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A B S T R A C T 

Article Type: Research article 
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, technical-

structural, 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. 
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 شهرستان سنندج رهاشده و بایر در کشاورزی اراضی کارگیریهب کارهایهار

 9سینا جوانمردی ،*7رضا موحدی

 دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران دانشیار آموزش کشاورزی، 7
 آموزش عالی عمران و توسعه، همدان، ایران سةسّمؤروستایی،  توسعةارشد آموختة کارشناسیدانش 9

 چکیده  مشخّصات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله:
 هاای کشااورزی حاشایة شا،رها،    ماندن و رهااکردن زماین  استفادهکشاورزی، بی هایزمین کاربری تغییر

 هاای  دهاه  طای  تغییارا،،  این بخش کشاورزی و روستایی است. های پیش روی چالش ترین م،م از یکی

به هماین سا، ، پاژوهش     است؛ داشتههمراه به را محیطی و زیست اقتصادی اجتماعی، مختلف اخیر آثار

 کشااورزان  دیادگاه  های کشااورزی از راهکارهای جلوگیری از تغییر کاربری زمین شناسایی با هدف حاضر

تشاکی    (N = 4200)را کشاورزان بخش مرکزی ش،رستان سانند    تحقیق این آماری جامعة. شد انجام

 از گیاری،  نموناه  برای و شد تعیین نفر 911 کوکران، فرمول از استفاده بادرمجموع ها  نمونه . حجماند داده

بود که روایای آن   نامهپرسش ها داده یآور جمع شد. ابزار تصادفی سیستماتیک استفاده گیری نمونه روش

و  آزماون  شیپا توسّط گروه کارشناسان سازمان ج،اد کشاورزی اساتان کردساتان و پایاایی آن باا انجاام      

تعیاین راهکارهاای جلاوگیری از تغییار      بارای  .قرار گرفت دییتأمورد  99/0 میزانمقدار آلفای کرون،اخ به

 اساتفاده  تأییادی  عااملی  تحلیا   روش به ساختاری معادال، یساز مدل از های کشاورزی،کاربری زمین

گاروه شاام     چ،اار  و بایر در رهاشدههای کشاورزی کارگیری زمین به راهکارهای که داد نشان نتایج شد.

 بنادی  تقسایم  قابا   گذاری سیاست -نظارتی و قانونی  -مدیریتی  ساختاری، -فنّی  قتصادی،ا -اجتماعی 

 -ترتیا  قاانونی   راهکارهاا باه   ماؤثّرترین  کشااورزان،  دیاد  براساس نتایج تحلی  عاملی تأییادی از  .است

 العاه مط ماورد  منطقة در گذاری سیاست و قانونی نظارتی هستند. راهکارهای -گذاری و مدیریتی  سیاست

 هاای  کااربری  ماانع  زیادی حدود تا و کند وابسته خود به را دیگر عوام  تواند می سنند ، ش،رستان یعنی

 اجارای  و شافاف  و اساسای  قاوانین  وضاع  با تا است الزم بنابراین،؛ گردد ش،ر اطراف در کشاورزی اراضی

 ایان ، جادّی  نظار، و ریزی نامهبر با و ش،ر اطراف های زمین های کاربری ةنیزم االجرا در الزم های سیاست

 کرد. مدیریت را مشک 
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 7921م،ر  91 دریافت

 7921 دی 09 پذیرش

 7921 اسفند 9دسترسی آنالین 

 ها:کلیدواژه
، رهاشدهکاربری اراضی، اراضی کشاورزی 

 .راهکارها، کشاورزان سنند 

 موحدی، رضا؛ جوانمردی، سینا استناد:

کاااارگیری رهاااای باااهراهکا(. 7921)

اراضاای کشاااورزی رهاشااده و بااایر در 

جغرافیا و پایاداری  . ش،رستان سنند 
 .701-92(، 4) 9، محیط

 

                                                                                                                                                                          
 r.movahedi@basu.ac.ir                        نویسندة مسئول:رایانامة . *

http://ges.razi.ac.ir/


 791-90( 7901) 90/ جغرافیا و پایداری محیط جوانمردیو  موحدی 09
 

 مهمقدّ
 شاک   باه  هیساو  کیا  یاا  و متقابا   مناسا،ا،  و پیوند از همواره جغرافیایی فضای های شالوده عنوان به ،روستا و ش،ر

