در رابطه ) iUمتغیر تصادفی  که ییآنجااز 

( تابع توزیع احتمال برای 1، بنابراین رابطه )است iUهمان تابع توزیع  iYتابع توزیع چون و  بوده

به  احتمال نرمال فرض شود، تابع توزیع iUتوزیع  اگر. آیدمی به شماراز صفر نیز  تربزرگا ههمشاهد

 :شودمینشان داده  (1صورت رابطه )

 (1)  

ضرب توابع بدست آمده( از MLدرستنمایی )حداکثر تابع ثابت است.  جزء پسماندواریانس  که 

 :آیدمی به دست( 3به صورت رابطه )ها هتوزیع احتمال هر دو مجموعه از مشاهد

(3)  

ضرب بدست آمده  1و  ی که هایهضرب مشاهدبدست آمده یدهندهنشان  0که 

( 1های رابطه )فراسنجه( برآورد سازگاری از 3شکل لگاریتمی تابع ) .است ی که هایهمشاهد

 :(5011)ماداال،  است نشان داده شده (9رابطه ) که در کندمیفراهم را 

(9)  

 0Nجمع بر روی  هستند که بایستی برآورد شوند و الگوهای فراسنجه و  Bاین رابطه، که در 
الگوی توبیت  ،. به این صورتاستصفر  از تربزرگمشاهده  1Nجمع بر روی  مشاهده صفر و

متغیرهای  هایگذاریو تعیین اثر الگوهای فراسنجهرا در برآورد  هاههر دو مجموعه از مشاهد

                                                           
1 Cumulative Density Function 
5 Truncated Stochastic variable 
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 برآورد شده هایالگوتوبیت با  یالگوهای فراسنجه. مقایسه کندمیلحاظ مستقل بر سطح زیر کشت 
به خوبی  کنندمیکه تنها از یک مجموعه از اطالعات استفاده با روش حداقل مربعات معمولی 

 .دهدمی نشانرا الگوی توبیت برتری 
( به 9) که مقدار تابع شوندمیتعیین  ایگونهبه در روش حداکثر درستنمایی  و  Bی هافراسنجه

( نسبت به هر 9تابع ) سازیاز طریق حداکثر و  B هایبرآوردکننده یعنی شودبیشینه  هاآنازای 

( و 10) هایهابطر Bنسبت به  (9) تابع گیریمشتق. با شودمی بدست آمده فراسنجهیک از این دو 

 :(5011)ماداال،  آیدمی به دست( 11)

(10)  
(11  )  
 (؛ ) از صفر تربزرگ iY هایبرای مشاهده iXاز  1K×Nماتریس  که  

بردار  1Y  (؛برابر با صفر ) iY هایمشاهدهبرای  iXاز  0K×Nماتریس 

×11N  ازiY  از رابطه  ( و از صفر ) تربزرگ هایمشاهدهبرای

تجمعی  چگالیتابع  و  چگالی نرمال استانداردتابع  که در آن  آیدمی به دست 

(، 10با توجه به رابطه ) .شودمی محاسبه  که در مقادیر  است( CDF) استانداردشدهنرمال 

فعالیت باغداری انتخاب مؤثر بر  هایهای عاملفراسنجهآورد در برالگوی توبیت که  شودمیمشخص 

. رابطه کندمیاز هر دو مجموعه از اطالعات مربوط به رفتار تولیدکنندگان بالفعل و بالقوه استفاده 

الگوی توبیت های فراسنجهکه در برآورد  حداکثر راستنماییارتباط برآوردکننده  دهندهنشان(، 11)

 هایههای مبتنی بر مشاهدالگوهای فراسنجهکه در برآورد  OLSبرآوردکننده کاربرد دارد و با 

برآوردهای برآوردکننده حداکثر راستنمایی، ( 1932میا )آمی باوراست. به  شودمیاستفاده  

با  OLS، بنابراین برآوردکننده کندمیتوبیت ایجاد  الگویها را در فراسنجهاز  یبیار ریغسازگار و 

-بهره العملعکساریب و نادرستی را از  هایبرآوردو  بودهمتفاوت حداکثر راستنمایی برآوردکننده 

( نشان داد که مقادیر 1923بر آن، توبین ) افزون. کندمیارائه  زابرونهای عاملدر برابر  برداران

 :آیدمی به دست (15)( از رابطه 1توبیت در رابطه ) الگویدر  Yمورد انتظار 

(15)  
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 :شودمیتعریف  (11رابطه )نیز به صورت   هایهمشاهد برای باال یرابطه

