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ABSTRACT
Agricultural land use change, agricultural lands abuse and abandonment of
farms around the cities are of the most important challenges facing
agriculture and rural areas. In recent decades, these changes have resulted
different social, economic, and environmental consequenses. Therefore, the
purpose of this study is to identify the strategies to prevent agricultural land
use change and the optimal use of agricultural abandoned from the
viewpoint of farmers. The statistical population of this research was the
farmers of Sanandaj city (N = 4900). Sample size is determined using
Cochran formula (n = 357) and a systematic random method is used for
sampling process. The data gathering tool is a questionnaire, which is
validated by the experts from Kurdistan's Agricultural-Jihad Organization
and its reliability is confirmed during a pretest by Alpha Cronbach test and
it is 0.88. Structural equation modeling is used to identify the strategies to
prevent agricultural land use change through confirmatory factor analysis
method. The results showed that the strategies for using the abandoned
agricultural lands can be divided in four groups: socio-economic, technicalstructural, managerial-monitoring, and legal- policy. Based on the results of
a confirmatory factor analysis, from farmers' point of view, the most
effective solutions are legal- policy and managerial-monitoring
respectively. Legal - policy solutions in the research area, Sanandaj, can
affect other factors and, in a large extent, prevent the use of agricultural
land around the city. Therefore, it is necessary to manage this problem by
establishing basic and transparent laws and enforcing binding policies on
land uses around the city with serious planning and monitoring.

*. Corresponding author E-mail address:

r.movahedi@basu.ac.ir

جغرافیا و پایداری محیط 701-92 )7921( 92

جغرافیاو پایداری محیط

وبگاه نشریهhttp://ges.razi.ac.ir/ :

شـاپـای چـاپـی9999-9721 :
شاپای الکترونیکی9818-1899 :

راهکارهای بهکارگیری اراضی کشاورزی رهاشده و بایر در شهرستان سنندج
9

رضا موحدی ،*7سینا جوانمردی

 7دانشیار آموزش کشاورزی ،دانشگاه بوعلی سینا ،همدان ،ایران
 9دانشآموختة کارشناسیارشد توسعة روستایی ،مؤسّسة آموزش عالی عمران و توسعه ،همدان ،ایران

مشخّصات مقاله
نوع مقاله :پژوهشی

تاریخچة مقاله:
دریافت  91م،ر 7921
پذیرش  09دی 7921
دسترسی آنالین  9اسفند 7921

کلیدواژهها:
کاربری اراضی ،اراضی کشاورزی رهاشده،
راهکارها ،کشاورزان سنند .
استناد :موحدی ،رضا؛ جوانمردی ،سینا
( .)7921راهکارهاااای باااهکاااارگیری
اراضاای کشاااورزی رهاشااده و بااایر در
ش،رستان سنند  .جغرافیا و پایاداری
محیط.701-92 ،)4( 9 ،

* .رایانامة نویسندة مسئول:

