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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 devel-
opmental-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 satel-
lite 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.
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Extended Abstract

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 reduc-
ing 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 T
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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. Frag-
mentation 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 num-
ber of lands, and this has resulted in each farmer owning 
smaller, more scattered plots of land, which reduces pro-
ductivity 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-analyti-
cal 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 Organi-
zation 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 re-
ceived 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 exam-
ined 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 distribu-
tion 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 iden-
tified. 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 

spots index showed that there are 1516 spots in the agri-
cultural land class in 2015; while according to the field 
study, 2180 plots of land have been obtained and accord-
ing 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 determin-
ing 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 exam-
ined. The largest spot index showed the rangeland class 
with 21% as the class with the largest spot, but the agricul-
tural 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 ag-
ricultural 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 geo-
metrically 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 near-
est 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 disper-
sion 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 vil-
lage 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 pro-
duction 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 agricul-
tural 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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بخش کشاورزي از ارکان اصلي اقتصاد محسوب مي شود که پيشرفت آن پيشرفت کل اقتصاد را در پي خواهد داشت. ولي عواملي همچون 
خرد شدن اراضي کشاورزي باعث کاهش بهره وری محصوالت کشاورزي و نيروي کار می شود که در نتيجه آن اقتصاد کشاورزي و ميزان 
توليد محصوالت کشاورزي دچار وقفه و رکود خواهد شد. از این رو پژوهش حاضر با ماهيت توسعه ای - کاربردي و روش توصيفي - تحليلي 
با استفاده از داده هاي سنجش ازدور، مطالعه ميداني و آمارهاي موجود با هدف بررسي پراکندگي اراضي کشاورزي روستاي تاج امير و تأثير 
این پراکندگي بر بهره وري زمين هاي کشاورزي این روستا انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از تصاویر ماهواره اي )سنتينل 2 و 
IRS_P5( نقشه کاربري اراضي با تکنيک شئ گرا استخراج شد و در محيط نرم افزار اتوکدمپ قطعات اراضي کشاورزي اصالح شدند. با 
مطالعه ميداني مالکيت اراضي کشاورزي سال 1394 تعيين گردید و بر این اساس مالکيت دهه 1340 نيز مشخص شد و به نقشه اراضي 
کشاورزي تعميم داده شد. سپس با استفاده از متریک هاي سرزمين ميزان تغييرات و با استفاده از LCPA نوع پراکندگي و تحول اراضي 
به دست آمد. نتایج نشان داد که وسعت زمين های کشاورزي کاهش یافته و نوع تغييرات در طبقه اراضي کشاورزي نيز از نوع تجزیه ای 
است. نتایج مطالعات ميداني نيز نشان داد که عامل اصالحات ارضي تأثيری بر پراکندگي اراضي نداشته اما عامل ارث تأثيرگذار بوده است. 
بدین صورت که 1735 قطعه زمين با 62 مالک در دهه 1340به 2180 قطعه با 257 مالک در سال 1394 رسيده است. همچنين بررسي 

آمارها حاکی از کاهش مقدار بهره وري است.

کلیدواژه ها: 
خرد شدن اراضي، 

کشاورزي، بهره وري، 
اصالحات ارضي، تکنيک 

شئ گرا 

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

مقدمه

انجام  سياست گذاران جهت  به  جهان  در  تحوالت جمعيتي 
وارد  فشار  کشاورزي  بهره وری  و  تحول  براي  الزم  اصالحات 
می کند. افزایش جمعيت انتظار می رود 70 درصد بيشتر از مواد 
غذایي توليدي )تا سال 2050( و مدیریت پایدار زمين باشد. در 
عين حال، برخي از مناطق با فروپاشي ظرفيت های توليدي )در 
دسترس بودن زمين و آب(، تغييرات اقليمي و تغيير در اراضي 
تحت مالکيت روبه رو هستند. منابع کمياب نه تنها به تغيير در 
اصالح   - بالقوه  یا  اراضي کشاورزي موجود  فيزیکي  جنبه های 
مالکيت اراضي، بهبود زیرساخت ها و بهره وری مزارع نياز دارد، 
بلکه نيازمند تغيير در جنبه های دیگري مانند دسترسي بخش 
همچنين  و  پژوهش  دانش،  مالي،  امور  بازارها،  به  کشاورزي 
همکاري و آموزش کشاورزان است (FAO, 2011). بهبود در بهره وری 

کشاورزي بيشتر درباره استفاده مؤثر از اراضي مطرح است؛ که 
همچنين این بهبود بر محيط زیست تأثيرگذار بوده و به کاهش 
تغييرات آب و هوایي، کاهش گسترده مصرف سوخت و در نتيجه 
 .(Looga et al., 2018: 285) کاهش تقاضا براي سوخت می انجامد
یکي از عواملي که بهره وری کشاورزي را به طور قابل مالحظه ای 
کاهش می دهد خرد شدن و خرد بودن اراضي کشاورزي است 
(Rahman & Rahman, 2009). خرد شدن اراضي می تواند به عنوان 

وضعيتي تعریف شود که یک خانوار کشاورز داراي چندین قطعه 
زمين نامتعارف باشد، که اغلب در یک منطقه وسيع پراکنده 
هستند (Bentley, 1987). قطعه قطعه شدن اراضي، تقسيم زمين 
 (Dovring & Dovring, است  مشخص  قطعات  زیادي  تعداد  به 
(1960 که منجر به افزایش زمان حرکت بين مزارع می شود، از 

این رو، بهره وری نيروي کار کاهش یافته و هزینه حمل ونقل براي 
ورودی ها و خروجی ها افزایش می یابد. همچنين شامل تأثيرات 

1- دانشيار، گروه جغرافيا و برنامه ریزی شهري، دانشکده برنامه ریزی و علوم محيطي، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. 
2- استادیار، گروه جغرافيا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده برنامه ریزی و علوم محيطي، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. 

3- کارشناسي ارشد، گروه سنجش ازدور و سيستم اطالعات جغرافيایي، دانشکده برنامه ریزی و علوم محيطي، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

ارزيابي تغییرات اراضي و تأثیر آن بر بهره وري از زمین با استفاده از سنجش ازدور و GIS )موردمطالعه: 
منطقه تاج امیر - شهرستان دلفان(
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خارجي منفي مانند کاهش دامنه آبياري، سرمایه گذاری در زمينه 
حفاظت خاك و از دست رفتن مرزهاي اراضي و راه های دسترسي 

 .(Shuhao, 2005; Jha et al., 2005) نيز می شود

از ویژگی های مشترك کشاورزي در  خرد شدن زمين یکي 
مدیریت  به  منجر  و  بوده  درحال توسعه  کشورهاي  از  بسياري 
ناکارآمد مزارع می شود (Sundquist, 1988). زمين که به طور سنتي 
با گذشت  قرار می گرفت،  مورداستفاده  مقاصد کشاورزي  براي 
زمان به دالیل مختلف به عنوان یک پدیده معين خرد شدن شده 
است (Shrestha, 2011). عوامل اصلي خرد شدن اراضي موضوع 
ارث؛ رشد جمعيت؛ داد و ستد اراضي و پيشينه های تاریخي / 
 (Niroula & Thapa, 2005; Tan et al., 2006; Van است  فرهنگي 
(et al., 2007. بنابراین قبل از هرگونه اقدامي در رابطه با اصالح 

و توسعه کشاورزي الزم هست وضعيت موجود اراضي از جنبه 
تعداد بهره برداران، مساحت قطعات، تعداد قطعات، فاصله بين 
پراکندگي  و  نهایت ميزان خردي  و در  قطعات، شکل قطعات 
موردسنجش و ارزیابي قرار گرفته و برحسب وضعيت حاکم بر 
 (Shokati اراضي، راهبردهاي الزم و متناسب به کار گرفته شود
(Amghani et al., 2019: 523. خرد شدن اراضي کشاورزي در ایران 