(11)   

 دهدمی نشانکه  شودمیفرض  XBتنها برابر  OLS درروش مقادیر قابل انتظار  که یحالدر 

در الگوی توبیت، است که  یادآوری. شایان کندمیارائه  اریبی را برآورد OLSاستفاده از روش 

بر روی متغیر وابسته به دو اثر تغییر در احتمال  زابرونتغییر در هر یک از متغیرهای  هایاثرگذاری

پیوستن تولیدکنندگان بالقوه به جمع تولیدکنندگان بالفعل و اثر تغییر در مقدار فعالیت 

( بر مقدار iXتغییر در یک متغیر )کل اثر برای محاسبه . است زیجداساقابل تولیدکنندگان حاضر 

 :(1935دونالد و موفیت، مکاستفاده کرد ) (11)رابطه از  توانمیمورد انتظار متغیر وابسته 

(11)  

. استبالفعل  بردارانبهرهاحتمال حضور در جمع  و  jXبرآورد شده متغیر  هایضریب jBکه 

 است: جداسازی قابل  (12رابطه )( به صورت 11در رابطه ) شدهمنعکسثرات کل همچنین ا

(12)  

 برایگیاه را بر میزان سطح زیر کشت  jX(، اثر تغییر در متغیر 12جز اول رابطه )که در 

احتمال قرار گرفتن این گروه از  در اندگرفتهکه تصمیم به تولید محصول مورد نظر را  بردارانیبهره

را بر  jX. جزء دوم، تأثیر تغییر در متغیر دهدمیدر جمع تولیدکنندگان محصول نشان برداران بهره

 کشت ریزمحصول مورد نظر در میانگین سطح  بردارانبهرهبه جمع برداران بهرهاحتمال پیوستن 

(، 12همچنین مشتقات جزئی از رابطه ). دهدمینشان  ،محصول توسط تولیدکنندگان بالفعل

 :(1935دونالد و موفیت، )مک از اندعبارت

(11)   

(11)  

در الگوی برآورد شده  و  Bهای فراسنجهکه با استفاده از  دهدمی( به خوبی نشان 11رابطه )

در جمع بردار بهرهاثر تغییر در هر یک از متغیرها را بر تغییر در احتمال اینکه یک  توانمیتوبیت، 

که با  دهدمینشان ( 11رابطه )همچنین کرد. محصول مورد نظر قرار گیرد محاسبه  تولیدکنندگان
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تأثیر تغییر در هر یک از متغیرهای مستقل  توانمی ،توبیت الگویهای برآورد شده فراسنجهتعدیل 

که برای  دهدمی(، نشان 11همچنین رابطه )آورد.  به دست نظرزیر کشت محصول مورد سطح را بر 

 بایستمیتوبیت،  الگویر تغییر در هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته در تعیین اث

محصول  بردارانبهرهدر جمع  برداربهرهبا درصد احتمال قرار گرفتن  الگوبرآورد شده  هایضریب

تعدیل شود که گویای برتری الگوی توبیت نسبت به الگوهای ساده مبتنی بر  (مورد نظر )

 .(1130اللهی و سالمی، )عین از صفر هستند( است تربزرگ هایمشاهده)که متکی بر  OLSروش 

، مشکل هامشاهدههر دو گروه  کردنتا با لحاظ  تواندمیتوبیت  الگویبا توجه به آنچه تشریح شد، 

ی نوع دوم ، خطاهابه دلیل عدم تمایز بین گروه؛ اما سازدناشی از انتخاب نادرست نمونه را بر طرف 

این مشکل ارائه کرد. برای  ایمرحله( یک روش دو 1919در این راستا، هکمن ) .استهمچنان باقی 

و  گذار بودهبرای انجام فعالیتی تأثیر برداربهرهبر تصمیم یک مجموعه از متغیرها  وی، باوربه 

 ،ز گرفتن تصمیم اولیها پسمیزان انجام فعالیت مورد نظر بر تواند ی دیگری از متغیرها میمجموعه

مؤثر در هر یک از های عاملبرای تعیین  در این روش، (.1190. )امیرنژاد و اژدری، گذار باشدتأثیر

. شودمیرگرسیون خطی شکسته  الگویپروبیت و  الگویتوبیت به دو  الگویدو مجموعه، این 

به صورت  تأثیرگذارند باغداریفعالیت  برای انتخاب بردارانبهرهند بر تصمیم توانمیکه  هاییاملع

ند بر میزان سطح زیر کشت توانمیی که هایو عامل شدهپروبیت وارد  الگویمتغیرهای مستقل در 

