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ABSTRACT
The agricultural sector is one of the main pillars of the economy, the development of which will lead
to the development of the economy. However, factors such as the fragmentation of agricultural lands
reduce the productivity of agricultural products and labor. Therefore, the present study with a developmental-applied nature and descriptive-analytical method was performed using remote sensing data,
field study and available statistics to investigate the distribution of agricultural lands in Taj Amir village
and the effect of this distribution on agricultural land productivity of this village. In this study, using satellite imagery (Sentinel 2 and IRS_P5), a land use map was extracted with an object-oriented technique
and agricultural land plots were modified in the AutoCAD map software environment. The field study
of agricultural land ownership was determined in 2015, and based on this, the ownership of the 1940s
was determined and generalized to the agricultural land map. Then, using land metrics, the amount of
change and using LCPA, the type of land dispersion and evolution were obtained. The results showed
that the area of agricultural lands has decreased and the type of changes in the class of agricultural lands
is also descriptive. The results of field studies also showed that the factor of land reform had no effect
on land dispersion but the factor of inheritance was effective. Thus, 1735 plots of land with 62 owners
in the 40s have reached 2180 plots with 257 owners in 2015. A review of statistics also showed that the
amount of productivity has decreased.

Copyright © 2022, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

T

1. Introduction
he agricultural sector is one of the main
pillars of the economy, the development
of which will lead to the development

of the economy. But factors such as fragmentation of
agricultural land reduce the productivity of agricultural
products and labor, negative externalities such as reducing the scope of irrigation, investing in soil protection and
the loss of land boundaries and access roads, as a result
of which the economy, agriculture and the production of
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agricultural products are interrupted and stagnant. This
case originates from various causes such as inheritance,
land reform, land division, purchase and sale, etc. Fragmentation of agricultural lands is a common feature of
agriculture in many developing countries, which has led
to many problems for such countries. Land fragmentation
has occurred in the village of Taj Amir for a large number of lands, and this has resulted in each farmer owning
smaller, more scattered plots of land, which reduces productivity for the owner. Therefore, the present study was
conducted to investigate the distribution of agricultural
lands in Taj Amir village and the effect of this distribution
on the productivity of agricultural lands in this village.

2. Methodology
The present research is methodical, descriptive-analytical and has a developmental-applied nature. In this study,
the required data were obtained through the library, field
studies and interviews. The satellite image of Cartosat-1
or IRS-P5 with panchromatic band A with a resolution of
2.5 meters dated 28/09/2015 of the Geographical Organization of the Army was used. Then, based on the date of
the desired image, the closest image should be selected
historically. In this research, the Sentinel 2 satellite image
was selected. The image of the Sentinel 2 satellite dated
14/09/2015 with a spatial resolution of 10 meters was received from the site of the European Space Agency. The
object-oriented technique was used to prepare a map of
agricultural lands in 2015. Then the land ownership was
determined by a field study and during the field study and
interview, an estimate of the condition of the land and
other uses in the 1940s was obtained, which resulted in
a classification map for the 1940s. Land use changes and
dispersal, inheritance effects and land reform were also
studied using land metrics and LCPA. Finally, the results
of statistics related to agricultural production were examined and its relationship with changes in agricultural lands
and land dispersion was determined.

3. Results
After preparing the data on agricultural lands and their
ownership, land metrics were used to study the distribution of past and present lands. In this regard, first, the files
were converted to a TIFF format raster with a resolution
of 30 cm and territorial metrics were applied to them. The
results showed that there are 257 owners in the study area
and also the land plots of each of these owners were identified. Ownership status was also determined in the 1940s
with 62 owners. This difference shows that the number of
owners in 2015 has increased a lot compared to the 40s.
Also, regarding the results of land metrics, the number of
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spots index showed that there are 1516 spots in the agricultural land class in 2015; while according to the field
study, 2180 plots of land have been obtained and according to this index, there are 1510 plots for the agricultural
land class of the 1940s, while 1735 plots of agricultural
land were obtained from the field study, which could be
a reason for this. The index is not suitable for determining the number of plots of land and considers some areas
together. The results of two indices of the class area and
class percentage also showed that the class of agricultural
lands has the highest area and percentage, followed by the
rangeland class.

4. Discussion
By combining the result of one of the class area indices
or class percentage with the spot number index, a better
result of the fragmentation rate of a class can be examined. The largest spot index showed the rangeland class
with 21% as the class with the largest spot, but the agricultural land class was about 1%, indicating that there is no
large spot in this class and its parts are very small. While
the agricultural land border class has the largest spot of
11.7% of the total appearance, this is the result of a series
of large vacant lands between agricultural lands. In the
case of the density index, the margin of the village class
has the lowest value, because one spot is almost regular
and has a smaller area than the other classes. However,
the border class of agricultural lands and the class of agricultural lands have the highest values, respectively, and
the margins of these two classes are dense. The shape
index of Sima also showed that the village class is geometrically more orderly than other classes and is opposite
to the border class of agricultural lands. Also, the class
of agricultural lands has resulted in a high value, which
indicates that the general shape of the class is irregular.
The average Euclidean distance index value for the nearest neighbor to the village class is zero; because it is a
stain. But it has the highest value for the rangeland class.
This value is low for the agricultural land class because
the agricultural land spots are next to each other and the
average distance is small. Dispersion and proximity index
showed that agricultural land class spots have low dispersion and high proximity. But the rangeland class has the
highest value. The agricultural land class has a low value,
which indicates the dispersion and improper proximity
of the spots of this class. But the rangeland class has the
highest value, which indicates the dispersion and proper
proximity of the spots of this class. The LCPA showed
that the agricultural land class was fragmented, which
indicates that the agricultural land was fragmented into
smaller plots. Based on the information obtained from the
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field study, it was found that land reform in Tajamir village had no effect. The results of productivity showed that
in general, the area under cultivation of agricultural lands
has decreased from 343 hectares to 323 hectares; because
some lands have been turned into village buildings and
even some into roads, this is a factor in reducing the production and overall productivity of agricultural lands, and
the fact that land fragmentation has been a very important
factor in reducing productivity.

5. Conclusion
The results showed that the area of agricultural lands has
decreased and the type of changes in the class of agricultural lands is also descriptive. The results of field studies
also showed that the factor of land reform had no effect on
land dispersion but the factor of inheritance was effective.
Thus, 1735 plots of land with 62 owners in the 40s have
reached 2180 plots with 257 owners in 2015. A review of
statistics also showed that the amount of productivity has
decreased.
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 -1دانشيار ،گروه جغرافيا و برنامهریزی شهري ،دانشکده برنامهریزی و علوم محيطي ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ایران.
 -2استاديار ،گروه جغرافيا و برنامهریزی روستايی ،دانشکده برنامهریزی و علوم محيطي ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ایران.
 -3کارشناسي ارشد ،گروه سنجشازدور و سيستم اطالعات جغرافيايي ،دانشکده برنامهریزی و علوم محيطي ،دانشگاه تبريز ،تبريز ،ایران.

تاریخ دریافت 24 :مرداد 1399
تاریخ پذیرش 15 :اسفند 1400

کلیدواژهها:

خرد شدن اراضي،
کشاورزي ،بهرهوري،
اصالحات ارضي ،تکنيک
شئگرا

بخش کشاورزي از ارکان اصلي اقتصاد محسوب ميشود که پيشرفت آن پيشرفت کل اقتصاد را در پي خواهد داشت .ولي عواملي همچون
خرد شدن اراضي کشاورزي باعث کاهش بهرهوری محصوالت کشاورزي و نيروي کار میشود که در نتيجه آن اقتصاد کشاورزي و ميزان
توليد محصوالت کشاورزي دچار وقفه و رکود خواهد شد .از اين رو پژوهش حاضر با ماهيت توسعهای  -کاربردي و روش توصيفي  -تحليلي
با استفاده از دادههاي سنجشازدور ،مطالعه ميداني و آمارهاي موجود با هدف بررسي پراکندگي اراضي کشاورزي روستاي تاج امير و تأثیر
اين پراکندگي بر بهرهوري زمينهاي کشاورزي اين روستا انجام شده است .در اين پژوهش با استفاده از تصاوير ماهوارهاي (سنتينل  2و
 )IRS_P5نقشه کاربري اراضي با تکنيک شئگرا استخراج شد و در محيط نرمافزار اتوکدمپ قطعات اراضي کشاورزي اصالح شدند .با
مطالعه ميداني مالکيت اراضي کشاورزي سال  1394تعيين گرديد و بر اين اساس مالکيت دهه  1340نيز مشخص شد و به نقشه اراضي
کشاورزي تعميم داده شد .سپس با استفاده از متريکهاي سرزمين ميزان تغييرات و با استفاده از  LCPAنوع پراکندگي و تحول اراضي
به دست آمد .نتايج نشان داد که وسعت زمینهای کشاورزي کاهش يافته و نوع تغييرات در طبقه اراضي کشاورزي نيز از نوع تجزیهای
است .نتايج مطالعات ميداني نيز نشان داد که عامل اصالحات ارضي تأثیری بر پراکندگي اراضي نداشته اما عامل ارث تأثیرگذار بوده است.
بدين صورت که  1735قطعه زمين با  62مالک در دهه 1340به  2180قطعه با  257مالک در سال  1394رسيده است .همچنين بررسي
آمارها حاکی از کاهش مقدار بهرهوري است.

