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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر نوار ساحلی استان مازندران و گردشگری در آن بر قیمت زمینهای کشاورزی
شهرستان بابل با استفاده از تابع ارزشگذاری هدونیک انجام گرفته است .اطالعات مورد نیاز تحقیق از طریق
تکمیل  384پرسشنامه در سال  1396از کشاورزانی که زمین کشاورزی خود را از اول فروردین سال  1395تا آخر
اسفند ماه سال  1395خریداری نموده ،جمعآوری شده است .بر اساس یافته های پژوهش میانگین قیمت زمین
کشاورزی در شهرستان بابل  4184هزار ریال به ازای هر متر مربع در سال  1395بوده است .نتایج حاصل از مدل
برآورد ارزش زمین کشاورزی نشان میدهد فاصله تا نوار ساحلی استان مازندران ،فاصله تا بازار مصرف محصوالت
کشاورزی شهرستان قائمشهر ،سابقه کشت در زمین ،مساحت زمین و فاصله تا جاده اصلی به طور معنی داری تأثیر
منفی بر قیمت زمین های کشاورزی این شهرستان دارد و داشتن سند و استراحتگاه ،باغی بودن زمین در مقایسه با
کاربری زراعی آن و اجرای طرح یکپارچهسازی رابطه مثبت با قیمت زمین کشاورزی در این شهرستان دارد .بر
اساس یافتههای این پژوهش ،قیمت اراضی که نزدیک به نوار ساحلی استان مازندران قرار دارد به طور معنی داری
باالتر از قیمت زمینهای کشاورزی است که دورتر واقع شده اند و این مسئله با افزایش هزینه فرصت زمین،
سودآوری تولیدات کشاورزی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و انگیزه برای تغییر کاربری زمینهای کشاورزی را باال
میبرد.
واژگان کلیدی :اقتصاد زمین ،اراضی روستایی ،زمینهای کشاورزی ،گردشگری ساحلی ،شهرستان بابل.
� این مقاله مستخرج از پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه با عنوان بررسی تأثیر نوار ساحلی استان مازندران بر قیمت زمینهای
کشاورزی شهرستان بابل است.
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با توجه به افزایش روز افزون جمعیت کرهزمین و روند صعودی آن ،مسئله تأمین غذای مورد نیاز
جمعیت و امنیت غذایی ،هر روز نسبت به گذشته ،اهمیت بیشتری پیدا میکند .مسئله امنیت غذایی
درجهی بعدی ،توزیع غذا در جهان باید عادالنه باشد تا هر انسانی در هر جای کرهی زمین ،دسترسی
بالمانع به حداقل نیاز غذایی خود داشته باشد .بنابراین قدم اول برای رسیدن به امنیت غذایی در جهان،
تولید انبوه مواد غذایی است(بدیعی .)1394 ،به طور کلی برای افزایش تولید محصوالت کشاورزی یا باید
سیاست توسعه سطح زیر کشت را عملی کرد و یا بهرهوری نهادههای تولید را افزایش داد .به دلیل محدود
بودن زمینهای قابل کشت برای بخش کشاورزی ،سیاست اول امکانپذیر نخواهد بود .ولیکن بهترین و
مؤثرترین راه برای افزایش تولید ،بهبود کارایی و بهرهوری عوامل تولید است.
نکته حائز اهمیت در مورد کشور ایران این است که کشور ایران دارای وسعت سرزمینی بسیار
زیادی است .اما زمینهایی که به امر کشاورزی اختصاص داده میشوند 490 ،هزار کیلومتر مربع معادل با
 30,1درصد از کل مساحت کشور را در برمیگیرد (مرکز آمار ایران .)1396 ،همانطور که از موقعیت
جغرافیایی کشور ایران بر میآید ،بخش قابل توجهی از کشور ایران را مناطق کوهستانی و یا صحرایی در
برگرفته است .شاید از این دیدگاه نتوان میزان زمینهای زیر کشت را افزایش داد .اما نکتهی مهمتری که
در این رابطه وجود دارد این است که از همین مقدار زمینهای زیر کشت رفته و اختصاص داده شده به
کشاورزی در ایران نیز همه ساله کاسته میشود و زمینهای کشاورزی با تغییرکاربریهای گوناگون ،از زیر
کشت خارج شده و به فعالیت دیگری اختصاص مییابند (کاللیمقدم .)114-119 :1394 ،بنابراین گرچه
افزایش بهرهوری جهت افزایش تولید محصوالت کشاورزی راهحل منطقی به نظر میرسد ،اما نمیتوان
لزوم حفظ زمینهای کشاورزی فعلی و در دسترس را کتمان کرد .به همین منظور اولین اقدام و اولین
راهحلی که جهت افزایش تولید میتوان انجام داد ،حفظ ظرفیت منطقه در میزان منابعی که در اختیار
دارد ،است .این امر مستلزم اجرای سیاستهایی است که در جهت حفظ زمینهای کشاورزی و جلوگیری
از تغییر کاربریهای بیرویه زمینهای کشاورزی در ایران ،عمل کنند.
میزان تمایل افراد برای استفاده از زمینهای خود به منظور کشاورزی یا غیر کشاورزی ،به میزان
زیادی به قیمت زمینهای دیگر منطقه با کاربریهای دیگر بستگی دارد .یعنی اگر قیمت زمینهای
مختلف با کاربریهای متفاوت ،مقدار قابل مالحظهای با هم تفاوت داشته باشند ،قطعأ مردم آن منطقه
کاربری زمین خود را به سمتی خواهند برد که هزینه فرصت از دست رفته زمین خود را به کمترین مقدار
برسانند .لذا قیمتگذاری زمینهای کشاورزی مسئله بسیار مهمی است .زیرا تفاوت قیمت زمینهای
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کشاورزی با زمینهای دیگر در منطقه ،میتواند زمینهساز تغییر کاربری زمینهای کشاورزی موجود در
منطقه شود ،که این امر موجب میشود ،بخشی از زمینهای منطقه که مستعد کشاورزی میباشند ،از
دسترس خارج شوند و نتوان از حداکثر ظرفیت کشاورزی در منطقه ،استفاده کرد (هاشمی بناب و
استانهای شمالی کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب ،شرایط آبوهوایی معتدل ،اکوسیستم
خاص و تنوع زیستی ،منطقه مناسبی برای گردشگری و جذب توریست است .به همین منظور زمینهای
این مناطق همواره مورد توجه سرمایهداران بوده و خطر تغییر کاربری زمینهای کشاورزی این استانها،
همواره وجود داشته و هر روز نیز این تغییر کاربریها ،پر رنگتر و گستردهتر میشوند .بر اساس مطالعه
یزدانی و هاشمی بناب در سال  1393در محدوده چهار شهرستان غربی استان مازندران بر اساس تصاویر
ماهوارهای سال  1367تا  13۸5بیش از  20هزار هکتار از زمینهای کشاورزی این منطقه کاسته شده و این
نشان میدهد که به طور متوسط هر سال بیش از  1000هکتار در محدوده مورد مطالعه تغییر کاربری
زمینهای کشاورزی اتفاق افتاده است(یزدانی و هاشمی بناب .)46-47: 1393 ،با توجه به تغییر کاربری
بی رویه در این مناطق توجه به بازار زمین بسیار حائز اهمیت است و تحقیق حاضر در صدد آن است تا با
تئوریهای شناخته شده و مدلسازی مناسب ،به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت زمینهای کشاورزی
شهرستان بابل بپردازد و میزان تأثیر نوار ساحلی استان مازندران به لحاظ جاذبه گردشگری و امکانات
تردد و حمل و نقل بر افزایش قیمت این زمینها و نیز تأثیر یکپارچه سازی اراضی بر قیمت زمینهای
کشاورزی مورد بررسی قرار بگیرد.
 )2مبانی نظری