مسئله بسيار جدی ای است، مخصوصاً در استان هاي کوهستاني 
مانند لرستان که دشت هاي مناسب کشاورزي کم بوده بيشتر 
به چشم مي خورد. کشاورزي ایران در فاصله سال هاي 1322 تا 
1357 دستخوش دگرگوني عظيمي شد که ناشي از آثار پردامنه 
برنامه اصالحات ارضي دهه 1340 بود. برنامه اي که در محور 
توليد دهقاني سهم بري که  قرار مي گرفت، وجه  انقالب سفيد 
قرن ها و شاید هزاره ها در ایران مرسوم بود با برنامه اصالحات 
و  سریع  دگرگوني  یک  دست خوش  دهه  یک  طول  در  ارضي 
عظيمي شد و جاي خود را به کشاورزي سرمایه داري داد که 
تأثيرش بر زمين داري، ساختار طبقاتي روستاها بسيار بارز بود 
(Shahriari, 2005: 5). اجراي این برنامه در لرستان با توجه به شکل 

معيشت عشایري در لرستان که پس از تخته قاپو کردن عشایر در 
عهد پهلوي اول دچار تغييراتي شده بود؛ شکل خاصي از زندگي 
را در استان لرستان شکل داد که پيامدهایي همچون الغاي نظام 
ارباب - رعيتي، مهاجرت روستائيان به شهرها، مخالفت مالکين با 
طرح اصالحات ارضي، کاهش ميزان محصوالت باغي و کشاورزي، 
تخریب نظام کشاورزي سنتي و مکانيزه شدن کشاورزي را به 
همراه داشته است (Amiri, 2015: 16). قطعه قطعه شدن اراضي 
افتاده  اتفاق  اراضي  از  زیادي  تعداد  براي  امير  تاج  روستاي  در 
است و این باعث شده که هر کشاورز صاحب زمين هاي با اندازه 
کوچک تر، پراکنده تر باشد که کاهش بهره وري را براي مالک به 
همراه دارد. این روستا در سال 1345 تعداد 62 مالک با توجه به 
ميزان جمعيت 338 نفري و ميزان 84 خانوار داشته و در سال 
1395، 257 مالک با توجه به جمعيت 998 نفري و تعداد 291 
خانوار داشته است. این تفاوت نشان مي دهد که تعداد مالکين 
سال 1395 نسبت به دهه 40 بسيار زیاد شده است و این خود 

از جمله آن ها قطعه قطعه شدن  را در پي دارد که  پيامدهایي 
اراضي کشاورزي و همچنين کاهش سطح زیر کشت و در نهایت 
کاهش توليد و بهره وري براي هر مالک، بيشتر شدن مرز بين 
زمين هاي کشاورزي است که سطح زیادي از اراضي کشاورزي را 
در برمی گيرد. همچنين در گذشته تنوع محصوالت کمتر بود که 
باعث بهره وری بيشتر می شد ولي در وضعيت فعلي هر کشاورزي 
زمين خود را به هر محصولي که مي خواهد کشت مي کند که این 
خود باعث افزایش هزینه ها و کاهش بهره وري مي شود. از این رو 
هدف از این پژوهش بررسي پراکندگي اراضي کشاورزي روستاي 
تاج امير و تأثير این پراکندگي بر بهره وري زمين هاي کشاورزي 

این روستا بوده است.

مروري بر ادبیات موضوع

پيشينه پژوهش )جدول شماره 1( نشان مي دهد که برخي از 
محققان به بررسي ميزان پراکندگي و خردي زمين هاي کشاورزي 
پرداخته اند. تعدادی نيز آثار پراکندگي بر بهره وري و سودآوري را 
موردمطالعه قرار داده اند که این باعث شده برخي به ارائه یک 
براي بررسي پراکندگي روي آورند. همچنين  سري شاخص ها 
آماري  جنبه  بيشتر  پژوهش ها  این  در  مورداستفاده  روش هاي 
دارند و از اطالعات پرسش نامه و آمارهاي موجود استفاده مي کنند 
و کمتر به جنبه مکاني و فضایي مسئله پراکندگي پرداخته اند. 
پژوهشگران در برخي موارد از تصاویر ماهواره اي استفاده کرده اند 
که البته به هزینه بر بودن این تصاویر اشاره کرده اند و تصاویر 
تصاویر  از  که  آن هایی  و  داده اند  پيشنهاد  را   Google Earth
باکيفيت باال استفاده نموده اند با استفاده از روش هاي شئ گرا، 
قطعات اراضي را استخراج کرده اند که در اکثر موارد هدف آن ها 
تهيه نقشه کاداستر بوده و مسئله پراکندگي را کمتر موردبررسی 
قرار داده اند. همچنين نتایج آن ها نشان داده که در اکثر موارد 
پراکندگي و خرد شدن اراضي باعث کاهش بهره وري مي شود. 
نيز عنوان کرده اند که در ميزان  البته برخي عوامل دیگري را 
بهره وري تأثير دارد؛ مانند سطح سواد کشاورزان. برخي نيز اذعان 
داشتند که پراکندگي هميشه یک عامل منفي نيست. بررسي 
پيشينه نشان دهنده این است که عوامل مختلفي باعث ایجاد 
پراکندگي مي شود اما دو عامل بيشتر از همه مدنظر است: یکي 
ارث و دیگري اصالحات ارضي. از این رو در این پژوهش با استفاده 
از تصاویر ماهواره اي و تلفيق آن ها و روش هاي شئ گرا، قطعات 
اراضي و نقشه کاربري اراضي تهيه و با استفاده از متریک هاي 
سرزميني و تحليل چشم انداز، تغييرات موردبررسی قرار گرفته 
است. همچنين از مطالعه ميداني براي دست یابي به اطالعات 
الزم در زمينه مالکيت، ارث و وضعيت اراضي در حال و گذشته 

استفاده شده است.
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جدول 1. پيشينه پژوهش.

يافته های پژوهشعنوان پژوهشنويسندگان )سال(

Hashemi Nasab & 
Jafari (2018)

ارزيابي تغييرات كاربري اراضي به منظور 
پايش بيابان زايی

نتايج حاكي از كاهش قابل توجه اراضي كشاورزي است به طوری كه 64 درصد اين اراضي نسبت 
به سال 1366 كاهش يافته است. از داليل كاهش اراضي كشاورزي می توان به خشکسالي حاكم 

بر منطقه و خشک شدن رودخانه زاينده رود و همچنين كاهش نزوالت جوي و تغيير كاربري 
اراضي و هم جواری اين منطقه با كوير اشاره كرد.

Shokati Amghani et 
al. (2019)

سنجش ميزان خردي و پراكندگي اراضي 
كشاورزي در استان آذربايجان شرقي

شهرستان هاي بناب و بستان آباد به ترتيب خردترين و وسيع ترين اراضي را دارند و شهرستان هاي 
بناب و اسکو به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان پراكندگي را دارند

Mirzapour et al. 
(2019)

ارزيابي تغييرات كاربري اراضي با استفاده 
از سامانه اطالعات جغرافيايي )مطالعه 

موردي: حوزه آبخيز بادآور نورآباد، استان 
لرستان(

كاربري اراضي ديم با 312 هکتار كاهش و 361 هکتار افزايش و مجموع تغييرات 393 هکتار 
بيشترين تغيير و مناطق مسکوني با 9 هکتار كاهش و 16 هکتار افزايش و مجموع تغييرات 

13 هکتار كمترين تغييرات را در بين كاربری های موردمطالعه دارا هستند. همچنين پايش كلي 
تغييرات نشان از كاهش 116 هکتار از مراتع و افزايش 333 هکتار از اراضي كشاورزي آبي دارد.

Mohammadyari et 
al. (2019)

ارزيابي روند تغييرات كاربري اراضي 
با استفاده از تصاوير ماهواره لندست 
سنجنده هاي ETM+ و OLI )مطالعه 

موردي: شهرستان بهبهان(

افزايش مساحت در كاربري  هاي كشاورزي و مسکوني و كاهش مساحت در اراضي مرتعي، اراضي 
لخت و جنگل رخ داده است. كاربري كشاورزي با 8036/01 هکتار بيشترين افزايش مساحت و 

كاربري مرتع بيشترين كاهش مساحت را داشته است به طوری كه 4560/39 هکتار از اين اراضي 
تخريب شده  اند.

Dhakal & Khanal 
(2018)

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

توسعه اجتماعي - اقتصادي، قانوني و زيرساخت ها از عوامل تقسيم و تجزيه اراضي كشاورزي 
است و خرد شدن اراضي كشاورزي باعث كاهش بهره وري مي شود.