 از اساتفاده  (.7927 همکااران،  و معصاوم  قدیری) اند بوده برخوردار عا،الاطّ و عقاید سرمایه، کاال، تی،جمعیّ جریانا،
 شا،ری  فضاهای بر حاکم مشکال، روانی بار کاهش و فراغت منظور بهبیشتر  ش،رنشینان، سوی از روستایی فضاهای

 محایط  در گردشاگری  هاای  تالیّا فعّ صاور،  باه  اسات  ممکان  که پذیرد می صور، فضایی - مکانی کنشی عنوان به
 پیراماون  ویاژه   باه  ییالقای  و کوهساتانی  منااطق  دربیشاتر   ،پدیاده  ایان ؛ (7920مرزی، قادرد )شو پدیدار ستاییرو

و  )هوگنادورن  اسات  داشاته  ،یتاوجّ  قاب  رشد نیز اخیر ةده چند در که یابد می روا  ش،رها کالن و بزرگ ش،رهای
 جدیاد  هاای  کاربری گیری شک  و روستایی طقمنا در زمین ارزش افزایش امروزه. (7999، عنابستانی ؛9070، 7ویسر
 رعایات  موضاوع  باه  هت توجّا یّا اهمّ ،هاا  نیا ا مانناد  و عتینص توسعة م،دوّ های خانه ایجاد گردشگری، توسعة ازجمله
مختلفای   هاای  طار   ایران همین س، ، دربه ؛(7929 ،ماهر)قن،ران و  است را بیشتر کرده زمین تفکیک و ها کاربری
 آن مانناد  و سازی اراضای  روستایی، طر  یکپارچه هادی طر  ش،ری، عمران و توسعه سرزمین، آمایش طر  ازجمله

   .است شده اجرا و تدوین ،اراضی از برداری ب،ره ساماندهی منظور به
هاا و مشاکال، اجتمااعی و     اجتماعی همواره منشاأ کشامکش   ةموضوع زمین و چگونگی استفاده از آن در عرص 

و باایر   یرهاسااز  ش،رها، ةروستایی حاشی مناطق در بسیاری ازها  یکی از این چالشکه  یا هگون به بوده است؛ حقوقی
 رفااه و  بارای  ماانعی  و بارای ساودجویی   هایی اهرم عنوان به گاه که های مختلف است تماندن اراضی کشاورزی با نیّ

توان باه دو بحا     کال، را می(. این مش7929بشرآبادی،  م،رابیارجمندی و ) کنند می عم  روستایی نواحی توسعة
طاور  باه باید دانست که  ،لتقسیم کرد. در بح  اوّ ها زمینو همچنین عدم استفاده از بعضی از  ها زمینتغییر کاربری 

را از  ابتادا زماین   ،ماتیبلکه طی مراح  مقادّ  ؛گیرد مین صور، مرت،ه کیکشاورزی های زمینتغییر کاربری   ،معمول
مناسا    ةدالی  عدم اساتفاد  (.7929، )احمدپور و علوی گیرد میو سپس تغییر صور،  هحالت کشاورزی خار  کرد

ساعدی و عاواطفی   ) ی مساکونی و صانعتی  هاا  زماین تغییر کاربری باه   ممکن استهای کشاورزی در ایران  از زمین
ناالی و  عی ؛7929،؛ رضاایی مقادم و همکااران   7921فااطمی و همکااران،    ؛7921، و همکاران 9براتی؛ 7921اکم ، 
، (7924 و امیاری ف،لیاانی،   ینیالادّ  شامس ؛ 7927 زاده،پور و محسان ؛ داداش7924، کاللی مقدم ؛7929 ،همکاران

؛ قاادرمرزی،  7929 ؛ میردامادی و احمدی گرجای خیلای،  7927 ،)جمشیدی و امینی دار  یشقرارگرفتن در اراضی 
؛ مشاایری و 7920 ؛ باللاای و همکاااران،7924 ؛ کاللاای مقاادم،7921 ،براتاای و همکاااران) ت زمااینکیفیّاا، (7920
، براتای و همکااران  ) و مشکال، قاانونی و حقاوقی م ا  ار    ، درآمد کشاورزی (7929 ؛ امیرنژاد،7927 پسند،  قماش
؛ 7929 ؛ امیرناژاد، 7927 پساند، ؛ مشایری و قمااش  7920 ؛ باللای و همکااران،  7921، فااطمی و همکااران   ؛7921