مقدمه
تحوالت جمعيتي در جهان به سیاستگذاران جهت انجام
اصالحات الزم براي تحول و بهرهوری كشاورزي فشار وارد
میکند .افزايش جمعيت انتظار میرود  70درصد بيشتر از مواد
غذايي توليدي (تا سال  )2050و مديريت پايدار زمين باشد .در
عين حال ،برخي از مناطق با فروپاشي ظرفیتهای توليدي (در
دسترس بودن زمين و آب) ،تغييرات اقليمي و تغيير در اراضي
تحت مالکيت روبهرو هستند .منابع کمياب نه تنها به تغيير در
جنبههای فيزيکي اراضي کشاورزي موجود يا بالقوه  -اصالح
مالکيت اراضي ،بهبود زیرساختها و بهرهوری مزارع نياز دارد،
بلکه نيازمند تغيير در جنبههای ديگري مانند دسترسي بخش
کشاورزي به بازارها ،امور مالي ،دانش ،پژوهش و همچنين
همکاري و آموزش کشاورزان است ) .(FAO, 2011بهبود در بهرهوری

کشاورزي بيشتر درباره استفاده مؤثر از اراضي مطرح است؛ که
همچنين اين بهبود بر محیطزیست تأثیرگذار بوده و به کاهش
تغييرات آب و هوايي ،کاهش گسترده مصرف سوخت و در نتيجه
کاهش تقاضا براي سوخت میانجامد ).(Looga et al., 2018: 285
يکي از عواملي که بهرهوری کشاورزي را بهطور قابل مالحظهای
کاهش میدهد خرد شدن و خرد بودن اراضي کشاورزي است
) .(Rahman & Rahman, 2009خرد شدن اراضي میتواند بهعنوان
وضعيتي تعريف شود که يک خانوار کشاورز داراي چندين قطعه
زمين نامتعارف باشد ،که اغلب در يک منطقه وسيع پراکنده
هستند ) .(Bentley, 1987قطعهقطعه شدن اراضي ،تقسيم زمين
به تعداد زيادي قطعات مشخص است (Dovring & Dovring,
) 1960که منجر به افزايش زمان حرکت بين مزارع میشود ،از
اين رو ،بهرهوری نيروي کار کاهش يافته و هزينه حملونقل براي
ورودیها و خروجیها افزايش مییابد .همچنين شامل تأثیرات

* نویسنده مسئول:
دکتر حسن محمودزاده
نشانی :تبريز ،دانشگاه تبريز ،دانشکده برنامهریزی و علوم محيطي ،گروه جغرافيا و برنامهریزی شهري.
تلفن+98 )914( 3149252 :
پست الکترونیکیmahmoudzadeh@tabrizu.ac.ir :

143

بهار  . 1401دوره  .13شماره 1

فصلنامهپژوهشهایروستایی

خارجي منفي مانند كاهش دامنه آبياري ،سرمایهگذاری در زمينه
حفاظت خاك و از دست رفتن مرزهاي اراضي و راههای دسترسي
نيز میشود ).(Shuhao, 2005; Jha et al., 2005
خرد شدن زمين يکي از ویژگیهای مشترک کشاورزي در
بسياري از کشورهاي درحالتوسعه بوده و منجر به مديريت
ناکارآمد مزارع میشود ) .(Sundquist, 1988زمين که بهطور سنتي
براي مقاصد کشاورزي مورداستفاده قرار میگرفت ،با گذشت
زمان به داليل مختلف بهعنوان يک پديده معين خرد شدن شده
است ) .(Shrestha, 2011عوامل اصلي خرد شدن اراضي موضوع
ارث؛ رشد جمعيت؛ داد و ستد اراضي و پیشینههای تاريخي /
فرهنگي است (Niroula & Thapa, 2005; Tan et al., 2006; Van
) .et al., 2007بنابراین قبل از هرگونه اقدامي در رابطه با اصالح
و توسعه کشاورزي الزم هست وضعيت موجود اراضي از جنبه
تعداد بهرهبرداران ،مساحت قطعات ،تعداد قطعات ،فاصله بين
قطعات ،شکل قطعات و در نهايت ميزان خردي و پراکندگي
موردسنجش و ارزيابي قرار گرفته و برحسب وضعيت حاکم بر
اراضي ،راهبردهاي الزم و متناسب به کار گرفته شود (Shokati
) .Amghani et al., 2019: 523خرد شدن اراضي کشاورزي در ايران
مسئله بسيار جدیای است ،مخصوصاً در استانهاي کوهستاني
مانند لرستان که دشتهاي مناسب کشاورزي کم بوده بيشتر
به چشم ميخورد .کشاورزي ايران در فاصله سالهاي  1322تا
 1357دستخوش دگرگوني عظيمي شد که ناشي از آثار پردامنه
برنامه اصالحات ارضي دهه  1340بود .برنامهاي که در محور
انقالب سفيد قرار ميگرفت ،وجه توليد دهقاني سهمبري که
قرنها و شايد هزارهها در ايران مرسوم بود با برنامه اصالحات
ارضي در طول يک دهه دستخوش يک دگرگوني سريع و
عظيمي شد و جاي خود را به کشاورزي سرمايهداري داد که
تأثيرش بر زمينداري ،ساختار طبقاتي روستاها بسيار بارز بود
) .(Shahriari, 2005: 5اجراي اين برنامه در لرستان با توجه به شکل
معيشت عشايري در لرستان که پس از تختهقاپو کردن عشاير در
عهد پهلوي اول دچار تغييراتي شده بود؛ شکل خاصي از زندگي
را در استان لرستان شکل داد که پيامدهايي همچون الغاي نظام
ارباب  -رعيتي ،مهاجرت روستائيان به شهرها ،مخالفت مالکين با
طرح اصالحات ارضي ،کاهش ميزان محصوالت باغي و کشاورزي،
تخريب نظام کشاورزي سنتي و مکانيزه شدن کشاورزي را به
همراه داشته است ) .(Amiri, 2015: 16قطعهقطعه شدن اراضي
در روستاي تاج امير براي تعداد زيادي از اراضي اتفاق افتاده
است و اين باعث شده که هر کشاورز صاحب زمينهاي با اندازه
کوچکتر ،پراکندهتر باشد که کاهش بهرهوري را براي مالک به
همراه دارد .اين روستا در سال  1345تعداد  62مالک با توجه به
ميزان جمعيت  338نفري و ميزان  84خانوار داشته و در سال
 257 ،1395مالک با توجه به جمعيت  998نفري و تعداد 291
خانوار داشته است .اين تفاوت نشان ميدهد که تعداد مالکين
سال  1395نسبت به دهه  40بسيار زياد شده است و اين خود
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پيامدهايي را در پي دارد که از جمله آنها قطعهقطعه شدن
اراضي کشاورزي و همچنين کاهش سطح زير کشت و در نهايت
کاهش توليد و بهرهوري براي هر مالک ،بيشتر شدن مرز بين
زمينهاي کشاورزي است که سطح زيادي از اراضي کشاورزي را
در برمیگیرد .همچنين در گذشته تنوع محصوالت کمتر بود که
باعث بهرهوری بيشتر میشد ولي در وضعيت فعلي هر کشاورزي
زمين خود را به هر محصولي که ميخواهد کشت ميکند که اين
خود باعث افزايش هزينهها و کاهش بهرهوري ميشود .از اين رو
هدف از اين پژوهش بررسي پراکندگي اراضي کشاورزي روستاي
تاج امير و تأثیر اين پراکندگي بر بهرهوري زمينهاي کشاورزي
اين روستا بوده است.