Looga et al. (2018)
خرد شدن زمين و ساير عوامل تعيين كننده 
بهره وری مزارع كشاورزي: مطالعه موردي 

استوني.

خرد شدن اراضي داراي رابطه u شکل با بهره وري مزارع است. اندازه ميانگين وزني پارسل هاي 
يک مزرعه تفاوت در بهره وري مزارع را بر اساس كاربري اراضي آن ها توصيف مي كند. متغيرهاي 

مهم ديگري نيز وجود دارد كه به بهره وري بيشتر منجر مي شود همانند: تحصيالت صاحبان 
مزارع، اندازه مزارع، سيستم كشاورزي و نوع توليد.

Lu et al. (2019)

تأثير تکه تکه شدن زمين  بر بهره وری 
حداقلي كار كشاورزي و عرضه نيروي 

كار غيركشاورزي: مطالعه موردي جيانگ 
سو چين

تکه تکه شدن باعث مهاجرت نيروي كار توليدي كشاورزي و افزايش نيروي كار غير كشاورزي 
مي شود همچنين كاهش بهره وري را در پي دارد.

Postek et al. (2019)
شاخص پيشنهادي براي خرد شدن اراضي 

كشاورزي
333 روستا با مساحت 275،340 هکتار به 276،572 قطعه تقسيم شده است؛ كه نشان دهنده 

قطعه قطعه بودن زمين هاي كشاورزي در اين آزمون است.
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1399                                                                                                  

مباني نظري پژوهش 

خرد شدن اراضي کشاورزي، علل و پیامدهاي آن

خرد شدن اراضی زماني به وجود می آید که یک خانوار مالک 
تعدادي از قطعات هست یا چنين قطعاتي را به طور همزمان اجاره 
می کند (Wu et al., 2005). هنگامي که تعدادي از قطعات زمين 
که به عنوان یک واحد توليدي کشاورزي هستند در مالکيت افراد 
امکان خرد شدن زمين  بوده،  اجاره ای  به صورت  یا  قرار داشته 
وجود دارد (McPherson,1982). این فرایند همچنين روند کاهش 
در اندازه متوسط مزارع کشاورزي؛ افزایش در پراکندگي زمين 
هر کشاورز؛ و کاهش اندازه قطعات منفرد در مزارع موجود است 
(Agarwal, 1972). خرد شدن زمين حداقل از قرن هفدهم ميالدي 

 (Shuhao, یکي از ویژگی های برجسته بيشتر کشورها بوده است
(2005. به طور معمول چهار نوع قطعه قطعه شدن زمين بر اساس 

نوع مالکيت، کاربري و موقعيت مکاني وجود دارد: 1- خرد شدن 

مالکيت که به تعداد صاحبان زمين که از یک قطعه زمين معين 
استفاده می کنند، اشاره دارد. 2- خرد شدن کاربري که به تعداد 
کاربران و همچنين اجاره کنندگان زمين اشاره دارد. 3- خرد شدن 
تعداد قطعات تقسيم بندی شده  به  داخلي )در یک مزرعه( که 
مورد بهره برداری توسط هر کاربر و اندازه، شکل و مساحت قطعه 
به عنوان اصلی ترین موارد اشاره دارد. 4- شکاف بين مالکيت و 
کاربري که شامل وضعيتي می شود که بين مالکيت و کاربري 

 .(Van Dijk, 2003) اختالف وجود دارد

پراکندگي اراضي کشاورزي در سراسر جهان به صورت گسترده 
وجود دارد که نتيجه عوامل مختلف نهادي، سياسي، تاریخي و 
فرایندهاي  و  جمع آوري  وراثت،  قوانين  مانند  جامعه شناختي، 
ادغام )اشتراکي(، خریدوفروش زمين هاي کشاورزي، سياست هاي 
 (Latruffe توسعه شهري و ارزیابي شخصي از مالکيت زمين است
نتيجه  را  نيز پراکندگي زمين کشاورزي  (Piet, 2014 &. برخي 

تعامل پيچيده بين مجموعه متنوعي از نيروهاي محرکه، ازجمله 
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از چشم انداز،  حفاظت  جمعيتي،  و  اقتصادي  اکولوژیکي،  رشد 
و  آب وهوا  تغيير  حمل ونقل،  زیرساخت هاي  شهرنشيني، 
سياست هاي کشاورزي مي دانند (Gomes et al., 2019). خرد شدن 
زمين مستقيماً با شش عامل در ارتباط است: اندازه زمين های 
تحت مالکيت، تعداد قطعات تحت مالکيت، اندازه، شکل، توزیع 

 .(King & Burton, 1982) مکاني و توزیع اندازه قطعات

اراضي کشاورزي  درست هست جنبه های منفي خرد شدن 
بيشتر جلب توجه می کند؛ با این حال، نمی توان ادعا کرد که خرد 
شدن زمين به عنوان یک پدیده منفي در همه کشورها است. 
در اتيوپي خرد شدن برون زا به عنوان یک مزیت تلقي می شود. 
است  این  نشان دهنده  کشور  آن  مورد  در  انجام شده  مطالعات 
که خرد شدن زمين عدم قطعيت منابع غذایي را کاهش داده و 
تأثيرات پایين بودن ميزان بارش را نيز خنثي می کند. در مزارع 
آن منطقه با قطعات خردشده در اندازه های مختلف می توان تعداد 
بيشتري از محصوالت را با تنوع های مختلف در آنجا به عمل آورد 
نابرابري  (Knippenberg et al., 2018). در کل خرد شدن زمين، 

و اشکال نامنظم زمين در پروژه های مربوط به کشاورزي باعث 
اتالف زمان در رفت و آمد بين قطعات، مشکل در استفاده از 
ماشين آالت، عدم توانایي در استفاده از فناوري نوین کشاورزي، 
بهره وری  از بين رفتن خاك و  نيروي کار،  هدررفت سرمایه و 
و تشدید تعارضات مربوط به زمين می شود. بنابراین، توسعه و 
نوسازي بنگاه های کشاورزي به دليل چنين مشکالتي بسيار کند 
از چند طریق  زمين  قطعه قطعه شدن   .(Cicek, 1996) می شود 
قطعات  داراي  زمين های  برساند:  آسيب  بهره وری  به  می تواند 
خردشده می تواند هزینه حمل ونقل را افزایش دهد. اگر قطعات 
دور از خانه واقع شده باشند و نيز از یکدیگر دور باشند، براي 
کارگراني که بين قطعات و خانه در حرکت اند، اتالف زمان را 
در پي خواهد داشت. مدیریت، نظارت و تأمين امنيت قطعات 
باشد. قطعات  پراکنده نيز می تواند دشوار، وقت گير و پرهزینه 
کوچک و پراکنده و محدوده زمين های تحت استفاده به زمين 
بيشتري براي حصار کشي، مرزبندی ها و مسيرها و جاده ها نياز 

.(Rose & Richard, 2002) دارند

اصالحات اراضي

اصالحات ارضي1 معموالً شامل توزیع مجدد زمين و یا تغييرات 
قانوني است که دسترسي به زمين و یا امنيت قانوني را افزایش 
مي دهد. باهدف اصلي بهبود معيشت، به ویژه در ميان بيگانگان و 
فقيران طراحي شده اند (Resosudarmo et al., 2019)؛ که با اهداف 
 (Netshipale et al., اجتماعي اقتصادي و سياسي صورت مي گيرد
(2017. آنچه در ایران معروف به اصالحات ارضي است شامل یک 

تاریخ  به  قانوني  از طریق یک الیحه  قوانين است که  از  سري 
1340 در نبود مجلس به وسيله دولت تصویب شد. ماهيت این 

1. Land reform

قوانين برانداختن زمين داري کالن به شکل سنتي و تغيير دادن 
روابط توليدي بود (Lahsaizadeh, 2003). در ایران باهدف باال بردن 
افزایش  دهقانان،  قدرت خرید  افزایش  توليد کشاورزي،  سطح 
درآمد ملي، تأمين عدالت اجتماعي از طریق توزیع عادالنه درآمد 
و نابودي بزرگ مالکي به عنوان طبقه پرنفوذ که مانع پيشرفت 
اقتصادي بودند، توسعه بازارهاي واقعي براي توليدات صنعتي و 

.(Soheili, 1995) افزایش بهره وري در سه مرحله آغاز شد

بخش  اما  درآمد  اجرا  به  مرحله  چند  در  ارضي  اصالحات 
اصالحات کشاورزي برنامه اصالحات ارضي، ضعيف بود بنابراین 
 (Amiri, در پایان اجراي این برنامه اهداف این طرح تحقق نيافت

.2015)

مالکين غایب و محدود نمودن  1. تقسيم زمين هاي زراعي 
ميزان مالکيت زمين هاي زراعي به یک ده  شش دانگ یا شش دانگ 

از روستاهاي مختلف بود.