 .باشنداز این ق،ی  دی موارو  (7927 جمشیدی و امینی،
روند تغییرا، کاربری اراضای روساتاهای پیراماونی شا،ر     دهند که  شواهد آماری نشان می ،در ش،رستان سنند  

روساتاهای پیراماون    و فضاای کشااورزی  انتقاال بخشای از سااختار     ةدر نتیج 7911-7991 های سالسنند  طی 
زمین زراعی، باغ و مرتع تغییر کااربری   هکتار 99/9972ر ک  د ،در این ش،رستانفاق افتاده است، اتّسنند  به ش،ر 

از سوی دیگار، در  و ف،ام دالیا  تغییار کااربری       ؛(7920 )قادرمرزی، ستت،دی  شده ا ها یافته و به سایر کاربری
در ها الزم بوده اسات تاا از ایان راه بتوانناد      گیری گذاران در تصمیم توانمندساختن سیاست زمین در طول زمان برای

ه باه اهاداف اقتصاادی،    منطقه و با توجّا  ی هرپایدار روستایی که با شرایط محلّ ةهای توسع اجرای سیاست احی وطرّ
 (.7921)فاطمی و همکاران، پیش روند  ،باشدسازگار محیطی  اجتماعی و زیست

                                                                                                                                                                          
1- Hoogendoorn & Visser 
2- Barati 
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 ،وطاه مفیاد باشاد   برای مسئولین مرب تواند می نکهیاضمن کشاورزی، های زمین کارگیری بهراهکارهای شناسایی  
صاحی  و   ةاساتفاد  ةی کمک کناد تاا نحاو   ی مردم محلّبه کشاورزان و حتّ تواند مینیز  محیطی زیستی و لحاظ فنّبه

 اقتصاادی و  آثاار  بار افازون  ، های کشاورزی ماندن زمیناستفادهیبرا یاد بگیرند.  رهاشدهی موجود و ها زمینب،ینه از 

 و آبای  مناابع  تکیفیّا  و تکمیّا  خاا ،  شناسای  زیسات و  شیمیایی فیزیکی، یها ویژگی بر ای عمده تأثیر ،اجتماعی
 تغییار  کاه  رسایدند  نتیجه این اجتماعی کاربری زمین به و اقتصادی آثار زمینة پژوهشگران در .گذارد می هوا تکیفیّ

 ،همکااران و  7)ورباورگ  اسات  رماؤثّ  زماین  قیمت و خانوار مشارکت سط  و هزینه، درآمد اشتغال، بر کاربری زمین
 راهکارها و سازوکارهای علمی مناس  بارای حا ّ  هایی، پژوهشالزم است تا با انجام چنین  ،در همین راستا .(9004

مادها و نتاایج منفای ایان     قرار گرفته تاا در آیناده پیا  ی کشاورزی منطقه مورد بررسی و شناسایی ها زمینمشکال، 

 .  مشاهده نشودرزی ی کشاوها زمینماندن استفادهییعنی ب ،م،م ةمسئل

مختلاف   اثارا،  ادامه داشته و اخیر سالیان طی ،ط،یعی و اراضی کشاورزی کاربری تغییر روند گسترش ،در ایران 
عواما    ازجملاه امروزه عاواملی   (.9071ی برجای گذاشته است )براتی و همکاران، زیست محیط و اقتصادی اجتماعی،

ای در کااربری اراضای در ساط  روساتاها انجاام       ه تغییرا، گساترده باع  شد ،ط،یعی و جمعیتی قانونی، اقتصادی،
 دلیا  ن،اود   دهاد، باه   هاای انساانی روی مای    تالیّفعّ در اثربیشتر ال، که (. این تحو7921ّگیرد )فاطمی و همکاران، 

 هاای  بادون درنظرگارفتن محادودیت    پایادار، نداشاتن مادیریت یکپارچاه و     ةتوساع  ،ی باه تاوجّ  منطقی، بی ةبرنام
شاده اسات )متوسالی و همکااران،      ترین معضاال، روساتاها در فضاای ناوین ت،ادی       به یکی از م،م محیطی ستزی

 ةنا یدر زم پاژوهش  ای بارای  زهی، انگیو اجتماع یکیزیف طیبر مح کاربری رییتغبردن به اثرا، بدون شک پی .(7921
 و زییا ر به برناماه  تواند یم ،راهکارها نیا  یلو تح هیتجز و شده استبایر و رهاهای زمینب،ینه از  ةراهکارهای استفاد