چکیده
تغییر کاربری زمینهای کشاورزی ،بیاستفادهماندن و رهااکردن زماینهاای کشااورزی حاشایة شا،رها،
یکی از م،مترین چالشهای پیش روی بخش کشاورزی و روستایی است .این تغییارا ،،طای دهاههاای
اخیر آثار مختلف اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی را بههمراه داشته است؛ به هماین سا ، ،پاژوهش
حاضر با هدف شناسایی راهکارهای جلوگیری از تغییر کاربری زمینهای کشااورزی از دیادگاه کشااورزان
انجام شد .جامعة آماری این تحقیق را کشاورزان بخش مرکزی ش،رستان سانند ( )N = 4200تشاکی
دادهاند .حجم نمونهها درمجموع با استفاده از فرمول کوکران 911 ،نفر تعیین شد و برای نموناهگیاری ،از
روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک استفاده شد .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه بود که روایای آن
توسّط گروه کارشناسان سازمان ج،اد کشاورزی اساتان کردساتان و پایاایی آن باا انجاام پایشآزماون و
مقدار آلفای کرون،اخ بهمیزان  0/99مورد تأیید قرار گرفت .بارای تعیاین راهکارهاای جلاوگیری از تغییار
کاربری زمینهای کشاورزی ،از مدل سازی معادال ،ساختاری به روش تحلیا عااملی تأییادی اساتفاده
شد .نتایج نشان داد که راهکارهای بهکارگیری زمینهای کشاورزی رهاشده و بایر در چ،اار گاروه شاام
اجتماعی  -اقتصادی ،فنّی  -ساختاری ،مدیریتی  -نظارتی و قانونی  -سیاستگذاری قابا تقسایمبنادی
است .براساس نتایج تحلی عاملی تأییادی از دیاد کشااورزان ،ماؤثّرترین راهکارهاا باهترتیا قاانونی -
سیاستگذاری و مدیریتی  -نظارتی هستند .راهکارهای قانونی و سیاستگذاری در منطقة ماورد مطالعاه
یعنی ش،رستان سنند  ،میتواند عوام دیگر را به خود وابسته کند و تا حدود زیادی ماانع کااربریهاای
اراضی کشاورزی در اطراف ش،ر گردد؛ بنابراین ،الزم است تا با وضاع قاوانین اساسای و شافاف و اجارای
سیاستهای الزماالجرا در زمینة کاربریهای زمینهای اطراف ش،ر و با برنامهریزی و نظار ،جادّی ،ایان
مشک را مدیریت کرد.
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مقدّمه
ش،ر و روستا ،به عنوان شالودههای فضای جغرافیایی همواره از پیوند و مناسا،ا ،متقابا و یاا یاک ساویه باه شاک
جریانا ،جمعیّتی ،کاال ،سرمایه ،عقاید و اطّالعا ،برخوردار بوده اند (قدیری معصاوم و همکااران .)7927 ،اساتفاده از
فضاهای روستایی از سوی ش،رنشینان ،بیشتر به منظور فراغت و کاهش بار روانی مشکال ،حاکم بر فضاهای شا،ری
به عنوان کنشی مکانی  -فضایی صور ،میپذیرد که ممکان اسات باه صاور ،فعّالیّاتهاای گردشاگری در محایط
روستایی پدیدار شود (قادرمرزی)7920 ،؛ ایان پدیاده ،بیشاتر در منااطق کوهساتانی و ییالقای باهویاژه پیراماون
ش،رهای بزرگ و کالنش،رها روا مییابد که در چند دهة اخیر نیز رشد قاب تاوجّ،ی داشاته اسات (هوگنادورن و
ویسر9070 ،7؛ عنابستانی .)7999 ،امروزه افزایش ارزش زمین در مناطق روستایی و شک گیری کاربریهاای جدیاد
ازجمله توسعة گردشگری ،ایجاد خانههای دوّم ،توسعة صنعتی و مانناد ایانهاا ،اهمّیّات توجّاه باه موضاوع رعایات
کاربریها و تفکیک زمین را بیشتر کرده است (قن،ران و ماهر)7929 ،؛ بههمین س ، ،در ایران طار هاای مختلفای
ازجمله طر آمایش سرزمین ،توسعه و عمران ش،ری ،طر هادی روستایی ،طر یکپارچهسازی اراضای و مانناد آن
بهمنظور ساماندهی ب،رهبرداری از اراضی ،تدوین و اجرا شده است.
موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن در عرصة اجتماعی همواره منشاأ کشامکشهاا و مشاکال ،اجتمااعی و
حقوقی بوده است؛ بهگونهای که یکی از این چالشها در بسیاری از مناطق روستایی حاشیة ش،رها ،رهاساازی و باایر
ماندن اراضی کشاورزی با نیّتهای مختلف است که گاه بهعنوان اهرمهایی بارای ساودجویی و ماانعی بارای رفااه و
توسعة نواحی روستایی عم میکنند (ارجمندی و م،رابی بشرآبادی .)7929 ،این مشکال ،را میتوان باه دو بحا
تغییر کاربری زمینها و همچنین عدم استفاده از بعضی از زمینها تقسیم کرد .در بح اوّل ،باید دانست که باهطاور
معمول ،تغییر کاربری زمینهای کشاورزی یکمرت،ه صور ،نمیگیرد؛ بلکه طی مراح مقادّماتی ،ابتادا زماین را از
حالت کشاورزی خار کرده و سپس تغییر صور ،میگیرد (احمدپور و علوی .)7929 ،دالی عدم اساتفادة مناسا
از زمینهای کشاورزی در ایران ممکن است تغییر کاربری باه زماینهاای مساکونی و صانعتی (ساعدی و عاواطفی
اکم 7921 ،؛ براتی 9و همکاران7921 ،؛ فااطمی و همکااران7921 ،؛ رضاایی مقادم و همکااران7929،؛ عیناالی و
همکاران7929 ،؛ کاللی مقدم7924 ،؛ داداشپور و محسانزاده7927 ،؛ شامسالادّینی و امیاری ف،لیاانی،)7924 ،
قرارگرفتن در اراضی شی دار (جمشیدی و امینی7927 ،؛ میردامادی و احمدی گرجای خیلای7929 ،؛ قاادرمرزی،
 ،)7920کیفیّ ات زمااین (براتاای و همکاااران7921 ،؛ کاللاای مقاادم7924 ،؛ باللاای و همکاااران7920 ،؛ مشاایری و
قماشپسند7927 ،؛ امیرنژاد ،)7929 ،درآمد کشاورزی و مشکال ،قاانونی و حقاوقی م ا ار (براتای و همکااران،
7921؛ فااطمی و همکااران7921 ،؛ باللای و همکااران7920 ،؛ مشایری و قمااشپساند7927 ،؛ امیرناژاد7929 ،؛
جمشیدی و امینی )7927 ،و مواردی از این ق،ی باشند.
در ش،رستان سنند  ،شواهد آماری نشان میدهند که روند تغییرا ،کاربری اراضای روساتاهای پیراماونی شا،ر
سنند طی سالهای  7911-7991در نتیجة انتقاال بخشای از سااختار و فضاای کشااورزی روساتاهای پیراماون
سنند به ش،ر اتّفاق افتاده است ،در این ش،رستان ،در ک  9972/99هکتار زمین زراعی ،باغ و مرتع تغییر کااربری
یافته و به سایر کاربریها ت،دی شده است (قادرمرزی)7920 ،؛ از سوی دیگار ،در و ف،ام دالیا تغییار کااربری
زمین در طول زمان برای توانمندساختن سیاستگذاران در تصمیمگیریها الزم بوده اسات تاا از ایان راه بتوانناد در
طرّاحی و اجرای سیاستهای توسعة پایدار روستایی که با شرایط محلّی هر منطقه و با توجّاه باه اهاداف اقتصاادی،
اجتماعی و زیستمحیطی سازگار باشد ،پیش روند (فاطمی و همکاران.)7921 ،
1- Hoogendoorn & Visser
2- Barati
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شناسایی راهکارهای بهکارگیری زمینهای کشاورزی ،ضمن اینکه میتواند برای مسئولین مربوطاه مفیاد باشاد،
بهلحاظ فنّی و زیستمحیطی نیز میتواند به کشاورزان و حتّی مردم محلّی کمک کناد تاا نحاوة اساتفادة صاحی و
ب،ینه از زمینهای موجود و رهاشده را یاد بگیرند .بیاستفادهماندن زمینهای کشاورزی ،افازون بار آثاار اقتصاادی و
اجتماعی ،تأثیر عمدهای بر ویژگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیساتشناسای خاا  ،کمیّات و کیفیّات مناابع آبای و
کیفیّت هوا میگذارد .پژوهشگران در زمینة آثار اقتصادی و اجتماعی کاربری زمین به این نتیجه رسایدند کاه تغییار
کاربری زمین بر اشتغال ،درآمد و هزینه ،سط مشارکت خانوار و قیمت زماین ماؤثّر اسات (ورباورگ 7و همکااران،
 .)9004در همین راستا ،الزم است تا با انجام چنین پژوهشهایی ،راهکارها و سازوکارهای علمی مناس بارای حا ّ
مشکال ،زمینهای کشاورزی منطقه مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته تاا در آیناده پیامادها و نتاایج منفای ایان
مسئلة م،م ،یعنی بیاستفادهماندن زمینهای کشاورزی مشاهده نشود.
در ایران ،گسترش روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ط،یعی ،طی سالیان اخیر ادامه داشته و اثارا ،مختلاف
اجتماعی ،اقتصادی و محیطزیستی برجای گذاشته است (براتی و همکاران .)9071 ،امروزه عاواملی ازجملاه عواما
قانونی ،اقتصادی ،ط،یعی و جمعیتی ،باع شده تغییرا ،گساتردهای در کااربری اراضای در ساط روساتاها انجاام
گیرد (فاطمی و همکاران .)7921 ،این تحوّال ،که بیشتر در اثر فعّالیّتهاای انساانی روی مایدهاد ،باهدلیا ن،اود
برنامة منطقی ،بیتاوجّ،ی باه توساعة پایادار ،نداشاتن مادیریت یکپارچاه و بادون درنظرگارفتن محادودیتهاای
زیستمحیطی به یکی از م،مترین معضاال ،روساتاها در فضاای ناوین ت،ادی شاده اسات (متوسالی و همکااران،
 .)7921بدون شک پیبردن به اثرا ،تغییر کاربری بر محیط فیزیکی و اجتماعی ،انگیزهای بارای پاژوهش در زمیناة
راهکارهای استفادة ب،ینه از زمینهای بایر و رهاشده است و تجزیه و تحلی این راهکارها ،میتواند به برناماهریازی و
سیاستگذاری در زمینة اراضی کشاورزی در سط ملّی و منطقهای و محلّی کمک شایانی کناد (براتای و همکااران،
.)7921
9
در دیگر کشورها نیز ،سابقة مطالعا ،کاربری زمین به اوای قرن نوزدهم برمیگردد ،جایی که فاون تاونن  ،ب،ارة
اقتصادی انواع کاربری زمین را با فواص مختلف از ش،ر مرکزی تعیین کارد و پراکنادگی مطلاو تولیاد و کااربری
اراضی را به صور ،یک سری دایرة متّحدالمرکز تعیین کرد .این نظریاه ،اوّلاین نظریاة ب،ارة اقتصااد مکاانی در علام
جغرافیاست که هم برای مطالعا ،ش،ری مفید بوده و هم در بررسیهای روستایی و کاربری زمین اسااس کاار قارار
گرفته است (سیف الدّینی .)7927 ،در این تئوری ،مطلوبیت زمین برای کاربریهای مختلف بر اساس معیار فاصاله از
بازار ،ش،کة حم ونق و هزینههای تولید مورد ارزیابی قرار میگیرد؛ از این رو ،زماینهاایی کاه در مجااور ،شا،ر،
ش،کة ارت،اطی و ش،کة حم و نق باشند ،دارای مطلوبیت بیشتر بارای اساتفاده در زمیناههاای مختلاف اقتصاادی
هستند (تقیلو.)7921 ،
مرور مطالعا ،تجربی صور،گرفته در نقاط مختلف ج،ان دربارة کاربری اراضی کشاورزی ،پیامدها و اثارا ،ایان
موضااوع را بااه اشااکال مختلااف اقتصااادی (مااولر و ساایلر ،)9009 ،9اجتماااعی (واساایلی 4و همکاااران،)9071 ،
9
زیستمحیطی (آگراوال 1و همکاران9009 ،؛ اسپارتس 8و همکاران ،)9071 ،کشاورزی (گائو و لیو9070 ،1؛ آمساالو
1- Verburg
2- von Thünen
3- Muller & Zeller
4- Vasile
5- Agarwal
6- Spartz
7- Gao & Liu
8- Amsalu
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و همکاران9001 ،؛ لای 7و همکااران ،)9002 ،کال،ادی و سااختاری (قاادرمرزی7920 ،؛ مشایری و قمااشپساند،
 )7927نشان دادهاند .هرچند مطالعا ،گوناگونی وجود دارند کاه پیامادها و اثارا ،تغییار کااربری ارضای را نشاان
میدهند ،ولی مدلها و مطالعاتی وجود دارند که به بررسی راهکارهای مقابله با کاربری اراضی کشاورزی در روساتاها
پرداختهاند.
برخی پژوهشهای انجامشده دربارة راهکارهای جلوگیری از تغییار کااربری زماینهاای کشااورزی باه ماواردی
1
ازجمله مدیریت پایدار زمین (اشتاینر 9و همکاران9000 ،؛ تان 9و همکاران9002 ،؛ کریستنسان9078 ،4؛ اساتاوگلو
و همکاران ،)9078 ،سیاستهای حفاظتی کااربری زماین (باران اساتروم 8و همکااران9009 ،؛ اساتوار ،و گایلن،1
9079؛ گالنو و لیکز ،)9074 ،9افزایش ب،رهوری کشاورزی (واسکانسلوس 2و همکاران9009 ،؛ رحمان 70و همکااران،
 ،)9078اجرای سیاستهای فقرزدایی و مشوّقهای اقتصادی (رضایی مقدم و کرمای7991 ،؛ اساتاوگلو و همکااران،
)9078؛ تصااوی و اجاارای قااوانین و مااوارد حقااوقی (یوساار 77و همکاااران9078 ،؛ نیااومن 79و همکاااران9071 ،؛
قادرمرزی ،)7920 ،اجرای پروژههای یکپارچاهساازی اراضای (لیاو و همکااران ،)9078 ،اصاالحا ،ارضای و توزیاع
مساااوی زمااین (لیپتااون و ساااهای ،)9071 ،79راهکارهااای اجتماااعی و فرهنگاای (آبولینااا و لااوزادیس9071 ،74؛
اسمالیچو  71و همکاران )9078 ،اشاره کردهاند .بر همین اساس ،میتاوان راهکارهاای مادیریت اراضای کشااورزی
اطراف ش،رها را به شک عواما اجتمااعی  -اقتصاادی ،قاانونی  -سیاساتگاذاری ،فنّای  -سااختاری (کال،ادی) و
مدیریتی  -نظارتی گروهبندی کرد؛ بنابراین ،مسائلة اصالی پاژوهش حاضار ،عادم اساتفادة مناسا از زماینهاای
کشاورزی در ش،رستان سنند بوده و هدف اصلی تحقیق ،استخرا و تعیین راهکارهایی است که باعا جلاوگیری
از تغییر کاربری زمینها یا رهاسازی آنها شود.