2. حذف نظام سهم بري و جایگزین کردن اجاره داري بدون 
تغيير نظام زمين داري

3. از ميان برداشتن مناسبات ارباب رعيتي )تقسيم اراضي بين 
مالکان و اجاره داران برحسب بهره مالکانه و یا فروش اراضي به 

.(Soheili, 1995) )دهقانان

واجدین شرایط دریافت زمين در طي اصالحات ارضي، شامل 
چند دسته بودند: دسته اول زارعين مقيم و مشغول زراعت. دسته 
دوم زارعيني که حداکثر یک 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. بنابراین توزیع زمين بين افراد 
زیادي صورت گرفت و بر این اساس باید پذیرفت که اصالحات 

.(Tagvaie, 1997: 7) ارضي یکي از عوامل پراکندگي اراضي بود

روش شناسی تحقیق

منطقه موردمطالعه

شهرستان ِدلفان یکي از شهرستان هاي استان لرستان است و 
مرکز آن شهر نورآباد است که در ميان رشته کوه هاي زاگرس و در 
گوشه شمال غربي استان لرستان، هم مرز با استان هاي همدان، 
جنوب  در  تاج امير  روستاي  است.  واقع شده  ایالم  و  کرمانشاه 
دهستان خاوه جنوبي واقع در شهرستان دلفان است که در شمال 
استان لرستان قرار دارد؛ که در موقعيت 33 درجه و 59 دقيقه و 
9 ثانيه شمالي تا 34 درجه و 1 دقيقه و 24 ثانيه شمالي و 48 
درجه و 8 دقيقه و 3 ثانيه شرقي تا 48 درجه و 10 دقيقه و 35 
ثانيه شرقي قرار دارد )تصویر شماره1(. طبق سرشماري سال 
1395، جمعيت این روستا شامل 998 نفر و 291 خانوار بوده 
است (Statistical Center of Iran, 2016). اراضي کشاورزي متعلق 
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به روستائيان به صورت تقریبي معادل 530 هکتار است که شامل 
اراضي دیم، آبي و باغات است. اراضي کشاورزي روستاي تاج امير از 
جنوب به کوه هاي گرین و از شمال به اراضي کشاورزي روستاهاي 
چراغ، برهما، حيدرآباد و الفسانه ختم مي شوند. همچنين یک 
رودخانه اراضي دیم و آبي را از هم جدا مي کند که توسط یک بند 

آب موردنياز اراضي کشاورزي تأمين مي شود.

پژوهش حاضر از نظر روش، توصيفي - تحليلي و داراي ماهيت 
توسعه ای - کاربردي است. در این پژوهش داده های موردنياز از 
طریق مطالعات کتابخانه ای، ميداني و مصاحبه به دست آمد. از 

تصویر ماهواره ای Cartosat-1 یا IRS-P5 باند پانکروماتيک A با 
قدرت تفکيک 2/5 متر مربوط به تاریخ 2015/09/28 سازمان 

جغرافياي ارتش استفاده شد )جدول شماره 2(.

سپس بر اساس تاریخ تصویر موردنظر نزدیک ترین تصویر از 
لحاظ تاریخي باید انتخاب  شد که در این تحقيق تصویر ماهواره ای 
سنتينل 2 انتخاب گردید. تصویر ماهواره سنتينل 22 مربوط به 
تاریخ 2015/09/14 با قدرت تفکيک مکاني 10 متر از سایت 

سازمان فضایي اروپا دریافت شد )جدول شماره3(. 

2. Sentinel-2

جدول 2. مشخصات باند پانکروماتيک.

A اطالعات باند پانکروماتیک

2/5 مترقدرت تفکيک مکاني
5 روزقدرت تفکيک زماني

10 بيتقدرت تفکيک راديو متريک
500 تا 850 نانومترقدرت تفکيک طيفي
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جدول 3. مشخصات ماهواره باندهاي ماهواره سنتينل 2.

باند 8باند 4باند 3باند 2باند

842 )مادون قرمز نزديک(665 )قرمز(560 )سبز(490 )آبي(محدوده )نانومتر(
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تکنيک   از   1394 سال  کشاورزي  اراضي  نقشه  تهيه  براي 
شئ گرا استفاده شد. سپس مالکيت اراضي آن با مطالعه ميداني 
مشخص گردید و در جریان مطالعه ميداني و مصاحبه، تخميني 
از وضعيت اراضي و سایر کاربري ها در دهه 40 به دست آمد 
که حاصل آن نقشه طبقه بندي براي دهه 40 بود. همچنين با 
استفاده از متریک هاي سرزمين و LCPA، تغييرات و پراکندگي 
اراضي، آثار ارث و اصالحات ارضي نيز بررسي شد. در نهایت نتایج 
آمار مربوط به توليدات کشاورزي بررسي و ارتباط آن با تغييرات 
اراضي کشاورزي و پراکندگي قطعات اراضي مشخص شد. در این 

پژوهش از نرم افزارهای زیر استفاده گردید:

نرم افزار ENVI آماده سازي تصاویر و پيش پردازش ها

طبقه بندي  به منظور   eCognition Developer نرم افزار 
تصاویر و استخراج قطعات اراضي کشاورزي از تصاویر

نرم افزار Autodesk AutoCAD Map 3D به منظور تصحيح 
قطعات اراضي کشاورزي و مرز آن ها

و  کشاورزي  اراضي  نقشه  اصالح  براي   Arc GIS نرم افزار 
همچنين طراحي پایگاه داده مالکيت اراضي 

نرم افزار Fragstats به منظور محاسبه متریک هاي سرزميني.

نرم افزار TerrSet جهت بررسي تحليل تغييرات.

نرم افزار Excel 2013 براي طراحي نمودارها

يافته ها

تلفیق تصاوير ماهواره ای

در پژوهش حاضر تصویر ماهواره اي سنتينل 2 با قدرت تفکيک 

با قدرت تفکيک   IRS_P5 با تصویر ماهواره ای مکاني 10 متر 
مکاني 2/5 متر تلفيق شد. به همين منظور ابتدا باندهاي 10 
متري ماهواره سنتينل با هم استک3 شده و با استفاده از روش 
Brovey با باند پانکروماتيک تلفيق شدند. حاصل این روش یک 
تصویر با قدرت تفکيک مکاني 2/5 متر بود که داراي 4 باند است 

)تصویر شماره 2(.

استخراج نقشه طبقه بندي با استفاده از تکنیک شئ گرا 
)سگمنت سازي به روش چند تفکیکی(

ایجاد  همان  یا  سگمنت سازي  طبقه بندي  در  مرحله  اولين 
اشياء تصویر است که با فراخواني تصویر تلفيق شده به نرم افزار 
eCognition این عمليات انجام شد. روش هاي مختلفي براي 
ایجاد سگمنت در نرم افزار eCognition وجود دارد که یکي از 
آن ها روش سگمنت سازي چند تفکيکي است که یکي از بهترین 
روش ها نيز به شمار می رود. الگوریتم تقسيم بندی چند مقایسه 
به طور پيوسته پيکسل ها یا اشيا تصویر را ادغام مي کند. به فرض 
مثال یک قطعه متشکل از چندین پيکسل است که این پيکسل ها 
از لحاظ طيفي، رنگ، هندسه، شکل و … داراي شباهت هاي باالیي 
است. این روش به عنوان مناسب ترین روش به منظور جداسازي 
مناطق همگن و انتخاب آن ها به عنوان یک شيء عنوان مي شود. 
در این روش سه پارامتر اصلي وجود دارد: مقياس، شکل و ضریب 
فشردگي که این مقادیر براي هر تصویر، هر منطقه و هر تفکيک 
مکاني مي تواند متفاوت باشد. لذا با آزمون و خطا بهترین مقادیر 
به دست آمد که در آن اشياء تصویر در بهترین حالت خود بودند 
)جدول شماره4(. در نهایت عمليات سگمنت سازي انجام شده و 

آماده نمونه برداری گردید.