شایانی کناد )براتای و همکااران،     کمک یو محلّ یا منطقهی و کشاورزی در سط  ملّ اراضی زمینة در گذاری سیاست

7921  .) 
 ةب،ار  ،9تاونن  فاون  جایی که ،گردد برمی نوزدهم قرن اوای  به زمین کاربری مطالعا، ةسابقنیز،  یگر کشورهاددر  
 کااربری  و تولیاد  مطلاو   پراکنادگی  و کارد  تعیین مرکزی ش،ر از مختلف فواص  با را زمین کاربری انواع صادیاقت

 علام  در مکاانی  اقتصااد  ةب،ار  ةنظریا  لاین اوّ نظریاه،  این .دکر تعیین حدالمرکزمتّ ةدایر سری یک صور، به را اراضی
 قارار  کاار  اسااس  زمین کاربری و روستایی های بررسی در هم و بوده مفید ش،ری مطالعا، برایهم  که جغرافیاست

 از فاصاله  معیار اساس بر مختلف های کاربری برای زمین مطلوبیت ،تئوری این در (.7927، ینیالدّ فیس) است گرفته
 شا،ر،  مجااور،  در کاه هاایی  زماین   رو، این از ؛گیرد می قرار ارزیابی مورد تولید های هزینه و ونق حم  ةش،ک بازار،
 اقتصاادی  مختلاف  هاای  زمیناه  در اساتفاده  بارای  بیشتر مطلوبیت دارای د،نباش نق  و حم  ةش،ک و ت،اطیار ةش،ک
   (.7921لو، )تقی ندهست
ایان   پیامدها و اثارا، کاربری اراضی کشاورزی،  ةدربارگرفته در نقاط مختلف ج،ان صور، یتجرب مطالعا، مرور 

 ،(9071ران، او همکاا 4)واساایلی اجتماااعی ،(9009، 9)مااولر و ساایلر اقتصااادی تلاافخاشااکال مموضااوع را بااه 
 9؛ آمساالو 9070، 1وگائو و لی) کشاورزی، (9071و همکاران،  8؛ اسپارتس9009، و همکاران 1)آگراوال محیطی زیست
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، پساند قمااش ؛ مشایری و  7920قاادرمرزی،  ، کال،ادی و سااختاری )  (9002و همکااران،   7؛ لای 9001و همکاران، 
مطالعا، گوناگونی وجود دارند کاه پیامادها و اثارا، تغییار کااربری ارضای را نشاان         هرچند. دان دادهنشان  (7927

وجود دارند که به بررسی راهکارهای مقابله با کاربری اراضی کشاورزی در روساتاها   یها و مطالعات ولی مدل ،دهند یم

   .اند پرداخته

کشااورزی باه ماواردی    هاای  زماین تغییار کااربری   راهکارهای جلوگیری از  ةدربار شده انجامهای پژوهشبرخی  

 1؛ اساتاوگلو 9078 ،4کریستنسان ؛ 9002و همکاران،  9تان؛ 9000و همکاران،  9پایدار زمین )اشتاینر تیریازجمله مد

، 1اساتوار، و گایلن  ؛ 9009و همکااران،   8باران اساتروم  ی حفاظتی کااربری زماین )  ها سیاست(، 9078و همکاران، 

و همکااران،   70؛ رحمان9009و همکاران،  2واسکانسلوس) وری کشاورزی (، افزایش ب،ره9074، 9گالنو و لیکز ؛9079

؛ اساتاوگلو و همکااران،   7991)رضایی مقدم و کرمای،  های اقتصادی  قمشوّ و ی فقرزداییها سیاست(، اجرای 9078

؛ 9071کاااران، و هم 79نیااومن؛ 9078و همکاااران،  77یوساارمااوارد حقااوقی ) تصااوی  و اجاارای قااوانین و (؛9078

توزیاع  اصاالحا، ارضای و    ،(9078اراضای )لیاو و همکااران،     ساازی  یکپارچاه  یها پروژه، اجرای (7920قادرمرزی، 

؛ 9071، 74)آبولینااا و لااوزادیس فرهنگاایاجتماااعی و راهکارهااای  (،9071، 79مساااوی زمااین )لیپتااون و ساااهای 