. گیرندمیخطی قرار رگرسیون  الگویمؤثر باشند در مجموعه متغیرهای مستقل در  فعالیت باغداری

که با استفاده از  1(IMR) اضافه شدن متغیر جدیدی به نام عکس نسبت میل بادوم  الگوی

آن به مرحله مستقل ، به مجموعه متغیرهای شودمیاول ساخته  الگویهای برآورد شده فراسنجه

با مقادیر یک و  یادوجملهپروبیت شامل یک متغیر  الگوی. متغیر وابسته در گرددمیاول مرتبط 

د یک به منزله تصمیم به ، یعنی متغیر وابسته برداری از صفر و یک است که در آن عداستصفر 

این متغیر، با توجه به متغیر . استآن  نشدن و صفر به مفهوم تصمیم به انجام باغداری انجام فعالیت

، مقدار آن یک و برای به این صورت که برای  شودمیتوبیت ساخته  الگویوابسته در 

 جداسازی از  بدست آمده الگوی، دو هان توضیح. با ایماندمی، مقدار آن همان صفر باقی 

 :(1130اللهی و سالمی، )عین شودمینشان داده  (19( و )13) هایهرابطتوبیت به صورت  الگوی
                                                           

1 Inverse Mills Ration 
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  ( الگوی پروبیت13) 
  

  

  الگوی رگرسیون خطی ( 19)

 الگوی توبیت هستنددر  پسماند هایهجمل و   و الگوهای فراسنجه و  B، الگوکه در این دو 

 توضیحی و بر فرض توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت  یرهایمتغکه مستقل از 

های برآورد شده فراسنجهتفاده از ( با اس50نیز معکوس نسبت میل است که از رابطه ) .هستند

 :شودمیساخته    هایمشاهده یهمهبرای  الگوی پروبیت

(50) 
 

، صورت کسر تابع چگالی و مخرج کسر تابع توزیع تجمعی جمله تصادفی را نشان باالکه در رابطه 

حداکثر  با استفاده از روشالگوی پروبیت  در آغازهکمن،  ایمرحلهبرای برآورد روش دو  .دهدمی

. کندمیاستفاده الگوی پروبیت از توابع توزیع تجمعی نرمال  .دشومیآورد بر (ML) تابع راستنمایی

دارای توزیع نرمال است. الگوی پروبیت ( برای مثال، تابع توزیع تجمعی جمله تصادفی )

 شودمیبیان  (19)( انتخاب گزینه یک در مقابل گزینه صفر به صورت رابطه ipبنابراین، احتمال )

 :(5015گرین، )

(51)  

و میزان تأثیرگذاری هر باغداری  فعالیتبه  کشاورزانمؤثر بر تصمیم های عاملدر این مرحله نقش 

. در مرحله دوم از روش شودمیکدام با محاسبه تغییر در احتمال ورود به فعالیت باغداری مشخص 

با اضافه  ، هایمشاهدهبرای  (19رابطه )در خطی الگوی رگرسیون هکمن،  ایمرحلهدو 

که ضریب این  شودمیبرآورد ( به مجموعه متغیرهای مستقل شدن متغیر معکوس نسبت میل )

 تربزرگضریب این متغیر از لحاظ آماری  اگر. دهدمیمتغیر خطای ناشی از انتخاب نمونه را نشان 

 شده وردهای برآفراسنجهباعث اریبی  هامشاهدهصفر از مجموعه  هایمشاهدهباشد حذف از صفر 

صفر منجر به  هایمشاهدهر صفر باشد، حذف بضریب این متغیر از لحاظ آماری برا اگرخواهد شد. 
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همچنین (. 1933چنگ و کاپس، )بود خواهد ن کارابرآورد شده نخواهد شد اما  هایفراسنجهاریبی 

اولیه را  الگوود واریانس ناهمسانی ، وجرگرسیون خطی الگویحضور متغیر عکس نسبت میل در 

 .(5015سازد )گرین، ممکن میرا  OLSو استفاده از برآوردکننده  کندمیرفع 

است. بابلسر با پهنه  مازندراناستان  واقع دردر این پژوهش، شهرستان بابلسر  بررسیمنطقه مورد 

. در سال زراعی قرار دارد دریای خزررود و در کرانه جنوبی هکتار در مصب رودخانه بابل 1120

میزان تولید محصوالت زراعی  هکتار و 1110و اراضی باغی  2509زراعی  اراضی گستره ،1191