مروري بر ادبيات موضوع
پيشينه پژوهش (جدول شماره  )1نشان ميدهد که برخي از
محققان به بررسي ميزان پراکندگي و خردي زمينهاي کشاورزي
پرداختهاند .تعدادی نيز آثار پراکندگي بر بهرهوري و سودآوري را
موردمطالعه قرار دادهاند که اين باعث شده برخي به ارائه يک
سري شاخصها براي بررسي پراکندگي روي آورند .همچنين
روشهاي مورداستفاده در اين پژوهشها بيشتر جنبه آماري
دارند و از اطالعات پرسشنامه و آمارهاي موجود استفاده ميکنند
و کمتر به جنبه مکاني و فضايي مسئله پراکندگي پرداختهاند.
پژوهشگران در برخي موارد از تصاوير ماهوارهاي استفاده کردهاند
که البته به هزينهبر بودن اين تصاوير اشاره کردهاند و تصاوير
 Google Earthرا پيشنهاد دادهاند و آنهایی که از تصاوير
باکیفیت باال استفاده نمودهاند با استفاده از روشهاي شئگرا،
قطعات اراضي را استخراج کردهاند که در اکثر موارد هدف آنها
تهيه نقشه کاداستر بوده و مسئله پراکندگي را کمتر موردبررسی
قرار دادهاند .همچنين نتايج آنها نشان داده که در اکثر موارد
پراکندگي و خرد شدن اراضي باعث کاهش بهرهوري ميشود.
البته برخي عوامل ديگري را نيز عنوان کردهاند که در ميزان
بهرهوري تأثیر دارد؛ مانند سطح سواد کشاورزان .برخي نيز اذعان
داشتند که پراکندگي هميشه يک عامل منفي نيست .بررسي
پيشينه نشاندهنده اين است که عوامل مختلفي باعث ايجاد
پراکندگي ميشود اما دو عامل بيشتر از همه مدنظر است :يکي
ارث و ديگري اصالحات ارضي .از اين رو در اين پژوهش با استفاده
از تصاوير ماهوارهاي و تلفيق آنها و روشهاي شئگرا ،قطعات
اراضي و نقشه کاربري اراضي تهيه و با استفاده از متريکهاي
سرزميني و تحليل چشمانداز ،تغييرات موردبررسی قرار گرفته
است .همچنين از مطالعه ميداني براي دستيابي به اطالعات
الزم در زمينه مالکيت ،ارث و وضعيت اراضي در حال و گذشته
استفاده شده است.
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جدول  .1پيشينه پژوهش.
نويسندگان (سال)

عنوان پژوهش

یافتههای پژوهش

& Hashemi Nasab
)Jafari (2018

ارزيابي تغييرات کاربري اراضي بهمنظور
پايش بیابانزایی

نتايج حاکي از کاهش قابلتوجه اراضي کشاورزي است بهطوری که  64درصد اين اراضي نسبت
به سال  1366کاهش يافته است .از داليل کاهش اراضي کشاورزي میتوان به خشکسالي حاکم
بر منطقه و خشک شدن رودخانه زایندهرود و همچنين کاهش نزوالت جوي و تغيير کاربري
اراضي و همجواری اين منطقه با کوير اشاره کرد.

Shokati Amghani et
)al. (2019

سنجش ميزان خردي و پراکندگي اراضي
کشاورزي در استان آذربايجان شرقي

شهرستانهاي بناب و بستانآباد به ترتيب خردترين و وسيعترين اراضي را دارند و شهرستانهاي
بناب و اسکو به ترتيب بيشترين و کمترين ميزان پراکندگي را دارند

Mirzapour et al.
)(2019

ارزيابي تغييرات کاربري اراضي با استفاده
از سامانه اطالعات جغرافيايي (مطالعه
موردي :حوزه آبخيز بادآور نورآباد ،استان
لرستان)

کاربري اراضي ديم با  312هکتار کاهش و  3۶1هکتار افزايش و مجموع تغييرات  393هکتار
بيشترين تغيير و مناطق مسکوني با  9هکتار کاهش و  1۶هکتار افزايش و مجموع تغييرات
 13هکتار کمترين تغييرات را در بين کاربریهای موردمطالعه دارا هستند .همچنين پايش کلي
تغييرات نشان از کاهش  11۶هکتار از مراتع و افزايش  333هکتار از اراضي کشاورزي آبي دارد.

Mohammadyari et
)al. (2019

ارزيابي روند تغييرات کاربري اراضي
با استفاده از تصاوير ماهواره لندست
سنجندههاي  +ETMو ( OLIمطالعه
موردي :شهرستان بهبهان)

افزايش مساحت در کاربريهاي کشاورزي و مسکوني و کاهش مساحت در اراضي مرتعي ،اراضي
لخت و جنگل رخ داده است .کاربري کشاورزي با  8036/01هکتار بيشترين افزايش مساحت و
کاربري مرتع بيشترين کاهش مساحت را داشته است بهطوری که  4560/39هکتار از اين اراضي
تخريب شدهاند.

Dhakal & Khanal
)(2018

علل و پيامدهاي خرد شدن اراضي
کشاورزي :مطالعه موردي نولپاراسي نپال

توسعه اجتماعي  -اقتصادي ،قانوني و زيرساختها از عوامل تقسيم و تجزيه اراضي کشاورزي
است و خرد شدن اراضي کشاورزي باعث کاهش بهرهوري ميشود.

)Looga et al. (2018

خرد شدن اراضي داراي رابطه  uشکل با بهرهوري مزارع است .اندازه ميانگين وزني پارسلهاي
خرد شدن زمين و ساير عوامل تعیینکننده
يک مزرعه تفاوت در بهرهوري مزارع را بر اساس کاربري اراضي آنها توصيف ميکند .متغيرهاي
بهرهوری مزارع کشاورزي :مطالعه موردي
مهم ديگري نيز وجود دارد که به بهرهوري بيشتر منجر ميشود همانند :تحصيالت صاحبان
استوني.
مزارع ،اندازه مزارع ،سيستم کشاورزي و نوع توليد.

)Lu et al. (2019

ن بر بهرهوری
تأثیر تکهتکه شدن زمي 
حداقلي کار کشاورزي و عرضه نيروي
کار غيرکشاورزي :مطالعه موردي جيانگ
سو چين

تکهتکه شدن باعث مهاجرت نيروي کار توليدي کشاورزي و افزايش نيروي کار غير کشاورزي
ميشود همچنين کاهش بهرهوري را در پي دارد.

)Postek et al. (2019

شاخص پيشنهادي براي خرد شدن اراضي
کشاورزي

 333روستا با مساحت  275،340هکتار به  276،572قطعه تقسيمشده است؛ که نشاندهنده
قطعهقطعه بودن زمينهاي کشاورزي در اين آزمون است.
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

مباني نظري پژوهش

خرد شدن اراضي کشاورزي ،علل و پيامدهاي آن
خرد شدن اراضی زماني به وجود میآید که يک خانوار مالک
تعدادي از قطعات هست يا چنين قطعاتي را بهطور همزمان اجاره
میکند ) .(Wu et al., 2005هنگامي که تعدادي از قطعات زمين
که بهعنوان يک واحد توليدي کشاورزي هستند در مالکيت افراد
قرار داشته يا بهصورت اجارهای بوده ،امکان خرد شدن زمين
وجود دارد ) .(McPherson,1982اين فرايند همچنين روند كاهش
در اندازه متوسط مزارع كشاورزي؛ افزايش در پراکندگي زمين
هر کشاورز؛ و کاهش اندازه قطعات منفرد در مزارع موجود است
) .(Agarwal, 1972خرد شدن زمين حداقل از قرن هفدهم ميالدي
يکي از ویژگیهای برجسته بيشتر کشورها بوده است (Shuhao,
) .2005بهطور معمول چهار نوع قطعهقطعه شدن زمين بر اساس
نوع مالکيت ،کاربري و موقعيت مکاني وجود دارد -1 :خرد شدن