3. Layer Stacking

تصوير 2. مقایسه تصویر قبل و بعد از تلفيق )تصویر سمت راست تصویر سنتينل، تصویر سمت چپ تلفيق شده(. 
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جدول 4. مقادیر پارامترهاي انتخاب شده در فرایند سگمنت  سازي.

ضريب فشردگيشکلمقیاس

350/70/5
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های پژوهش، 1399                                                                                                  

انتخاب اشیاء نمونه

طبقه بندي شئ گرا نيز همانند طبقه بندي پيکسل  پایه نيازمند 
نمونه گيری است؛ اما در اینجا به جاي پيکسل از اشياء یا همان 
سگمنت ها نمونه ها برداشت شد. لذا مناسب ترین اشياء براي هر 
کالس انتخاب شدند. البته در اینجا بيشترین تأکيد بر کالس 

اراضي کشاورزي بود.

طبقه بندی

تعیین کالس هاي طبقه بندي

کشاورزي  اراضي  مرز  مرتع،  کالس هاي  از  پژوهش  این  در 
بين  در  بزرگ  خالي  اراضي  و  اراضي  قطعات  بين  مرز  )شامل 
قطعات(، اراضي کشاورزي، روستا و آب استفاده شد. نکته مهم 
این است که کالس مرز اراضي کشاورزي به این علت انتخاب شد 
که مي تواند یک معيار جهت سنجش پراکندگي قطعات اراضي 
کشاورزي باشد؛ بدین گونه که هرچه مرز بين دو قطعه زمين و 
مرز کلي بين تمام اراضي زیاد باشد، پراکندگي بيشتري نيز در 
پي دارد. لذا در این پژوهش و همچنين در نقشه هاي کاربري 
البته این کالس  اراضي یک کالس به آن اختصاص داده شد. 
شامل راه هاي دسترسي، حاشيه رودخانه و برخي اراضي خالي 

نيز مي شود

روش طبقه بندی

طبقه بندي اگر صرفاً بر اساس اطالعات طيفي باشد به نتایج 
مطلوبي منجر نخواهد شد؛ لذا از سایر اطالعاتي که در تصاویر 
پژوهش  این  در  منظور  بدین  کرد.  استفاده  باید  است  موجود 
ویژگي هاي مختلف از جمله ویژگي هاي طيفي، هندسي و بافت 
مورد آزمون قرار گرفت و مناسب ترین آن ها انتخاب گردید که 
در واقع نشان دهنده تفاوت در کالس هاي مختلف است )جدول 
نزدیک ترین  از  طبقه بندي  الگوریتم  در  همچنين  شماره5(. 
همسایه که یکي از ساده ترین روش هاي طبقه بندي در نرم افزار 
eCognition است، استفاده گردید و درنهایت بهترین نتيجه با 

مناسب ترین ویژگي ها به دست آمد.

ارزیابي دقت طبقه بندي

به منظور بررسي دقت نقشه طبقه بندي از دو روش استفاده 
گردید، ابتدا با GPS طي عمليات ميداني تعداد 9 نقطه کنترلي 
براي هر کالس برداشت شد و سپس با استفاده از آن ها دقت 
طبقه بندي موردبررسی قرار گرفت که با توجه به ضریب کاپاي 
0/86 و دقت کلي 89/33 درصد صحت طبقه بندی قابل قبول 

است )جدول شماره 6(.

جدول 5. ویژگي هاي اشياء لحاظ شده در طبقه بندي.

تأثیرگذاريزيرمجموعهويژگي هاي اشیاء

به منظور تشخيص پوشش گياهي و آب )مرز اراضي و آب( كه ازلحاظ هندسي داراي سگمنت هاي NDVIشاخص هاي طيفي
مشابه بودند

هندسي

براي جداسازي مرز اراضي از قطعات اراضيعرض طولوسعت
همچنين براي جداسازي كالس مرتع

شکل
جداسازي مرز اراضي از ساير كالس هافشردگي

جداسازي اراضي كشاورزي از اراضي مرتعشاخص شکل
براي جداسازي مرزها از ساير كالس ها )مرزها مقادير باالتري در اين شاخص داشتند(شاخص مرز

براي تشخيص اراضي مرتع از ساير كالس هاتعداد لبه هاچندضلعي
اشياء مرتع داراي لبه هاي بيشتري هستند

براي جداسازي روستا و راه ها از ساير كالس هاميانگين درخشندگيميانگينارزش اليه ها
)داراي درخشندگي بيشتري نسبت به ساير عارضه ها هستند.(
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)ON-SCREEN DIGITIZING( ویرایش کالس ها

پس از تهيه نقشه طبقه بندي باید کالس اراضي کشاورزي و 
همچنين مرز بين آن ها ویرایش می گردید. بدین منظور شيپ فایل 
طبقه بندي به محيط نرم افزار AutoCAD Map فراخواني شد و 
بر اساس مطالعه ميداني و همچنين تصاویر گوگل ارث اقدام به 
تصحيح کالس اراضي کشاورزي و کالس مرز اراضي کشاورزي 
گردید. این عمليات بدین صورت بود که باید قطعات یا باید از هم 
جدا مي شدند یا به هم وصل مي شدند یا اینکه اصالح مي شدند 
و در نهایت توپولوژي روي آن ها صورت گرفت )تصویر شماره3(.

وضعیت مالکیت در سال 1394

نتایج مصاحبه مربوط به مالکيت نشان دهنده وجود 257 مالک 
است. با توجه به جمعيت نزدیک به 1000 نفري و تعداد 291 
خانوار در سال 1395 منطقي است که علت این اختالف درواقع 
خانوارهاي تازه هستند که هنوز زميني به ارث نبرده اند؛ لذا تعداد 
مالکين از تعداد خانوارها کمتر است. دليل دیگر این اختالف وجود 
خانوارهایي است که هيچ گونه زمين کشاورزي ندارند و به نوعي 
مهاجریني هستند که به روستا مهاجرت کرده اند و فاقد زمين 
پدري در روستا هستند. وضعيت مالکيت فعلي پس از مصاحبه به 
دست آمد و اطالعات آن در پایگاه داده اراضي کشاورزي ذخيره 

شد )تصاویر شماره 4 و 5(.

وضعیت مالکیت درگذشته )دهه 40 شمسي(

با استفاده از نتایج مصاحبه مالکيت موجود در گذشته به دست 
آمد که تعداد 62 مالک مشخص شد؛ با توجه به ميزان جمعيت 
338 و ميزان 84 خانوار موجود در سال 1345 منطقي به نظر 
مي آید و علت اختالف همان دالیلي است که در مورد مالکيت 
جدید اذعان شد. لذا براي مالکيت قدیم نيز یک پایگاه داده جدا 
ساخته شد. همچنين این 62 مالک 1735 قطعه داشته اند که این 
مقدار از مطالعه ميداني به دست آمده است. همچنين با استفاده 
به  اراضي کشاورزي حال حاضر   Arc GIS در  Merge ابزار از 
اراضي کشاورزي گذشته تبدیل گردید. عالوه بر آن نتایج مصاحبه 
نشان داد که یک سري از اراضي کشاورزي درگذشته وجود داشته 
که امروزه متروك و تبدیل به مرتع شده اند. این اراضي به عنوان 
اراضي متروکه در نظر گرفته شد، اما مالکيت آن ها مشخص نشد؛ 
چون اطالعاتي از مرز بين قطعات آن ها در دست نبود و فقط 

محدوده کل آن ها به صورت فرضي در نظر گرفته شد.

نقشه کاربري اراضي دهه 40

به این دليل که از منطقه موردمطالعه در گذشته )دهه 1340( 
تصویري موجود نبود لذا براي تهيه نقشه کاربري اراضي اطالعات 
حاصل از مصاحبه، با GIS و اطالعات حاصل از آن ترکيب شد که 
نتيجه آن یک نقشه کاربري اراضي بود که تخميني از وضعيت 

گذشته است )تصویر شماره6(. 

