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چکيده
يکی از معضلا اساسی در كشاورزی استان گيلان ،تغيير كاربری اراضی است تغيير كاربری اراضی كشااورزی در ايان اساتان سااليانه
بخشی از اراضی حاصلخيز را از چرخه توليد خارج میكند هدي اصلی اين پژوهش شناسايی پيشرانهای مؤ ار بار تغييار كااربری اراضای
كشاورزی در روستای بلگور میباشد پژوهش حاضر به لحاظ هدي ،كااربردی اسات و ماهيات توصايفی -تحليلای دارد بارای جماعآوری
اطلاعا از پيمايش ميدانی استفاده شد نمونه آماری تحقيق شامل خبرگان محلی روستا است ( )n 11ابازار پاژوهش پرسشانامه محقاق
ساخته است كه روايی صوری آن به تاييد كارشناسان رسيد و پايايی آن با استفاده از پيشآزمون و محاسبه ضاريب آلفاای كرونبااخ ()1/31
تاييد شد برای تجزيه و تحليل اطلاعا از تکنيک تحليل عاملی و نرم افزار  SPSSاستفاده گرديد نتايج تحليل عاملی نشان داد كاه چهاار
عامل به عنوان پيشرانهای مؤ ر در تغيير كاربری اراضی كشاورزی اين روستا وجود دارند كه شامل عامل حاكميتی ،عامل مشکلا زنادگی
در روستا ،عامل اقتصادی و عامل محيطی میباشند عوامل شناسايی شده در مجموع  11/11درصد از واريانس متغير تغيير كااربری اراضای
كشاورزی را تبيين میكنند با توجه به نتايج ،مهمترين پيشران تا يرگذار بر تغيير كاربری اراضی كشاورزی در روستای بلگور عامل حاكميتی
است كه با تمركز بر اين مسئله ،اصلاح و وضع قوانين جديد میتوان از روند صعودی تغيير كاربری اراضی كشاورزی در اين روستا جلاوگيری
نمايد
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وضعيتی پايداری زمين به موضوع تحليلی و سياسی مهمی مبدل

مقدمه
اراضی كشاورزی املااكی هساتند كاه عملياا كشااورزی،

میشود )فينکو و نيج كمپ) 0111 ،9

باغداری و تا داری به صور تقريباً ماداوم روی آنهاا انجاام

تبديل و تغيير كاربری زمينهای كشاورزی نه تنها از ديدگاه

میگيرد يا به دليل شرايط ويژه ،استعداد بالايی بارای كشااورزی

خودكفايی توليدا كشاورزی جامعه روستايی معضل بزرگای باه

داشته باشند (شاچری و همکاران0930 ،؛سازمان امور اراضی)0930،

شمار میرود ،بلکه از ديدگاه تغييرا شغلی در روستا ،پيامادهای

تغييركاربری اراضیكشاورزی پس از كام آبای ،دوماين مشاکل

اجتماعی و اقتصادی بسيار حاائز اهميات اسات و جباران آن در

اساسی كشاورزی ايران محسوم میشود و نموناهای از ناكاامی

كوتاهمد غيرممکن به نظر میرسد (دروديان و دروديان)0911 ،

سازوكار بازار در حف محيطزيست به شامار مایرود (درودياان و

در دهههای اخير شد تغيير كاربری اراضی به گونهای بوده
اساات كااه بنااابر گاازارش سااال 0100فااائو بااين سااال هااای

دروديان)0911،
تغييركاربری اراضی ،يعنی تغيير در نوع استفاده از زمين ،كاه
لزوماً تغيير در سط زمين نبوده بلکاه شاامل تغييار در تاراكم و
مديريت زمين نيز است ايان تغييارا نتيجاه فعال و انفعالاا

0111تا 0111سرانه ی اراضی قابل كشات در جهاان 0/11و در
ايران 0/111درصد كاهش يافته است (براتی و همکاران)0919،
صيانت از اراضی كشااورزی و جلاوگيری از تباديل آنهاا باه

پي يااده و عواماال متعااددی نظياار سياساات ،مااديريت ،اقتصاااد،

فضاهای مسکونی ،ويلاها ،جادهها ،تمسيسا صنعتی و در كنار

فرهنااگ ،رفتااار انسااانی و محاايط اساات )هوشااينو)0110 ،0

حف توان اكولوژيکی و توليدی آنها و هم نين مديريت پايادار

تغييركاربری اراضیكشاورزی ،سابب ناابودی بخاش اعظمای از

اراضی زراعی و باغی روز به روز دشوارتر میشود و تغيير كاربری

زماينهااای كشااورزی شاادهاسات و از دياادگاه امنيات غااذايی،

آنها علیرغم احتياج شهرها و روستاها به فضاهای سبز ،به ويژه

خودكفايی و اشتغال پايدار جامعه روستايی ،پيامادهای اجتمااعی،

در اطراي كلان شهرها ،به صاور انفجااری و مساتمر در حاال

فرهنگاای و اقتصااادی بساايار حااائز اهمياات اساات (دروديااان و

وقوع است (امير نژاد )0910 ،اكثريت جمعيت فقير جهان حاداقل

دروديان)0911،

تا سال  0111هم نان در نواحی روستايی سااكناناد و از آنجاا

مقوله تغيير كااربری در كشاورهای درحاال توساعه باهدليل

كه اقتصاد نواحی روستايی با اقتصاد كشاورزی وابستگی متقابال

ضع مديريت و درهام ريختگای سااختار سياسای و اقتصاادی

دارد و زمين به عنوان يکی از اصلیترين منابع توليد در روستا به

اهميت بيشتری دارد ( لانگ و همکاران ) 0101، 0بیتاوجهی باه

شمار میرود ،پرداختن به موضوع تغيير كااربری و پيشارانهاای

روند تغييرا شديد كاربری اراضی ممکن است به مسائل متعادد

ا رگذار بر آن امری ضروری به حسام میآياد اطلااع از نسابت

زيست محيطای و اجتمااعی منجار شاود؛ ايان مساائل شاامل

كاربریها در يک محيط طبيعی و نحوه تغييرا آن در گذر زمان

تهديدهای ناشی از تغييرا آموهاوايی ،جنگال زدايای ،بياباان

يکی از مهمترين موارد در برنامهريزی زيستمحيطای اسات باا

زايی و بهطور كلی از دست دادن تنوع زيساتی اسات در چناين

آگاهی از نسبت تغييرا كاربریها در گذر زمان میتوان تغييرا
آتی را پيش بينی نموده و اقداما مقتضای را انجاام داد پايش

1- Hoshino
2- Long et al
3- Finco and Nijkamp

بينی تغييرا آيناده نياز بارای اساتفاده در برناماهريازی هاای

شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستای بلگور در شهرستان صومعهسرا