مواد و روشها
هدف اصلی این پژوهش ،استخرا و تعیین راهکارهایی است کاه سا ،جلاوگیری از تغییار کااربری زماینهاا یاا
رهاسازی آنها در اطراف ش،رستان سنند شوند .ش،ر سنند  ،ازنظر جغرافیایی با مسااحت  9208کیلاومتر مرباع،
 179کیلومتر تا ت،ران فاصله دارد .این ش،رستان که در غر کشور واقع شده ،از شمال باه ش،رساتان دیوانادره و از
شرق به قروه و از جنو به کامیاران و از غر به مریوان محدود است .موقعیت بخاش مرکازی ش،رساتان سانند
بهعنوان منطقة مورد بررسی در محدودة طول و عرض جغرافیاایی '' 48° 10' 00تاا '' 41° 70' 00درجاة شارقی و
'' 91° 70' 00تا '' 91° 90' 49درجة شمالی قرار دارد (شک )7؛ همچنین با ارتفاعی معاادل  7199متار از ساط
دریا ،جزو مناطق کوهستانی با خصوصیا ،اقلیمی تابستانهای معتدل و زمستانهای سرد بهشمار مایآیاد .حاداک ر
1- Li
2- Steiner
3- Tan
4- Kristensen
5- Ustaoglu
6- Brannstrom
7- Stuart & Gillon
8- Gollnow & Lakes
9- Vasconcelos
10- Rahman
11- Yucer
12- Newman
13- Lipton & Saghai
14- Abolina & Luzadis
15- Smaliychuk
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دما در این ش،رستان حدود  44درجه و حداق آن به  -79/1درجة سانتیگراد مایرساد .بارنادگی سااالنه در ایان
ش،رستان بهطور متوسّط  9421میلیمتر بوده و حداک ر میزان بارندگی روزانة آن 87 ،میلیمتر است.
جامعة آماری پژوهش حاضر را کشاورزان بخش مرکزی ش،ر سنند در دو دهساتان حوماه و آرنادان (= 4200
 )Nدر سال  7921تشکی دادند .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 911 ،نفر تعیین شاد .در ایان پاژوهش از
روش نمونهگیری تصادفی نظاممند و انتسا متناس استفاده شد به این صور ،که از میان  98روساتای موجاود در
این دو دهستان ،ابتدا بهصور ،نظاممند  2روستا انتخا شد ،سپس به شایوة انتساا متناسا برحسا جمعیّات
خانوار هر روستا ،تعداد کشاورزان مورد نظار انتخاا شادند .ابازار اصالی تحقیاق در مرحلاة میادانی پرساشناماة
محقّقساخته براساس م،انی نظری بود.
پرسشنامه ،از دو بخش تشکی شده بود :بخش اوّل ،ویژگیهای فردی یاا جمعیّاتشاناختی (شاام  79متغیّار) و
راهکارهای جلوگیری از تغییر کااربری اراضای کشااورزی (شاام  92گویاه و  4متغیّار قاانونی  -سیاساتگاذاری،
مدیریتی  -نظارتی ،فنّی  -ساختاری ،اجتماعی  -اقتصادی که در جدول  9آورده شدهاند) باود؛ پرساشهاای بخاش
دوّم ،از نوع رت،های بوده که با استفاده از طیف لیکر ،پنجرت،های بین خیلایکام تاا خیلایزیااد رت،اهبنادی شادند.
بهمنظور اطمینان از روایی شکلی و محتوایی پرسشنامه ،ازنظرا ،تخصّصای برخای از کارشناساان و صااح نظاران
سازمان ج،اد کشاورزی استان کردستان و اعضای هیئتعلمی دانشگاه کردستان و بوعلی سینا استفاده شد که پاس
از مطالعة دقیق گویهها ،نظرهای اصالحی آنها در پرسشنامه انجام شاد .باهمنظاور بارآورد پایاایی پرساشناماه از
آزمون پیشآهنگ استفاده شد .برای این منظور 90 ،نسخه از پرساشناماه توسّاط بخشای خاار از جامعاة آمااری
پژوهش (توسّط کشاورزان ش،رساتان همادان) تکمیا شاد و پاس از دادهپاردازی ،ضاری آلفاای کرون،ااخ بارای
سازههای بهکاررفته در پرسشنامه ( )α=%99محاس،ه شد .پردازش دادههای  911پرساشناماه پاس از طای فرایناد
دادهپردازی ،با استفاده از شیوههای آمار توصیفی ازجمله توزیع فراوانی ،درصد و میانگین و آماار اساتن،اطی ازجملاه
مقایسة میانگینها با استفاده از برنامة اس.پی.اس.اس 7.و تحلی عاملی تأییدی با استفاده از نارمافازار لیازرل 9انجاام
شد .برای انجام تحلی عاملی تأییدی ،ابتدا الزم است شاخصهای برازش مدل اندازهگیری شوند .شاخصهاای کلّای
برازش مدل در معادال ،ساختاری ع،ار،اند از:
الف :شاخصهای کلّی برازش مدل شام نس،ت کای اسکوئر به درجاة آزادی ( ،)χ2/dfشااخص ریشاة دوّم میاانگین
تقری  ،9شاخص ریشة دوّم میانگین باقیمانده :4برای شاخص اوّل ،مقادیر  7تا  1آن مناس و مقادیر نزدیک به  9تاا
 9بسیارخو تفسیر میشود .شاخصهای دوّم و سوّم ،عمومیترین شاخص در قضاو ،مدل هستند که مقادار آنهاا
بین  0تا  7متغیّر بوده و هرچه به  0نزدیکتر باشند ،مدل قاب اطمینانتر خواهد بود .در ک مقاادیر کمتار از 0/09
در برازش مدل برای این شاخصها قاب ق،ول هستند (جدول .)7
 :شاخصهای نیکویی برازش شام شاخص نیکاویی بارازش اصاال شاده 1و شااخص نیکاویی بارازش :8ازلحااظ
مطلوبیت هرچقدر مقدار این شاخصها به عدد  7نزدیکتر باشد ،نیکویی بارازش مادل باا دادههاای مشااهدهشاده
بیشتراست .مقدار این دو شاخص باید بزرگتر از  0/2باشد (جدول .)7
)1- Statistical Package for Social Sciences (SPSS
2- Lisrel
)3- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA
)4- Root Mean Square Residual (RMR
)5- Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
)6- Goodness of Fit Index (GFI
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جدول  .1شاخصهای نیکویی برازش مدل اندازهگیری راهکارهای بهکارگیری اراضی کشاورزی رهاشده و بایر
شاخص