در (. 1192جهاد کشاورزی مازندران،  سازمانتن بوده است ) 19210و محصوالت باغی  501929

از  تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی برایهای کشاورزان یین انگیزشتب، به منظور پژوهشاین 

اداره مشورت با کارشناسان  و با استفاده از روش دلفی در آغاز، بابلسردر شهرستان  زراعی به باغی

نتایج و نیز مرور  شهرستان بابلسراداره جهاد کشاورزی و  جهاد کشاورزی استان مازندران کل

تأثیرگذار احتمالی شناسایی های عامل ترینمهمگذشته پیرامون تغییر کاربری اراضی،  هایبررسی

پیرامون میزان تأثیرگذاری هر برداران بهره هایپرسشنامه، نظرها و دیدگاه ند و با طراحی یکشد

 مانند در مقابل فعالیت زراعی تولید مرکبات مانند انتخاب فعالیت باغدارییک از این متغیرها بر 

با استفاده  برداران منطقهو نیز اطالعات فنی کشت انجام شده از سوی بهره برنج، گندم، جو و سویا

اشاره که نتایج آن در بخش بعدی  گردآوری شد 1192در سال گیری تصادفی ساده وش نمونهاز ر

برداران منطقه اجتماعی بهره-ی طراحی شده، اطالعات اقتصادیدر پرسشنامه . همچنینخواهد شد

مؤثر بر های عاملهکمن،  ایمرحلهدو برآورد از الگوی توبیت و روش گردآوری شد تا با استفاده 

از در این پژوهش  .مورد ارزیابی قرار گیرددر شهرستان بابلسر و یا زراعی اب فعالیت باغداری انتخ

تحلیل استنباطی الگوهای رگرسیونی  برای SHAZAMتحلیل توصیفی و  برای SPSS افزارهاینرم

 .است توبیت، پروبیت و خطی استفاده شده

و بحث نتایج  
که با استفاده محصوالت کشاورزی  برداربهره 115جی از از نظرسن بدست آمدهنتایج ( 1در جدول )

به فعالیت  های اخیردر سال پیرامون علل گرایش کشاورزانگیری تصادفی ساده از روش نمونه

نشان داده شده است. در شهرستان بابلسر محصوالت باغی نسبت به محصوالت زراعی  یدرزمینه

ها گزینه که در قالب طیف لیکرت اینقطه 2به صورت  اهپاسخها، در هر یک از گویه این کاربرای 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
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-مطرح شده که به ترتیب ارزش «موافق بسیارمخالف، مخالف، نظری ندارم، موافق و  بسیار» شامل

های طراحی شده، مقدار ضریب آلفای در گویه .دهندمیرا به خود اختصاص  2های یک الی 

ها بوده که نشان از روایی باالی پاسخ به گویه 91/0ر با براب SPSS افزارنرمآمده از  به دستکرونباخ 

 . ستین هاآناز  کیچیهبوده و نیاز به حذف 

سودآوری بیشتر »های (، گویه1برداران شهرستان بابلسر در جدول )بهره نظرهایبا توجه به نتایج 

الیت باغداری در محصوالت باغی نسبت به زراعی، هزینه کمتر نیروی کار در فع زمین و تولید کشت

محصوالت باغی در مقایسه با محصوالت زراعی و آسانی عملیات  آسانمقایسه با زراعی، برداشت 

، 91/1های با میانگین« کشاورزی باغداری )کاشت، داشت و برداشت( در مقایسه با فعالیت زراعی

های ی است. گویههای باغداربه فعالیت آناندر گرایش  هامؤثرترین عوامل 31/1و  31/1، 31/1

، «سردخانه( در مقایسه با محصوالت زراعی مانندوجود امکانات نگهداری محصوالت باغی )»

در  هاد کشاورزی و مهندسان ناظر به باغسرکشی و مراجعه بیشتر کارشناسان ترویج اداره جها»

 مانندتباط جمعی ی ارهارسانهوجود برنامه تبلیغی برای محصوالت باغی در »و « هامقایسه با زراعت

از نظر کشاورزان  هااملع نیترارزشکم 11/5و  11/5، 11/5های با میانگین« و غیره ونیزیتلورادیو، 

 در انتخاب فعالیت باغداری نسبت به فعالیت زراعی هستند. 
ی به های پیشنهادی برای بررسی علل گرایش کشاورزان شهرستان بابلسر از فعالیت زراع( گویه1جدول )