جدول 6. ميزان دقت طبقه بندي.

دقت کلي )درصد( ضريب کاپا

0/8689/33
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تصوير 3. نقشه نهایي طبقه بندی 1394. 
1394 ،PAN-IRS فصلنامه پژوهش های روستاییمنبع: تصویر رنگی سنتينل و

ــر ســال  ــاج امي ــت اراضــي کشــاورزي روســتاي ت ــر 4. نقشــه مالکي تصوي
ــت.  ــک اس ــک مال ــاورزي ی ــي کش ــان دهنده اراض ــگ نش ــر رن 1394، ه

منبــع: تلفيــق کالس اراضــی کشــاورزی و مســاحی زمينــی بــرای تفکيــک 
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تصوير 5. تصویری از پایگاه داده مالکيت اراضی کشاورزی روستای تاج امير 1394. 
منبع: بانک اطالعاتی تلفيق کالس اراضی کشاورزی و مساحی زمينی برای تفکيک قطعات ملکی، 1394

فصلنامه پژوهش های روستایی

تصويــر 6. نقشــه کاربــري اراضــي دهــه 40. منبــع: تصویــر رنگــی ســنتينل و PAN-IRS و بروزرســانی گذشــته قطعــات دهــه 40 از طریــق مســاحی و مصاحبــه 
ــا مالکين فعلــی، 1394 فصلنامه پژوهش های روستاییب
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تصوير 8. نقشه مالکيت اراضي کشاورزي دهه 40 روستاي تاج امير، هر رنگ نشان دهنده اراضي کشاورزي یک مالک است. 
فصلنامه پژوهش های روستاییمنبع: بروزرسانی گذشته قطعات زراعی از طریق مساحی و مصاحبه با مالکين فعلی برای دهه 40، 1394

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 7. تصویري از نحوه تغيير مالکيت اراضي کشاورزي. منبع: نقشه کاربري اراضي سال 1394 و دهه 1340، 1394

همچنين با استفاده از ابزارهاي موجود در Arc GIS همچون 
کشاورزي  اراضي  به  را  حاضر  حال  کشاورزي  اراضي   Merge
گذشته تبدیل نمودیم. به عنوان مثال اراضي کشاورزي مربوط به 
مالکيني با کدهاي 1 تا 9 درگذشته به یک مالک مي رسد )تصویر 

شماره7(.

همان طور که در تصویر شماره 7 دیده مي شود 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 مشخص شده که 
این پنج قطعه درگذشته متعلق به یک مالک با کد 1 بوده است. 
همچنين دو قطعه با کد مالک هاي 85 و 82 در کنار هم هستند 
که در گذشته به یک مالک با کد 2 تعلق داشته است؛ لذا در 

محيط Arc Map این پنج قطعه به یک قطعه تبدیل شده است و 
در پایگاه داده آن نيز یک مالک براي آن تعریف  شده است. این 
روند براي تمام اراضي روستا انجام شد و حاصل آن یک نقشه از 
اراضي کشاورزي است که نشانگر وضعيت مالکيت درگذشته است 

)تصاویر شماره 8 و 9(.

اراضي  از  که یک سري  داد  نشان  مصاحبه  نتایج  همچنين 
کشاورزي درگذشته وجود داشته که امروزه متروك و تبدیل به 
مرتع شده اند. از این اراضي به عنوان اراضي متروکه نام مي بریم اما 
مالکيت آن ها مشخص نشد چون اطالعاتي از مرز بين قطعات 
آن ها در دست نداشتيم و فقط محدوده کل آن ها را به صورت 

فرضي به دست آوردیم.

اراضي گذشته )دهه 40( اراضي در سال 1394        
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نتايج متريک هاي سرزمین در سطح کالس

پس از آماده سازي داده هاي اراضي کشاورزي و مالکيت آن ها، 
به منظور بررسي وضعيت پراکندگي اراضي درگذشته و حال از 
متریک هاي سرزميني استفاده گردید. در این رابطه ابتدا شيپ  
فایل ها به رستر با فرمت TIFF با قدرت تفکيک 30 سانتي متر 
تبدیل شده و متریک هاي سرزميني روي آن ها اعمال شد که 

نتایج آن به شرح زیر است:

)NP( تعداد لکه ها

است.  هر کالس  لکه هاي  تعداد  مورداستفاده  متریک  اولين 
بيشترین تعداد لکه در هردو کاربري مربوط به اراضي کشاورزي 
است که این مورد در سال 1394 نسبت به کاربري دهه 1340 
مرز  و کالس  مرتع  لکه هاي کالس  تعداد  است.  یافته  افزایش 
اراضي کشاورزي در کاربري 1394 نسبت به کاربري دهه 1340 
نيز افزایش داشته است. کالس آب و روستا نيز بدون تغيير هست 

)تصویر شماره 10(.

)CA( مساحت کالس

مرتع در کاربري جدید نسبت به گذشته افزایش یافته است که 

علت آن قطعاتي از اراضي کشاورزي هستند که در حال حاضر 
قطعات  همين  که  هستند  مراتع  از  جزئي  و  نمي شوند  کشت 
متروك شده بر روي کالس مرز اراضي کشاورزي و کالس اراضي 
کشاورزي نيز تأثيرگذار بوده و باعث کاهش مساحت آن ها شده 
است. کالس روستا نيز نسبت به گذشته افزایش داشته است ولي 

کالس آب تغييري نداشته است )تصویر شماره 11(.

درصد کالس

این شاخص، درصد هر کاربري را در سيماي سرزمين نشان 
مساحت  شاخص  همانند  نيز  کالس  درصد  شاخص  مي دهد. 
کالس است، با این تفاوت که درصد را نشان مي دهد؛ در اینجا 
کالس اراضي کشاورزي بيشترین درصد را از سيماي سرزمين در 
هر دو زمان دارد؛ اما درصد آن در حال حاضر نسبت به گذشته 
کاهش یافته است. مرتع نيز درصد زیادي از سيما را تشکيل داده 
که در حال حاضر نسبت به گذشته افزایش یافته است که علت 
این افزایش و کاهش کالس اراضي کشاورزي، اراضي کشاورزي 
متروك هستند که به مرتع تبدیل شده اند. کالس روستا نيز نسبت 
به گذشته افزایش یافته است؛ و اراضي کشاورزي را در برگرفته 

است )تصویر شماره 12(.

تصويــر 9. تصویــری از پایــگاه داده مالکيــت اراضــی کشــاورزی روســتای تــاج اميــر دهــه 40. منبــع: بانــک اطالعاتــی تلفيــق 
فصلنامه پژوهش های روستاییکالس اراضــی کشــاورزی و مســاحی زمينــی بــرای تفکيــک قطعــات ملکــی دهــه 40، 1394
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تصوير 10. شاخص تعداد لکه. منبع: یافته های پژوهش، 1399
فصلنامه پژوهش های روستایی

تصوير 12. شاخص درصد هر کالس از کل سيما. 
فصلنامه پژوهش های روستاییمنبع: یافته های پژوهش، 1399

تصوير 11. شاخص مساحت کالس ها به هکتار. 
فصلنامه پژوهش های روستاییمنبع: یافته های پژوهش، 1399

تصوير 13. شاخص بزرگ ترین لکه. منبع: یافته های پژوهش، 1399

فصلنامه پژوهش های روستایی

)LPI( شاخص بزرگ ترین لکه

این شاخص، درصدي از منطقه با بزرگ ترین لکه ها را نشان 
مي دهد. نتایج این شاخص نشان مي دهد که در کاربري قدیم، 
مرتع داراي بزرگ ترین لکه است که 21/18 درصد از کل سيماي 
سرزمين را نشان مي دهد. در کاربري جدید نيز مرتع بزرگ ترین 
بيشتر شده و مقدار آن  نيز  به گذشته  را دارد که نسبت  لکه 
21/69 درصد است. پس  از آن بزرگ ترین لکه مربوط به کالس 