تاوان راهکارهاای مادیریت اراضای کشااورزی       می اساس،بر همین  اند. اشاره کرده (9078و همکاران،  71اسمالیچو 

سااختاری )کال،ادی( و    - ی، فنّا گاذاری  سیاسات  - اقتصاادی، قاانونی   - اطراف ش،رها را به شک  عواما  اجتمااعی  

هاای   مناسا  از زماین   ة، عادم اساتفاد  پاژوهش حاضار  اصالی   ةمسائل  ،بنابراین؛ کرد یبند گروهنظارتی  - مدیریتی

وده و هدف اصلی تحقیق، استخرا  و تعیین راهکارهایی است که باعا  جلاوگیری   کشاورزی در ش،رستان سنند  ب

 .شود ها آن یرهاسازها یا  از تغییر کاربری زمین

 ها روشمواد و 
هاا یاا    جلاوگیری از تغییار کااربری زماین    سا،   هدف اصلی این پژوهش، استخرا  و تعیین راهکارهایی است کاه  

 ،کیلاومتر مرباع   9208با مسااحت   جغرافیایی ازنظر ،ش،ر سنند د  شوند. در اطراف ش،رستان سنن ها آن یرهاساز

از شمال باه ش،رساتان دیوانادره و از     فاصله دارد. این ش،رستان که در غر  کشور واقع شده، ت،ران تا کیلومتر 179

 سانند   ش،رساتان موقعیت بخاش مرکازی    شرق به قروه و از جنو  به کامیاران و از غر  به مریوان محدود است.

شارقی و   ةدرجا  41° 70' 00''تاا   48° 10' 00'' جغرافیاایی  طول و عرض ةمورد بررسی در محدود ةمنطق عنوان به

متار از ساط     7199 ارتفاعی معاادل با همچنین  ؛(7شک  ) قرار دارد شمالی ةدرج 91° 90' 49''تا  °91 70' 00''

 حاداک ر  آیاد.  شمار مای های سرد به معتدل و زمستان های دریا، جزو مناطق کوهستانی با خصوصیا، اقلیمی تابستان

                                                                                                                                                                          
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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سااالنه در ایان    بارنادگی . رساد  گراد مای  سانتی ةدرج -1/79 به آن حداق  درجه و 44حدود  دما در این ش،رستان

 .است متر میلی 87 آن، ةمیزان بارندگی روزان حداک ر و بوده متر میلی 9421 طمتوسّ طور به ش،رستان

 = 4200) آرنادان دهساتان حوماه و   بخش مرکزی ش،ر سنند  در دو  کشاورزانرا  حاضرپژوهش آماری  جامعة 

N) از پاژوهش  در ایان  تعیین شاد.  نفر  911 ،کوکرانفرمول تشکی  دادند. حجم نمونه با استفاده از  7921سال  در

روساتای موجاود در    98ن ایمو انتسا  متناس  استفاده شد به این صور، که از  مند نظامگیری تصادفی  روش نمونه

ت جمعیّا  برحسا  انتساا  متناسا     ةروستا انتخا  شد، سپس به شایو  2 مند نظام صور، بهابتدا  ،این دو دهستان

 ةناما پرساش میادانی   ةابازار اصالی تحقیاق در مرحلا     تعداد کشاورزان مورد نظار انتخاا  شادند.    ،خانوار هر روستا

 بود.   ساخته براساس م،انی نظری قمحقّ

 و (تغیّار م 79)شاام    شاناختی تجمعیّا  یاا  های فردی ویژگیبخش اوّل، : بود از دو بخش تشکی  شده ،نامهپرسش

، گاذاری  سیاسات  - قاانونی  تغیّار م 4و گویاه   92)شاام    جلوگیری از تغییر کااربری اراضای کشااورزی    راهکارهای

بخاش  هاای  پرساش  باود؛  (اند شدهآورده  9که در جدول اقتصادی  - ساختاری، اجتماعی - ینظارتی، فنّ - مدیریتی

 بنادی شادند.   زیااد رت،اه  کام تاا خیلای   ای بین خیلای  رت،های بوده که با استفاده از طیف لیکر، پنج از نوع رت،ه ،مدوّ

 نظاران  صااح  کارشناساان و   برخای از صای  ا، تخصّازنظر، نامهپرسشاطمینان از روایی شکلی و محتوایی  منظور به