 .1931فعالیت باغی در سال 

 میانگین اولویت گویه
ضریب 

 تغییرات

91/1 1 محصوالت باغی نسبت به زراعیزمین و تولید سودآوری بیشتر کشت   51/0  

31/1 5 هزینه کمتر نیروی کار در فعالیت باغداری در مقایسه با زراعی  59/0  

31/1 1 راعیتر محصوالت باغی در مقایسه با محصوالت زبرداشت آسان  51/0  

آسانی عملیات کشاورزی باغداری )کاشت، داشت و برداشت( در مقایسه با 

 زراعی
1 31/1  51/0  

11/1 2 تر محصوالت باغی در مقایسه با محصوالت زراعیقیمت مناسب  10/0  

11/1 1 وجود فرهنگ مناسب مصرف محصوالت باغی در مقایسه با محصوالت زراعی  53/0  

زار تولید محصوالت زراعی در منطقه به دلیل گسترش بیش از اشباع بودن با

 کشتزارهاحد 
1 10/1  11/0  
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های پیشنهادی برای بررسی علل گرایش کشاورزان شهرستان بابلسر از فعالیت ( گویه1جدول )ادامه 

 .1931ی به فعالیت باغی در سال زراع

 میانگین اولویت گویه
ضریب 

 تغییرات

19/1 3 تر آبیاری در فعالیت باغداری در مقایسه با زراعیمدیریت آسان  59/0  

11/1 9 نیاز کمتر فعالیت باغداری به نیروی کار خانوادگی در مقایسه با زراعی  59/0  

11/1 10 در منطقه کنونیوالت باغی محصوالت رقیب برای محص نبود  10/0  

11/1 11 نیاز کمتر باغ به آبیاری در مقایسه با محصوالت زراعی  11/0  

11/1 15 بودن بهتر تسهیالت بانکی برای فعالیت باغداری در مقایسه با زراعی فراهم  10/0  

12/5 11 تر محصوالت باغی در مقایسه با محصوالت زراعیبازدهی و سودآوری سریع  10/0  

21/5 11 های هرز در باغداری در مقایسه با زراعتنیاز کمتر به مبارزه با علف  11/0  

خدمات بیشتر امکانات فرآوری و تبدیل محصوالت باغی در مقایسه با 

 محصوالت زراعی
12 21/5  11/0  

وابستگی کمتر کشت محصوالت باغی به شرایط آب و هوایی در مقایسه با 

 محصوالت زراعی
11  21/5  11/0  

21/5 11 خطر کمتر باغداری در مقایسه با زراعت  10/0  

19/5 13 نیاز کمتر باغ به کوددهی در مقایسه با زراعت  15/0  

سردخانه( در مقایسه با  مانندوجود امکانات نگهداری محصوالت باغی )

 محصوالت زراعی
19 11/5  10/0  

اد کشاورزی و مهندسان سرکشی و مراجعه بیشتر کارشناسان ترویج اداره جه

 هادر مقایسه با زراعت هاباغناظر به 
50 11/5  10/0  

 مانندهای ارتباط جمعی وجود برنامه تبلیغی برای محصوالت باغی در رسانه

 رادیو، تلویزیون و غیره.
51 11/5  15/0  

 محقق هاییافته: منبع

هکمن که شامل برآورد یک الگوی ای از برآورد روش دو مرحله بدست آمده(، نتایج 5در جدول )

مؤثر بر انتخاب فعالیت باغداری و یک الگوی رگرسیون خطی های عاملپروبیت به منظور تعیین 

مؤثر بر سطح زیر کشت فعالیت باغداری است، نشان داده شده است. های عاملبرآورد  برای

آسیب و  یپیشینهرآمد او، نیروی کار خانوادگی، نسبت درآمد کشاورز از کل د شمارمتغیرهای سن، 

( و نوع مالکیت )صفر دیدگیآسیب و زیانو یک  دیدگینبود آسیب و زیان)صفر  دیدگیزیان

، 92، 99 داریمعنیهای مورد بررسی به ترتیب در سطوح استیجاری و یک ملک شخصی( در نمونه

. با توجه به ندسته فعالیت باغداری از سوی کشاورزان تأثیرگذاردرصد بر انتخاب  92و  99، 99

ی کشش در میانگین با افزایش یک درصد در متغیرهای سن و نیز نسبت درآمد کشاورز از کل آماره
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یابد. درصد افزایش می 1/5و  5درآمد او، احتمال انتخاب فعالیت باغداری از سوی کشاورز به ترتیب 

ادگی، با یک درصد افزایش در نیروی کار خانو شماربر آماره کشش در میانگین متغیر بنا همچنین 