مالکيت که به تعداد صاحبان زمين که از يک قطعه زمين معين
استفاده میکنند ،اشاره دارد -2 .خرد شدن کاربري که به تعداد
کاربران و همچنين اجارهکنندگان زمين اشاره دارد -3 .خرد شدن
داخلي (در يک مزرعه) که به تعداد قطعات تقسیمبندیشده
مورد بهرهبرداری توسط هر کاربر و اندازه ،شکل و مساحت قطعه
بهعنوان اصلیترین موارد اشاره دارد -4 .شکاف بين مالکيت و
کاربري که شامل وضعيتي میشود که بين مالکيت و کاربري
اختالف وجود دارد ).(Van Dijk, 2003
پراکندگي اراضي کشاورزي در سراسر جهان بهصورت گسترده
وجود دارد که نتيجه عوامل مختلف نهادي ،سياسي ،تاريخي و
جامعهشناختي ،مانند قوانين وراثت ،جمعآوري و فرايندهاي
ادغام (اشتراکي) ،خريدوفروش زمينهاي کشاورزي ،سياستهاي
توسعه شهري و ارزيابي شخصي از مالکيت زمين است (Latruffe
) .& Piet, 2014برخي نيز پراکندگي زمين کشاورزي را نتيجه
تعامل پيچيده بين مجموعه متنوعي از نيروهاي محرکه ،ازجمله
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رشد اکولوژيکي ،اقتصادي و جمعيتي ،حفاظت از چشمانداز،
شهرنشيني ،زيرساختهاي حملونقل ،تغيير آبوهوا و
سياستهاي کشاورزي ميدانند ) .(Gomes et al., 2019خرد شدن
زمين مستقيماً با شش عامل در ارتباط است :اندازه زمینهای
تحت مالکيت ،تعداد قطعات تحت مالکيت ،اندازه ،شکل ،توزيع
مکاني و توزيع اندازه قطعات ).(King & Burton, 1982
درست هست جنبههای منفي خرد شدن اراضي کشاورزي
بيشتر جلبتوجه میکند؛ با اين حال ،نمیتوان ادعا کرد که خرد
شدن زمين بهعنوان يک پديده منفي در همه کشورها است.
در اتيوپي خرد شدن برونزا بهعنوان يک مزيت تلقي میشود.
مطالعات انجامشده در مورد آن کشور نشاندهنده اين است
که خرد شدن زمين عدم قطعيت منابع غذايي را کاهش داده و
تأثیرات پايين بودن ميزان بارش را نيز خنثي میکند .در مزارع
آن منطقه با قطعات خردشده در اندازههای مختلف میتوان تعداد
بيشتري از محصوالت را با تنوعهای مختلف در آنجا به عمل آورد
) .(Knippenberg et al., 2018در کل خرد شدن زمين ،نابرابري
و اشکال نامنظم زمين در پروژههای مربوط به کشاورزي باعث
اتالف زمان در رفت و آمد بين قطعات ،مشکل در استفاده از
ماشینآالت ،عدم توانايي در استفاده از فناوري نوين کشاورزي،
هدررفت سرمايه و نيروي کار ،از بين رفتن خاک و بهرهوری
و تشديد تعارضات مربوط به زمين میشود .بنابراين ،توسعه و
نوسازي بنگاههای کشاورزي به دليل چنين مشکالتي بسيار کند
میشود ) .(Cicek, 1996قطعهقطعه شدن زمين از چند طريق
میتواند به بهرهوری آسيب برساند :زمینهای داراي قطعات
خردشده میتواند هزينه حملونقل را افزايش دهد .اگر قطعات
دور از خانه واقع شده باشند و نيز از يکديگر دور باشند ،براي
کارگراني که بين قطعات و خانه در حرکتاند ،اتالف زمان را
در پي خواهد داشت .مديريت ،نظارت و تأمین امنيت قطعات
پراکنده نيز میتواند دشوار ،وقتگیر و پرهزينه باشد .قطعات
کوچک و پراکنده و محدوده زمینهای تحت استفاده به زمين
بيشتري براي حصار کشي ،مرزبندیها و مسيرها و جادهها نياز
دارند ).(Rose & Richard, 2002
اصالحات اراضي
اصالحات ارضي 1معموالً شامل توزيع مجدد زمين و يا تغييرات
قانوني است که دسترسي به زمين و يا امنيت قانوني را افزايش
ميدهد .باهدف اصلي بهبود معيشت ،بهويژه در ميان بيگانگان و
فقيران طراحيشدهاند )(Resosudarmo et al., 2019؛ که با اهداف
اجتماعي اقتصادي و سياسي صورت ميگيرد (Netshipale et al.,
) .2017آنچه در ايران معروف به اصالحات ارضي است شامل يک
سري از قوانين است که از طريق يک اليحه قانوني به تاريخ
 1340در نبود مجلس بهوسيله دولت تصويب شد .ماهيت اين
1. Land reform
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قوانين برانداختن زمينداري کالن به شکل سنتي و تغيير دادن
روابط توليدي بود ) .(Lahsaizadeh, 2003در ايران باهدف باال بردن
سطح توليد کشاورزي ،افزايش قدرت خريد دهقانان ،افزايش
درآمد ملي ،تأمين عدالت اجتماعي از طريق توزيع عادالنه درآمد
و نابودي بزرگ مالکي بهعنوان طبقه پرنفوذ که مانع پيشرفت
اقتصادي بودند ،توسعه بازارهاي واقعي براي توليدات صنعتي و
افزايش بهرهوري در سه مرحله آغاز شد ).(Soheili, 1995
اصالحات ارضي در چند مرحله به اجرا درآمد اما بخش
اصالحات کشاورزي برنامه اصالحات ارضي ،ضعيف بود بنابراين
در پايان اجراي اين برنامه اهداف اين طرح تحقق نيافت (Amiri,
).2015
 .1تقسيم زمينهاي زراعي مالکين غايب و محدود نمودن
ميزان مالکيت زمينهاي زراعي به يک دهششدانگ يا ششدانگ
از روستاهاي مختلف بود.
 .2حذف نظام سهمبري و جايگزين کردن اجارهداري بدون
تغيير نظام زمينداري
 .3از ميان برداشتن مناسبات اربابرعيتي (تقسيم اراضي بين
مالکان و اجارهداران برحسب بهره مالکانه و يا فروش اراضي به
دهقانان) ).(Soheili, 1995
واجدين شرايط دريافت زمين در طي اصالحات ارضي ،شامل
چند دسته بودند :دسته اول زارعين مقيم و مشغول زراعت .دسته
دوم زارعيني که حداکثر يک سال قبل از تقسيم در آن منطقه
فوت شده بودند .دسته سوم بزرگاني بودند که به امر زراعت اشتغال
داشتند و دسته چهارم نيز کارگران کشاورزي مقيم روستا و افراد
داوطلب فعاليت کشاورزي بودند .بنابراين توزيع زمين بين افراد
زيادي صورت گرفت و بر اين اساس بايد پذيرفت که اصالحات
ارضي يکي از عوامل پراکندگي اراضي بود ).(Tagvaie, 1997: 7

روششناسی تحقیق
منطقه موردمطالعه

شهرستان دِلفان يکي از شهرستانهاي استان لرستان است و
مرکز آن شهر نورآباد است که در ميان رشتهکوههاي زاگرس و در
گوشه شمال غربي استان لرستان ،هممرز با استانهاي همدان،
کرمانشاه و ايالم واقعشده است .روستاي تاجامير در جنوب
دهستان خاوه جنوبي واقع در شهرستان دلفان است که در شمال
استان لرستان قرار دارد؛ که در موقعيت  33درجه و  59دقيقه و
 9ثانيه شمالي تا  34درجه و  1دقيقه و  24ثانيه شمالي و 48
درجه و  8دقيقه و  3ثانيه شرقي تا  48درجه و  10دقيقه و 35
ثانيه شرقي قرار دارد (تصوير شماره .)1طبق سرشماري سال
 ،1395جمعيت اين روستا شامل  998نفر و  291خانوار بوده
است ) .(Statistical Center of Iran, 2016اراضي کشاورزي متعلق
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به روستائيان بهصورت تقريبي معادل  530هکتار است که شامل
اراضي ديم ،آبي و باغات است .اراضي کشاورزي روستاي تاجامير از
جنوب به کوههاي گرين و از شمال به اراضي کشاورزي روستاهاي
چراغ ،برهما ،حيدرآباد و الفسانه ختم ميشوند .همچنين يک
رودخانه اراضي ديم و آبي را از هم جدا ميکند که توسط يکبند
آب موردنياز اراضي کشاورزي تأمين ميشود.
پژوهش حاضر از نظر روش ،توصيفي  -تحليلي و داراي ماهيت
توسعهای  -کاربردي است .در اين پژوهش دادههای موردنیاز از
طريق مطالعات کتابخانهای ،ميداني و مصاحبه به دست آمد .از

تصوير ماهوارهای  Cartosat-1يا  IRS-P5باند پانکروماتيک  Aبا
قدرت تفکيک  2/5متر مربوط به تاريخ  2015/09/28سازمان
جغرافياي ارتش استفاده شد (جدول شماره .)2
سپس بر اساس تاريخ تصوير موردنظر نزديکترين تصوير از
لحاظ تاريخي بايد انتخابشد که در اين تحقيق تصوير ماهوارهای
سنتينل  2انتخاب گردید .تصوير ماهواره سنتينل  22مربوط به
تاريخ  2015/09/14با قدرت تفکيک مکاني  10متر از سايت
سازمان فضايي اروپا دريافت شد (جدول شماره.)3
2. Sentinel-2

تصویر  .1نقشه منطقه موردمطالعه .منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
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جدول  .2مشخصات باند پانکروماتيک.
اطالعات باند پانکروماتيک A

قدرت تفکيک مکاني

 2/5متر

قدرت تفکيک زماني

 5روز

قدرت تفکيک راديو متريک

 10بيت

قدرت تفکيک طيفي

 500تا  850نانومتر
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .3مشخصات ماهواره باندهاي ماهواره سنتينل .2
باند

باند 2

باند 3

باند 4

باند 8

محدوده (نانومتر)

( 490آبي)

( 560سبز)

( 665قرمز)