211

طولانیمد و پيشگيری به منظور كاهش بحران يا جلاوگيری از

شهرستان لاهيجان در دهه اخير مورد بررسای قراردادناد نتاايج

بحران دارای اهميت است اين تغييرا نشااندهناده چگاونگی

پژوهش نشان میدهد كه قاوانين تغييار كااربری در حفاظات از

تعاملا بشر با محايطزيسات خاود باوده و مادل ساازی آن در

اراضی كشاورزی چندان كارساز نبوده است و به علااوه تغييارا

تصميمگيریها و برنامهريزیهای كلان ،تا يرگذار است (مکرونای

كالبادی ،اجتماااعی ،فرهنگاای ،اقتصاادی و زيسااتمحيطاای در

و همکاران)0911 ،

روستاهای مورد مطالعه به خصوص روساتاهای پيراماونی حاوزه

از مجموع مساحت 011ميلياون هکتااری كشاور حادود 09

نفوذ شهر مشهودتر است مطيعیلنگرودی و همکااران ( ،)0910در

ميليون هکتار معادل 01درصد آن مستعد فعاليتهای كشااورزی

پژوهشاای بااه بررساای ا اارا اقتصااادی تغيياار كاااربری اراضاای

است از اين رقم حدود  03/1ميليون هکتار هم اكنون در چرخاه

كشاااورزی در نااواحی روسااتايی دهسااتان لي اااركی حساان رود

توليد محصولا كشاورزی قاراردارد و ساالانه باه طاور متوساط

بندرانزلی پرداختند نتايج نشان داد كه گرچه تغيير كاربریها بار

09/10ميليون هکتار از اراضی كشاورزی در كشور به زير كشات

ا ر گردشگری ا را و پيامدهای منفی از قبيال افازايش كااذم

میرود به عبارتی در زمان حاضر حدود  11 /1درصاد از اراضای

قيمت زمين ،افزايش هزيناه زنادگی و تاا حادودی وابساتگی

دارای قابليت كشاورزی كشور سالانه زير كشت میرود كه از اين

اقتصاد روستا به گردشگری را موجب شدهاست ،اما ا را مثبتای

ميزان  00/91درصد را اراضای بااغی كشاور و  13/09درصاد را

همچون افزايش درآمد ،اشتغالزايی ،ايجاد اشتغال به ويژه بارای

اراضی زراعی تشکيل میدهند از كل اراضای برداشات شاده در

جوانان را در پی داشته است مهرابی و همکاران ( ،)0910درمطالعه

سال زراعی  0911-11حدود  30/0ميليون تن اناواع محصاولا

خود به بررسی نيروهای محر انسانی مؤ ر بر تغييرا كااربری

زراعی برداشت شده است به طوری كه  11/1درصد ميزان توليد

در روستاهای سيدمحله و دراسرا شهرستان تنکابن پرداختناد در

محصولا زراعی متعلق به اراضی باا كشات آبای و  1/0درصاد

اين پژوهش پنج عامل شناسايی شد كه دربردارناده  01شااخص

بقيه به اراضی با كشت ديم اختصاص دارد (ساازمان اماور اراضای

است هم نينكه بر اساس نتايج اين پژوهش ،میتوان گفت كاه

كشور0911،؛ آمارنامه كشاورزی سال زراعی )0911-11

در روستاهای سايد محلاه ودراسارا درصاد زياادی از جنگالهاا

پژوهشهای زيادی در داخل و خاارج از كشاور باه بررسای

تخريب شده و جای خود را به زمينهای مساکونی و كشااورزی

عوامل ا رگذار بار تغييار كااربری اراضای كشااورزی پرداختناد

دادهاست مهمترين عامال تغييار كااربری در روساتاهای ماورد

محمدی و همکاران ( ،)0910در پژوهشی نيروهای انسانی مؤ ر بر

پژوهش مشکلا اقتصادی مردم (درآمد كم و نداشاتن پشاتوانه

تغييرا كاربری اراضی در حاشيه منااطق روساتايی ،روساتاهای

مالی) و به صرفه نبودن فعاليتهاای كشااورزی اسات اميرناژاد

آلکله و سیبن شهرستان تنکاابن را ماورد مطالعاه قارار دادناد

( ،)0910در پژوهشی عوامل مؤ ر بر تمايل كشاورزان جهت تغيير

مهمترين علل تغيير كاربری اراضی در اين دو روساتا ،مشاکلا

كاربری اراضی در استان مازندران را ماورد مطالعاه قارار داد در

اقتصادی مردم (درآمد كم و نداشتن پشتوانه ماالی) و باه صارفه

اين پژوهش ساه عامال شناساايی شاد كاه دربردارناده هشات

نبودن فعاليتهاای كشااورزی ياا باه عباار ديگار بالاا رفاتن

شاخص است نتايج تحقيق نشان میدهد كاه بيشاترين ميازان

هزينههای كشاورزی و مشاکلا مرباو ،باه فاروش محصاول

تمايل به منظور تغيير كاربری مربو ،به ساخت مسکن بوده است

است مشيری و قماش پسند ( ،) 0910در پروهشی ا ارا و پياماد

كه به علت نياز به مسکن و افزايش قيمت زماين در ساالهاای

های تغيير كاربری اراضی كشاورزی در روستاهای بخش مركزی

اخير و در پی آن تغيير كاربری توسط كشاورزان برای رسيدن باه
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در بعاد