یابد، به عبارتی دیگر، کشاورزان درصد کاهش می 29/0این متغیر، احتمال انتخاب فعالیت باغداری 

 بیشتری برای انتخاب فعالیت زراعی داشتند.  گرایشدارای نیروی کار خانوادگی بیشتر، 
 هکمن  ایمرحلهدو  روشاز برآورد  بدست آمدهنتایج  (2)جدول 

 الگوی رگرسیون خطی وی پروبیتالگ 

 رینام متغ
ضریب برآورد 

 شده
 tآماره 

آماره کشش در 

 میانگین

آماره اثر 

 نهایی

ضریب برآورد 

 شده
 tآماره 

01/1 **0/029 سن  001/5  051/0  - - 
015/0 تحصیالت  11/0  122/0  0153/0  - - 

های دسترسی به ماشین

 کشاورزی
- - - - 0/33* 11/5  

13/0 ترویجیشرکت در کالس   22/0  0111/0  015/0  - - 
- *0/11- نیروی کار خانوادگی شمار 01/5  - 291/0  - 112/0  - - 

01/5 *0/121 - - - - استفاده از روش نوین آبیاری  

از کل  ینسبت درآمد کشاورز

 درآمد
0/015** 19/1  101/5  011/0  - - 

01/5 *0/151 - - - - از تسهیالت مندیبهره  

آسیب و دن متحمل ش پیشینه

 زیان
1/115** 19/1  121/0  211/0  - - 

11/5 *0/195 نوع مالکیت  531/0  511/0  - - 
015/0 - - - - تجربه  25/0  

-0111/0 - - - - معکوس نسبت میل  11/0-  

-122/1 **2/911- ضریب ثابت  11/1-  0513/0-  1/131** 11/1  

 خوبی برازش هایآماره

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

R-Square= 0.37 

 محقق هاییافته: منبع

و نوع مالکیت، آماره کشش در  دیدنی آسیب و زیانپیشینهبا توجه به صفر و یک بودن متغیرهای 

های گذشته، از میانگین قابل تفسیر نبوده اما با توجه به آماره اثر نهایی، کشاورزانی که در دوره

 گرایشواحد  21/0اند دیده آسیب و زیانها در فعالیت خود بیماری طبیعی و آفات و رویدادهای
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. همچنین با توجه آماره اثر نهایی برای ت باغداری در مقابل زراعی داشتندبیشتری به انتخاب فعالی

بیشتری برای تخصیص زمین خود به  گرایشواحد  51/0ن زمین کشاورزی امتغیر مالکیت، مالک

 فعالیت باغداری داشتند.

درصد است و ضریب  99 داریمعنیداری کل الگو در سطح آزمون نسبت درستنمایی نشان از معنی

درصد از  15دهد که متغیرهای مستقل لحاظ شده در الگو توانستند اوهلر نشان می-تعیین کراگ

در الگوی برآورد شده  درستبینی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. مقدار آماره درصد پیش

درصد است، بنابراین الگوی برآورد شده توانسته است درصد قابل قبولی از متغیر وابسته را با  30

به  گرایشدرصد پاسخگویان  30بینی کند، به عبارتی دیگر، متغیرهای توضیحی پیش بهتوجه 

 دند.مناسب با اطالعات، به درستی اختصاص دا بسیارانتخاب فعالیت باغی یا زراعی را با ارائه نسبتی 

های مؤثر بر سطح زیر کشت فعالیتهای عاملاز  بدست آمده(، نتایج 5در بخش دوم از جدول )

های ماشین( نشان داده شده است. با توجه به این نتایج، متغیرهای دسترسی به 0iY<باغداری )

 اریدمعنیداری در سطح استفاده از روش نوین آبیاری و تسهیالت تأثیر مستقیم و معنی کشاورزی

های ماشیندرصد بر میزان سطح زیر کشت دارند به طوری که کشاورزانی که دسترسی به  92

هکتار و  12/0های نوین آبیاری داشتند هکتار، دسترسی به روش 33/0داشتند  کشاورزی

کشاورزان، زمین  دیگرهکتار بیشتر از  15/0 کنندکشاورزانی که توانسته بودند از تسهیالت استفاده 

محصوالت باغی اختصاص دادند. متغیر معکوس نسبت میل، در  زمین و تولید ا به کشتخود ر

تولید  یدرزمینهدهد حذف کشاورزان فعال دار نبوده که نشان میخطی معنیالگوی رگرسیون 

های گردآوری شده در این پژوهش، محصوالت زراعی )کشاورزان بالقوه( از جامعه آماری در نمونه