سطح

برازش

معنیداری

معیار
مطلو

>0/01

نسبت کای

ریشة دوّم

ریشة دوّم

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

اسکوئر به

میانگین

میانگین

برازش

برازش

نیکویی

نیکویی برازش

درجة آزادی

تقریب

باقیمانده

هنجارشده

تطبیقی

برازش

اصالحشده

<9

<0/09

<0/09

>0/20

>0/20

>0/20

>0/20

شکل  .1نقشة منطقة مورد مطالعه (بخش آرندان و حومه)

 :شاخصهای برازش تط،یقی شام شاخص برازش هنجارشده 7و شاخص برازش تط،یقی :9بهعنوان شااخصهاای
خوبی برای برازندگی مدلهای نظری هستند .مقدار این دو شاخص باید بزرگتر از  0/2باشد (قاسمی.)790 :7929 ،

نتایج
میانگین سنّی کشاورزان برابر  44/88سال است کمسنترین فرد  98سال و مسنترین فرد شارکتکنناده  19ساال
دارد .ازنظر سط سواد %74/2 ،کشاورزان بیسواد %91/9 ،سواد خواندن و نوشتن ،تعداد  10تن با  %91/1تاا مقطاع
دبیرستان تحصی کردهاند %90/4 ،دیپلم و  %2/4باالتر از دیپلم هستند .بیشتر پاساخگویان کشااورز  %29/1مارد و
تن،ا  %7/9زن هستند .میانگین سط زیر کشت کشاورزان  9/9هکتار ،کمترین مقدار سط زیر کشات  0/9هکتاار و
بیشترین مقدار سط زیر کشت  9هکتار بوده اسات .میاانگین درآماد ماهاناة کشااورزان ماورد مطالعاه باه میازان
 7910000تومان بوده ،کمترین مقدار درآمد  794000و بیشاترین میازان درآماد  1100000باوده اسات .توزیاع
فراوانی متغیّر محصول اصلی کشاورزان نشان میدهد که بیشترین درصاد باهترتیا مرباوط باه محصاوال ،گنادم
( ،)%89تو،فرنگی ( )%79و انگور و بادام هرکدام  %0/1است .توزیع فراوانای متغیّار عضاویت در تعااونی نشاان داد
 %71/7عضو تعاونی هستند و  %94/2عضو تعاونی نیستند.
)1- Normed Fit Index (NFI
)2- Comparative Fit Index (CFI
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اولویّتبندی راهکارهای بهکارگیری ب،ینة زمینهای رهاشدة کشاورزی ش،رستان سنند در جادول  9برحسا
میانگین و انحراف معیار آورده شده اسات .بار ایان اسااس ،اصالیتارین راهکارهاا در ب،،اود وضاعیّت رهاشادن یاا
کماستفادهماندن زمینهای کشاورزی ش،رستان سنند ع،ار،اند از -7 :لغو قانون صدور سند مشاع برای زمینهاای
با متراژ پایینتر از میزان کارشناسی؛  -9فرهنگسازی نس،ت به پیامدهای تغییر کااربری زماینهاای کشااورزی بار
محیطزیست و  -9هماهنگی مؤثّر بین سازمانهای متولّی اراضی کشااورزی م ا مراتاع ،زماین شا،ری و غیاره؛ از
طرف دیگر ،مواردی همچون ت،یّة لوازم کشاورزی مورد نیاز کشاورزان توسّاط تعااونی و تجدیاد سااختار کشااورزی
بهمنظور افزایش وسعت اراضی ،اولویّتهای پایین جدول را ط،ق نظر جامعة آماری شام شدند.
جدول  .2اولویّتبندی راهکارهای بهکارگیری بهینه از اراضی رهاشده ازنظر جامعة مورد مطالعه
میانگین

راهکارها

انحراف
معیار

اولویت

لغو قانون صدور سند مشاع برای زمینهای با متراژ پایینتر از میزان کارشناسی

4/81

0/14

7

فرهنگسازی نس،ت به پیامدهای تغییر کاربری زمینهای کشاورزی بر محیطزیست

4/17

0/89

9

مراتع ،زمین ش،ری و...

4/42

0/19

9

درنظرگرفتن پاداشهای ویژه برای کشاورزانی که زمینهایشان را رها نکردهاند

4/44

0/18

4

دادن تشویقی به کشاورزانی که در اراضی شی دار و کوهستانی مشغول به فعّالیّت هستند

4/47

0/82

1

فرهنگسازی پیامدهای منفی تغییر کاربری زمینهای کشاورزی بر امنیّت غذایی

4/99

0/94

8

بهکارگیری سیستمهای مدیریت اراضی براساس تجربة موفّق سایر کشورها

4/94

0/82

1

فعّالکردن بخش تعاونی بهمنظور نگ،داری ،فروش و بازاریابی محصوال،

4/97

0/99

9

نظار ،قوی و مؤثّر سازمان ج،اد کشاورزی در عدم واگذاری و فروش اراضی حومة ش،ر

4/90

0/89

2

استفاده از الگوی انتقال حقوق توسعه برای حفاظت از زمینهای کشاورزی

4/99

0/87

70

حمایت از افراد کارآفرین بهمنظور احیای زمینهای شی دار بدون استفادة حاشیة ش،ر

4/98

0/12

77

اجرای دقیق قانون جلوگیری از تقسیم اراضی ار از حداق کارشناسی

4/91

0/29

79

نظار ،دقیق و جدّی بر اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

4/94

0/84

79

ت،دی زمینهای کوچک و کماستفاده با ب،رهوری پایین به ب،رهبرداریهای بزرگتر

4/94

0/91

74

مکانیزهکردن زمینهای کشاورزی

4/99

0/18

71

تصوی و اجرای قوانینی که باع جلوگیری از خردشدن زمینهای کشاورزی میشوند

4/99

0/27

78

درنظرگرفتن مشوّقها برای استفاده و بهکارگیری روشهای جدید کشاورزی

4/90

0/22

71

اولویّت برای تغییر کاربری اراضی درجة سه و چ،ار

4/79

0/21

79

ت،دی اراضی زراعی به باغ در اراضی شی دار

4/71

0/98

72

یکپارچهکردن اراضی تکّهتکّهشده از طریق طر های ب،سازی روستایی

4/78

0/94

90

نظار ،بر آییننامة اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن

4/74

0/99

97

اجرای دقیق قانون جلوگیری از دیوارکشی اراضی ،خشککردن باغا ،،برداشت و افزایش شن و ماسه

4/77

0/11

99

استفاده از کمکهای دولت برای کسا نی که زمینهایشان را یکپارچه کردهاند

4/02

0/29

99

بهکارگیری سیاستهای ساختاری کاهش فقر براساس تجربة بانک ج،انی و فائو

4/01

0/22

94

سپردن زمین بالکشت (به هر علّتی مانند فو ،مالک) به شرکت تعاونی تولید منطقه

9/91

0/21

91

اصال قانون تصرّف دولت بر زمینهایی که بالکشت باقی بمانند از  1سال به  9سال

9/91

0/92

98

شناسایی و معرّفی روشها و طر های جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها

9/97

0/27

91

درنظرگرفتن اعت،ار بهمنظور صرف در امور کشاورزی توسّط تعاونی

9/11

0/29

99

هماهنگی مؤثّر بین سازمانهای متولّی اراضی کشاورزی م
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ادامة جدول  .2اولویّتبندی راهکارهای بهکارگیری بهینه از اراضی رهاشده ازنظر جامعة مورد مطالعه
اجرای رأی دیوان عدالت اداری م،نی بر اینکه گرفتن جریمه از متخلّف باع صدور مجوّز تغییر کااربری زماین
نشود