( 842مادونقرمز نزديک)
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براي تهيه نقشه اراضي کشاورزي سال  1394از تکني 
ک
شئگرا استفاده شد .سپس مالکيت اراضي آن با مطالعه ميداني
مشخص گرديد و در جريان مطالعه ميداني و مصاحبه ،تخميني
از وضعيت اراضي و ساير کاربريها در دهه  40به دست آمد
که حاصل آن نقشه طبقهبندي براي دهه  40بود .همچنين با
استفاده از متريکهاي سرزمين و  ،LCPAتغييرات و پراکندگي
اراضي ،آثار ارث و اصالحات ارضي نيز بررسي شد .در نهايت نتايج
آمار مربوط به توليدات کشاورزي بررسي و ارتباط آن با تغييرات
اراضي کشاورزي و پراکندگي قطعات اراضي مشخص شد .در اين
پژوهش از نرمافزارهای زير استفاده گرديد:
نرمافزار  ENVIآمادهسازي تصاوير و پيشپردازشها
نرمافزار  eCognition Developerبهمنظور طبقهبندي
تصاوير و استخراج قطعات اراضي کشاورزي از تصاوير
نرمافزار  Autodesk AutoCAD Map 3Dبهمنظور تصحيح
قطعات اراضي کشاورزي و مرز آنها
نرمافزار  Arc GISبراي اصالح نقشه اراضي کشاورزي و
همچنين طراحي پايگاه داده مالکيت اراضي
نرمافزار  Fragstatsبهمنظور محاسبه متريکهاي سرزميني.
نرمافزار  TerrSetجهت بررسي تحليل تغييرات.
نرمافزار  Excel 2013براي طراحي نمودارها

یافتهها
تلفيق تصاوير ماهوارهای

مکاني  10متر با تصوير ماهوارهای  IRS_P5با قدرت تفکيک
مکاني  2/5متر تلفيق شد .به همين منظور ابتدا باندهاي 10
متري ماهواره سنتينل با هم استک 3شده و با استفاده از روش
 Broveyبا باند پانکروماتيک تلفيق شدند .حاصل اين روش يک
تصوير با قدرت تفکيک مکاني  2/5متر بود که داراي  4باند است
(تصوير شماره .)2
استخراج نقشه طبقهبندي با استفاده از تکنيک شئگرا
(سگمنتسازي به روش چند تفکیکی)
اولين مرحله در طبقهبندي سگمنتسازي يا همان ايجاد
اشياء تصوير است که با فراخواني تصوير تلفیقشده به نرمافزار
 eCognitionاين عمليات انجام شد .روشهاي مختلفي براي
ايجاد سگمنت در نرمافزار  eCognitionوجود دارد که يکي از
آنها روش سگمنتسازي چند تفکيکي است که يکي از بهترين
روشها نيز به شمار میرود .الگوريتم تقسیمبندی چند مقایسه
بهطور پيوسته پيکسلها يا اشيا تصوير را ادغام ميکند .به فرض
مثال يک قطعه متشکل از چندين پيکسل است که اين پيکسلها
از لحاظ طيفي ،رنگ ،هندسه ،شکل و … داراي شباهتهاي بااليي
است .اين روش بهعنوان مناسبترين روش بهمنظور جداسازي
مناطق همگن و انتخاب آنها بهعنوان يک شيء عنوان ميشود.
در اين روش سه پارامتر اصلي وجود دارد :مقياس ،شکل و ضريب
فشردگي که اين مقادير براي هر تصوير ،هر منطقه و هر تفکيک
مکاني ميتواند متفاوت باشد .لذا با آزمون و خطا بهترين مقادير
به دست آمد که در آن اشياء تصوير در بهترين حالت خود بودند
(جدول شماره .)4در نهايت عمليات سگمنتسازي انجام شده و
آماده نمونهبرداری گرديد.

در پژوهش حاضر تصوير ماهوارهاي سنتينل  2با قدرت تفکيک

تصویر  .2مقايسه تصوير قبل و بعد از تلفيق (تصوير سمت راست تصوير سنتينل ،تصوير سمت چپ تلفیقشده).
منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
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ت سازي.
جدول  .4مقادير پارامترهاي انتخابشده در فرايند سگمن 
مقياس

شکل

ضريب فشردگي

35

0/7

0/5
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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انتخاب اشياء نمونه

روش طبقهبندی

طبقهبندي شئگرا نيز همانند طبقهبندي پيکسلپايه نيازمند
نمونهگیری است؛ اما در اينجا بهجاي پيکسل از اشياء يا همان
سگمنتها نمونهها برداشت شد .لذا مناسبترين اشياء براي هر
کالس انتخاب شدند .البته در اينجا بيشترين تأکید بر کالس
اراضي کشاورزي بود.

طبقهبندي اگر صرفاً بر اساس اطالعات طيفي باشد به نتايج
مطلوبي منجر نخواهد شد؛ لذا از ساير اطالعاتي که در تصاوير
موجود است بايد استفاده کرد .بدين منظور در اين پژوهش
ويژگيهاي مختلف از جمله ويژگيهاي طيفي ،هندسي و بافت
مورد آزمون قرار گرفت و مناسبترين آنها انتخاب گرديد که
در واقع نشاندهنده تفاوت در کالسهاي مختلف است (جدول
شماره .)5همچنين در الگوريتم طبقهبندي از نزديکترين
همسايه که يکي از سادهترين روشهاي طبقهبندي در نرمافزار
 eCognitionاست ،استفاده گرديد و درنهايت بهترين نتيجه با
مناسبترين ويژگيها به دست آمد.

طبقهبندی

تعيين کالسهاي طبقهبندي
در اين پژوهش از کالسهاي مرتع ،مرز اراضي کشاورزي
(شامل مرز بين قطعات اراضي و اراضي خالي بزرگ در بين
قطعات) ،اراضي کشاورزي ،روستا و آب استفاده شد .نکته مهم
اين است که کالس مرز اراضي کشاورزي به اين علت انتخاب شد
که ميتواند يک معيار جهت سنجش پراکندگي قطعات اراضي
کشاورزي باشد؛ بدين گونه که هرچه مرز بين دو قطعه زمين و
مرز کلي بين تمام اراضي زياد باشد ،پراکندگي بيشتري نيز در
پي دارد .لذا در اين پژوهش و همچنين در نقشههاي کاربري
اراضي يک کالس به آن اختصاص داده شد .البته اين کالس
شامل راههاي دسترسي ،حاشيه رودخانه و برخي اراضي خالي
نيز ميشود

ارزيابي دقت طبقهبندي
بهمنظور بررسي دقت نقشه طبقهبندي از دو روش استفاده
گرديد ،ابتدا با  GPSطي عمليات ميداني تعداد  9نقطه کنترلي
براي هر کالس برداشت شد و سپس با استفاده از آنها دقت
طبقهبندي موردبررسی قرار گرفت که با توجه به ضريب کاپاي
 0/86و دقت کلي  89/33درصد صحت طبقهبندی قابلقبول
است (جدول شماره .)6

جدول  .5ويژگيهاي اشياء لحاظ شده در طبقهبندي.
ويژگيهاي اشياء

زيرمجموعه

تأثيرگذاري

شاخصهاي طيفي

NDVI

بهمنظور تشخيص پوشش گياهي و آب (مرز اراضي و آب) که ازلحاظ هندسي داراي سگمنتهاي
مشابه بودند

عرض طول

براي جداسازي مرز اراضي از قطعات اراضي
همچنين براي جداسازي کالس مرتع

فشردگي

جداسازي مرز اراضي از ساير کالسها

شاخص شکل

جداسازي اراضي کشاورزي از اراضي مرتع

شاخص مرز

براي جداسازي مرزها از ساير کالسها (مرزها مقادير باالتري در اين شاخص داشتند)

چندضلعي

تعداد لبهها

براي تشخيص اراضي مرتع از ساير کالسها
اشياء مرتع داراي لبههاي بيشتري هستند

ميانگين

ميانگين درخشندگي

براي جداسازي روستا و راهها از ساير کالسها
(داراي درخشندگي بيشتري نسبت به ساير عارضهها هستند).