سط درآمدی مطلوم میباشد هم نين ،افزايش در متغيرهاای

ويلاهای اجاارهای ،گساترش حمال و نقال و ارتباطاا

سن ،داشتن شغل غير كشاورزی، ،هزينه كال توليادا زراعای-

سياسی -حقوقی نيز عوامل مهم و ماؤ ر عباار اناد از :برخاورد

باغی و خساارا واردشاده ،باعاث افازايش تغييركااربری و نياز

ضعي دستگاههای اجرايی در اطلاعرسانی به مالکان زمينهاای

افزايش در متغيرهای سابقه كشاورزی ،مسااحت اراضای ،ميازان

كشاورزی درباره نوع كاربری و ممنوعيت تغيير كااربری ،ضاع

اجاره بها و درآمد كشاورزی ،باعث كاهش تغيير كاربری اراضای

نظار دستگاههای دولتی در مطالعه امينای و همکااران (،)0911

شد احمدپور و علوی ( ،)0919در پژوهشی به شناساايی و تحليال

پياماادهای اقتصااادی تغيياارا كاااربری اراضاای روسااتاهای

مؤلفههای مؤ ر در تغييركاربری اراضای كشااورزی روساتايی در

پيراشهری ،روستاهای دهستان جی در شهرستان اصفهان ماورد

شهرستان ساری پرداختند در اين پژوهش پنج عامال شناساايی

مطالعه قرارگرفت نتايج پژوهش نشان داد در سال 0911نسابت

شد كه دربردارنده  01شاخص اسات نتاايج تحليال عااملی ،ناه

باه سااال  0931اراضاای كشااورزی  3/1درصااد و مرتعاای 01/1

عامل را به عنوان مؤلفاههاای ماؤ ر در تغييار كااربری اراضای

درصد كاهش يافتاه و در عاو

سااخت و ساازهای مساکونی

كشاورزی شناسايی نمود كه مهامتارين آنهاا عباار از مهياا

 01/11درصد افزايش يافته است هم نين نشادن داد ،كه تغيير

نبودن شرايط اوليه كشت و كاار ،عامال اقتصاادی  -اجتمااعی،

كاربری اراضی كشااورزی ،رابطاه مساتقيمی باا تغييار عملکارد

جغرافيايی ،مديريت ريسک و دسترسی نداشاتن باه نهاادههاای

اقتصادی در بخشهای مربو ،به زمين و مساکن در روساتاهای

توليد میباشد كلالی مقدم ( ،)0911در پژوهشی عوامال ماؤ ر بار

مورد مطالعه داشته و به هر ميزان كه عملکرد روستا تغيير نموده،

تغيير كاربری اراضی كشاورزی در منااطق روساتايی شهرساتان

میتوان شاهد ،تغييرا بيشاتری در كااربری اراضای كشااورزی

رشت را مورد مطالعه قرارداد عوامل مؤ ر بر اين تغيير كاربری در

بود در مطالعه سعدی و عواطفیاكمل ( ،)0911عوامل ا رگاذار بار

قالب متغيرهای اقتصادی (گرانی نهاادههاای كشااورزی ،پاايين

تغيير كاربری اراضی كشاورزی در روستاهای شهرساتان همادان

بودن قيمت محصولا زراعی و غياره) ،اجتمااعی (بایساوادی،

مورد مطالعه قرار گرفت دراين پژوهش پنج عامل شناسايی شاد

كمسوادی زارعين ،عدم تخصص و غياره) و طبيعای (فرساايش

كه دربردارنده  01شاخص است نتايج تحليل عاملی ،پنج عامل

خا و ) مورد بررسی قارار داد در ايان پاژوهش پانج عامال

را به عنوان علل گرايش باه تغييار كااربری اراضای كشااورزی

شناسايی شد كه دربردارنده  01شاخص است هم نينكه نتاايج

شناسايی نماود كاه عباار اناد از :توساعه نياافتگی كشااورزی،

تحقيااق حاااكی از آن اساات كااه مساائله تغييركاااربری اراضاای

اقتصادی نباودن بخاش كشااورزی ،ضاع اطلاعاا و اجارای

كشاورزی در ايان شهرساتان عمادتاً متام ر ازعوامال اقتصاادی

نادرست برنامههای عماران روساتاها ،توساعه شاهرها و تمايال

میباشد صديقی و همکاران ( ،)0911در تحقيقی به بررسی عوامل

جوانان به مشاغل غيركشااورزی صاادقلو و همکااران ( ،)0913در

كالبدی و سياسی  -حقوقی تغييرا كاربری اراضی در شهرستان

پژوهشی پيشرانهای مؤ ر بر تغييركاربری اراضای كشااورزی و

محمود آباد پرداختند در اين پژوهش چهارعامل شناسايی شد كه

ا را آن بر نواحی روستايی دهستان ميانجام واقع در شهرساتان

دربردارنده 01شاخص است نتاايج حاصال از تحقيقاا ميادانی

تربتجام را مورد مطالعه قرار دادند در اين پژوهش پانج عامال

نشان داد كه مهمترين عوامل كالبدی تغيير كاربری عبار اند از:

شناسايی شد كاه دربردارناده  01شااخص اسات نتاايج تحليال

توريستی بودن منطقه ،فشار توسعه شهر ،افزايش سااخت و سااز

پيشاارانهااای كلياادی نشااان داد بااه لحاااظ ا رگااذاری منفاای،
مؤلفههايی نظير ناآگاهی از قوانين حفاظت اراضای ،فرساايش و

شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستای بلگور در شهرستان صومعهسرا
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عدم محصولدهی مطلوم خا در ا ر شد بهارهبارداریهاا و