9/18

0/24

92

تحقیق و ترویج بیشتر در زمینة نحوة ب،،ود کشاورزی در زمینهای نامساعد

9/19

0/20

90

توصیة استفاده از سیستمهای زراعی دیم در نواحی شی دار و مرتفع

9/17

7/07

97

توجّه به عواق عدم استفاده از زمینهای کشاورزی ازجمله وقوع سی و بیابانیشدن

9/82

7/09

99

تشکی کشت و صنعتها

9/81

7/04

99

تشکی تعاونیهای تولید کشاورزی و برطرفکردن مشکال ،آنها

9/81

7/01

94

تصوی مجدّد قانون احدا بنا در زمینهای کشاورزی تا میزان  %4مساحت زمین

9/89

7/02

91

تشکی شرکت س،امی زراعی

9/11

7/77

98

گسترش مزارع تجاری اطراف ش،رها

9/17

7/79

91

ت،یّة لوازم کشاورزی مورد نیاز کشاورزان توسّط تعاونی

9/49

7/71

99

تجدید ساختار کشاورزی بهمنظور افزایش وسعت اراضی

9/49

7/72

92

خیلیکم =  ،1کم =  ،2تااندازهای =  ،3زیاد =  ،4خیلیزیاد = 5

در مرحلة بعد پژوهش ،بهمنظور اندازهگیری روابط متغیّرهای مشاهدهشده با سازه های مربوطه از تحلیا عااملی
تأییدی استفاده شد .این آزمون در شرایطی صاور ،گرفات کاه تماام ساازههاا اجاازه داشاتند آزاداناه باا یکادیگر
هم،ستگی برقرار کنند .پیش از آزمون ک مدل اندازهگیری ،برازش شاخصهای سازه و پایایی و روایی ساازههاا نیاز
7
آزمون شدند .براساس نتایج حاص از خروجی نرمافزار لیزرل ،ابتدا اعداد مرباوط باه بارهاای عااملی و مقاادیر تای
محاس،ه و بررسی شدند .بارهای عاملی مناس باید مقادیر باالی  0/1یا با کمی اغماض  0/4باشاند .مقاادیر تای نیاز
باید بزرگتر از قدر مطلق  7/28بوده و چنانچه کمتر از این مقدار باشند ،به این معنی است که این نشانگرها تواناایی
سنجش سازة مربوطه را ندارند (نوروزی و نجا.)991 :7921 ،،
در این پژوهش ،نتایج کس شده نشان داد که مقادیر محاس،هشدة آمارة تی برای هر نشاانگر بااالی  7/28اسات؛
همچنین بارهای عاملی همگی باالتر از  0/1بهدست آمدناد؛ بناابراین ،مایتاوان هامساویی ساازههاای مرباوط باه
راهکارهای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی را در این پژوهش معت،ر و مورد تأیید دانست (جدول .)9
جدول  .3مدل اندازهگیری راهکارهای بهکارگیری بهینة اراضی کشاورزی رهاشده و بایر
بار

مقدار

عاملی

تی

0/19

8/77

در هنگام تغییر کاربری از زمینهایی استفاده شود که قابلیت کمتری برای کشاورزی دارند

0/17

9/99

اجرای دقیق قانون جلوگیری از دیوارکشی اراضی ،خشککردن باغا ،،برداشت و افازایش شان و ماساه،
دپوی زباله و...

0/12

1/91

قانونی-

لغو قانون صدور سند مشاع برای زمینهای کشاورزی با متراژ پایینتر از میزان کارشناسی

0/11

8/94

سیاستی

تأکید بر قوانینی که باع جلوگیری از خردشدن زمینهای کشااورزی مایشاوند؛ م ا قاانون حاداق
وسعت اراضی بهمنظور استفادة مناس فنّی و اقتصادی

0/84

9/02

جلوگیری از تقسیم اراضی ار از حداق کارشناسی

0/19

1/09

راهکارها

نشانگرها
تصوی مجدّد قانون احدا بنا در زمینهای کشاورزی تا میازان  %4مسااحت زماین باهگوناهای کاه از
 800متر مربع تجاوز نکند

ت،دی زمینهای کوچک و کماستفاده با ب،رهوری پایین به ب،رهبرداریهای بزرگتر و با سود بیشتر

0/17

8/99

حمایت از افراد کارآفرین بهمنظور احیای زمینهای شی دار بدون استفادة حاشیه ش،ر

0/14

2/79

استفاده از الگوی انتقال حقوق توسعه برای حفاظت از اراضی کشاورزی

0/19

1/19

1- T-Value
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ادامة جدول  .3مدل اندازهگیری راهکارهای بهکارگیری بهینة اراضی کشاورزی رهاشده و بایر

مدیریتی -
نظارتی

فنی – ساختاری

اجتماعی -
اقتصادی

سپردن زمین بالکشت به هر علّتی (مانند فو ،مالک) به شرکت تعاونی مربوطه
جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
نظار ،قوی سازمانهای کشاورزی در عدم واگذاری و فروش زمینهای کشاورزی اطراف ش،رها
هماهنگی قوی بین سازمانهای متولّی اراضی کشاورزی مانند مراتع ،زمین ش،ری و...
بهکارگیری سیستمهای مدیریت اراضی براساس تجربة موفّق سایر کشورها
تشکی تعاونیهای تولید کشاورزی و برطرفکردن مشکال ،آنها
گسترش مزارع تجاری اطراف ش،رها
اصال قانون تصرّف دولت بر زمینهایی که بال کشت باقی بمانند از  1سال به  9سال
اجرای رأی دیوان عدالت اداری م،نی بر اینکه گرفتن جریمه از متخلّف باع صدور مجوّز تغییار کااربری
زمین نشود
نظار ،دقیق و جدّی بر اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی
ت،یّة لوازم کشاورزی مورد نیاز کشاورزان توسّط تعاونی
نظار ،بر آییننامة اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن
تجدید ساختار کشاورزی بهمنظور افزایش وسعت اراضی
درنظرگرفتن اعت،ار بهمنظور صرف در امور کشاورزی توسّط تعاونی
اقداماتی برای نگ،داری ،فروش و بازاریابی محصوال ،که توسّط تعاونیها انجام میشود
یکپارچهکردن اراضی
مکانیزهکردن زمینهای کشاورزی
بهکارگیری سیاستهای کاهش فقر براساس تجربة بانک ج،انی و فائو
تحقیق و ترویج بیشتر در زمینة نحوة ب،،ود کشاورزی در زمینهای نامساعد
ت،دی اراضی زراعی به باغ در اراضی شی دار
توصیة استفاده از سیستمهای زراعی دیم در نواحی شی دار و مرتفع
تشکی کشت و صنعتها
تشکی شرکت س،امی زراعی
فرهنگسازی نس،ت به پیامدهای منفی و عواق تغییر کااربری زماینهاای کشااورزی بار روی امنیّات
غذایی مردم
دادن مشوّق از طرف دولت برای کسانی که زمینهایشان را یکپارچه کردهاند
درنظرگرفتن پاداشهای ویژه برای کشاورزانی که زمینهایشان را رها نکردهاند
دادن تشویقی به کشاورزانی که در اراضی شی دار و کوهستانی مشغول به فعّالیّت هستند
توجّه به عواق عدم استفاده از زمینهای کشاورزی ازجمله وقوع سی و بیابانیشدن زمینها
درنظرگرفتن پاداشهایی برای استفاده و بهکارگیری روشهای جدید کشاورزی
فرهناگساازی نسا،ت باه پیامادهای منفای و عواقا تغییار کااربری زماینهاای کشااورزی بار روی
محیطزیست انسان