وسعت
هندسي

ارزش اليهها

شکل
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جدول  .6ميزان دقت طبقهبندي.
ضريب کاپا

دقت کلي (درصد)

0/86

89/33
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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ويرايش کالسها ()ON-SCREEN DIGITIZING

وضعيت مالکيت درگذشته (دهه  40شمسي)

پس از تهيه نقشه طبقهبندي بايد کالس اراضي کشاورزي و
همچنين مرز بين آنها ويرايش میگردید .بدين منظور شيپفايل
طبقهبندي به محيط نرمافزار  AutoCAD Mapفراخواني شد و
بر اساس مطالعه ميداني و همچنين تصاوير گوگل ارث اقدام به
تصحيح کالس اراضي کشاورزي و کالس مرز اراضي کشاورزي
گرديد .اين عمليات بدين صورت بود که بايد قطعات يا بايد از هم
جدا ميشدند يا به هم وصل ميشدند يا اينکه اصالح ميشدند
و در نهايت توپولوژي روي آنها صورت گرفت (تصوير شماره.)3

با استفاده از نتايج مصاحبه مالکيت موجود در گذشته به دست
آمد که تعداد  62مالک مشخص شد؛ با توجه به ميزان جمعيت
 338و ميزان  84خانوار موجود در سال  1345منطقي به نظر
ميآيد و علت اختالف همان داليلي است که در مورد مالکيت
جديد اذعان شد .لذا براي مالکيت قديم نيز يک پايگاه داده جدا
ساخته شد .همچنين اين  62مالک  1735قطعه داشتهاند که اين
مقدار از مطالعه ميداني به دست آمده است .همچنين با استفاده
از ابزار  Mergeدر  Arc GISاراضي کشاورزي حال حاضر به
اراضي کشاورزي گذشته تبديل گرديد .عالوه بر آن نتايج مصاحبه
نشان داد که يک سري از اراضي کشاورزي درگذشته وجود داشته
که امروزه متروک و تبديل به مرتع شدهاند .اين اراضي بهعنوان
اراضي متروکه در نظر گرفته شد ،اما مالکيت آنها مشخص نشد؛
چون اطالعاتي از مرز بين قطعات آنها در دست نبود و فقط
محدوده کل آنها بهصورت فرضي در نظر گرفته شد.

وضعيت مالکيت در سال 1394
نتايج مصاحبه مربوط به مالکيت نشاندهنده وجود  ۲۵۷مالک
است .با توجه به جمعيت نزديک به  ۱۰۰۰نفري و تعداد ۲۹۱
خانوار در سال  ۱۳۹۵منطقي است که علت اين اختالف درواقع
خانوارهاي تازه هستند که هنوز زميني به ارث نبردهاند؛ لذا تعداد
مالکين از تعداد خانوارها کمتر است .دليل ديگر اين اختالف وجود
خانوارهايي است که هيچگونه زمين کشاورزي ندارند و بهنوعي
مهاجريني هستند که به روستا مهاجرت کردهاند و فاقد زمين
پدري در روستا هستند .وضعيت مالکيت فعلي پس از مصاحبه به
دست آمد و اطالعات آن در پايگاه داده اراضي کشاورزي ذخيره
شد (تصاوير شماره  4و .)5

تصویر  .3نقشه نهايي طبقهبندی .1394
منبع :تصویر رنگی سنتینل و ۱۳۹۴ ،PAN-IRS
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نقشه کاربري اراضي دهه 40
به اين دليل که از منطقه موردمطالعه در گذشته (دهه )1340
تصويري موجود نبود لذا براي تهيه نقشه کاربري اراضي اطالعات
حاصل از مصاحبه ،با  GISو اطالعات حاصل از آن ترکيب شد که
نتيجه آن يک نقشه کاربري اراضي بود که تخميني از وضعيت
گذشته است (تصوير شماره.)6

تصویــر  .4نقشــه مالکيــت اراضــي کشــاورزي روســتاي تــاج اميــر ســال
 ،1394هــر رنــگ نشــاندهنده اراضــي کشــاورزي يــک مالــک اســت.
منبــع :تلفیــق کالس اراضــی کشــاورزی و مســاحی زمینــی بــرای تفکیــک
قطعــات ملکــی۱۳۹۴ ،
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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تصویر  .5تصویری از پایگاه داده مالکیت اراضی کشاورزی روستای تاج امیر .1394
منبع :بانک اطالعاتی تلفیق کالس اراضی کشاورزی و مساحی زمینی برای تفکیک قطعات ملکی۱۳۹۴ ،
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تصویــر  .6نقشــه کاربــري اراضــي دهــه  .40منبــع :تصویــر رنگــی ســنتینل و  PAN-IRSو بروزرســانی گذشــته قطعــات دهــه  ۴۰از طریــق مســاحی و مصاحبــه
بــا مالکین فعلــی۱۳۹۴ ،
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همچنين با استفاده از ابزارهاي موجود در  Arc GISهمچون
 Mergeاراضي کشاورزي حال حاضر را به اراضي کشاورزي
گذشته تبديل نموديم .بهعنوانمثال اراضي کشاورزي مربوط به
مالکيني با کدهاي  1تا  9درگذشته به يک مالک ميرسد (تصوير
شماره.)7

محيط  Arc Mapاين پنج قطعه به يک قطعه تبديلشده است و
در پايگاه داده آن نيز يک مالک براي آن تعريفشده است .اين
روند براي تمام اراضي روستا انجام شد و حاصل آن يک نقشه از
اراضي کشاورزي است که نشانگر وضعيت مالکيت درگذشته است
(تصاویر شماره  8و .)9

همانطور که در تصویر شماره  7ديده ميشود در حال حاضر
پنج قطعه زمين زراعي مربوط به چهار مالک با کدهاي ()2،9،3،8
در کنار هم قرار دارند که پس از مطالعه ميداني مشخصشده که
اين پنج قطعه درگذشته متعلق به يک مالک با کد  1بوده است.
همچنين دو قطعه با کد مالکهاي  85و  82در کنار هم هستند
که در گذشته به يک مالک با کد  2تعلق داشته است؛ لذا در

همچنين نتايج مصاحبه نشان داد که يک سري از اراضي
کشاورزي درگذشته وجود داشته که امروزه متروک و تبديل به
مرتع شدهاند .از اين اراضي بهعنوان اراضي متروکه نام ميبريم اما
مالکيت آنها مشخص نشد چون اطالعاتي از مرز بين قطعات
آنها در دست نداشتيم و فقط محدوده کل آنها را بهصورت
فرضي به دست آورديم.
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اراضي در سال 1394

اراضي گذشته (دهه )40

تصویر  .7تصويري از نحوه تغيير مالکيت اراضي کشاورزي .منبع :نقشه کاربري اراضي سال  ۱۳۹۴و دهه ۱۳۹۴ ،1340

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .8نقشه مالکيت اراضي کشاورزي دهه  40روستاي تاج امير ،هر رنگ نشاندهنده اراضي کشاورزي يک مالک است.
منبع :بروزرسانی گذشته قطعات زراعی از طریق مساحی و مصاحبه با مالکین فعلی برای دهه ۱۳۹۴ ،۴۰
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تصویــر  .9تصویــری از پایــگاه داده مالکیــت اراضــی کشــاورزی روســتای تــاج امیــر دهــه  .40منبــع :بانــک اطالعاتــی تلفیــق
کالس اراضــی کشــاورزی و مســاحی زمینــی بــرای تفکیــک قطعــات ملکــی دهــه ۱۳۹۴ ،۴۰

نتايج متريکهاي سرزمين در سطح کالس

پس از آمادهسازي دادههاي اراضي کشاورزي و مالکيت آنها،
بهمنظور بررسي وضعيت پراکندگي اراضي درگذشته و حال از
متريکهاي سرزميني استفاده گرديد .در اين رابطه ابتدا شيپ
فايلها به رستر با فرمت  TIFFبا قدرت تفکيک  30سانتيمتر
تبديل شده و متريکهاي سرزميني روي آنها اعمال شد که
نتايج آن به شرح زير است:
تعداد لکهها ()NP
اولين متريک مورداستفاده تعداد لکههاي هر کالس است.
بيشترين تعداد لکه در هردو کاربري مربوط به اراضي کشاورزي
است که اين مورد در سال  1394نسبت به کاربري دهه 1340
افزايش يافته است .تعداد لکههاي کالس مرتع و کالس مرز
اراضي کشاورزي در کاربري  1394نسبت به کاربري دهه 1340
نيز افزايش داشته است .کالس آب و روستا نيز بدون تغيير هست
(تصویر شماره .)10
مساحت کالس ()CA
مرتع در کاربري جديد نسبت به گذشته افزايشيافته است که

فصلنامه پژوهشهای روستایی

علت آن قطعاتي از اراضي کشاورزي هستند که در حال حاضر
کشت نميشوند و جزئي از مراتع هستند که همين قطعات
متروکشده بر روي کالس مرز اراضي کشاورزي و کالس اراضي
کشاورزي نيز تأثیرگذار بوده و باعث کاهش مساحت آنها شده
است .کالس روستا نيز نسبت به گذشته افزايش داشته است ولي
کالس آب تغييري نداشته است (تصوير شماره .)11
درصد کالس
اين شاخص ،درصد هر کاربري را در سيماي سرزمين نشان
ميدهد .شاخص درصد کالس نيز همانند شاخص مساحت
کالس است ،با اين تفاوت که درصد را نشان ميدهد؛ در اينجا
کالس اراضي کشاورزي بيشترين درصد را از سيماي سرزمين در
هر دو زمان دارد؛ اما درصد آن در حال حاضر نسبت به گذشته
کاهشيافته است .مرتع نيز درصد زيادي از سيما را تشکيل داده
که در حال حاضر نسبت به گذشته افزايشيافته است که علت
اين افزايش و کاهش کالس اراضي کشاورزي ،اراضي کشاورزي
متروک هستند که به مرتع تبديلشدهاند .کالس روستا نيز نسبت
به گذشته افزايشيافته است؛ و اراضي کشاورزي را در برگرفته
است (تصوير شماره .)12
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شاخص بزرگترين لکه ()LPI
اين شاخص ،درصدي از منطقه با بزرگترين لکهها را نشان
ميدهد .نتايج اين شاخص نشان ميدهد که در کاربري قديم،
مرتع داراي بزرگترين لکه است که  21/18درصد از کل سيماي
سرزمين را نشان ميدهد .در کاربري جديد نيز مرتع بزرگترين
لکه را دارد که نسبت به گذشته نيز بيشتر شده و مقدار آن
 21/69درصد است .پساز آن بزرگترين لکه مربوط به کالس