باغی و كسب اعتبار و منزلت اجتماعی بالاتر ناشی از مالکيت باغ

مؤلفههای طرحهاا و برناماههاای تغييركااربری اراضای مادون،

بر ميزان تغيير كاربری زراعی به باغی كشاورزان مؤ ر بوده است

گسترش شهرها به سمت روستاهای پيرامونی و خازش شاهری،

جمعبندی مرور منابع نشان داد كاه بيشاتر پاژوهش هاای

افازايش ساااخت و ساازهای خانااههاای دوم و ويلاهااا و توسااعه

صور گرفته در اين حوزه برمبنای پنج عامل اقتصادی ،كالبدی،

راههای ارتباطی از مهمتارين پيشارانهاای تم يرگاذار در تغييار

محيطی ،اجتماعی و مديريتی است

كاربری اراضی راشکل میدهند قرنیآرانی و همکاران ( ،)0913در

ميزان مجوزهای قانونی صادرشده برای تغيير كاربری اراضی

پژوهشای بااه تحليال عواماال ماؤ ر باار تغييار كاااربری اراضاای

استان گيلان در سال 011 ،0911ماورد و باه ميازان  90هکتاار

كشاورزی روستايی به باغ ويلا در دهساتانهاای كارارج و بارآن

میباشد ،درحالی كه تغيير كاربریهای غير مجاز شناسايی شاده

جنوبی شهرستان اصافهان پرداختناد نتاايج تحقياق نشاان داد

در اين استان درسال  0091 ،0911مورد و به ميزان  911هکتاار

درميان عوامل مکانی -فضايی ،محيطای ،اقتصاادی و اجتمااعی

بوده است (سازمان امور اراضی كشور )0911،با شناسايی پيشاران-

بيشترين تم ير را عوامل محيطی (از جمله كمآبی) داشاته اسات

های ا ر گذار برتغيير كاربری اراضی كشااورزی مایتاوان بساتر

عوامل اجتماعی (از جمله رواج ساخت خاناههای دوم و افازايش

های لازم بارای پاياداری بخاش كشااورزی و اشاتغال مولاد در

تقاضا و روناق باازار اراضای) و اقتصاادی (از جملاه بالاا باودن

روستاها را فراهم نمود هم نين ،از پيوستن روساتاييان جاوان و

هزينهی نهادههای كشاورزی) در رتبههای بعادی قارار گرفات

توليدكننده به خيل عظيم مصريكنندگان شهری جلاوگيری باه

بررسی عوامل مديريتی نشان داد كه دخالت سازمانهای دولتای

عمل آورد اين مهم جز از طريق بررسی و مطالعه پيشرانهاای

در بازار كشاورزی ،عامل مؤ ر تغيير كاربری اراضی بوده است در

تغيير كاربری اراضی كشاورزی و تلاش برای لحاظ ا را آنها در

اين پژوهش پنج عامل شناسايی شد كه دربردارناده  91شااخص

برنامهريزی و سياستگذاری منطقهای ميسر نمیشود شهرستان

است نتايج حاصل ازديدگاه كارشناسان نشان داد در ميان عوامل

صومعه سرا از مناطق ديدنی و زيبای اساتان گيلاان اسات و باه

مکانی -فضايی ،بيشترين تام ير را عوامال اجتمااعی و كمتارين

جهت برخورداری از طبيعت بکر و زيبا توجاه گردشاگران را باه

تم ير را عوامل اقتصادی بر تغيير كااربری اراضای داشاتهاناد در

خود جلب میكناد روساتای بلگاور ،يکای از روساتاهای تواباع

ميان عوامل اجتماعی بيشترين تم ير را خرياد اراضای و سااخت

دهستان مركيهی شهرستان صومعه سرا میباشد روستای بلگور

خانااههای دوم توسااط شهرنشااينان ،درميااان عواماال محيطاای

دارای مناظر و جاذبه های بسيار ديدنی است و ايان ويژگیهاای

بيشترين تم ير را بساته شادن آم زايناده رود ،در مياان عوامال

مثبت روستا سبب شاده اسات تاا افاراد غيار باومی نسابت باه

اقتصادی بيشترين تم ير را درآمد بالاتر كاربریهای گردشگری ،و

خريداری اراضی كشاورزی و باغی ايان روساتا ترغياب شاوند و

در ميان عوامل مديريتی بيشترين تم ير را ضع نظاار  ،داشاته

زمينه برای تغيير كاربری در روستا مساعد شود در روستای مورد

است فيضی و همکاران ( ،)0913در پژوهشی عوامل مؤ ر بر تغيير

مطالعه روند تغيير كاربری اراضی در چند سال اخير شاد يافتاه

كاربری اراضی شيبدار مناطق روستايی منطقاهی هازار جرياب

است

استان مازندران رامورد مطالعه قرار دادند درايان پاژوهش چهاار

اقتصاد شهرستان صومعهسرا بر پايه بخش كشااورزی مای-

عامل شناسايی شد كه دربردارناده هفات شااخص اسات نتاايج

باشد با توجه به اهميت پايداری و حف وسعت اراضی كشاورزی

نشان داد كه متغيرهای سن ،ميزان تحصيلا  ،درآمد محصاولا

در اين شهرستان به منظور پايداری درآماد روساتائيان ،برقاراری
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امنيت غذايی و اشتغال در مناطق روستايی بررسی ا ر مؤلفههای

 113نفر جمعيت دارد محصول عمده توليدی ايان روساتا بارنج

مختل بر تغيير كاربری اراضی در ايان شهرساتان بسايار حاائز

است برخی از اهالی روستا علاوه بركشت برنج به پرورش مااهی

اهميت میباشد شناسايی ايان مؤلفاه هاا باه تفکياک منااطق

نيز مشغولاند وجود مناظر و چشماندازهای طبيعای زيباا توجاه

جغرافيايی مختل و لحاظ آنها در سياستگذاری و برناماهريازی

افراد غيربومی را به خود جذم كرده است و طی سالهای اخيار

منطقهای اولويتی اساسی است در ايان راساتا ،هادي پاژوهش

ويلاسازی در اراضی كشاورزی اين روستا به صور گساترده رخ

حاضر شناسايی پيشرانهای ا ر گذار بار تغييار كااربری اراضای

داده است

كشاورزی و اولويتبندی اين پيشرانها است تا بتوان با شناسايی

تحقيق حاضر از لحاظ هدي كااربردی و از حياث ماهيات و

آن ها بستر لازم را بارای برناماهريازی درسات در زميناه حفا

روش ،از نوع تحقيقا توصيفی -تحليلی و از لحاظ جماع آوری

اراضی كشاورزی فراهم نمود و از تغييركاربری گساترده اراضای

اطلاعا يک مطالعه اسنادی -ميدانی است نمونه آماری ،شامل

كشاورزی در اين شهرستان جلوگيری به عمل آورد

خبرگان محلی روساتای بلگاور مایباشاد ( )n 11افاراد ماورد
مطالعه با استفاده از پرسشنامه مورد پرسشگری و مصااحبه قارار

مواد و روشها

گرفتند در پژوهش حاضر ابزار اصلی گردآوری دادهها ،پرسشنامه

شهرستان صومعهسرا در غرم استان گيلان واقع اسات و باا

است كه اين پرسشنامه مستند بر مرور ادبيا تحقيق و با توجاه

مساحت  133كيلومتر مربع در  01كيلاومتری غارم شهرساتان

به اهداي مطالعه ،از دو بخش ويژگیهای فردی پاساخدهناده و

رشت قرار دارد اين شهرستان از سه بخاش تاولمشاهر ،بخاش

پيشرانهای مؤ ر در تغيير كاربری اراضی كشاورزی تشکيل شد

مركزی و گورام زرميخ (ميرزا كوچک جنگلی ) و هفت دهستان

بارای طراحاای پيشاارانهااای مؤؤؤ اار در تغيياار كاااربری اراضاای

تولم ،طاهرگورام ،ضيابر ،مركيه ،هنادو خالاه ،كساما و گاورام

كشاورزی ،پس از جست و جو و بررسی عميق مطالعا پيشين و

زرماايخ تشااکيل شااده اساات (ماارادی مساايحی و طااالبی)0911 ،

لحاظ شرايط ميدانی ،گوياههاای ماورد نظار طراحای و تادوين

شهرستان صومعهسرا دارای جمعيت  001111نفر مایباشاد كاه

گرديد به اين ترتيب پيشرانهای مو ر بر تغيير كااربری اراضای

 11101نفاار از آنهااا شهرنشااين و  11101نفاار نيااز روسااتايی

كشاورزی از ديدگاه اعضای نمونه شناسايی و مورد تحليال قارار

هستند نسبت شهرنشينی شهرستان صومعه سرا  11/1درصاد و

گرفت

نسبت روستا نشينی نيز  19/0درصد مایباشاد هم ناين ،نارخ

روايی محتوايی ابزار مورد استفاده در اين تحقيق با توجه باه

بيکاری در اين شهرستان  01/10درصد است (مركاز آماار اياران،

مبانی نظری مورد بررسی قرار گرفت هم نين ،روايای صاوری

)0911

پرسشنامه به تمييد خبرگان و كارشناساان رسايد جهات تعياين

روستای بلگور در هشت كيلومتری صومعهسرا قرار دارد زبان

پايايی ابزار تحقيق نيز با اساتفاده از  01نموناه مقادماتی ،مقادار

رسمی ساكنين روستا فارسی با گويش گيلگی است اين روستا از

ضريب آلفای كرونباخ با اساتفاده از نارم افازار  SPSSمحاسابه

دو قسمت بالا و پايين تشکيل شده است كه ساكنين روستا آن را

گرديد

به بالا بلگور و پايين بلگاور مایشناساند روساتای بلگاور جاز
دهستان مركيه ،شهرستان صومعهسرا است و تعداد 013خانوار با