مرز اراضي کشاورزي است که در کاربري قدیم حدود 11/84 
درصد است و در کاربري جدید به 11/95 درصد کاهش  یافته 
است. نتایج این شاخص نيز نشان دهنده این است که بزرگ ترین 
لکه کالس اراضي کشاورزي درگذشته درصد بسيار کمي )حدود 
1/60 درصد( داشته است که در حال حاضر نيز کاهش  یافته 
است و به 0/47 درصد رسيده است، اما کالس روستا نسبت به 
افزایش داشته است و از 0/44 درصد به 2/03 درصد  گذشته 

رسيده است )تصویر شماره 13(.
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تصوير 14. نمودار شاخص تراکم حاشيه. 
فصلنامه پژوهش های روستاییمنبع: یافته های پژوهش، 1399

تصوير 15. شاخص شکل سيما. منبع: یافته های پژوهش، 1399
فصلنامه پژوهش های روستایی

)ED( تراکم حاشیه

این شاخص از تقسيم طول تمام حاشيه بر مساحت به دست 
می آید که واحد آن هکتار است. همان طور که در تصویر شماره 
14 مشخص است کالس مرز اراضي کشاورزي با 674 هکتار، 
بيشترین حاشيه را دارد که مقدار آن نسبت به حال حاضر 661 
هکتار، کاهش داشته است. کالس اراضي کشاورزي نيز داراي 
610 هکتار حاشيه است که در گذشته 621 هکتار بوده است. 
حاشيه کالس روستا نيز نسبت به گذشته افزایش یافته است 

)تصویر شماره 14(.

)LSI( شاخص شکل سیما

اگر مقدار این شاخص یک باشد، نشانگر مربع بودن لکه است و 
هرچه مقدار این شاخص افزایش یابد نشان دهنده بي نظمي شکل 
لکه ها است. این شاخص نشان دهنده این است که کالس مرز 
اراضي کشاورزي داراي بيشترین بي نظمي در شکل لکه ها است 
که این مقدار در گذشته بيشتر از حال حاضر است. در حالي که 
کالس روستا منظم ترین لکه را دارد، در این ميان کالس اراضي 
کشاورزي با مقدار 64 نشان دهنده بي نظمي لکه هاي آن است 

)تصویر شماره 15(.

نزدیک ترین همسایه  اقلیدسي  فاصله  میانگین  شاخص 
)ENN-MN(

نتایج این شاخص نشان دهنده این است که کالس مرتع داراي 
بيشترین مقدار است که تکه تکه شدگي آن را نشان مي دهد و از 
12/66 متر در گذشته به 28/58 در حال حاضر رسيده است که 
نمایانگر افزایش فاصله تکه تکه شدگي بين لکه هاي آن است. پس 
از آن کالس آب با مقدار 7/82 متر قرار دارد. کالس روستا نيز به 
دليل اینکه یک لکه است، مقدار آن صفر است. اما کالس اراضي 

کشاورزي، کاهش و کالس مرز اراضي کشاورزي افزایش را نشان 
مي دهد )تصویر شماره 16(.

)IJI( شاخص پراکندگي و مجاورت

این شاخص نحوه پراکندگي لکه در سيماي سرزمين را نشان 
مي دهد. نتایج این شاخص نشان مي دهد که کالس مرتع و اراضي 
کشاورزي به ترتيب بيشترین و کمترین مقدار را دارد و مقدار 
آن ها نسبت به گذشته کاهش یافته است. مقادیر موجود در این 
شاخص نشان دهنده پراکندگي خوب )به یک اندازه در مجاورت 
هم قرار دارند( در آن کالس است اما مقادیر پایين این شاخص 
نوع  مجاورت  نامتناسب  )توزیع  پراکندگي ضعيف  نشان دهنده 
لکه( در آن کالس است. کالس اراضي کشاورزي داراي مقدار 
نامناسب  مجاورت  و  پراکندگي  نشان دهنده  که  است  پایين 
لکه هاي این کالس است، اما کالس مرتع بيشترین مقدار را دارد 
که نشان دهنده پراکندگي و مجاورت مناسب لکه هاي این کالس 

است )تصویر شماره 17(.

تجزيه وتحلیل فرايند تغییر چشم انداز

با استفاده از مدل تحليل تغييرات چشم انداز )LCPA( در محيط 
نرم افزار TerrSet به بررسي نوع تغييرات روی داده بين سال هاي 
دهه 1340 تا 1394 پرداخته شد که ورودي هاي این مدل، دو 

نقشه کاربري اراضي است.

خروجي این مدل به صورت تصویر شماره 18 است که در آن 
فقط نوع تغييري که در هر کالس رخ داده است بيان مي شود. 
همان طور که در تصویر شماره 18 مشاهده مي شود، دو کالس 
اراضي کشاورزي و مرز اراضي کشاورزي دچار تقسيم شده اند، 
برابر، تقسيم رخ داده است.  تقریباً  با عرض  با خطوطي  یعني 
کالس مرتع تغيير شکل را نشان مي دهد. لکه کالس روستا نيز 

بزرگ تر شده است، اما در کالس آب تغييري رخ نداده است.
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تصويــر 16. شــاخص ميانگيــن فاصلــه اقليدســي نزدیک تریــن همســایه بــه 
فصلنامه پژوهش های روستاییمتــر. منبــع: یافته هــای پژوهــش، 1399

تصوير 17. شاخص پراکندگي و مجاورت به درصد. 
فصلنامه پژوهش های روستاییمنبع: یافته های پژوهش، 1399

فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 18. نقشه فرایند تغييرات خروجي مدل LCPA. منبع: یافته های پژوهش، 1399

وضعیت اصالحات اراضي در روستاي تاج امیر

و  ارضي  اصالحات  ارث،  مالکيت،  وضعيت  سنجش  براي 
بهره وري از مصاحبه نيز استفاده گردید. نتایج مربوط به اصالحات 
امير اصالحات ارضي رخ  اراضي نشان داد که در روستاي تاج 
نداده و مالک بزرگ یا خان در روستا وجود نداشته است که کل 
یا بخشي از زمين هاي کشاورزي را در اختيار داشته باشد. قبل از 

اصالحات ارضي در روستاي تاج امير اراضي کشاورزي در اختيار 
کشاورزان بوده است.

وضعیت ارث در روستاي تاج امیر

تاج امير نشان داد  ارث در روستاي  از وضعيت  نتایج حاصل 
که ارث عامل بسيار مهمي در پراکندگي اراضي کشاورزي این 
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روستا بوده است. بدین صورت که ارث باعث شده که برخي از 
زمين هاي کشاورزي به دو یا سه زمين تقسيم شوند و هر زمين 
به یکي 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 تأثير زیادي داشته است.

وضعیت بهره وري در روستاي تاج امیر

براي سنجش ميزان بهره وري آمار مربوط به ميزان توليدات 
کشاورزي، مساحت اراضي کشاورزي، نوع کشت سال های82 و 
97 از اداره جهاد کشاورزي شهرستان دلفان و بخش خاوه اخذ 
گردید و با توجه به نظر کارشناسان این اداره ميزان توليدات براي 

روستاي تاج امير استخراج گردید.

همان گونه که در جدول شماره 7 مشاهده مي شود آمار مربوط 
به سال های 1397 و 1382 آورده شده است. تفاوتي که در این 
آمارها وجود دارد ابتدا در مورد سطح زیرکشت است که در سال 

ميزان  اما  است،  داشته  کاهش  سال 1382  به  نسبت   1397
توليدات در سال 1397 نسبت به سال 1382 چندین برابر شده 
است که علت آن کاشت سيب زميني و گوجه و خيار به صورت 
صنعتي است که از 820 هکتار 63450 تن برداشت شده است. 

همچنين تنوع محصوالت در سال 1397 خيلي بيشتر است.

نتایج وضعیت بهره وري با استفاده از مصاحبه

در این 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 مصاحبه شونده ها پرسيده شد. 
نتایج مصاحبه در مورد بهره وري در روستاي تاج امير نشان دهنده 
این است که ميزان توليدات کشاورزي روستاي تاج امير به صورت 
کلي افزایش یافته است اما براي هر مالک به صورت جداگانه ميزان 
توليدات و در نهایت بهره وري از زمين کاهش یافته است، چون 

اراضي کوچک تر، کمتر و پراکنده تر شده اند.

جدول 7. آمار توليد محصول هاي شاخص جهاد کشاورزي شهرستان دلفان در سطح دهستان خاوه جنوبي.