تصویر  .10شاخص تعداد لکه .منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .12شاخص درصد هر کالس از کل سيما.
منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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مرز اراضي کشاورزي است که در کاربري قديم حدود 11/84
درصد است و در کاربري جديد به  11/95درصد کاهشيافته
است .نتايج اين شاخص نيز نشاندهنده اين است که بزرگترين
لکه کالس اراضي کشاورزي درگذشته درصد بسيار کمي (حدود
 1/60درصد) داشته است که در حال حاضر نيز کاهش يافته
است و به  0/47درصد رسيده است ،اما کالس روستا نسبت به
گذشته افزايش داشته است و از  0/44درصد به  2/03درصد
رسيده است (تصوير شماره .)13

تصویر  .11شاخص مساحت کالسها به هکتار.
منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
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تراکم حاشيه ()ED
اين شاخص از تقسيم طول تمام حاشيه بر مساحت به دست
میآید که واحد آن هکتار است .همانطور که در تصوير شماره
 14مشخص است کالس مرز اراضي کشاورزي با  674هکتار،
بيشترين حاشيه را دارد که مقدار آن نسبت به حال حاضر 661
هکتار ،کاهش داشته است .کالس اراضي کشاورزي نيز داراي
 610هکتار حاشيه است که در گذشته  621هکتار بوده است.
حاشيه کالس روستا نيز نسبت به گذشته افزايش يافته است
(تصوير شماره .)14
شاخص شکل سيما ()LSI
اگر مقدار اين شاخص يک باشد ،نشانگر مربع بودن لکه است و
هرچه مقدار اين شاخص افزايش يابد نشاندهنده بينظمي شکل
لکهها است .اين شاخص نشاندهنده اين است که کالس مرز
اراضي کشاورزي داراي بيشترين بينظمي در شکل لکهها است
که اين مقدار در گذشته بيشتر از حال حاضر است .در حالي که
کالس روستا منظمترين لکه را دارد ،در اين ميان کالس اراضي
کشاورزي با مقدار  64نشاندهنده بينظمي لکههاي آن است
(تصوير شماره .)15
شاخص ميانگين فاصله اقليدسي نزدیکترین همسايه
()ENN-MN
نتايج اين شاخص نشاندهنده اين است که کالس مرتع داراي
بيشترين مقدار است که تکهتکه شدگي آن را نشان ميدهد و از
 12/66متر در گذشته به  28/58در حال حاضر رسيده است که
نمايانگر افزايش فاصله تکهتکه شدگي بين لکههاي آن است .پس
از آن کالس آب با مقدار  7/82متر قرار دارد .کالس روستا نيز به
دلیل اينکه يک لکه است ،مقدار آن صفر است .اما کالس اراضي

تصویر  .14نمودار شاخص تراکم حاشيه.
منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
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کشاورزي ،کاهش و کالس مرز اراضي کشاورزي افزايش را نشان
ميدهد (تصوير شماره .)16
شاخص پراکندگي و مجاورت ()IJI
اين شاخص نحوه پراکندگي لکه در سيماي سرزمين را نشان
ميدهد .نتايج اين شاخص نشان ميدهد که کالس مرتع و اراضي
کشاورزي به ترتيب بيشترين و کمترين مقدار را دارد و مقدار
آنها نسبت به گذشته کاهش یافته است .مقادير موجود در اين
شاخص نشاندهنده پراکندگي خوب (به يک اندازه در مجاورت
هم قرار دارند) در آن کالس است اما مقادير پايين اين شاخص
نشاندهنده پراکندگي ضعيف (توزيع نامتناسب مجاورت نوع
لکه) در آن کالس است .کالس اراضي کشاورزي داراي مقدار
پايين است که نشاندهنده پراکندگي و مجاورت نامناسب
لکههاي اين کالس است ،اما کالس مرتع بيشترين مقدار را دارد
که نشاندهنده پراکندگي و مجاورت مناسب لکههاي اين کالس
است (تصوير شماره .)17
تجزیهوتحلیل فرايند تغيير چشمانداز

با استفاده از مدل تحليل تغييرات چشمانداز ( )LCPAدر محيط
نرمافزار  TerrSetبه بررسي نوع تغييرات رویداده بين سالهاي
دهه  1340تا  1394پرداخته شد که وروديهاي اين مدل ،دو
نقشه کاربري اراضي است.
خروجي اين مدل بهصورت تصوير شماره  18است که در آن
فقط نوع تغييري که در هر کالس رخ داده است بيان ميشود.
همانطور که در تصویر شماره  18مشاهده ميشود ،دو کالس
اراضي کشاورزي و مرز اراضي کشاورزي دچار تقسيم شدهاند،
يعني با خطوطي با عرض تقريباً برابر ،تقسيم رخ داده است.
کالس مرتع تغيير شکل را نشان ميدهد .لکه کالس روستا نيز
بزرگتر شده است ،اما در کالس آب تغييري رخ نداده است.

تصویر  .15شاخص شکل سيما .منبع :یافتههای پژوهش1399 ،
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تصویــر  .16شــاخص ميانگيــن فاصلــه اقليدســي نزدیکتریــن همســايه بــه
متــر .منبــع :یافتههــای پژوهــش1399 ،
فصلنامه پژوهشهای روستایی

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .18نقشه فرايند تغييرات خروجي مدل  .LCPAمنبع :یافتههای پژوهش1399 ،
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وضعيت اصالحات اراضي در روستاي تاجامير
براي سنجش وضعيت مالکيت ،ارث ،اصالحات ارضي و
بهرهوري از مصاحبه نيز استفاده گرديد .نتايج مربوط به اصالحات
اراضي نشان داد که در روستاي تاج امير اصالحات ارضي رخ
نداده و مالک بزرگ يا خان در روستا وجود نداشته است که کل
يا بخشي از زمينهاي کشاورزي را در اختيار داشته باشد .قبل از

156

تصویر  .17شاخص پراکندگي و مجاورت به درصد.
منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

اصالحات ارضي در روستاي تاجامير اراضي کشاورزي در اختيار
کشاورزان بوده است.
وضعيت ارث در روستاي تاجامير
نتايج حاصل از وضعيت ارث در روستاي تاجامير نشان داد
که ارث عامل بسيار مهمي در پراکندگي اراضي کشاورزي اين
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روستا بوده است .بدين صورت که ارث باعث شده که برخي از
زمينهاي کشاورزي به دو يا سه زمين تقسيم شوند و هر زمين
به يکي از وراث پسر تعلق گرفته است .همچنين به وراث دختر
نيز قطعاتي تعلق گرفته و باعث انتقال مالکيت شده و همچنين بر
روي پراکندگي اراضي تأثیر زيادي داشته است.

 1397نسبت به سال  1382کاهش داشته است ،اما ميزان
توليدات در سال  1397نسبت به سال  1382چندين برابر شده
است که علت آن کاشت سيبزميني و گوجه و خيار بهصورت
صنعتي است که از  820هکتار  63450تن برداشت شده است.
همچنين تنوع محصوالت در سال  1397خيلي بيشتر است.

وضعيت بهرهوري در روستاي تاجامير

نتايج وضعيت بهرهوري با استفاده از مصاحبه

براي سنجش ميزان بهرهوري آمار مربوط به ميزان توليدات
کشاورزي ،مساحت اراضي کشاورزي ،نوع کشت سالهای 82و
 97از اداره جهاد کشاورزي شهرستان دلفان و بخش خاوه اخذ
گرديد و با توجه به نظر کارشناسان اين اداره ميزان توليدات براي
روستاي تاج امير استخراج گرديد.

در اين پژوهش عالوه بر استفاده از آمارهاي موجود در رابطه
با توليدات کشاورزي در روند مصاحبه سؤاالتی نيز در مورد نحوه
کشاورزي ،توليدات کشاورزي ،نوع محصوالت و ميزان توليد (به
صورتي کلي) در گذشته و حال از مصاحبهشوندهها پرسيده شد.
نتايج مصاحبه در مورد بهرهوري در روستاي تاجامير نشاندهنده
اين است که ميزان توليدات کشاورزي روستاي تاج امير بهصورت
کلي افزايش يافته است اما براي هر مالک بهصورت جداگانه ميزان
توليدات و در نهايت بهرهوري از زمين کاهش يافته است ،چون
اراضي کوچکتر ،کمتر و پراکندهتر شدهاند.