شکل  :6نقشه جفرافيايی شهرستان صومعهسرا

ضريب آلفای كرونباخ پرسشنامه  1/31محاسبه شاد از ايان

يک الگوی فرضی برقرار میكند (تقوايی و شفيعی0933 ،؛ قرنای-

رو ،ابزار پژوهش قابل اعتماد است به منظور گرد آوری اطلاعا

آرانی و همکاران )0913 ،به منظور تجزيه و تحليل دقيق دادهها و

به وسيله پرسشنامه به بخش های مختل روستا مراجعه شد و از

رسيدن به نتايج مطلوم و عملياتی ،بهترين روش كاهش حجام

اطلاعا مطلعين محلای شاامل :رياش سافيدان متولاد روساتا،

متغيرها يا تشکيل ساختاری جديدی برای آنها ،استفاده از روش

شوراهای اسلامی و افرادی كه زمين هاای آن هاا ياا پدرانشاان

تحليل عاملی است اين الگو ،يکی از ابزارهای قوی و انعطااي-

تغيير كاربری داده شده بود استفاده شد همچنين به منظور تعيين

پذير برای متغيرهای به هم پيوسته و مشاتر

اسات و در ايان

عاملان مختل تغيير كاربری اراضی روستا ،نوع كااربری اعماال

حال ،روشی برای خلاصاهكردن اطلاعاا مایباشاد (موساوی و

شده بر روی زماين هاای روساتا ماورد مطالعاه مشاخص شاد

حکمت نيا0931 ،؛ فيضی و همکاران )0913 ،نتيجه نهايی تحليال

دادههای بدست آمده از پرسشانامه باه منظاور ساازمان دادن و

عاملی ،شناسايی متغيرها يا عاملهای اساسی باه منظاور تبياين

خلاصه كردن متغير ها وارد نرمافزار  EXCELشد سذس بارای

الگوی همبستگی بين متغيرهاای مشااهده شادهاسات تحليال

تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار  SPSSاستفاده گردياد باه

عاملی ،چندين روش اضافی برای تحليل دادههاا دارد كاه مهام

منظور تعيين كفايت دادهها برای اساتفاده در تحليال عااملی دو

ترين آن ها روش مؤلفههای اصلی است در ايان روش ،تحليال

آزمون كايزر ،مير و اولکين )KMO( 0و بارتلت مورد استفاد قارار

دادهها با يافتن تركيبای خطای از متغيرهاايی كاه بارای چناين

گرفت

تغييری در متغيرهای اصلی محاسبه می شاوند آغااز مای شاود

تحليل عاملی از گروه تحليلهای چند متغيره است كاه باين

سذس مؤلفههای ديگری پيدا میشوند كه برای اغلب متغيرهای

مجموعهای از متغيرهای به ظاهر مرتبط ،رابطاه خاصای تحات

بافی مانده محاسبه میشوند وبا مولفه قبلای همبساتگی ندارناد
معمولا برای بيشتر تغييرا  ،چند مؤلفه محاسبه خواهاد شاد كاه

1- Kaiser, Mayer & Olkin

اينمؤلفه ها میتوانند جاايگزين متغيرهاای اصالی شاوند ايان
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روشها بيشتر اوقا برای كاهش تعدادها به كار میروند مراحل

كاربری اراضی كشاورزی در روستای بلگاور از ديادگاه خبرگاان

كار به صور ذيل است :الا  -انتخاام متغيار هاا و تشاکيل

محلی و با استفاده از تکنيک تحليل عاملی بررسی شاد (جادول

ماااتريس داده هااا ،م  -محاساابه ماااتريس همبسااتگی ،ج –

 )0نتايج تحليل نشان داد كه مقدار آماره  KMOبرابر با 1/110

استخراج عامل ها ،د -دوران عامل ها و  -نامگذاری عامل ها

است و مقدار تقريبی آماره محاسباتی خی -دو 0معادل 011/019
است كه در سط يک درصد آماری معنیدار میباشد از اين رو،

یافتههای پژوهش

دادهها برای تحليل عاملی مناسب است نتايج حاصل از تلخيص

تعداد  11نفر از خبرگان محلی روستای بلگور به عنوان نمونه

متغيرهای مربو ،به ديدگاه خبرگان نمونه در خصوص پيشاران-

آماری انتخام شدند به لحاظ جنسيتی 11 ،نفر حدود  31درصاد

های مؤ ر بر تغيير كاربری اراضی كشااورزی ،نشاان داد كاه در

مرد و  01نفر حدود  01درصد زن بودهاند به لحاظ سانی ،كام-

مجموع 01 ،متغير ا رگذار در قالب چهار عامل اصلی قابال ارائاه

ترين آنها  01سال و بيشترين آنها  11ساال داشاتهاناد ساط

است اين عاملها حدود  11/113درصد وارياانس پيشارانهاای

تحصيلا اكثر خبرگان مدر زير ديذلم با فراوانی  93درصد بود

ا رگذار بر تغيير كاربری اراضی كشاورزی را تبيين كردند

و كمتارين فراوانای مرباو ،باه خبرگاان باا ساط تحصايلا

برای انجام محاسبا در مراحل بعدی و ارتبا ،درونای باين

كارشناسی ارشد با فراوانی حدود  0درصد اسات تعاداد  1نفار از

متغير ها ،از ماتريس همبستگی اساتفاده مای شاود همبساتگی

خبرگان (حدود  03درصد) دارای شغل اصلی در زمينه كشااورزی

ميان متغيرهای ماتريس  01در  01بررسی شد مقادير روی قطر

بودهاند همچنين 09 ،نفر از خبرگان حدود  01درصد از خبرگاان

اصلی برابر با يک و اعداد زير قطر آن تکارار اعاداد بالاای قطار

دارای شغل دوم در زمينهی كشاورزی بودهاند

است

در مرحله انتخام متغيرها بارای تحليال عااملی باا تشاکيل

در مرحله استخراج عوامل ،با استفاده از ماتريس همبساتگی

ماتريس همبستگی ،متغيرهايی كه با هايچ ياک از متغيار هاای

بين متغير ها ،عوامل استخراج میشوند باا اساتفاده از مااتريس

ديگاار همبسااتگی ندارنااد ،حااذي میشااوند يکاای از راههااای

عاملی ،عوامل مشتر

و اهميت نسبی هريک از متغير ها معلوم

همبستگی بين متغير ها مقادار آمااره  KMOاسات اساتفاده از

می شود و معنادار بودن عوامل انتخام شده از آماره مقدار وياژه

آماره  KMOكه دامنه آن از صفر تا يک است چنان چاه مقادار

مشخص میگردد و عامل هايی را انتخام میكند كه مقدار ويژه

آن بيش از 1/11باشد ،همبستگیهای موجود به طور كلی بارای

آن بالاتر از يک است مجموع اين عوامل ،كل واريانس متغير ها

تحليل عاملی مناسباند اگر مقدار عااملی آن هاا باين 1/11تاا

را تبيين میكند اما عاملهای پايينتر معمولا ساهم نااچيزی در

1/11باشد ،میبايستی دقت زيادی به خرج داد و مقادير كمتر از

تبيين متغيرها دارند به همين دليل براساس ملاا كيسار تنهاا

1/11غير قابل پذيرش است به بيانی ديگر مقادار آمااره KMO

بايد عاملهايی استخراج گردند كه مقدار وياژه آن هاا بيشاتر از

بايد بالاتر از 1/11باشد و هرچه بيشتر باشد بهتر است هم ناين

يک باشد

معنیداری متغيرها برای تحليل عاملی از طرياق آزماون بارتلات
سنجيده می شود معنیدار بودن اين آزمون حاداقل شار ،لاازم
برای انجام تحليل عاملی است (سرمد و همکاران )0913 ،در ايان
قسمت مطابق با چارچوم نظری ،پيشرانهاای ماؤ ر بار تغييار

)1- χ2 (K Square

شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستای بلگور در شهرستان صومعهسرا

جدول  .6نتايج آماره  KMOو آزمون بارتلت در پيشرانهای اثرگذار
بر تغيير كاربری اراضی كشاورزی
5/742
اندازه كفايت نمونهگيری
كای اسکوير تقريبی 011/019
آزمون بارتلت
1/11
معنیداری ()Sig.
ممخذ :يافتههای پژوهش
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نيااز بااه ترتيااب بااا اختصاااص ( )01/903( ،)01/911و ()1/991
درصد واريانس به خود ،پيشرانهای بعدی تغيير كاربری اراضای
كشاورزی در روستای بلگور میباشد
هم نين در جدول  ،0مقدار ويژه ،درصد واريانس تعيين شده
توسط هر عامل و درصد تجمعی واريانس آنها بعاد از چارخش