پاس   که استفاده شد سینا یبوعلکردستان و  دانشگاه یعلم ئتیهو اعضای  دستاناستان کر سازمان ج،اد کشاورزی

از  ناماه پرساش بارآورد پایاایی    منظاور  باه . نجام شاد ا نامهپرسشدر  ها آن نظرهای اصالحی ،ها دقیق گویه ةاز مطالع

آمااری   ةجامعا ط بخشای خاار  از   توسّا  ناماه پرساش نسخه از  90استفاده شد. برای این منظور،  آهنگ شیپ آزمون

بارای   کرون،ااخ پاردازی، ضاری  آلفاای      تکمیا  شاد و پاس از داده    ط کشاورزان ش،رساتان همادان(  )توسّپژوهش 

یناد  اپاس از طای فر   ناماه پرساش  911 یها داده( محاس،ه شد. پردازش α=%99) نامهپرسشدر  کاررفته بههای  سازه

 ازجملاه  اساتن،اطی  و آماار توزیع فراوانی، درصد و میانگین  ازجمله آمار توصیفی های شیوهبا استفاده از پردازی،  داده

 انجاام  9لیازرل  افازار  با استفاده از نارم  یدییتأتحلی  عاملی و  7اس.س.اس.پی.ا ةبا استفاده از برنام ها میانگین ةمقایس

ی هاای کلّا   شاخصشوند.  یریگ اندازههای برازش مدل  ابتدا الزم است شاخص ،یدییتأبرای انجام تحلی  عاملی  .شد

 از: اند ع،ار،برازش مدل در معادال، ساختاری 

χ) آزادی ةبه درجا  نس،ت کای اسکوئری برازش مدل شام  های کلّ شاخص الف:
2
/df)  م میاانگین  دوّ ة، شااخص ریشا

تاا   9آن مناس  و مقادیر نزدیک به  1تا  7مقادیر  ،لاوّ برای شاخص :4میانگین باقیمانده مدوّ ةشاخص ریش ،9 تقری

 هاا  آنمقادار   ترین شاخص در قضاو، مدل هستند که عمومی ،مم و سوّهای دوّ شاخص .شود یمبسیارخو  تفسیر  9

 09/0تر خواهد بود. در ک  مقاادیر کمتار از   مدل قاب  اطمینان ،باشند تر کینزد 0بوده و هرچه به  تغیّرم 7تا  0بین 

 .(7جدول ) ها قاب  ق،ول هستند مدل برای این شاخص در برازش

ازلحااظ  : 8شااخص نیکاویی بارازش   و  1شاده  اصاال  شاخص نیکاویی بارازش    های نیکویی برازش شام شاخص  :

 شاده  مشااهده  یهاا  دادهباشد، نیکویی بارازش مادل باا     تر کینزد 7ها به عدد مقدار این شاخص هرچقدرمطلوبیت 

 .(7جدول ) باشد 2/0 از تر بزرگ باید مقدار این دو شاخص .بیشتراست

                                                                                                                                                                          
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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 کارگیری اراضی کشاورزی رهاشده و بایر  گیری راهکارهای بههای نیکویی برازش مدل اندازه. شاخص1جدول 

 شاخص

 برازش

سطح 

 داری معنی

نسبت کای 

اسکوئر به 

 درجة آزادی

ریشة دوّم 

میانگین 

 تقریب

ریشة دوّم 

میانگین 

 باقیمانده

شاخص 

برازش 

 هنجارشده

شاخص 

برازش 

 تطبیقی

شاخص 

نیکویی 

 برازش 

اخص ش

نیکویی برازش 

 شده اصالح

معیار 

 مطلو 
> 01/0  < 9 < 09/0  < 09/0  > 20/0  > 20/0  > 20/0  > 20/0  

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

هاای   عنوان شااخص به :9شاخص برازش تط،یقی و 7های برازش تط،یقی شام  شاخص برازش هنجارشدهشاخص  :

 .(790: 7929)قاسمی،  باشد 2/0 از تر بزرگ باید ند. مقدار این دو شاخصهستنظری  های مدل خوبی برای برازندگی

 نتایج

ساال   19 کنناده  شارکت ترین فرد سال و مسن 98ترین فرد سناست کم سال 88/44برابر  کشاورزانی میانگین سنّ

تاا مقطاع    %1/91تن با  10د تعدا ،خواندن و نوشتنسواد  %9/91 ،سواد یبکشاورزان  %2/74سط  سواد،  ازنظر. رددا