قیمت کاالها در بازار ،از برخورد توابع عرضه و تقاضای این کاالها به دست میآید .اما برای بعضی از
کاالها این الگو کافی نیست .تابع عرضه و تقاضای برخی کاالها نظیر زمین را به دلیل ویژگیهای ناهمگنی
و غیرمستهلکبودن ،همچنین ماهیت غیربازاری برخی ویژگیهای آن ،نمیتوان همانند سایر کاالهای
اقتصادی به طور مستقیم برآورد کرد .از لحاظ معامالت نیز هرگز تحت شرایط بازارهای رقابتی مبادله
نمیشود.
عرضه فیزیکی زمین مقدار زمین در دسترس در محدوده جغرافیایی مورد نظر است که مقدار ثابت و
مشخصی است اما تقاضای زمین که یک تقاضای مشتق شده است و عواملی از جمله قیمت زمین
تکنولوژی کیفیت زمین  ،موقعیت زمین و سالیق افراد بر آن مؤثرند .روزبروز تقاضا برای زمینهای
کشاورزی برای استفاده های غیر کشاورزی در حال افزایش است که موجب افزایش قیمت و ارزش
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زمینهای کشاورزی و تغییر کاربری این زمینها میشود .برآورد عرضه و تقاضای این زمینها و بررسی
عوامل مؤثر بر آنها میتواند در تعیین خط مشی سیاستی مناسب برای توسعه نواحی روستایی کمک کند.
اما از آنجا که به دلیل خصوصیات مختلف زمینها و ناهمگنی برآورد عرضه و تقاضای زمین کار مشکلی
ارزش زمینها و ارزش ویژگیهایشان به وجود آمده و توسعه یافته است .روش قیمتگذاری هدونیک ،یکی
از روشهای ترجیحات آشکار شده ،جهت تعیین تمایل به پرداخت افراد است (.)lopez et al. , 2015:3
پس از دهه 1970با توسعه مطالعات تجربی در زمینه قیمت گذاری هدونیک این روش در برآورد
تقاضای ویژگی های کاالهای ناهمگن طور وسیعی توسعه پیدا کرد و مبنای بسیاری از تحلیلهای بازار
مسکن و امالک قرار گرفت .بنابراین مدل قیمت گذاری هدونیک به صورت یک ابزار اقتصاد سنجی قوی
درآمده است(.اکبری و همکاران)13۸3 ،
در روش هدونیک ،زمین یک کاالی مرکب یا چند بعدی در نظر گرفته میشود که شامل سبدی از
ویژگیهای گوناگون است .با استفاده از روش هدونیک میتوان آن دسته از ویژگیهای زمین را که تأثیر
بیشتری بر قیمت آن دارند ،مشخص کرد(صبوحی و توانا .)44 :13۸7 ،در این روش ارزش کاال بستگی به
ویژگیهای آن دارد ،با این توضیح که خود کاال در بازار خرید و فروش میشود اما ویژگیهای آن در بازار
خرید و فروش نمیشود .بنابراین این روش برای برآورد ارزش ویژگیهای آن کاال که غیربازاری هستند
استفاده میشود .ارزش هر یک از ویژگیهای کاال را قیمت ضمنی میگویند .روش ارزشگذاری هدونیک
این است که با استفاده از آن ارزش انباره یا ارزش دارایی منبع برآورد میشود ()Khan et al, 2016:59