آمار سال 1382آمار سال 1397

سطح زيرکشت نام محصول
سطح زير کشت تولید )تن()هکتار(

سطح زيرکشت نام محصولکل )هکتار(
سطح زير کشت تولید )تن()هکتار(

کل

3200421112300گندم آبي1980215010410گندم آبي

4433560012300گندم ديم1920325010410گندم ديم

2090223412300جو601190010410جو

891154012300نخود ديم3100247010410نخود ديم

24032012300عدس2227510410عدس

21047012300لوبيا7305840010410سيب زمينی

9915012300گردو700145010410گشنيز

449812300سيب703810410لوبيا

0012300-30746010410گردو

0012300-29079010410سيب

0012300-40280010410گوجه

0012300-50225010410خيار

1093290112300ساير محصوالت40030210410ساير محصوالت

-1230017524جمع-1041076335جمع
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بحث و نتیجه گیری

مي شود.  محسوب  اقتصاد  اصلي  ارکان  از  یکي  کشاورزي 
مخصوصاً در ایران که شرایط محيطي مناسبي براي کشاورزي 
مشکالت  دچار  ایران  در  کشاورزي  حاضر  حال  در  اما  دارد. 
زیادي بوده و این باعث شده که بخش مهمي از اقشار جامعه 
نامناسبي  اقتصادي وضعيت  از لحاظ  )کشاورزان و روستائيان( 
داشته باشند. یکي از مشکالت اصلي کشاورزي چه در دنيا و چه 
در ایران پراکندگي و خرد بودن اراضي است که از عوامل مختلفي 
سرچشمه مي گيرد و همچنين باعث ایجاد پيامدهایي نيز است. 
از این رو هدف این پژوهش بررسي پراکندگي اراضي کشاورزي 
روستاي تاج امير و تأثير این پراکندگي بر بهره وري زمين هاي 
کشاورزي این روستا بوده است. نتایج نشان داد که تعداد 257 
مالک در منطقه موردمطالعه وجود دارد و همچنين قطعات اراضي 
هرکدام از این مالکين مشخص شد. همچنين وضعيت مالکيت 
در دهه 1340 با 62 مالک تعيين شد. این تفاوت نشان مي دهد 
که تعداد مالکين سال 1394 نسبت به دهه 40 بسيار زیاد شده 
است که با نتایج رز و ریچارد4 )2002( که به بحران مالکيت و 
تقسيم بيش از حد زمين اشاره کرده، مطابقت دارد. همچنين در 
مورد نتایج متریک هاي سرزميني شاخص تعداد لکه نشان داد که 
1516 لکه در کالس اراضي کشاورزي سال 1394 وجود دارد؛ در 
حالی که طبق مطالعه ميداني 2180 قطعه زمين به دست آمده 
است و طبق این شاخص تعداد 1510 لکه را براي کالس اراضي 
کشاورزي دهه 40 وجود دارد، در حالی که 1735 قطعه زمين 
کشاورزي از مطالعه ميداني به دست آمد که این مورد مي تواند 
دليلي بر این باشد که این شاخص براي تشخيص تعداد قطعات 
اراضي مناسب نيست و برخي از زمين ها را با هم در نظر گرفته 
است. همچنين مشخص شد که این شاخص ارتباط مستقيمي 
اراضي کشاورزي در سال  دارد. کالس  نقشه  با کيفيت مکاني 
1394 نسبت به دهه 1340 تعداد 6 لکه بيشتر را نشان مي دهد. 
نتایج دو شاخص مساحت کالس و درصد کالس نيز نشان داد 
بيشترین مساحت و درصد  داراي  اراضي کشاورزي  که کالس 
بوده و بعد از آن کالس مرتع قرار دارد. با ترکيب نتيجه یکي 
از شاخص هاي مساحت کالس یا درصد کالس با شاخص تعداد 
لکه، مي توان نتيجه بهتري از ميزان تکه تکه شدگي یک کالس را 
موردبررسی قرار داد. شاخص بزرگ ترین لکه، کالس مرتع را با 
21 درصد به عنوان کالسي که داراي بزرگ ترین لکه است نشان 
داد اما کالس اراضي کشاورزي حدود 1 درصد بوده است که نشان 
مي دهد که لکه بزرگي در این کالس قرار ندارد و قطعات آن بسيار 
کوچک است. در حالي که کالس مرز اراضي کشاورزي بزرگ ترین 
لکه آن مقدار 11/7 درصد از کل سيما را دارد که این نتيجه وجود 
یکسري اراضي خالي بزرگ بين زمين هاي کشاورزي است. لذا 
این شاخص نيز مي تواند در بحث پراکندگي اراضي مورداستفاده 
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قرار گيرد. در مورد شاخص تراکم حاشيه کالس روستا کمترین 
مقدار را دارد، زیرا یک لکه تقریباً منظم است و مساحت کمتري 
نسبت به سایر کالس ها دارد. اما کالس مرز اراضي کشاورزي 
و کالس اراضي کشاورزي به ترتيب بيشترین مقدار را دارند و 
حاشيه هاي این دو کالس متراکم هستند. شاخص شکل سيما 
نيز نشان داد که کالس روستا از لحاظ هندسي نسبت به سایر 
کالس ها منظم تر است و در مقابل کالس مرز اراضي کشاورزي 
قرار دارد. همچنين کالس اراضي کشاورزي مقداري باال را نتيجه 
نامنظم است. مقدار  داده که نشان مي دهد شکل کلي کالس 
براي  همسایه  نزدیک ترین  اقليدسي  فاصله  ميانگين  شاخص 
کالس روستا صفر است؛ زیرا یک لکه است. اما براي کالس مرتع 
بيشترین مقدار را دارد. براي کالس اراضي کشاورزي این مقدار 
پایين است چون لکه هاي اراضي کشاورزي کنار هم هستند و 
ميانگين این فاصله نيز کم است. شاخص پراکندگي و مجاورت 
نشان داد که لکه هاي کالس اراضي کشاورزي داراي پراکندگي 
بيشترین  داراي  مرتع  کالس  اما  هستند.  زیاد  مجاورت  و  کم 
مقدار است. کالس اراضي کشاورزي داراي مقدار پایين است که 
نشان دهنده پراکندگي و مجاورت نامناسب لکه هاي این کالس 
را دارد که نشان دهنده  بيشترین مقدار  اما کالس مرتع  است. 
پراکندگي و مجاورت مناسب لکه هاي این کالس است. در نهایت 
مي توان گفت که شاخص هاي مورداستفاده به تنهایي نمي توانند 
بيان گر ميزان پراکندگي )تکه تکه شدگي( اراضي کشاورزي باشند 
بلکه با ترکيب نتایج آن ها مي توان به نتایج بهتري دست یافت. 
همچنين نتایج نشان داد که کيفيت داده مورداستفاده در نتيجه 
تأثيرگذار است. لذا هرچه از پيکسل سایز بهتري برخوردار باشند 
نتایج مخصوصاً براي شاخص تعداد لکه دقيق تر خواهد بود. نتایج 
حاصل از LCPA نشان داد که کالس اراضي کشاورزي دچار تجزیه 
شده است که در واقع نشان دهنده این است که اراضي کشاورزي 
اطالعات  مبناي  بر  شده اند.  تجزیه  کوچک تری  قطعات  به 
به دست آمده از مطالعه ميداني مشخص شد که اصالحات ارضي 
در روستاي تاج امير تأثير نداشته است. نتایج حاصل از بهره وری 
نشان داد که به صورت کلي سطح زیر کشت اراضي کشاورزي از 
343 هکتار به 323 هکتار کاهش یافته است؛ زیرا برخي اراضي به 
ساختمان هاي روستا و حتي برخي به جاده تبدیل شده اند که این 
عاملي در جهت کاهش توليد و بهره وري کلي اراضي کشاورزي 
است و اینکه خرد شدن اراضي عامل بسيار مهمي در کاهش 
بهره وری بوده هست که با نتایج پژوهش داکل و خانل5 )2018( 
و لو6 و همکاران )2019( که خرد شدن اراضي را عاملي در جهت 

کاهش بهره وری دانسته اند، مطابقت دارد.

تشکر و قدردانی

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