 شود. های برآورد شده در الگوی رگرسیون خطی نمیفراسنجهشدن دار باعث تورش

درصد از تغییرات سطح زیر  11 الگوکه متغیرهای لحاظ شده در  دهدمیضریب تعیین الگو نشان 

، میزان خوبی است. نتایج آزمون هادادهکه با توجه به مقطع عرضی بودن  دهندمیکشت را توضیح 

همچنین نتایج مستقل موجود در الگو، مشکل هم خطی نداشتند.  رهاییغنشان داد که مت هم خطی

گردآوری شده  هایمشاهدهآزمون ناهمسانی واریانس، نیز نشان از عدم وجود ناهمسانی واریانس در 

 متغیرهای سن کشاورز. دهدمیاز برآورد الگوی توبیت را نشان  بدست آمده( نتایج 1جدول ) است.

 نسبت درآمد کشاورزی از کل درآمد درصد و متغیرهای 92داری معنیو نوع مالکیت در سطح 
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متحمل شدن  پیشینه و ، استفاده از روش نوین آبیاریهای کشاورزیماشین، دسترسی به کشاورز

الگوهای رگرسیونی با  دیگرهمانند هستند.  دارمعنیدرصد  99داری معنیدر سطح  آسیب و زیان

لگو تفسیر مستقیمی ندارند اما تصریح الگوی توبیت، این ا هایضریبمتغیر وابسته صفر و یک، 

هایی به انتخاب فعالیت باغی در گروه گرایشمرتبط با  هایگیریآورد که تصمیمامکان را فراهم می

که  در صورتی به آن ندارند، بررسی شود. برای مثال، گرایشهایی که به آن دارند و گروه گرایشکه 

درصد  1/55به انتخاب فعالیت باغداری  گرایشمیانگین  یش یابد،درصد افزا 10 سن کشاورز

مربوط به کشاورزانی است  گرایشدرصد افزایش در میانگین  11/10یابد که از این مقدار افزایش می

 گرایش پیشدرصد مربوط به افرادی است که از  11/11اند و به این کار داشته گرایش پیشکه از 

 کنند.پیدا می گرایششود که با افزایش سن، بینی میند ولی پیشبه فعالیت باغداری نداشت

مؤثر بر سطح زیر کشت های عاملاز برآورد الگوی توبیت به منظور بررسی  بدست آمدهنتایج  (9)جدول 

 .1931محصوالت باغی در سال 

 نام متغیر
نرمال  هایضریب

 شده
 کشش کل افتهیتحققکشش  کشش انتظاری tآماره 

1/5 *0/0521 سن  111/1  013/1  511/5  

052/0 تجربه  11/1  113/0  151/0  129/0  

0511/0 تحصیالت  11/0  121/0  111/0  599/0  

1102/0 شرکت در کالس ترویجی  19/0  031/0  035/0  113/0  

1115/0 از تسهیالت مندیبهره  11/1  519/0  551/0  111/0  

-0921/0 نیروی کار خانوادگی شمار  32/0-  502/0-  191/0-  199/0-  

نسبت درآمد کشاورزی از کل 

 درآمد
0/0123** 13/1  121/5  511/5  231/1  

-9/5 **0/1159- های کشاورزیماشیندسترسی به   109/0-  133/0-  119/0-  

12/1 **1/112 استفاده از روش نوین آبیاری  111/0  111/0  911/0  

آسیب و متحمل شدن  پیشینه

 زیان
0/1391** 11/1  21/0  131/0  991/0  

1/5 *0/2121 نوع مالکیت  531/0  511/0  213/0  

-91/1 **1/1155- ضریب ثابت  - - - 

Log-Likelihood Function= -67.797                         Squared Correlation between Observed and Expected Values=  0.56 

 محقق هاییافته: منبع
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به  گرایشدرصدی نسبت درآمد کشاورزی از کل درآمد کشاورز، میانگین  10همچنین با افزایش 

درصد افزایش در  1/55یابد که از این مقدار درصد افزایش می 3/12انتخاب فعالیت باغداری 

درصد  25/51اند و به این کار داشته گرایش پیشمربوط به کشاورزانی است که از  گرایشانگین می

شود بینی میبه فعالیت باغداری نداشتند ولی پیش گرایش پیشمربوط به کشاورزانی است که از 

رد شده با توجه به آماره تابع درستنمایی، الگوی برآوکنند. پیدا می گرایشکه با افزایش این نسبت، 