تاکنون مطالعات مختلفی در سراسر دنیا و ایران در زمینه ارزشگذاری زمینهای کشاورزی و عوامل مؤثر
بر آن صورت گرفته که به تعدادی از آنها در زیر اشاره میشود.
صبوحی و توانا ( )13۸7در مطالعهی خود با عنوان "تعیین ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از
روش هدونیک ،مطالعه موردی شهرستان الرستان" به این نتیجه دست یافتند که فاصله زمینهای
کشاورزی تا جادة اصلی و شهر ،دارای اثر منفی بر قیمت زمین کشاورزی و میزان حاصلخیزی خاک ،اثر
مثبت بر آن دارد .همچنین بین قیمت زمین و فاصلة آن تا بازار مصرف ،رابطة معکوس وجود دارد .سایر
متغیرهای مورد بررسی مانند مساحت زمین ،میزان استفاده از زمین کشاورزی ،اثر معنی داری بر قیمت
زمین نداشتهاند .ابونوری و همکاران ( )13۸۸از روش هدونیک برای برآورد ارزش بازاری زمینهای
کشاورزی در شهرستان سبزوار استفاده کردهاند .نتایج این مطالعه حاکی از آن است که میزان آبدهی
چاهها ،فاصله زمین معامله شده تا سبزوار و نوع بافت خاک دارای بیشترین تأثیر بر قیمت زمینها در این
منطقه بودهاند.
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تیمور آمار در سال  1392با بررسی آسیبهای ناشی از توسعه گردشگری در نواحی روستایی استان
گیالن به این نتیجه دست یافتند که با وجود اینکه گردشگری به عنوان ابزاری مفید برای رشد اقتصادی
در نواحی روستایی نقش غیر قابل انکاری دارد ،اما تداوم این فعالیتها در طول زمان آسیبهایی را به همراه
زمینها و عدم رعایت نظام کاربری اراضی است .تداوم این وضعیت میتواند به تخریب منابع طبیعی و
محیط زیست و دور شدن از اهداف توسعه پایدار منجر شود.
مطیعی لنگرودی و رضاییه آزادی ( )1392در مطالعهی خود به بررسی آثار اقتصاد گردشگری در
تفرجگاه بند ارومیه پرداختند و و نتایج پژوهش نشان داد که گردشگری آثار مثبتی چون ایجاد اشتغال
برای جوانان و افزایش درامد برای ساکنین محلی دارد .اما آثار منفی چون افزایش قیمت زممینهای
کشاورزی را نیز به همراه دارد.
امیرنژاد و مجتهدی ( )1393در مطالعهای تحت عنوان "تعیین قیمت اراضی کشاورزی و بررسی
عوامل مؤثر بر آن در شهرستان قائمشهر :به کارگیری الگوی هدونیک" به این نتایج رسیدهاند که
متغیرهای مساحت زمین ،کیفیت زمین و فاصله تا راهآهن بر قیمت زمین اثر مستقیم دارند و متغیر
فاصله تا جنگل ،فاصله تا مرکز شهر قائمشهر و فاصله تا نزدیکترین جاده اصلی بر ارزش زمینهای
کشاورزی در شهرستان قائمشهر دارای اثر معکوس میباشند .همچنین طبق محاسبات انجام شده،
متوسط قیمت زمین در شهرستان قائمشهر برای هر هزار متر میتواند تقریبأ  436میلیون ریال باشد.
رحمانی و حاجیرحیمی( ،)1394در مطالعه خود به منظور مقایسه نتایج حاصل از دو روش ارزشگذاری،
جهت قیمتگذاری زمین کشاورزی بخش مرکزی شهرستان سنندج به این نتیجه دست یافتند که مدل
هدونیک برآورد شده از روش اقتصاد سنجی فضایی از لحاظ خوبی برازش ،درصد معنیداری ضرایب و
همچنین توضیحدهندگی اثر متغیرهای موجود در مدل ،نسبت به روش اقتصاد سنجی ساده ،بسیار کاراتر
و بهتر است.
چومیتز و همکاران )2006(1در تعیین ارزش زمین در برزیل به این نتیجه دست یافتند که نزدیکی
به ساحل و جادهی اصلی در نواحی ساحلی ،رابطة مثبت با ارزش زمین و محدودیتهایی چون شیب تند،
بارش بیش از اندازه و کیفیت پایین خاک ،اثر منفی در ارزش زمین دارند .ورال و همکارانش )2009(2در
مطالعهای با عنوان "بازار زمین و مدل هدونیک قیمت" ،قیمت زمین در بخش کشاورزی را با روش
هدونیک در بازار ترکیه و در منطقة کاراکابی بررسی کردهاند .هدف از این مطالعه ،بررسی متغیرهای
تأثیرگذار بر قیمت زمینهای کشاورزی عنوان شده است .در مدل ارائه شده ارتباط معناداری بین مقدار
�
Chomitz

et al
et al

�
Vural
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مواد ارگانیک خاک و اندازة زمینها وجود دارد .مهمترین فاکتور تأثیرگذار بر قیمت زمین ،متغیر فاصله
زمین تا بازار مصرف و پتاسیم است که به ترتیب با ضرایب  6/577و  0/216در مدل ظاهر شدهاند.
باستین و همکاران )2012( 1طی مطالعهای تحت عنوان "تعیین و پیشبینی قیمت زمینهای
زمینهای کشاورزی در بازارهای خاص برزیل انجام گرفت ،با وجود اینکه در برزیل هیچ مقام رسمی و یا
اطالعات قابل اعتماد در قیمتهای فعلی در معامالت بازار زمین وجود نداشت ،اما با استفاده از یک مدل
رگرسیون چندگانه که در آن قیمت هر هکتار زمین به عنوان متغیر وابسته و ویژیگیهای فیزیکی (خاک،
آب ،هوا و زمین) ،روشهای تولید (سیستمهای تولید ،منطقه جغرافیایی و میزان دسترسی به نهادههای
تولید) ،زیر ساختها ،سرمایه و انتظارات (سناریو منطقهای و سرمایهگذاریهای داخلی) ،به عنوان پنج
متغیر مستقل در نظر گرفته شدهاند ،پس از بررسیهای الزم به این نتیجه رسیدند که این متغیرها %70
از تغییرات قیمت زمینهای کشاورزی در ایالت مایانهائو در برزیل را توجیه میکنند.
لوپز و همکاران )2015(2با انجام مطالعهای با عنوان "ارزیابی ارزش زمینهای کشاورزی با استفاده از
مدل قیمتگذاری هدونیک" در لندن پرداختند که در آن تأثیر گروههای خاصی از عوامل مؤثر بر بازار
زمینهای کشاورزی از جمله؛ سیاست سرمایهگذاری ،بازارهای محلی ،افزایش بهرهوری زمینهای زراعی و
محیطزیست و استفاده از زمین ،را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند .خان و همکاران )2016( 3در
مطالعهای تحت عنوان "بررسی عوامل مؤثر بر قیمت زمینهای کشاورزی در ناحیه پیشاور پاکستان" از
مدل هدونیک برای ارزشگذاری زمین استفاده نمودند .نتایج نشان میدهد که حاصلخیزی خاک ،مقدار
آب آبیاری و و نزدیکی به بازار کشاورزی رابطه مثبتی با قیمت زمینهای کشاورزی منطقه دارد .در میان
ویژگیهای مورد بررسی ،فاصله از شهرستان ،فاصله از جاده اصلی و فاصله تا منطقه مسکونی ،دارای اثر
منفی بر قیمت زمینهای کشاورزی هستند .تخریب محیط زیست مانند آلودگی آبهای شیرین دارای اثر
منفی بر قیمت زمینهای منطقه است.
بسیاری از متخصصین معتقدند که با توسعهی گردشگری ،معموالٌ قیمت زمین افزایش پیدا میکند و
به تغییر کاربری از اراضی کشاورزی به شکل زیرساختهای مرتبط با گردشگری ،شهرسازی و مجتمعهای
تفریحی منجر میشود .قیمت کاذب زمین کشاورزان را تشویق میکند تا زمینهای زراعی را بفروشند و
دیگران را نیز از خریدن اراضی به منظور تولید محصوالت کشاورزی باز دارد( .بدراق نژاد و
همکاران.)164-147 :1396،
�
Bastian