مطابق با نتايج تحقيق ،مقدار ويژه ،درصاد وارياانس تعياين

بيان شدهاست كه عامل حاكميتی ،با واريانس چرخشای 01/111

شده توسط هر عامل و درصد تجمعی وارياانس تبياين شاده در

درصد ،بيشترين واريانس پيشرانهای ا رگذار بار تغييار كااربری

جدول  0آمده است نتايج تحليال عااملی نشاان داد كاه عامال

اراضی كشاورزی در روستای بلگاور را باه خاود اختصااص داد و

حاكميتی90/111( ،درصد) واريانس پيشرانهای ا رگذار بر تغييار

مقدار وياژه آن معاادل  9/119اسات هم ناين وارياانسهاای

كاربری اراضی كشاورزی را به خود اختصاص داد و با مقدار ويژه

چرخشی عامل مشاکلا زنادگی در روساتا ،عامال اقتصاادی و

 1/101پيشاارانهااای اصاالی در جهاات تغيياار كاااربری اراضاای

عاماال محيطاای بااه ترتيااب معااادل ( )00/111( ،)01/119و

كشاورزی در روستای بلگور مایباشاد هم ناين نشاان داد كاه

( )00/010درصد میباشد واريانسهای تجمعی عوامل چارخش

عامل مشکلا زندگی در روستا،عامل اقتصادی و عامل محيطی

يافته نيز در مجموع حدود  11/113درصد است

جدول  .2عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه ،درصدواريانس و درصد تجمعی واريانس آنها
عاملها
حاكميتی
مشکلا زندگی روستايی
اقتصادی
محيطی
مجموع

مجموع مجذورات بارهای عاملی قبل از دوران

مجموع مجذورات بارهای عاملی بعد از دوران

درصد تجمعی
90/111
13/101
11/091
11/113

درصد تجمعی
01/111
10/109
11/911
11/113

مقدار ويژه
1/101
0/109
0/111
0/101

درصدواريانس
90/111
01/911
01/903
1/991
11/113
ممخذ :يافتههای پژوهش

مقدار ويژه
9/119
0/911
0/301
0/111

درصدواريانس
01/111
01/119
00/111
00/010
11/113

اين  01متغير میتواند بيش از  11درصد از كال وارياانس را

شوند تا متغير ها را در برگيرند اين روش مااتريس عامال دوران

تبيااين كننااد؛ بنااابراين كفاياات لااازم را بااه منظااور اسااتفاده در

يافته خوانده میشود (افشانی و همکااران )0931 ،بارای چارخش

الگوسازی دارند (فيضی و همکاران)0913 ،

عاملی از روش وريماكس استفاده گرديد بعد از مرحله چارخش،

هدي از دوران تغيير در تعداد عوامل اساتخراج شاده نيسات

متغيرهايی كه مربو ،به هر عامل هساتند ،باه صاور ساتونی

بلکه سعی دارد كه وضعيت جديدی ايجاد كناد كاه بتواناد آن را

مشخص میگردند نتايج تحليل نشان میدهد كه  1متغيار روی

راحت تر تفسير كرد تفسير متغيرهای بار عاملی بدون چرخش و

عامل اول 9 ،متغير روی عامل دوم 9 ،متغير روی عامل ساوم و

دوران آسان نيست و بناابراين عامال هاا چرخاناده میشاود تاا

 0متغير روی عامل چهارم بار عاملی دارند با توجه باه مااتريس

قابلياات آنهااا افاازايش يابااد (مااومنی و فعااال قيااومی )0931 ،در

اجاازاع چاارخش يافتااه ،تمااامی متغياار هااا در راسااتای تحلياال

ماتريس ،عاملها متناوباً و با حول نقطهای ابت چرخاناده مای-

مؤلفااههای اصاالی دارای بااار عاااملی بزرگتاار از  1.1و معناایدار
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هستند كه نشان از همبستگی بالا بين متغيرها است
پس از پردازش متغيرهای نمايانگر پيشرانهاای ا رگاذار بار

تغيير كاربری اراضی كشاورزی از ديدگاه خبرگان محلی ،نسابت
بهنام گذاری عوامل بهدست آمده از تحليل عاملی اقدام گرديد

جدول  .0متغيرهای مربوط به هريک از عوامل و بار عاملی بدست آمده از ماتريس دورانيافته
عاملها

حاكميتی

مشکلا زندگی در
روستا
اقتصادی
محيطی

متغيرها
سياست توسعه راههای روستايی و بهبود شرايط حمل و نقل به روستا
ضع نظار نهادهای دولتی نظير دهياری و فساد اداری
ضع دستگاههای اجرايی (سازمان جهاد كشاورزی ،بنياد مسکن انقلام اسلامی و ) در اطلاعرسانی به مالکين زمينهای كشاورزی
درباره نوع كاربری و ممنوعيت تغيير كاربری
نبود قانون كارآمد در زمينه تغيير كاربری
سياستهای حمايتی ضعي دولت از كشاورزی و كشاورزان
سيستم انتقال ملک براساس قولنامه و بدون نظار رسمی
مسئله تقسيم ارث و اختلافا خانوادگی
مهاجر جوانان روستايی به شهر
افزايش هزينههای زندگی و دشواری معيشت در روستاها
كم ارزش بودن زمينهای روستايی نسبت به شهر
توسعه آزادراهها و جاده های اصلی
ا را اقتصادی اجرای طرح هادی
طبيعت زيبا و ظرفيت گردشگری منطقه
برخورد خوم روستائيان با مهاجرين و گردشگران
ممخذ :يافتههای پژوهش

نتيجهگيری و پيشنهادها
پژوهش حاضر با هدي شناسايی پيشرانهای مؤ ر بار تغييار

بار عاملی
1/111
1/111
1/301
1/391
1/111
1/191
1/130
1/300
1/131
1/113
1/119
1/110
1/113
1/133