0/11
0/81
0/88
0/82
0/17
0/19
0/82
0/12

1/91
9/08
70/94
1/19
1/89
8/18
2/11
9/14

0/99

1/89

0/87
0/81
0/11
0/19
0/99
0/89
0/89
0/92
0/97
0/11
0/82
0/98
0/12
0/19

9/99
2/99
9/08
8/02
9/71
8/08
2/92
1/18
8/84
1/99
2/74
9/49
1/99
9/91

0/89

1/98

0/84
0/19
0/89
0/81
0/19

9/14
9/02
0/89
8/18
1/48

0/17

8/98

پس از بررسی مقادیر بارهای عاملی و معنیداری ،باید روایی تشخیصی متغیّرهای مدل بررسی شاود .بارای ایان
منظور ،از یک ماتریس قطری استفاده شد که در قطر آن مجذور میانگین واریاانس اساتخرا شاده قارار داده شاد و
هم،ستگی بین تمام راهکارها در زیر قطر آورده شد .باالتربودن مقدار مجذور میانگین واریانس استخرا شده از تماام
هم،ستگیهای موجود در ردیف خود نشانة مناس،ت روایی تشخیصی عام های استخرا شده است (جدول .)4
جدول  .4مجذور میانگین واریانس استخراجشده با ماتریس همبستگی بین متغیرهای مدل
متغیّرهای مکنون
قانونی – سیاستگذاری ()7
مدیریتی  -نظارتی ()9
فنّی  -ساختاری ()9
اجتماعی  -اقتصادی ()4

1
0/11
0/18
0/44
0/19

2
0/18
0/91
0/89
0/81

3
0/44
0/89
0/19
0/19

4
0/19
0/81
0/19
0/89

میانگین
9/71
9/77
9/99
9/09

انحراف معیار
0/189
0/997
0/892
0/989

موحدی و جوانمردی /جغرافیا و پایداری محیط 791-90 )7901( 90
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ط،ق نتایج حاص از تحلی مدل ساختاری (جدول  ،)1مقدار مجذور کای بارای قضااو ،در ماورد خطّایباودن
ارت،اط سازههای مکنون برابر با  789/18در سط معنایداری ( )0/00019باهدسات آماد .براسااس معیاار مطلاو
برازش مدل ،شاخص نس،ت مجذور کای به درجة آزادی بایستی کوچکتر از  9باشد که مقدار نس،ت بهدساتآماده،
 7/299بود .با توجّه به نس،ت بهدستآمده ،دادههای محاسا،هشاده باا مادل فرضای مطابقات مناسا را داشاته و
نشاندهندة تأیید مدل است .ریشة میانگین مجذور خطای تقری برابر با  0/018بهدست آمد .با توجّه باه آنکاه حادّ
معیار مطلو کمتر از  0/09است ،لذا این شاخص برازش نیز قاب ق،ول بود .سایر شاخصها کاه هرکادام وج،ای از
برازش مدل ساختاری را نشان میدهند ،در جدول  1آمده است .با توجّه به شاخصهای ارزیابی برازندگی کا مادل
میتوان نتیجه گرفت ،مدل ن،ایی از برازش قاب ق،ولی برخوردار و نیازمند اصالحا ،تکمیلی ن،وده است.
با توجّه به مقادیر دو آمارة تی و ضری تعیین ،متغیّرهای آشکار تعریفشده بهخوبی توانستهاند وظیفاة سانجش
متغیّرهای پن،ان را انجام دهند (جادول  .)8مقاادیر بارهاای عااملی اساتاندارد نیاز نشاان مایدهناد کاه در میاان
راهکارهای بهکارگیری ب،ینة زمینهای بایرمانده و رهاشدة کشاورزی ،ازنظر جامعه راهکار قانونی  -سیاساتگاذاری
با بار عاملی  0/99مؤثرترین راهکار بودهاند .مقدار ضری تعیین مربوط به این متغیّر نیز بیانگر آن اسات کاه  0/84از
ک ّ کوواریانس ت،یینشده توسّط این راهکارها در مادل لحااظ شاده و  0/98از کوواریاانس بااقیماناده مرباوط باه
اثرگذاری این متغیّر بر دیگر عوام یا متغیّرهایی است که در مدل لحاظ نشدهاند (جدول .)8
راهکار قانونی  -سیاستگذاری با بار عاملی  0/99اوّلین گروه از راهکارها هستند که این گروه شاام راهکارهاای
ذی هستند :نظار ،بر آییننامة اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امار مساکن،
قرار سپردن زمین بالکشت به هر علّتی (مانند فو ،مالک) به شرکت تعاونی مربوطه ،تصاوی دوباارة قاانون احادا
بنا در زمینهای کشاورزی تا میزان  %4مساحت زمین بهگونهای که از  800متر مربع تجاوز نکند ،تأکید بار قاوانینی
که باع جلوگیری از خردشدن زمینهای کشاورزی میشوند؛ م ا قاانون حاداق وساعت اراضای بارای اساتفادة
مناس فنّی و اقتصادی ،ت،دی زمینهای کوچک و کماستفاده با ب،رهوری پایین به ب،رهبارداریهاای بازرگتار و باا
سود بیشتر و اجرای دقیق قانون جلوگیری از دیوارکشی اراضی ،خشککردن باغا ،،برداشت و افزایش شن و ماساه،
دپوی زباله و غیره حمایت از افراد کارآفرین بهمنظور احیای زمینهای شی دار بدون استفادة حاشایة شا،ر (جادول
.)8
راهکار مدیریتی  -نظارتی با بار عاملی  ،0/94دوّمین گروه مؤثّر در میان راهکارهای بهکارگیری ب،ینة زمینهاای
بایرمانده و رهاشدة کشاورزی هستند؛ ازجملة این راهکارها میتوان به جلاوگیری از تغییار کااربری اراضای زراعای و
باغها ،نظار ،قوی سازمانهای کشاورزی بر عدم واگذاری و فروش زمینهای کشااورزی اطاراف شا،رها ،همااهنگی
قوی بین سازمانهای متولّی زمینهای کشاورزی مانند مراتع ،زمین ش،ری و غیره بهکارگیری سیستمهای مادیریت
اراضی براساس تجربة موفّق سایر کشورها ،تشکی تعاونیهاای تولیاد کشااورزی و برطارفکاردن مشاکال ،آنهاا،
تشکی شرکت س،امی زراعی و اصال قانون تصرّف دولت بر زمینهایی که  1سال بالکشت باقی بمانند ،اشاره کرد.
جدول  .5شاخصهای نیکویی برازش مدل اندازهگیری راهکارهای بهکارگیری بهینة اراضی رهاشده و بایر کشاورزی
نسبت کای