et al.
et al
�
Khan et al
�
Lopez
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در حیطه بررسی پژوهشگران تحقیقات قبلی انجام شده در داخل کشور ،اغلب به بررسی عوامل
تأثیرگذار بر قیمت زمینهای کشاورزی پرداختهاند و به رابطه مثبت بین قیمت زمینهای کشاورزی با
مساحت کل زمین ،جاده ارتباطی مناسب ،خاک حاصلخیز ،میزان آب در دسترس و بازارهای محلی دست
فاصله تا جاده اصلی ،بارش بیش از حد ،شوری خاک و آلودگی آبهای در دسترس ،با قیمت زمین رابطه
عکس دارند .اما پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر عواملی بر قیمت زمینهای کشاورزی است ،که تا
کنون در مطالعات مشابه در داخل کشور ،مورد بررسی قرار نگرفتهاند ،از جمله آن میتوان به تأثیر نوار
ساحلی استان مازندران به عنوان مرکز گردشگری استان ،نوع کاربری فعلی زمین کشاورزی ،مقایسه تأثیر
بازارهای مختلف بر روی قیمت زمینهای کشاورزی در شهرستان بابل و همچنین بررسی تأثیر سیاست
یکپارچهسازی اراضی بر قیمت زمینهای کشاورزی شهرستان بابل اشاره کرد .عالوه بر این تأثیر داشتن
سند ،چاه ،دیوار ،استراحتگاه و برق نیز بر قیمت زمینهای کشاورزی این شهرستان مورد مطالعه قرار
خواهد گرفت.
 )3روش تحقیق

ریکاردو اولین اقتصاددانی بود که اثر امکانات زمین را بر تولید و در نتیجه بر ارزش آن مطالعه کرد
و نظر خود را در خصوص اجاره (رانت) 1زمین ارائه نمود .رانت یا ارزش زمین عبارت است از سهمی از
تولید که به زمین به عنوان یک عامل تولید تعلق میگیرد (فراهانی فرد .)104: 13۸7،مدل هدونیک
قیمت از تئوری مصرف النکستر در سال  1966و روزن در سال  1974به دست آمده است و نشان
میدهد که یک کاال مجموعهای از تعداد زیادی ویژگی مختلف است که این ویژگیها ،در ترکیب با هم ،بر
مطلوبیت مصرفکننده تأثیرگذار هستند ( .)chin & wing, 2003:149این رهیافت در مطالعات مربوط به
ارزش زمین و نیز مسکن به وفور مورد استفاده قرار گرفته است.
در روش هدونیک قیمت گذاری ،رگرسیون قیمت مشاهدهشدة یک کاال بر روی صفات کیفی آن کاال
است .روش هدونیک ،قیمتهای ضمنی صفات و ویژگیهای کاالها نسبت به قیمت کاالها را در بر
میگیرد .به طور کلی روش هدونیک ،تقاضا برای یک محصول یا نهاده را تابعی از خصوصیات آن در نظر
میگیرد .مثال در ارتباط با بنگاهی که تنها یک محصول ( )Yتولید می کند ،تابع تولید برای  Yممکن
است به صورت زیر تعریف گردد:
)(1

)Y=f(z
�

Rent
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که در آن  zبرداری از خصوصیات نهادهها است .هدف بنگاه حداکثرسازی سود است:
�= pf (z) ˚ wx

)(2

که در آن  pقیمت محصول و  wو  xبه ترتیب بردارهایی از قیمتها و مقادیر نهادههای ثابت و متغیر
)(3
I= 1, 2, 3, ú, n
برای هر نهادة خاص  ،Xiرابطهی فوق را میتوان به صورت زیر نوشت:
)(4
 Tjدر این رابطه برابر با

و مبین ارزش jامین ویژگی است .رابطه فوق نشان میدهد که

قیمت نهاده  iمساوی با مجموع ارزش نهایی ضمنی هر ویژگی ،ضرب در بازده نهایی آن ویژگی نسبت به
نهادهی  iاست .رابطه فوق تابع قیمتگذاری هدونیک را نمایان میسازد .با دادههای مناسب میتوان این
تابع را برای تعیین اثر تغییرات خصوصیات فیزیکی بر قیمت نهاده و به تبع آن تقاضا برای نهاده مورد
استفاده قرار داد (صبوحی و توانا.)46-47 :13۸7 ،
مدل قیمتگذاری هدونیک بر پایة ارتباط بین قیمت مشاهده شدة کاالهای مختلف و تعداد
زیادی از ویژگیها و صفات مرتبط با این کاالها ،پایهریزی شده است .این مدل بر این فرض استوار است
که هر کاالیی از مجموعة زیادی از ویژگیهای مختلف تشکیل و این خصوصیات در ترکیب با یکدیگر ،آن
کاال را ساختهاند و به تنهایی در بازار قیمتی ندارند .قیمت زمین در اصل نشاندهندهی ارزشی است که
کشاورزان به عوامل و فاکتورهای کیفی آن میدهند (رحمانی ،حاج رحیمی.)14۸ :1394 ،
روزن برای اولین بار به صورت سیستماتیک بر روی تابع هدونیک کار کرد .مطالعهی او یکی از
تأثیرگذارترین مطالعات در این زمینه بوده است .برای استخراج قیمت ضمنی ویژگیها فرض میشود
مطلوبیت دو کاالی  xو  zوجود دارد و مطلوبیت فرد از این دو کاال به دست میآید .بنابراین تابع
مطلوبیت به صورت زیر خواهد بود.
)(5

)U = U(x,z

همچنین فرض بر این است که تقاضا برای کاالی  zتابعی از ویژگیهای آن است .یعنی:
)(6

)z = z(z1 , z2 , ú , zn

 z1تا  znویژگیهای کاالی  zرا نشان میدهد .قیمت ضمنی هر ویژگی را با حداکثر کردن تابع
مطلوبیت نسبت به قید بودجه ،به دست میآوریم .تابع هدونیک در شکل ضمنی خود ،به شکل زیر
خواهد بود:
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)Pz = P(z1 , z2 , ú , xn

)(7

 :Pzقیمت کاالی  zو ( )z1 , ú , znویژگی کاالی  zرا نشان میدهد.اگر آن را به شکل صریح بنویسیم
به شکل خطی زیر در میآید:
قیمت ضمنی ویژگی اول:
)(9

= 𝛽1

قیمت ضمنی تغییر در قیمت کاال را به ازای یک واحد تغییر در ویژگی نشان میدهد .به عبارت دیگر
که برابر با  𝛽1است ،قیمت ضمنی ویژگی یک ( )z1خواهد بود ( .)Brachinger, 2002:2به این ترتیب
میتوان پایه و اساس روش قیمتگذاری هدونیک برای تابع قیمت زمین کشاورزی استفاده از مدل
چندگانه است که میتوان آن را به صورت زیر تشریح کرد:
)(10