همانگونه که در جدول شماره  7مشاهده ميشود آمار مربوط
به سالهای  1397و  1382آورده شده است .تفاوتي که در اين
آمارها وجود دارد ابتدا در مورد سطح زيرکشت است که در سال

جدول  .7آمار توليد محصولهاي شاخص جهاد کشاورزي شهرستان دلفان در سطح دهستان خاوه جنوبي.
آمار سال 1382

آمار سال 1397
نام محصول

سطح زيرکشت
(هکتار)

توليد (تن)

سطح زير کشت
کل (هکتار)

نام محصول

سطح زيرکشت
(هکتار)

توليد (تن)

سطح زير کشت
کل

گندم آبي

1980

2150

10410

گندم آبي

3200

4211

12300

گندم ديم

1920

3250

10410

گندم ديم

4433

5600

12300

جو

601

1900

10410

جو

2090

2234

12300

نخود ديم

3100

2470

10410

نخود ديم

891

1540

12300

عدس

222

75

10410

عدس

240

320

12300

سیبزمینی

730

58400

10410

لوبيا

210

470

12300

گشنيز

700

1450

10410

گردو

99

150

12300

لوبيا

70

38

10410

سيب

44

98

12300

گردو

307

460

10410

-

0

0

12300

سيب

290

790

10410

-

0

0

12300

گوجه

40

2800

10410

-

0

0

12300

خيار

50

2250

10410

-

0

0

12300

ساير محصوالت

400

302

10410

ساير محصوالت

1093

2901

12300

جمع

10410

76335

-

جمع

12300

17524

-
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بحث و نتیجهگیری
کشاورزي يکي از ارکان اصلي اقتصاد محسوب ميشود.
مخصوصاً در ايران که شرايط محيطي مناسبي براي کشاورزي
دارد .اما در حال حاضر کشاورزي در ايران دچار مشکالت
زيادي بوده و اين باعث شده که بخش مهمي از اقشار جامعه
(کشاورزان و روستائيان) از لحاظ اقتصادي وضعيت نامناسبي
داشته باشند .يکي از مشکالت اصلي کشاورزي چه در دنيا و چه
در ايران پراکندگي و خرد بودن اراضي است که از عوامل مختلفي
سرچشمه ميگيرد و همچنين باعث ايجاد پيامدهايي نيز است.
از اين رو هدف اين پژوهش بررسي پراکندگي اراضي کشاورزي
روستاي تاج امير و تأثیر اين پراکندگي بر بهرهوري زمينهاي
کشاورزي اين روستا بوده است .نتايج نشان داد که تعداد 257
مالک در منطقه موردمطالعه وجود دارد و همچنين قطعات اراضي
هرکدام از اين مالکين مشخص شد .همچنين وضعيت مالکيت
در دهه  1340با  62مالک تعيين شد .اين تفاوت نشان ميدهد
که تعداد مالکين سال  1394نسبت به دهه  40بسيار زياد شده
است که با نتايج رز و ریچارد )2002( 4که به بحران مالکيت و
تقسيم بيش از حد زمين اشاره کرده ،مطابقت دارد .همچنين در
مورد نتايج متريک هاي سرزميني شاخص تعداد لکه نشان داد که
 1516لکه در کالس اراضي کشاورزي سال  1394وجود دارد؛ در
حالی که طبق مطالعه ميداني  2180قطعه زمين به دست آمده
است و طبق اين شاخص تعداد  1510لکه را براي کالس اراضي
کشاورزي دهه  40وجود دارد ،در حالی که  1735قطعه زمين
کشاورزي از مطالعه ميداني به دست آمد که اين مورد ميتواند
دليلي بر اين باشد که اين شاخص براي تشخيص تعداد قطعات
اراضي مناسب نيست و برخي از زمينها را با هم در نظر گرفته
است .همچنين مشخص شد که اين شاخص ارتباط مستقيمي
با کيفيت مکاني نقشه دارد .کالس اراضي کشاورزي در سال
 1394نسبت به دهه  1340تعداد  6لکه بيشتر را نشان ميدهد.
نتايج دو شاخص مساحت کالس و درصد کالس نيز نشان داد
که کالس اراضي کشاورزي داراي بيشترين مساحت و درصد
بوده و بعد از آن کالس مرتع قرار دارد .با ترکيب نتيجه يکي
از شاخصهاي مساحت کالس يا درصد کالس با شاخص تعداد
لکه ،ميتوان نتيجه بهتري از ميزان تکهتکهشدگي يک کالس را
موردبررسی قرار داد .شاخص بزرگترین لکه ،کالس مرتع را با
 21درصد بهعنوان کالسي که داراي بزرگترین لکه است نشان
داد اما کالس اراضي کشاورزي حدود  1درصد بوده است که نشان
ميدهد که لکه بزرگي در اين کالس قرار ندارد و قطعات آن بسيار
کوچک است .در حالي که کالس مرز اراضي کشاورزي بزرگترین
لکه آن مقدار  11/7درصد از کل سيما را دارد که اين نتيجه وجود
يکسري اراضي خالي بزرگ بين زمينهاي کشاورزي است .لذا
اين شاخص نيز ميتواند در بحث پراکندگي اراضي مورداستفاده

قرار گيرد .در مورد شاخص تراکم حاشيه کالس روستا کمترين
مقدار را دارد ،زيرا يک لکه تقريباً منظم است و مساحت کمتري
نسبت به ساير کالسها دارد .اما کالس مرز اراضي کشاورزي
و کالس اراضي کشاورزي به ترتيب بيشترين مقدار را دارند و
حاشيههاي اين دو کالس متراکم هستند .شاخص شکل سيما
نيز نشان داد که کالس روستا از لحاظ هندسي نسبت به ساير
کالسها منظمتر است و در مقابل کالس مرز اراضي کشاورزي
قرار دارد .همچنين کالس اراضي کشاورزي مقداري باال را نتيجه
داده که نشان ميدهد شکل کلي کالس نامنظم است .مقدار
شاخص ميانگين فاصله اقليدسي نزدیکترین همسايه براي
کالس روستا صفر است؛ زيرا يک لکه است .اما براي کالس مرتع
بيشترين مقدار را دارد .براي کالس اراضي کشاورزي اين مقدار
پايين است چون لکههاي اراضي کشاورزي کنار هم هستند و
ميانگين اين فاصله نيز کم است .شاخص پراکندگي و مجاورت
نشان داد که لکههاي کالس اراضي کشاورزي داراي پراکندگي
کم و مجاورت زياد هستند .اما کالس مرتع داراي بيشترين
مقدار است .کالس اراضي کشاورزي داراي مقدار پايين است که
نشاندهنده پراکندگي و مجاورت نامناسب لکههاي اين کالس
است .اما کالس مرتع بيشترين مقدار را دارد که نشاندهنده
پراکندگي و مجاورت مناسب لکههاي اين کالس است .در نهايت
ميتوان گفت که شاخصهاي مورداستفاده به تنهايي نميتوانند
بيانگر ميزان پراکندگي (تکهتکهشدگي) اراضي کشاورزي باشند
بلکه با ترکيب نتايج آنها ميتوان به نتايج بهتري دست يافت.
همچنين نتايج نشان داد که کيفيت داده مورداستفاده در نتيجه
تأثیرگذار است .لذا هرچه از پيکسل سايز بهتري برخوردار باشند
نتايج مخصوصاً براي شاخص تعداد لکه دقيقتر خواهد بود .نتايج
حاصل از  LCPAنشان داد که کالس اراضي کشاورزي دچار تجزيه
شده است که در واقع نشاندهنده اين است که اراضي کشاورزي
به قطعات کوچکتری تجزيه شدهاند .بر مبناي اطالعات
بهدستآمده از مطالعه ميداني مشخص شد که اصالحات ارضي
در روستاي تاجامير تأثیر نداشته است .نتايج حاصل از بهرهوری
نشان داد که بهصورت کلي سطح زير کشت اراضي کشاورزي از
 343هکتار به  323هکتار کاهش يافته است؛ زيرا برخي اراضي به
ساختمانهاي روستا و حتي برخي به جاده تبديل شدهاند که اين
عاملي در جهت کاهش توليد و بهرهوري کلي اراضي کشاورزي
است و اينکه خرد شدن اراضي عامل بسيار مهمي در کاهش
بهرهوری بوده هست که با نتايج پژوهش داکل و خانل)2018( 5
و لو 6و همکاران ( )2019که خرد شدن اراضي را عاملي در جهت
کاهش بهرهوری دانستهاند ،مطابقت دارد.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.
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