ریشة دوِم

ریشة دوّم

شاخص

شاخص

شاخص

شاخص

اسکوئر به

میانگین

میانگین

برازش

برازش

نیکویی

نیکویی برازش

درجة آزادی

تقریب

باقیمانده

هنجارشده

تطبیقی

برازش

اصالحشده

0/018

0/087

0/21

0/29

0/29

0/27

<0/09

<0/09

>0/20

>0/20

>0/20

>0/20

شاخص

مجذور

سطح

برازش

کای

معنیداری

مقادیر

789/1

0/001

7/299

معیار
مطلو

-

>0/01

<9
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راهکار فنّی  -ساختاری با بار عاملی  ،0/19سوّمین گاروه از راهکارهاای باهکاارگیری ب،یناة اراضای بایرماناده و
رهاشدة کشاورزی هستند .این گروه شام راهکارهای ذی هساتند :تجدیاد سااختار کشااورزی باهمنظاور افازایش
وسعت اراضی؛ درنظرگرفتن اعت،ار بهمنظور صرف در امور کشاورزی توسّط تعاونی؛ اقداماتی برای نگ،داری ،فاروش و
بازاریابی محصوال ،که توسّط تعاونیها انجام میشود؛ یکپارچهسازی اراضی؛ مکاانیزهکاردن زماینهاای کشااورزی؛
بهکارگیری سیاستهای کاهش فقر براساس تجربة بانک ج،انی و فائو؛ تحقیق و ترویج بیشتر در زمینة نحاوة ب،،اود
کشاورزی در زمینهای نامساعد؛ ت،دی زمینهاای کشااورزی باه بااغ در اراضای شای دار؛ توصایه باه اساتفاده از
سیستمهای زراعی دیم در نواحی شی دار و مرتفع؛ تشکی کشت و صنعتها و تشکی شرکت س،امی زراعی.
راهکارهای اجتماعی  -اقتصادی ،همچون فرهنگساازی نسا،ت باه پیامادهای منفای و عواقا تغییار کااربری
زمینهای کشاورزی بر روی امنیّت غذایی مردم؛ دادن مشوّق به کشاورزانی که در زمینهای شای دار و کوهساتانی
مشغول به فعّالیّت هستند؛ توجّه به عواق عدم استفاده از زمینهای کشاورزی ازجملاه وقاوع سای و بیاباانیشادن
زمینها نیز ازجمله راهکارهای ب،ینة بهکارگیری اراضی بایرمانده هستند .این گروه از راهکارهای با باار عااملی ،0/11
چ،ارمین گروه راهکارهای ب،ینة اراضی بایرمانده بودهاند.
نتایج نشان میدهند که میانگین همة راهکارهای قانونی  -سیاستگذاری ،مدیریتی  -نظارتی ،فنّای  -سااختاری
و اجتماعی – اقتصادی ،باالتر از میانگین نظاری ( )9ارزیاابیشاده و ساط معنایداری آن نیاز بارای هماة ابعااد و
راهکارها معنیدار است (جدول )1؛ بنابراین ،در شرایط موجود همة راهکارهای بهکارگیری ب،یناة زماینهاای باایر و
رهاشده تأثیرگذار بوده ،امّا میزان آنها براساس میانگین عددی در حادّ متوسّاط باه بااال اسات .بیشاترین میاانگین
بهدستآمده در میان راهکارها متعلّق به راهکارهای فنّی  -ساختاری و در مرت،ة دوّم مدیریتی  -نظارتی است.
جدول  .6بارهای عاملی و معیارهای برازش راهکارهای بهینه بهکارگیری اراضی بایرماندة کشاورزی
متغیّرهای پنهان

راهکارها

متغیّرهای آشکار

بار عاملی

خطای استاندارد

آمارة تی

ضریب تعیین

قانونی – سیاستگذاری ()G-M

0/99

0/92

1/92

0/84

مدیریتی – نظارتی ()K-F

0/94

0/88

8/91

0/19

فنّی  -ساختاری ()T-A

0/19

0/17

1/19

0/44

اجتماعی  -اقتصادی ()A-F

0/11

0/11

9/42

0/92

پایایی ترکیبی

0/197

شکل  .2مقادیر بارهای عاملی استاندارد مربوط به مدل راهکارهای بهکارگیری بهینة اراضی رهاشده و بایر کشاورزی (خروجی نرمافزار لیزرل)
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جدول  .7مقایسة میانگین راهکارهای بهینة بهکارگیری اراضی رهاشده و بایر کشاورزی با میانگین نظری
مطلوبیت عددی مورد آزمون ()3
راهکارها

میانگین

آمارة آزمون تی

سطح معنیداری

تفاوت از حدّ مطلوب

قانونی  -سیاستگذاری
مدیریتی  -نظارتی
فنّی  -ساختاری
اجتماعی  -اقتصادی

9/977
9/997
9/499
9/072

9/929
9/918
4/199
9/429

0/002
0/071
0/009
0/072

0/977
0/997
0/499
0/072

فاصلة اطمینان %55
پایینتر
0/029
0/099
0/791
0/942

باالتر
0/199
0/980
0/411
0/814

بحث
تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و بایرماندن و رهاکردن آنها ،یکی از م،متارین چاالشهاای پایش روی بخاش
کشاورزی و روستایی هست ،این تغییرا ،طی دهههای اخیر آثاار مختلاف اجتمااعی ،اقتصاادی و محایطزیساتی را
بههمراه داشته و مدیریت آن همواره یکی از چالشهای اساسی پایش روی سیاساتگاذاران و تصامیمساازان باوده
است .یافتههای پژوهش حاضر بیانگر آن است که ساختار پیشان،ادی بارای راهکارهاای باهکاارگیری ب،یناة اراضای
رهاشده و بایر کشاورزی در چ،ار بُعد بررسی شده ،مورد تأیید اسات و راهکارهاای چ،اربعادی در مقایساه باا دیگار
راهح ها دارای اعت،ار بیشتری است .با توجّه به روایی تشخیصی و بارهای عاملی و پایایی ترکی،ی باهدساتآماده در
این پژوهش میتوان راهکارهای بهکارگیری ب،ینة اراضی رهاشده و بایر کشاورزی را در قال چ،اار بعاد اجتمااعی -
اقتصادی ،فنّی  -ساختاری ،مدیریتی  -نظارتی و قانونی  -سیاستگذاری باه برناماهریازان و سیاساتگاذاران حاوزة
حفاظت کاربری اراضی کشاورزی منطقه معرّفی کرد .در میان راهکارهای بررسیشاده در ش،رساتان سانند ازنظار
جامعة مورد مطالعه راهکار قانونی  -سیاستگذاری با بار عاملی  0/99مؤثرترین راهکار بوده است .با توجّاه باه اینکاه
کاربریهای زمینهای کشاورزی حاشیة ش،رها همانگونه که در م،انی نظری هم اشاره شد ،به دالیا م،مّای پدیاد
میآید که م،مترین آن ب،رة اقتصادی و فروش زمین برای کس سود بیشتر اسات و زماینهاایی کاه در مجااور،
ش،ر ،ش،کة ارت،اطی و ش،کة حم و نق باشند ،دارای مطلوبیت بیشتر برای ب،رة اقتصادی هستند (تقایلاو7921 ،؛
براتی و همکاران7921 ،؛ فاطمی و همکاران7921 ،؛ مولر و سایلر .)9009 ،باه هماین دلیا  ،یکای از م،امتارین و
مؤثّرترین راهکارها که در این پژوهش مشخّص شد ،راهکارهای قانونی و سیاساتگاذاری باود .باهنظار مایرساد در
منطقة مورد مطالعه (ش،رستان سنند ) ،این عام میتواند عوام دیگر را به خود وابساته کناد و تاا حادود زیاادی
مانع کاربریهای اراضی کشاورزی در اطراف ش،ر شود؛ بنابراین ،الزم اسات تاا باا وضاع قاوانین اساسای و شافاف و
اجرای سیاستهای الزماالجرا در زمینة کاربریهای زمینهای اطراف ش،ر و باا برناماهریازی و نظاار ،جادّی ،ایان
مشک را مدیریت کرد .ازجمله راهکارهای قانونی و سیاستگذاری که در پژوهش حاضر مشخّص شد کاه از اولویّات
باالتری برخوردار هستند ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 -7نظار ،بر آییننامة اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بارای امار مساکن؛  -9لغاو
قانون صدور سند مشاع برای زمینهای با متاراژ پاایینتار از میازان کارشناسای؛  -9تأکیاد بار قاوانینی کاه باعا
جلوگیری از خردشدن زمینهای کشاورزی میشوند؛ مانند قانون حداق وسعت اراضی برای استفادة مناسا فنّای و
اقتصادی؛  -4اجرای دقیق قانون جلوگیری از دیوارکشی اراضی؛  -1خشککردن باغاا ،،برداشات و افازایش شان و
ماسه ،دپوی زباله و سایر نخالهها؛ -8حمایت از افراد کارآفرین بهمنظور احیای زماینهاای شای دار بادون اساتفادة
حاشیة ش،ر؛  -1فرهنگسازی نس،ت به پیامدهای تغییر کاربری زمینهای کشاورزی بر محایطزیسات و همااهنگی
مؤثّر بین سازمانهای متولّی اراضی کشاورزی مانند مراتع ،زمین ش،ری و غیره.
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نتایج این پژوهش نشان داد که یکی از راهکارهای بهکارگیری ب،ینة زمینهاای بایرماناده و رهاشادة کشااورزی،
راهکار مدیریتی  -نظارتی است که در این زمینه میتوان به نظار ،دقیق و جدّی بار اجارای قاانون حفاظ کااربری
اراضی زراعی و باغی اشاره کرد .از آنجا که چنین نتیجهای برای اروپا (اشاتاینر و همکااران9000 ،؛ تاان و همکااران،
9002؛ کریستنسن9078 ،؛ نیومن و همکاران ،)9071 ،آمریکا (استوار ،و گیلن ،)9079 ،ترکیه (یوسر و همکااران،
)9078؛ نیز بهدست آمده است؛ بنابراین ،اجرای چنین راهکاری میتواند درحقیقت بخشای از مشاکال ،مرباوط باه
عدم استفاده از اراضی کشاورزی رهاشده را حا کناد؛ از ساوی دیگار ،توجّاه باه ایان راهکاار در منااطق مختلاف
کشورمان ازجمله سنند (قاادرمرزی ،)7920 ،ت،ریاز (قن،اران و مااهر ،)7929 ،بابلسار (داداشپاور و محسانزاده،
 ،)7927تفت (متوسلی و همکاران )7921 ،نیز ارزشمندی این عام را بیش از پیش نشان داده است؛ بناابراین ،الزم
است مسئولین و برنامهریزان در سط استان کردستان و ش،رستان سانند  ،نظاار ،و مادیریت جادّی بار اجارای
قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی اعمال کنند.
راهکار مؤثّر دیگر در بین راهکارهای بهکارگیری ب،یناة اراضای بایرماناده و رهاشادة کشااورزی کاه در پاژوهش
حاضر مشخّص شد ،راهکار فنّی  -ساختاری است .این راهکار ،باه وضاعیّت زماین ازنظار کیفیّات ،خاا  ،ب،ارهوری
کشاورزی ،وضعیّت جغرافیایی ،وضع پستی و بلندی و یکپارچگی اراضی و اصالحا ،ارضی مربوط مایشاود .از آنجاا
که چنین نتیجهای توسّط آبولیناا و لاوزادیس ( )9071در لیتاوانی؛ واسایلی و همکااران ( )9071در روماانی؛ لای و
همکاران ( )9002و لیو و همکاران ( )9078در چین؛ بران استروم و همکاران ( )9009و گاالنو و لیکاز ( )9074هار
دو در برزی  ،واسکانسلوس و همکاران ( )9009در گینة بیسائو ،نیز بهدست آمده است میتوان بر درساتی و اهمّیّات
اجرای این راهکار برای ح ّ مشکال ،مربوط به عدم استفاده از اراضی کشااورزی رهاشاده در اطاراف شا،رها تأکیاد
کرد؛ از سوی دیگر ،توجّه به این راهکار در ایران که توسّاط براتای و همکااران ( )7921و ساعدی و عاواطفی اکما
( )7921نیز نشان داده شده است ،اهمّیّت کاربرد و امکان پاسخگویی راهکارهای فنّی  -کال،دی یا فضاایی در زمیناة
حفظ و بهکارگیری زمینهای رهاشدة کشاورزی را بیشتر میکند.
راهکارهای اجتماعی  -اقتصادی ،همچاون فرهناگساازی نسا،ت باه پیامادها و عواقا منفای تغییار کااربری
زمینهای کشاورزی (پیامدهایی مانند تخری محیطزیست ،وقوع سی و بیابانیشدن زمینها) ازجملاه راهکارهاایی
هستند که در این پژوهش ازنظر کشاورزان بهمنظور استفاده از اراضی بایرماناده ماؤثّر باودهاناد .از آنجاا کاه چناین
نتیجهای توسّط آگاراوال 7و همکااران ( )9009در آمریکاا؛ آبولیناا و لاوزادیس ( )9071در لیتاوانی؛ اسامالیچو و
همکاران ( )9078در اکراین ،استاوگلو و همکاران ( )9078در ایتالیا ،نیز بهدست آماده اسات ،مایتاوان بار اهمّیّات
اجرای این راهکار برای ح ّ مشکال ،مربوط به عدم استفاده از زمینهای کشاورزی رهاشاده در اطاراف شا،رها پای
برد؛ از سوی دیگر ،توجّه به این راهکار در ایران نیز که توسّاط براتای و همکااران ( ،)7921رضاایی مقادم و کرمای
( )7991و فاطمی و همکاران ( )7921نشان داده شده است ،این نتیجه را که عواما اقتصاادی  -اجتمااعی راهکاار
مؤثّری در جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند را میتوان بهعنوان یک عام م،م در منطقاه اساتفاده
کرد.