)Pi= f(x, n, e

این تابع رابطهی بین قیمت زمین کشاورزی  Piرا با ویژگیها یا خصوصیات زمین ( ،)Xمشخصات
موقعیتی ( )nو ویژگیهای زیستمحیطی ( )eآن را نشان میدهد .مشتق جزئی مدل هدونیک نسبت به
ویژگیها ،ارزش نهایی ضمنی را نشان میدهد(رحمانی ،حاج رحیمی.)14۸ :1394 ،
آمار و اطالعات الزم در سال  1396از طریق تکمیل پرسشنامه از کشاورزانی که طی یک سال
گذشته ،زمین کشاورزی خود را خریداری کردهاند جمعآوری گردید .این کشاورزان از طریق مراجعه به
بنگاههای معامالت ملکی منطقه مورد شناسایی قرار گرفتند .اما از آنجا که آمار درست و دقیقی از تعداد
کل این افراد در دست نبود و با استفاده از فرمول کوکران با حجم جامعه نامعلوم و سطح اطمینان 95
درصد اقدام به تعیین حجم نمونه شد که بر این اساس حجم نمونه برابر با  3۸4محاسبه شد .به دلیل
بزرگ بودن شهرستان بابل به لحاظ پراکندگی جغرافیایی و پرهزینه بودن سرشماری و زمانبر بودن
پروژه ،دادههای مورد نیاز بر اساس تقسیمبندی هر بخش شهرستان با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی طبقهبندی شده ،جمعآوری گردید که به صورت برابر بین  6بخش شهرستان تقسیم گردید .در
سال  1396شهرستان بابل دارای  6بخش و  11شهر است.
 )4یافتههای تحقیق

متغیر وابسته در این پژوهش ،قیمت زمینهای کشاورزی و متغیرهای مستقل نیز ویژگیهای
زمینهای کشاورزی است .از ویژگیهای مختلف زمینهای کشاورزی ،در این پژوهش متغیرهای زیر
جهت مدلسازی هدونیک انتخاب شدند؛ خصوصیات زمین شامل :نوع زمین  -سابقه کشت  -چاه  -سند -
استراحتگاه  -دیوار ˚ مساحت .مشخصات موقعیتی شامل :بخش ˚ فاصله تا جاده اصلی  -محل
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قرارگیری کنار حاشیه جاده ˚ نوع منطقه(مسکونی یا غیر مسکونی)  -نوع کاربری زمین های اطراف ˚
محدوده طرح یکپارچهسازی ˚ فاصله تا بابلرود ˚ فاصله تا مرکز شهر بابل ˚ فاصله تا شهر
قائمشهر(شهرستان قائمشهر با دارا بودن مراکز بزرگ خرید و فروش محصوالت کشاورزی ،یکی از
فاصله تا اولین بازار هفتگی ˚ فاصله تا بازار روزانه ˚ فاصله تا سد آبی ˚ فاصله تا شهرک صنعتی ˚ فاصله
تا آبشار تیرکن ˚ فاصله تا نوار ساحلی .ویژگیهای طبیعی شامل :میزان شیب زمین.
با توجه به حاصلخیز بودن تمامیزمینهای منطقه ،در اختیار داشتن منابع آبی کافی ،آلوده نبودن
خاک و منابع آب در دسترس و همچنین عدم وجود بیماری یا آفت خاص در منطقه تنها شیب زمین به
عنوان ویژگی طبیعی وارد مدل شده است.
در پژوهش حاضر به منظور تفکیک اثرات منطقهای شهرستان 6 ،متغیر مجازی به ازای  6بخش
شهرستان 1و  6متغیر جهت تفکیک اثرات جاده تعریف و 10تای آنها (به دلیل اجتناب از ایجاد شدن
همخطی) وارد مدل شدند .با توجه به تأثیر متفاوت جاده در بخشهای مختلف شهرستان همراه با متغیر
فاصله از جاده اثر متقابل جاده و بخش نیز وارد مدل گردید .آمار توصیفی متغیرهای پیوسته تحقیق در
جدول  1آورده شده است.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پیوسته تحقیق
متغیر

مشاهده

میانگین

انحراف معیار

قیمت زمین کشاورزی (ریال/متر)

3۸4

41۸4245

۸74۸0۸6

حداقل

حداکثر

47000000 100000

سابقه کشت (سال)

3۸4

21/69

7/79

3

30

مساحت (متر)

3۸4

4050

6732/57

200

107000

فاصله تا بابلرود (کیلومتر)

3۸4

11/32

۸/9۸

0/2

41

فاصله تا مرکز شهر بابل (کیلومتر)

3۸4

26/60

10/72

4/۸

57

فاصله تا بازار محصوالت کشاورزی قائمشهر (کیلومتر)

3۸4

39/04

12/04

10

62

فاصله تا بازار محصوالت کشاورزی تهران (کیلومتر)

3۸4

222/60

17/31

190

26۸

فاصله تا نزدیکترین بازار هفتگی (کیلومتر)

3۸4

13/96

۸/93

0/5

40

فاصله تا بازار روزانه شهرستان (کیلومتر)

3۸4

23/69

9/92

4/3

4۸

فاصله تا نزدیکترین سد آب (متر)

3۸4

2439/71

1274/47

250

7600

فاصله تا شهرک صنعتی شهرستان (کیلومتر)

3۸4

24/17

12/42

1/۸

56

فاصله تا آبشار تیرکن (کیلومتر)

3۸4

39/16

13/13

1/5

79

فاصله تا ساحل بابلسر (کیلومتر)

3۸4

46/3۸

12/15

12

71

منبع :یافته های تحقیق 1396

 1در مدل هدونیک مربوطه ،بخش 1بخش مرکزی ،بخش 2اللهآباد ،بخش 3گتاب ،بخش 4بابلکنار ،بخش 5بندپی غربی و بخش6
بندپی شرقی میباشد که بخش بابلکنار وارد مدل نشده است.
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بر اساس اطالعات جمعاوری شده ،میانگین قیمت زمین در این شهرستان  4 ،میلیون و  1۸4هزار و
 245ریال به ازای هر متر مربع است .کمترین قیمت (ارزانترین زمین کشاورزی) 10 ،هزار تومان و
بیشترین آن (گرانترین زمین)  4میلیون و  700هزار تومان به ازای هر متر مربع است .ارزانترین زمین
قرار دارند .همچنین میانگین سابقه کشت در زمینهای معامله شده  21,69سال ،کمترین سابقه  3و
بیشترین آن  30سال بوده است .میانگین مساحت زمینهای معامله شده نیز  4050,01متر مربع است.
بیشترین مساحت  107هزار متر مربع و کمترین آن  200متر مربع است .همچنین میانگین فاصله
زمینهای کشاورزی شهرستان تا ساحل ( )46,3۸کیلومتر است .ویژگیهای آماری متغیرهای کیفی
تحقیق نیز در جدول  2گزارش شده است.
جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای ناپیوسته تحقیق
حجم نمونه