و مارد   %1/29بیشتر پاساخگویان کشااورز   . ندهستباالتر از دیپلم  %4/2و  پلمی% د4/90، اند کردهدبیرستان تحصی  

هکتاار و   9/0هکتار، کمترین مقدار سط  زیر کشات   9/9میانگین سط  زیر کشت کشاورزان  .ندهستزن  %9/7 تن،ا

کشااورزان ماورد مطالعاه باه میازان       ةر بوده اسات. میاانگین درآماد ماهانا    هکتا 9 بیشترین مقدار سط  زیر کشت

باوده اسات. توزیاع     1100000بیشاترین میازان درآماد     و 794000تومان بوده، کمترین مقدار درآمد  7910000

ترتیا  مرباوط باه محصاوال، گنادم      که بیشترین درصاد باه   دهد یممحصول اصلی کشاورزان نشان  تغیّرفراوانی م

عضاویت در تعااونی نشاان داد     تغیّار است. توزیع فراوانای م  % 1/0 هرکدام( و انگور و بادام %79) یفرنگ تو،(، 89%)

 .نیستندعضو تعاونی  %2/94عضو تعاونی هستند و  7/71%
                                                                                                                                                                          
1- Normed Fit Index (NFI) 

2- Comparative Fit Index (CFI) 
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 برحسا   9جادول   در کشاورزی ش،رستان سنند  ةرهاشدهای زمین ةب،ین کارگیری بهراهکارهای بندی  تاولویّ 

یاا  ت رهاشادن  ب،،اود وضاعیّ  در راهکارهاا  تارین   اصالی  ،. بار ایان اسااس   ف معیار آورده شده اسات میانگین و انحرا

ی هاا  زمینلغو قانون صدور سند مشاع برای  -7: ند ازاع،ار،ی کشاورزی ش،رستان سنند  ها زمینماندن استفاده کم

ی کشااورزی بار   هاا  زماین ر کااربری  نس،ت به پیامدهای تغیی یساز فرهنگ -9؛ از میزان کارشناسی تر نییپابا متراژ 

از  ؛،ری و غیاره ی اراضی کشااورزی م ا  مراتاع، زماین شا     متولّ یها سازمانبین  رمؤثّهماهنگی  -9 و زیست محیط

 کشااورزی  سااختار  ط تعااونی و تجدیاد  نیاز کشاورزان توسّا  لوازم کشاورزی مورد ةمواردی همچون ت،یّ ،طرف دیگر

 .شدندماری شام  آ ةجامعط،ق نظر  های پایین جدول را تیّاولو ،اراضی وسعت افزایش منظور به

 مورد مطالعه ةجامع ازنظر رهاشدهبهینه از اراضی  کارگیری بهراهکارهای  یبند تیّاولو .2 جدول

 میانگین راهکارها
انحراف 

 معیار
 اولویت

 7 14/0 81/4 از میزان کارشناسی تر نییپای با متراژ ها زمینلغو قانون صدور سند مشاع برای 

 9 89/0 17/4   زیست محیطهای کشاورزی بر  نس،ت به پیامدهای تغییر کاربری زمین یساز فرهنگ

 9 19/0 42/4 ی اراضی کشاورزی م   مراتع، زمین ش،ری و...متولّ یها سازمانبین  رمؤثّهماهنگی 

 4 18/0 44/4 اند نکردهیشان را رها ها زمینویژه برای کشاورزانی که  یها پاداشدرنظرگرفتن 

 1 82/0 47/4 ت هستندالیّو کوهستانی مشغول به فعّ دار  یشبه کشاورزانی که در اراضی  تشویقیدادن 

 8 94/0 99/4 ت غذایی  های کشاورزی بر امنیّ پیامدهای منفی تغییر کاربری زمین یساز فرهنگ

 1 82/0 94/4 ق سایر کشورهاموفّ ةمدیریت اراضی براساس تجرب یها ستمیس کارگیری به

 9 99/0 97/4 نگ،داری، فروش و بازاریابی محصوال،  منظور به کردن بخش تعاونی الفعّ

 2 89/0 90/4 ش،ر ةسازمان ج،اد کشاورزی در عدم واگذاری و فروش اراضی حوم رمؤثّنظار، قوی و 