های برآورد شده متغیرهای فراسنجه همزماندار است به عبارتی دیگر فرضیه صفر بودن معنی

بین مقادیر  تعیینشود. همچنین ضریب درصد رد می 99داری معنیمستقل الگو، در سطح 

مقطع عرضی مقدار  هایمشاهدهبوده که در  21/0و مقادیر مورد انتظار متغیر وابسته  هایمشاهده

 اسبی است. من

هاشنهادیپو  گیرینتیجه  
بین فعالیت زراعی و باغی توسط مؤثر بر انتخاب های عامل ترینمهمدر این پژوهش در گام نخست 

محصوالت باغی،  زمین و تولید سودآوری بیشتر کشت ، کهکشاورزان شهرستان بابلسر شناسایی شد

ات باغداری )کاشت، داشت و برداشت( در و آسانی عملی ترآسانهزینه کمتر نیروی کار، برداشت 

تخصیص انتخاب کشاورزان برای بر مؤثر های عامل ترینمهممقایسه با فعالیت زراعی به عنوان 

بنابراین کشاورزان به  ؛خود به کشت محصوالت باغی در مقابل محصوالت زراعی است هایزمین

نیروی کار  شماروجه به رابطه معکوس با ت .دهندمینشان  العملعکسمتغیرهای اقتصادی به خوبی 

توان اذعان داشت خواسته یا ناخواسته کشاورزان به انتخاب فعالیت باغداری، می گرایشخانوادگی با 

های آتی نسبت اراضی باغی به زراعی در شهرستان بابلسر افزایش خواهد یافت چراکه با در دهه

فرزندان خانوارهای ایرانی و نیز به دلیل کاربر  شمارادامه مهاجرت ساکنان روستا به شهرها و کاهش 

برای انتخاب  گرایشهای باغی، بیش از پیش کشاورزان های زراعی در مقابل فعالیتبودن فعالیت

 حمایتی هایسیاستدولت با اتخاذ شود تا بنابراین پیشنهاد میفعالیت باغداری پیدا خواهند کرد. 

تضمینی، تسویه مطالبات  هایقیمت مانند ؛ول گندم و برنجمحص ویژهبه  تبخش زراعاز زیر کارآمد

 ایبر انکشاورز هایانگیزهبر  ،هاآنکاران و یا کنترل واردات این محصوالت در زمان عرضه گندم

 ،باغی تأثیرگذار باشد از زراعی به اراضی پوشش تغییر خودداری ازمحصوالت و این ادامه تولید 
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در انتخاب نوع  کشاورزان شودمیتضمینی محصوالت کشاورزی باعث  نرخ خریدم نشدن چراکه اعال

، ضمن اینکه ممکن است طبق قانون عرضه و تقاضا، به سمت باشند روبروالتکلیفی کشت با ب

هزار مترمکعب آب  11این محصول در هر هکتار  که دنکشت یونجه برو مانندهای جایگزین کشت

که هم به  هزار مترمکعب آب نیاز دارد 1کند در حالی که گندم در همین میزان مساحت مصرف می

 اجتماع است. زیانبه کشاورز و هم  زیان

ی مورد بررسی هانمونهدر  ،هکمن نشان داد ایمرحلهنتایج برآورد الگوی توبیت به روش دو 

مؤثر بر سطح زیر های عاملی زراعی و باغی با هافعالیتبین مؤثر بر انتخاب های عاملکشاورزان، 

د شرایط موجود در منطقه توانمیتفاوتی ندارند و برآورد الگوی توبیت به خوبی  هافعالیتکشت این 

بیشتری به  گرایش ،، کشاورزان با افزایش سنشده برآوردالگوی . با توجه به نتایج کندرا تبیین 

د به نیاز بیشتر فعالیت باغداری به سرمایه و یا توانمیکه  کنندمیی باغی پیدا هافعالیتانتخاب 

متغیر تسهیالت بانکی نیز این  داریمعنیه ک در این بخش اشاره کرد گذاریسرمایهمدت بودن بلند

افزایش تسهیالت اعطایی به زیر بخش تا دولت با  تأکید بر این است ، بنابراینکندمیمهم را تأیید 

 ، زیرا افزونی برداردترگام مؤثرمحصوالت  افزایش تولید این نوع از بازده، برایدر اراضی کمباغبانی 

کشورهای عراق و  مانندصادرات به بازارهای هدف محصوالت باغی بر ایجاد اشتغال پایدار، امکان 

 ایجاد خواهد کرد. یارزآور و ...،روسیه 
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