تعداد

درصد

متغیر
زمینهای کشاورزی باغی

3۸4

222

57%

دارای چاه

3۸4

212

55%

دارای سند

3۸4

46

0,11

دارای استراحتگاه

3۸4

۸2

21%

دارای دیوار

3۸4

114

36%

محل قرارگیری در کنار حاشیه جاده

3۸4

1۸4

47%

منطقه مسکونی

3۸4

132

34%

کاربری کشاورزی زمینهای اطراف

3۸4

371

96%

محدوده طرح یکپارچهسازی

3۸4

10۸

2۸%

دارای شیب آرام

3۸4

334

۸6%

منبع :یافته های تحقیق 1396

با توجه به اطالعات به دست آمده از سطح شهرستان ،از بین  3۸4نمونه مشاهده شده ،تعداد 222
زمین معامله شده باغی و  162مورد زراعی بودهاند .بنابراین  57درصد باغی و  43درصد زمینهای نمونه
شهرستان  ،زراعی بودهاند 55 .درصد ( 212مورد) زمینهای معامله شده شهرستان ،دارای چاه مستقل و
شخصی 11 ،درصد ( 46مورد) دارای سند رسمی و قانونی 21 ،درصد ( ۸2مورد) دارای استراحتگاه و 36
درصد ( 114مورد) دارای دیوار بلوکی یا آجری بوده اند 47 .درصد ( 1۸4مورد) کنار حاشیه جاده34 ،
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درصد ( 132مورد) در منطقه مسکونی و  2۸درصد ( 10۸مورد) در منطقه طرح یکپارچهسازی قرار
داشتهاند.
پس از بررسی آمار توصیفی مدل هدونیک در شکل خطی-خطی ،خطی-لگاریتمی ،لگاریتمی-خطی و
معنیدار بهترین مدل برگزیده شد .از بین مدلهای مختلف ،مدل لگاریتمی ˚ لگاریتمی به عنوان مدل
برتر انتخاب شد که نتایج آن در جدول  3گزارش شده است.
*

جدول  .3نتایج مدل هدونیک عوامل مؤثر بر قیمت زمینهای کشاورزی
نام متغیر

تعریف متغیر

ضریب

آماره t

سطح معنیداری

عرض از مبدا

عرض از مبدا

32/64

6/21

0/000

بخش5

زمینهای بخش  1=5و بقیه =0

0/۸2

2/57

0/010

بخش6

زمینهای بخش  1=6و بقیه =0

1/01

3/04

0/003

فاصله تا جاده اصلی

فاصله تا جاده اصلی(متر)

-0/02

-2/07

0/039

جاده اصلی بخش1

اثر متقابل متغیر جاده و متغیر بخش 1

-0/10

-4/71

0/000

جاده اصلی بخش2

اثر متقابل متغیر جاده و متغیر بخش 2

0/03

1/69

0/093

جاده اصلی بخش5

اثر متقابل متغیر جاده و متغیر بخش 5

-0/10

-2/50

0/013

جاده اصلی بخش6

اثر متقابل متغیر جاده و متغیر بخش 6

-0/12

-2/51

0/013

نوع زمین

کاربری باغی= 1و کاربری زراعی =0

0/59

7/1۸

0/000

سابقه کشت

سابقه کشت(سال)

-0/26

-2/70

0/007

سند

دارای سند= 1و بدون سند =0

0/93

7/32

0/000

استراحتگاه

دارای استراحتگاه= 1و فاقد استراحتگاه=0

0/3۸

3/90

0/000

محل قرارگیری کنار جاده

بر جاده است= 1و بر جاده نیست0-

-0/3۸

-5/7۸

0/000

کاربری زمینهای اطراف

کشاورزی است= 1و مسکونی است=0

-0/29

-1/9۸

0/04۸

طرح یکپارچهسازی

در محدوده طرح = 1و نباشد =0

0/26

1/91

0/056

مساحت

مساحت(متر مربع)

-0/25

-7/24

0/000

فاصله تا قائمشهر

فاصله تا قائمشهر(کیلومتر)

-0/4۸

-2/37

0/01۸

فاصله تا تهران

فاصله تا تهران(کیلومتر)

-1/43

-1/61

0/109

فاصله تا سد آبی

فاصله تا سد آبی(متر)

0/15

2/62

0/009

-7/39
-2/22
F (33, 350) = 42.68

0/000

فاصله تا ساحل(کیلومتر)
فاصله تا ساحل
Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.8010
Adj R-squared = 0.7822
منبع :یافته های تحقیق * -1396با توجه به تعداد زیاد متغیرها ،انهایی که معنی دار نشدند در جدول فوق آورده نشده است.