همکاااران ( ،) 0910مشاايری و قماااش پسااند ( ،) 0910صااديقی و

همکاران ( ) 0911و قرنی آرانای و همکااران ( ) 0913در مطالعاا

كاربری اراضی كشاورزی در روستای بلگور انجاام گرفتاهاسات

خود به اين متغيرها پرداختند به نظر مایرساد تمركاز بار ايان

براساس نتايج تحليال عااملی ،پيشارانهاای ا رگاذار بار تغييار

مسئله و توجه به رفع مشکلا كشاورزان در اين زمينه میتواناد

كاربری اراضی به چهارعامل دسته بندی میشوند نتايج تحقياق

تا ير بسزايی در جلوگيری از روند تغيير كاربری داشته باشد

نشان داد كه عامل حاكميتی از جمله « سياست توساعه راههاای

دومااين عاماال مهاام تا يرگااذار در تغيياار كاااربری اراضاای

روستايی و بهبود شارايط حمال و نقال باه روساتا»  « ،ضاع

كشاورزی در روستای بلگور ،عامال مشاکلا زنادگی در روساتا

نظار نهادهای دولتی نظير دهياری و فسااد اداری»« ،برخاورد

است «1مسئله تقسيم ارث و اختلافا خاانوادگی» « ،مهااجر

ضعي دستگاههای اجرايی در اطلاعرسانی به مالکين زمينهاای

جوانان روستايی باه شاهر» و« افازايش هزيناههاای زنادگی و

كشاورزی درباره نوع كاربری و ممنوعيت تغيير كاربری»  « ،نبود

دشواری معيشت در روستا» بر تغيير كاربری اراضی كشاورزی در

قانون كارآمد در زمينه تغيير كاربری» « ،سياساتهاای حماايتی

اين روستا ،غيرقابل انکاراست به طوريکه اين مهم در بسياری از

ضعي دولت از كشاورزان و كشاورزی» و « سيستم انتقال ملک

مواقع باعث ترغيب افراد به گرايش فعاليت در سااير حاوزههاا و

براساس قولنامه و بدون نظار رسمی» به عنوان اولين و مهام-

تغييركاااربری اراضاای شاادهاساات محماادی و همکاااران (،) 0910

ترين عامل ا رگذار بر تغيير كاربری اراضای هساتند محمادی و

مهرابی وهمکاران ( ،) 0910احمد پور و علوی ( ،)0919كلاالی مقادم

شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستای بلگور در شهرستان صومعهسرا
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( ،) 0911سجاساای قيااداری و صاادر السااادا ( ،) 0911صااديقی و

اراضی كشاورزی را افزايش مایدهاد سجاسای قياداری و صادر

همکاااران ( ،) 0911سااعدی و عااواطفی اكماال ( ،)0911صااادقلو و

السادا ( ،)0911صديقی و همکاران ( )0911و صاادقلو و همکااران

همکاران ( )0913و قرنی آرانی و همکاران ( )0913در مطالعا خود

( )0913نيز در تحقيقا خود به اين متغيرها اشاره كردهاناد و در

به صور پراكنده به اين متغير ها اشاره داشته اند

نهايت آخرين عامل مؤ ر در تغيير كاربری اراضای كشااورزی در

سومين عامل ا رگذار در تغيير كااربری اراضای در روساتای

روستای مورد مطالعه ،عامل محيطای از جملاه «طبيعات زيباا و

بلگور ،عامال اقتصاادی اسات «كام ارزش باودن زماينهاای

ظرفياات گردشااگری منطقااه»و «برخااورد خااوم روسااتائيان بااا

روستايی نسبت به شهر»« ،توسعه آزادراهها و جادههای اصالی »

مهاجرين و گردشگران» میباشاد محمادی و همکااران (،)0910

و «ا را اقتصادی اجرای طرح هاادی» از جملاه دلايال قاانع-

مهرابی و همکاران ( )0910و صادقلو و همکاران ( )0913درمطالعا

كنندهی اقتصادی برای كشاورزان در جهت تغيير مسير فعاليات-

خود به اين متغيرها پرداختهاند

های توليدی آنان میباشد و تمايل در آنها را برای تغيير كاربری

مشکلا زندگی در روستا

حاكميتی

01/119

01/111

پيشرانهای مؤ ر در تغيير
كاربری اراضی كشاورزی از

حح

ديدگاه خبرگان محلی

9

اقتصادی

محيطی

00/111

00/010
شکل  :2عوامل مؤثر در تغيير كاربری اراضی كشاورزی در روستای بلگور

در نهايت با توجه به يافتههای حاصل از اين پژوهش كاه در

افزايش سياستهای حمايتی مناسب ،تخصيص بهينه يارانه-

خصوص بررسی پيشرانهاای ا رگاذار بار تغييركااربری اراضای

هااا در افاازايش تولياادا بخااش كشاااورزی ،خريااد تضاامينی

كشاورزی در روستای بلگور بدست آماد ،پيشانهادا زيار ارائاه

محصولا و بيمه محصولا كشاورزی برای جلاوگيری از روناد

میگردد:

تغيير كاربری اراضی كشاورزی پيشنهاد میشود

پيشنهاد میشود با تدوين قوانين ساختگيراناهتار و اصالاح

پيشنهاد میشود زمينه ارتقاا ساط اطلاعاا عماومی باه

قوانين موجود ،برای پيشگيری از تبديل هار چاه بيشاتر اراضای

منظور فرهنگسازی در خصوص ضرور حف كااربری اراضای

طبيعی و كشاورزی به غير كشاورزی اقدام شود

كشاورزی و آشنايی با پيامدها و زيانهای تغيير كااربری اراضای
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كشاورزی برای روستائيان فراهم شود

ساير آ ار اقتصادی تسهيل و تسريع شود

پيشنهاد میشود ضمن حركت در راستای تناوع بخشای باه

پيشنهاد میشود الگوی مناسب در استفاده از طبيعات بارای

منايع درآمدی ،با سياستها و برنامههايی نظير گسترش فعاليت-

گردشگران و مهاجران در فصاولی از ساال باه جاای ويلاساازی

هااای غيركشاااورزی در نااواحی روسااتايی ،بااه كاااهش ريسااک

فراهم شود

درآمدی خانوارهای روستايی كمک شود تا بادين وسايله كنتارل
منابع
افشانی  ،س ر  ،حسينی  ،م و رامشه ،زينب  0931فارازی بار
 SPSS 01چاپ اول ،انتشارا بيشه ،تهران

بهزادی ،م  ،مهدوی اصل،ع ،توكلی ،م  ،احمادنيا ،ج و اكباری
شانديز،م  0911حف كاربری اراضی زراعی و باغ ها

امير نژاد ،ح  0910بررسی عوامل مو ربرتمايل كشاورزان جهات

تقوايی  ،م و شفيعی پ  0933كاربرد تحليل عااملی و خوشاه

تغيير كاربری اراضی در استان مازندران تحقيقاا اقتصااد

ای در ارزيابی فضايی  -مکانی مناطق روساتايی اصافهان

كشاورزی) 1( 1 ،

مجله اقتصاد و توسعه11-13:)13(01 ،

31-011 :

احمدپور ،ا و علوی 0919 ،شناسايی و تحليل مؤلفه های مو ر
در تغيير كاربری اراضی كشاورزی روستايی (مطالعه موردی:
شهرستان ساری ) مجله پژوهش و برنامه ريزی روساتايی،
011-001:) 1(9

دروديان  ،ح ر و دروديان،ع پيامدهای اجتماعی و بوم شناختی
تغيير بی رويه كاربری اراضای كشااورزی نشاريه علمای و
ترويجی مديريت اراضی30-11:)0(1 ،

سرمد ،ز  ،بازرگان ،ع و حجازی ،ا  0913روش های تحقيق در
علوم رفتاری چاپ شانزدهم ،نشر آگاه تهران

امينی  ،س  ،رحماانی ،م و مجيادی خامناه  ،م  0911پياماد

سرائی ،س و افروخته  ،ح  0911پايداری شاليزارهای گيلاان و

هااای اقتصااادی تغيياارا كاااربری اراضاای روسااتاهای

عوامل ماو ر بار آن (ماورد :شهرساتان رشات ) فصالنامه

پيراشهری (مورد :روساتاهای دهساتان جای در شهرساتان

پژوهش های ترويج و آموزش كشاورزی11-13:)1(01 ،

اصفهان) فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روساتايی-11:)0(1 ،

سعدی ،ح و عواطفی اكمل ،ي  0911عوامل ماو ر بار تغييار

01

آمارنامه تخصصی اراضی كشاورزی ،سازمان امور اراضی كشور،
0911
آمارنامه كشاورزی ،وزار جهاد كشااورزی ،ساال زراعای -11
0911