نتیجهگیری
وضع قوانین و اجرای سیاستهای کارشناسی در مقابله با تغییر کاربری زمینهای کشااورزی حاشایة شا،ر سانند
که به شکلی رهاشده و بایرماندهاند ،یکی از اصلیترین و م،مترین راهکارهایی است که در پاژوهش حاضار مشاخّص
1- Agarwal
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شد .این مسئله از دیدگاه کشاورزان از اهمّیّت باالتری نس،ت به سایر عوام برخوردار بود؛ بنابراین ،بارای جلاوگیری
از کاربری اراضی کشاورزی و مدیریت پایدار زمینهای کشااورزی مایبایسات تلفیقای از سیاساتهاا و راهکارهاای
قانونی بهکار گرفته شود .ازجملة این سیاستها میتوان به موارد ذی اشاره کرد :جلوگیری از افزایش بیرویة قیمات
زمین ،در کنار اخذ عوارض کمتر از کشاورزان حاشیة ش،ر؛ اصال و تصاوی قاوانین جدیاد در راساتای حفاظات و
استفادة ب،ینه از اراضی کشاورزی حاشیة ش،رها؛ وحاد ،و یکپاارچگی مادیریت و قاانونگاذاری در حاوزة اراضای
کشاورزی و منابع ط،یعی بهویژه اراضی رهاشده و اجرای برنامة آمایش سرزمین.
با توجّه به اینکه سیاست هاای توساعة کشااورزی در روساتا ،نظیار یکپارچاهساازی اراضای ،شا،کة آ رساانی،
فعّالیّتهای آموزشی ترویجی و طر های مشارکت مردمی ،باا مواناع و مشاکال ،زیاادی مواجاه هساتند ،ضارور،
برنامهریزی ،نظار ،و مدیریت دقیقتر و جدّیتر در این زمینهها بهوبژه زماینهاای باایر و رهاشاده ،اجتناا ناپاذیر
است؛ بنابراین ،حمایتهای اقتصادی ،فنّی  -کال،دی و مدیریتی  -قانونی باید بایش از پایش در بااالبردن ب،ارهوری
کشاورزی و کمک به وضعیّت جامعة روستایی مورد توجّه قرار گیرد .درن،ایات ،ضارور ،آغااز مطالعاا ،و گساترش
طر های یکپارچهسازی اراضی و ساماندهی اراضی بایر و رهاشده بیش از پیش در منطقه احساس میشود .این امار،
مستلزم تعام بیشتر کشاورزان و سازمانهای اجرایی بوده ،همچنین الزم است باا برناماههاای آموزشای و ترویجای
بهویژه در زمینة حفاظت کاربری اراضی کشاورزی ،مسائ و مشکال ،زمینهای کشاورزی حاشیة شا،رها و رهاشاده
ازطریق رسانهها و فنّاوریهای اطّالعاتی و ارت،اطی موجود برطرف شود.
پیشن،اد میشود با نظار ،و مدیریت بر اجرای قوانین کااربری زماین از تغییار کااربریهاای اراضای کشااورزی
جلوگیری شده و در صور ،رهاشدن ،متروکهماندن و مخروبهبودن زمینهای اطراف شا،ر از کااربریهاایی همچاون
ب،داشتی  -درمانی ،آموزشی ،فضای س،ز ،تفریحی ،فرهنگی ،ورزشی و غیره استفاده شود؛ همچناین بارای مادیریت
ب،تر اراضی کشاورزی حاشیة ش،رها موارد ذیا پیشان،اد مایشاود :بسترساازی بارای مشاارکت بخاش دولتای و
خصوصی در توسعة مجدّد و کاربرد ب،ینة اراضی رهاشده و بایرماندة روستایی و پیرامون ش،رها؛ تخصایص اعت،اارا،
کمب،ره و طوالنیمدّ ،در کنار اساتفاده ازنظارا ،کارشناسای و پ،ناهبنادیهاای سارزمینی؛ تشاویق روساتاییان و
ب،رهبرداران کشاورزی برای استفاده از حداک ر ظرفیت امال و اراضی تحت تملّک خود و زمینهای باایر و رهاشاده
و چندتکّهشده؛ اعطای تس،یال ،ویژة بانکی برای روستاییانی که تمای دارند از توسعة مجدّد اماال خاود حاداک ر
استفاده را ب،رند.
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