مطابق جدول  3نتایج برآورد مدل هدونیک نشان میدهد نوع کاربری زمین کشاورزی(زمینهای باغی
در مقایسه با زمینهای زراعی) ،داشتن سند ،استراحتگاه ،قرار گرفتن در محدوده طرح یکپارچه سازی به
شکل معنی داری تأثیر مثبت بر روی قیمت زمینهای کشاورزی شهرستان بابل داشتهاند .عالوه بر این
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فاصله تا جاده اصلی ،سابقه کشت ،محل قرارگیری کنار حاشیه جاده ،کاربری زمینهای اطراف ،مساحت،
فاصله تا شهر قائمشهر و فاصله تا نوار ساحلی اثرات منفی و معنیداری در سطح  5درصد بر روی قیمت
زمینهای کشاورزی دارند .بر اساس نتایج فقط قیمت زمینهای بخش  5و 6تفاوت معنی داری با قیمت
که این دو متغیر عالوه بر اثر مستقل بر قیمت زمینهای کشاورزی ،اثر توأم نیز دارند .جهت محاسبه
قیمت ضمنی هر کدام ضروری است ،هم اثر مستقل و هم اثر توأم آنها در نظر گرفته شود.
قیمت ضمنی هر ویژگی تغییر در قیمت زمین را در ازای یک واحد تغییر در آن ویژگی نشان میدهد.
از آنجا که مدل لگاریتمی ˚ لگاریتمی است ضرایب متغیرهای پیوسته که به شکل لگاریتمی وارد مدل
شده اند نشان دهنده کشش نیز هستند.
بر اساس نتایج تحقیق زمینهای کشاورزی باغی به طور متوسط از زمینهای زراعی  59درصد گرانتر
میباشند .داشتن استراحتگاه با قیمت زمین رابطه مستقیم دارد .زمینهای دارای آالچیق یا استراحتگاه
به طور متوسط  3۸درصد گرانتر از زمینهای فاقد استراحتگاه هستند.
بر اساس نتایج طرح یکپارچهسازی با قیمت زمین رابطه مستقیم دارد .به طور متوسط زمینهای
منطقهای که سیاست یکپارچهسازی در آن اجرا شده است ،نسبت به زمینهای مناطق خارج از طرح
یکپارچهسازی  26درصد قیمت بیشتری دارند .با توجه به رابطه مثبت با قیمت زمین و همچنین تأثیرات
مثبتی که میتواند در فرآیند تولید و کاهش هزینهها داشته باشد ،شایسته است با جدیت بیشتری این
سیاست در منطقه اجرا گردد.
قیمت ضمنی سابقه کشت در زمین کشاورزی ،بیان میکند که اگر سابقه کشت یک درصد
افزایش یابد ،قیمت آن  0/26درصد کاهش مییابد .به عبارتی سابقه کشت با قیمت زمین کشاورزی رابطه
منفی دارد .اگر کاربری زمینهای اطراف از نوع کشاورزی باشد ،قیمت زمینهای آن منطقه در مقایسه با
زمینی که کاربری اطراف آن مسکونی است با کاهش  29درصدی قیمت مواجه میشوند .این مسئله نشان
میدهد زمینهایی که نزدیک منطقه مسکونی هستند بیشتر در معرض تغییر کاربری قرار دارد.
یافتههای تحقیق نشان میدهد مساحت زمین کشاورزی با قیمت آن رابطه عکس دارد .قیمت ضمنی
مساحت بیان میکند که اگر به طور متوسط مساحت زمین کشاورزی یک درصد افزایش یابد ،قیمت هر
متر مربع از آن  0/25درصد کاهش مییابد .ارزش باالی زمین در قطعات کوچکتر کشاورزان را به قطعه
بندی زمینها و کوچکتر کردن قطعات برای فروش با قیمت باالتر ترغیب میکند و این مسئله اسیب جدی
به تولیدات کشاورزی در منطقه خواهد زد.
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زمینهای نزدیک به شهر قائمشهر و بازار محصوالت کشاورزی این شهر ،دارای قیمت بیشتری نسبت
به زمینهای دورتر هستند .تا جایی که این اختالف قیمت در سطح کمتر از  1درصد معنیدار است .اگر
فاصله تا شهر قائمشهر یک درصد کاهش یابد ،قیمت زمینهای کشاورزی  0/4۸درصد افزایش مییابد .لذا
دارد.
بیشترین تأثیر بر روی قیمت زمینهای کشاورزی را فاصله تا ساحل و یا همان نوار ساحلی دریای
خزر میگذارد .به این ترتیب که یک درصد افزایش فاصله تا نوار ساحلی و شهر ساحلی بابلسر2/22 ،
درصد قیمت زمینهای کشاورزی را کاهش میدهد و یا بالعکس با  1درصد کاهش فاصله از نوار ساحلی
 2,2درصد به قیمت زمینها اضافه میشود .این تأثیر در سطح کمتر از  1درصد معنیدار است .همانطور
که پیشبینی میشد نوار ساحلی تأثیر بسزایی بر روی قیمت زمینهای کشاورزی شهرستان بابل
میگذارد .میتوان گفت زمینهای این منطقه تحت تأثیر صنعت گردشگری منطقه قرار گرفتهاند .از
طرفی به دلیل توریستی بودن منطقه ،امکانات در دسترس و دسترسیهای محلی این منطقه مشهود
است .تقاضا برای ویال سازی ،یکی دیگر از دالیل این افزایش قیمت است و از دالیل عمده تغییر کاربری
غیر مجاز زمینهای کشاورزی در این منطقه است.
گرچه اختالف ناچیزی بین قیمت زمینهای بخش  1تا  3با بخش 4وجود دارد ،اما این اختالف از
لحاظ آماری معنیدار ناست .اختالف قیمت زمینهای بخش  5و  6نسبت به زمینهای بخش  4قبلی از
لحاظ تقسیمات منطقهای شهرستان ،اختالف معنیداری داشته و سبب افزایش قیمت زمینها شده است.
به عبارت دیگر تأثیر بخشهای  5و  6بر روی قیمت زمینهای شهرستان بابل ،بیشتر از سایر بخشها
است .عمدتا در تمامی بخشها یا افزایش فاصله ازجاده قیمت زمین کاهش پیدا میکند که تأثیر جاده در
بخشهای مختلف با هم متفاوت است.
در یک جمعبندی کلی قیمتهای ضمنی  6بخش شهرستان به ترتیب بیشترین عبارت خواهد بود از؛
بندپی شرقی ،بندپی غربی ،اللهآباد ،مرکزی ،بابلکنار و گتاب .به این ترتیب بخش بندپی شرقی دارای
بیشترین ارزش و بخش گتاب دارای کمترین ارزش میباشند .یکی از مهمترین دالیل باال بودن قیمت
زمینهای جنوبی شهرستان به خاطر وجود شهرک صنعتی در این منطقه است.
 )5نتیجهگیری