كاربری اراضی كشاورزی در روستاهای شهرساتان همادان
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايی000-001:)0(1 ،

سجاسی قيداری ،ح و صدرالاسادا  ،آ  0911شناساايی عوامال
مؤ ر بر تغييرا كاربری اراضی روستاهای پيراشهری كلاان
شهر مشهد مجله پزوهشهای روستايی390-311:)1(1 ،

براتاااای ،ع ا ،كلااااانتری ،خ ،آزادی ،ح و ماموريااااان  ،م

شاچری  ،ع  ،شجاعی ،م  ،امامی ،ا و باغبان ،ر  0930مجموعه

 0919تحليل آ ار تغيير كاربری اراضی كشاورزی از ديادگاه

قوانين و مقررا حف كاربری اراضی زراعی و باغ ها سازمان

كارشناسااان سااازمان امااور اراضاای كشاااورزی در ايااران

امور اراضی  0930مجموعه قاوانين ،مقاررا و بخشانامهها و

تحقيقا اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران 191-111:) 1(1 ،

دستورالعملهای اجرايی ،جلد دوم

شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستای بلگور در شهرستان صومعهسرا

صاديقی ،ص  ،درباان آساتانه ،ع و رضاوانی ،م ر  0911بررساای
عوامل كالبدی و سياسی ماو ر بار كااربری اراضای شهرساتان

محمود آباد مجله پژوهشی برنامه ريازی فضاايی (جغرافياا
)91-13:)0(1،
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سی بن – شهرستان تنکابن) مجله جغرافيا -013 :)91(01:
011

مطيعاااای لنگاااارودی ،س ح  ،رضااااوان ،م ر و كاتااااب
ازگمی،ز  0910بررسی ا را اقتصادی تغيير كاربری اراضی

صادقلو ، ، ،سجاسی قيداری ،ح  ،حسينی كهنوج،س ر و يزدانی

كشاااورزی در نااواحی روسااتايی(مطالعه مااوردی :دهسااتان

 ،خ  0913پيشران های كليدی تغيير كاربری اراضی كشاورزی

لي اركی حسن رود بندرانزلی) مجله پژوهش و برنامه ريزی

و ا را آن بر نواحی روساتايی (ماورد :دهساتان ميانجاام در

روستايی0-09:)0(0 ،

شهرسااتان ترباات جام) فصاالنامه اقتصاااد فضااا و توسااعه
روستايی11-10:)0( 3 ،

فيضی ،م كرامت زاده ،ع  ،شيرانی بيد آباادی ،ي و رضاايی ،
ا  0910عوامل ماو ر بار تغييار كااربری اراضای شايب دار
مناطق روستايی(مورد :منطقه هزار جريب استان مازنادران)
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايی091-011:)0(3 ،

مشيری ،س ر و قماش پساند  ،م

 0910تحليلای پيراماون

ا اارا و پياماادهای تغيياار كاااربری اراضاای كشاااورزی در
روستاهای بخش مركزی شهرستان لاهيجان در دهه هاای
اخير مجله چشم انداز جغرافيايی 0-09 :)00(1 ،

مهرابی ،ع ا ،محمدی  ،م ،محسنی ساروی ،م  ،جعفاری ،م و
قربانی ،م  0910بررسی نيروهای محر

انساانی ماو ر بار

قرنی آرانی ،م  ،طارمی ،ا و نوروزی ،ا  0913تحليل عوامل ماو ر

تغييرا كاربری سرزمين (مطالعه موردی :روساتاهای سايد

بر تغيير كاربری اراضی كشاورزی روستايی باه بااغ ويلاا(ماورد

محله و دراسرا -تنکابن) نشريه مرتع و آبخيازداری ،مجلاه

مطالعه :دهستان هاای كارارج و باراآن جناوبی شهرساتان

منابع طبيعی ايران911-901:)0(11 ،

اصفهان) فصلنامه پژوهش هاای روساتايی-911:)01(01 ،
011

مركز آمار ايران ،نتايج سر شماری عمومی نفوس و مساکن كال
كشور 0911

كلالی مقدم ،ژ  0911بررسای عوامال ماو ر بار تغييار كااربری

مکرونای ،س  ،سبزقبايی غ ر  ،يوسفی خانقاه ،ش و سلطانيان

اراضاای كشاااورزی (نمونااه مااوردی  :مناااطق روسااتايی

 ،س  0911اهميت و ضرور پايش بينای و مادل ساازی

شهرسااتان رشاات) مجلااه پااژوهش و برنامااه رياازی

تغييرا كاربری اراضی اولين هماايش علمای و پژوهشای

روستايی009-090:)0(1،

علوم مديريت و برنامه ريازی ،آماوزش و اساتاندارد ساازی

موسوی ،م ن و حکمت نيا،ح  0931تحليال عااملی و تلفياق
شاخص ها در تعيين عوامل مو ر بر توسعه انساانی ناواحی
ايران مجله جغرافيا و توسعه11-11:)1(0 ،

ماومنی  ،م و فعااال قياومی ،ع  0931تحلياال هاای آماااری بااا
استفاده از . SPSSانتشارا كتام نو ،تهران
محماااادی ،م  ،مهراباااای ،ع ا  ،قربااااانی  ،م و خراسااااانی،
م ا  0910نيروی انسانی ماو ر بار تغييارا كااربری اراضای در

حاشيه مناطق روستايی (نموناه ماوردی :روساتاهای الکلاه و

ايران ،تهران  ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين
مرادی مسيحی ،و و طالبی  ،م  0911تحليل ساختاری شاخص
های توسعه پايدار روستايی(مورد :دهستان های شهرساتان
صومعه سرا) فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايی:)9(1 ،
011-031
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Abstract
One of the major problems in agriculture in Guilan province is land use change. The change of
use of agricultural lands in this province annually removes part of the fertile lands from the
production cycle. The main purpose of this study is to identify the factors which affects the change
of use of agricultural lands in the village of Belgor. The present study is applied in terms of purpose
and has a descriptive -analytical nature. Survey was used to collect information . The statistical
sample of the study include local experts of the village and n=50 people were selected. The research
instrument is a research-made questionnaire whose formal validity was confirmed by experts and its
reliability was confirmed by pre-test and Alpha Cronbach (0.86) coefficient. The factor analysis
technique was used for analyzing data through SPSS software. The results of factor analysis
determined four elements as the most important factors affecting land use change including ; the
governing Factor , the cause of life problems in the village, economic Factor and environmental
Factor. These four factors identified 66.57% of the agricultural land use change factor. According
to the results, the most important driving force in changing the use of agricultural lands in the village
of Belgor is the governing Factor. By focusing on this issue, amending and enacting new laws can
prevent the upward trend of lands use change in this village.
Keywords: Propellants, Land Use Change, Factor Analysis, The Correlation Matrix, Belgor
Village.
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