طبق یافته های این پژوهش ،فاصله تا نوار ساحلی استان مازندران بیشترین تأثیر بر قیمت زمینهای
کشاورزی شهرستان بابل ،دارد .به طوری که هر چه زمین کشاورزی از نوار ساحلی دورتر شود ،قیمت آن
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کاهش پیدا میکند و زمینهای نزدیک به نوار ساحلی قیمت باالتری دارند .در سالهای اخیر توسعه
گردشگری و حضور گردشگران و مسافران در این منطقه ،با افزایش تقاضا برای زمین در کاربری مسکونی
و ویال سازی بر تقاضای زمینهای کشاورزی هم اثر گذاشته و با افزایش قیمت انگیزه کشاورزان برای
اجتماعی و چه زیست محیطی در خالف جهت توسعه پایدار و توسعه روستایی در این مناطق است و
بایستی جدی گرفته شود .چومیتز و همکاران ( )2006در برزیل ،نیز در رابطه با تأثیر نوار ساحلی بر
قیمت زمین ،به همین نتیجه دست یافتند.
زمینهایی که نزدیک منطقه مسکونی قراردارند در مقایسه با منطقه کشاورزی قیمت باالتری دارند .این
مسئله نشان میدهد کاربری کشاورزی زمینها در مقایسه با سایر کاربریها ،از ارزش اقتصادی کمتری
نزد خریداران برخوردار است .این امر میتواند موجب شود که کشاورزان جهت بیشتر شدن ارزش
زمینهایشان ،ترغیب به تغییر کاربری شوند .این عامل نیز در راستای توسعه کشاورزی و سیاست افزایش
سطح زیر کشت (به منظور افزایش تولید به عنوان یکی از مؤلفههای امنیت غذایی) و یا حفظ ظرفیت
زمینهای زیر کشت فعلی ،ناست.
فاصله تا بازار محصوالت کشاورزی شهرستان قائمشهر ،نیز تأثیر منفی بر قیمت زمینها دارد .یعنی
زمینهای نزدیک به شهر قائمشهر و بازار محصوالت کشاورزی این شهر ،به نسبت قیمت باالتری نسبت به
زمینهای دورتر دارند .تأثیر این بازار و سایر بازارهایی که مورد ارزیابی قرار گرفتند (اما در مدل معنیدار
نگشتند) ،بیانگر اهمیت وجود بازارهای مصرف محصوالت کشاورزی برای خریداران است .وجود بازار
مصرف میتواند یک تضمین جهت فروش محصوالت باشد و ریسک بازاریابی محصوالت تولید شده را کم
کند .صبوحی و توانا ( )13۸7در شهرستان الرستان ،ورال و همکارانش ( )2009در ترکیه ،لوپز و همکاران
( )2015در لندن و خان و همکاران ( )2016در پاکستان نیز در رابطه با فاصله زمین کشاورزی تا بازار
مصرف به همین نتیجه رسیدند.
سابقه کشت نیز سبب کاهش قیمت زمینهای شهرستان میگردد .این مسئله میتواند به عملیات
خاکورزی که همه ساله کشاورزان انجام میدهد برگردد .در واقع خریدار به سابقه کشت در زمینی که
قصد خرید آن را دارد توجه میکند ،چون بر این اعتقاد است که افزایش سابقه کشت سبب تأثیر منفی بر
عملکرد زمین میشود.
مساحت زمین کشاورزی با قیمت آن رابطه عکس دارد .یعنی هر متر مربع از زمینهای با مساحت
زیاد ،به نسبت ارزانتر از زمینهای با مساحت کم است .این مسئله از دیدگاه فروشنده و خریدار میتوان
نتایج متفاوتی داشته باشد .به این ترتیب که خریدار را میتواند ترغیب به خرید زمینهای با مساحت باال

Downloaded from serd.khu.ac.ir at 11:32 IRDT on Saturday July 20th 2019

تغییر کاربری را افزایش داده است .تغییر کاربری زمینهای کشاورزی چه به لحاظ اقتصادی  ،چه به لحاظ

اثرات ساحل بر قیمت ...

200

کند (جهت کاهش هزینه خرید) و از طرف دیگر میتواند فروشنده را ترغیب به تقسیم زمین خود به
قطعات کوچکتر و فروش هر کدام به صورت جداگانه نماید .نتیجه کوچک شدن زمینهای کشاورزی به
وجود آمدن کشاورزان خردهپا است که عواقب آن پیشتر بیان شد.
است .تأثیر منفی فاصله تا جاده اصلی بر روی قیمت زمین ،بیانگر همین موضوع است .ایجاد جاده مناسب
میتواند هزینه های حمل و نقل را کاهش داده و سوداوری تولیدات کشاورزی را افزایش دهد .صبوحی و
توانا ( )13۸7در الرستان ،امیرنژاد و مجتهدی ( )1393در قائمشهر ،خان و همکاران ( )2016در پاکستان
نیز به نتایج مشابه این پژوهش در رابطه با فاصله زمین تا جاده اصلی ،دست یافتند .طبق یافتههای
پژوهش داشتن سند رسمی و قانونی بیشترین تأثیر مثبت بر قیمت زمین را دارد .از آنجا که بیشتر
زمینهای شهرستان بابل فاقد سند بوده و حتی در برخی مناطق زمینها وقف میباشند و هیچگونه
سندی به آنها تعلق نمیگیرد ،زمینهایی که دارای سند و مالکیت قانونی و رسمی میباشند ،از لحاظ
قیمتی تفاوت معنیداری با سایر زمینهای منطقه دارند .پس میتوان نتیجه گرفت که سنددار کردن
اراضی و ثبت قانونی آنها به نام خریدار و صاحب زمین ،میتواند در راستای کمک به کشاورزی و بهبود
وضعیت خریداران و کشاورزان عمل نماید .این متغیر در مطالعات مشابه قبلی ،مورد بررسی قرار نگرفته
است.
بر اساس نتایج بدست آمده زمینهای باغی دارای قیمت بیشتری نسبت به زمینهای زراعی میباشند.
این مسئله بر میگردد به عواملی از جمله میزان سرمایهگذاری اولیه جهت احداث ،هزینه کاشت
محصوالت ،هزینههای داشت و برداشت ،همچنین بازارهای هدف محصوالت تولید شده .عالوه بر این
ریسک تولید محصوالت زراعی و باغی را نیز باید در نظر گرفت .توجه به منابع آبی مورد نیاز جهت تولید
محصوالت زراعی و باغی ،این نوید را میدهد که متمایل شدن کشاورزی به سمت تولید محصالت باغی
در این منطقه میتواند به نفع حفظ منابع آبی باشد .البته باید به الگوی کشت مطلوب منطقه توجه گردد.
از سوی دیگر با یکپارچهسازی اراضی در شهرستان بابل میتوان ارزش همه زمینهای کشاورزی موجود
در منطقه را افزایش داد .این سیاست در راستای توسعه کشاورزی منطقه بوده و عالوه بر کم کردن شکاف
قیمتی بین زمینهای کشاورزی و سایر کاربریها ،میتواند سبب بزرگشدن (یکپارچه شدن) زمینهای
کشاورزی گردد .در نهایت پیشنهاد میگردد:
برای زمینهای شمالی شهرستان که نزدیک به نوار ساحلی میباشند و مورد توجه بیشتری نزد
خریداران قرار دارند (خطر تغییر کاربری را بیشتر احساس میکنند) ،محدودیتهای جدی جهت
تغییر کاربری در نظر گرفته شود .به بازارهای مصرف توجه بیشتری شود و با سازماندهی و نظم
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یپی

مناسب تری این بازارها شکل گیرند .تمهیدات مناسب جهت بازاریابی داخلی و خارجی محصوالت
نظیر حمایت از صادرات و محدودیتهای وارداتی ،ایجاد صنایع تبدیلی  ،شرایط حمل و نقل و نگهداری
مناسب برای محصوالت کشاورزی میتواند تا حدود زیادی به حفظ زمینهای کشاورزی در کاربری
مالکیت سروسامان داده و اختالف کشاورزان در این حوزه را کاهش میدهد .اجرای طرح
یکپارچهسازی با سرعت و جدیت بیشتر و البته دقت بیشتری دنبال گردد .ایجاد امکانات رفاهی
مناسب برای گردشگران در مناطق روستایی میتواند به توسعه بیشتر روستا از طریق جذب گردشگر
کمک کند بدون اینکه به منابع طبیعی و محیط زیست ان منطقه اسیب وارد شود.
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