 70 87/0 99/4 کشاورزیهای زمیناستفاده از الگوی انتقال حقوق توسعه برای حفاظت از 

 77 12/0 98/4 ش،ر ةحاشی ةبدون استفاد دار  یشهای  احیای زمین منظوربهحمایت از افراد کارآفرین 

 79 29/0 91/4 کارشناسی   از حداق جلوگیری از تقسیم اراضی ار  اجرای دقیق قانون 

 79 84/0 94/4 ها باغی بر اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و نظار، دقیق و جدّ

 74 91/0 94/4   تر بزرگ یها یبردار ب،رهپایین به  یور ب،رهاستفاده با های کوچک و کم ،دی  زمینت

 71 18/0 99/4 ی کشاورزیها زمینکردن مکانیزه

 78 27/0 99/4   شوند یمهای کشاورزی  قوانینی که باع  جلوگیری از خردشدن زمین تصوی  و اجرای

 71 22/0 90/4 جدید کشاورزی یها روش کارگیری بهو  برای استفاده ها قمشوّدرنظرگرفتن 

 79 21/0 79/4 سه و چ،ار ةاراضی درج یکاربرتغییر ت برای اولویّ

 72 98/0 71/4 دار  یشت،دی  اراضی زراعی به باغ در اراضی 

 90 94/0 78/4 های ب،سازی روستایی از طریق طر  شدههتکّ هتکّاراضی  کردنیکپارچه

 97 99/0 74/4 اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن ةنام نییآنظار، بر 

 99 11/0 77/4 باغا،، برداشت و افزایش شن و ماسه کردن خشکاجرای دقیق قانون جلوگیری از دیوارکشی اراضی، 

 99 29/0 02/4 اند دهکریشان را یکپارچه ها زمیندولت برای کسا نی که  یها کمکاستفاده از 

 94 22/0 01/4 بانک ج،انی و فائو ةکاهش فقر براساس تجرب ساختاری یها سیاست یریکارگ به

 91 21/0 91/9 تی مانند فو، مالک( به شرکت تعاونی تولید منطقهسپردن زمین بالکشت )به هر علّ

 98 92/0 91/9 سال 9ال به س 1هایی که بالکشت باقی بمانند از  ف دولت بر زمیناصال  قانون تصرّ

 91 27/0 97/9 ها جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای  ها و طر  روش فیشناسایی و معرّ

 99 29/0 11/9 ط تعاونیصرف در امور کشاورزی توسّمنظور بهدرنظرگرفتن اعت،ار 
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 جامعة مورد مطالعه ازنظر رهاشدهکارگیری بهینه از اراضی  ی راهکارهای بهبند تیّاولو. 2ادامة جدول 

ز تغییر کااربری زماین   ف باع  صدور مجوّاجرای رأی دیوان عدالت اداری م،نی بر اینکه گرفتن جریمه از متخلّ

 نشود
18/9 24/0 92 

 90 20/0 19/9 های نامساعد ب،،ود کشاورزی در زمین ةنحو تحقیق و ترویج بیشتر در زمینة

 97 07/7 17/9 و مرتفع   دار  یشزراعی دیم در نواحی  یها ستمیساستفاده از  ةتوصی

 99 09/7 82/9 شدن  وقوع سی  و بیابانی ازجملهی کشاورزی ها زمینه به عواق  عدم استفاده از توجّ

 99 04/7 81/9 ها صنعتتشکی  کشت و 

 94 01/7 81/9 ها آنکردن مشکال، تولید کشاورزی و برطرف یها یتعاونتشکی  

 91 02/7 89/9 مساحت زمین   %4ی کشاورزی تا میزان ها زمیند قانون احدا  بنا در دّتصوی  مج

 98 77/7 11/9 تشکی  شرکت س،امی زراعی

 91 79/7 17/9 گسترش مزارع تجاری اطراف ش،رها

 99 71/7 49/9 ط تعاونینیاز کشاورزان توسّ لوازم کشاورزی مورد ةت،یّ

 92 72/7 49/9 فزایش وسعت اراضیا منظور بهتجدید ساختار کشاورزی 

 5 = زیاد، خیلی4 = ، زیاد3 =ی ا تااندازه، 2 = ، کم1 = کمخیلی

 عااملی  تحلیا   از مربوطه یها سازه با شده مشاهده هایتغیّرم روابط یریگ اندازهمنظور به پژوهش،بعد مرحلة  در 

 یکادیگر  باا  آزاداناه  داشاتند  اجاازه  هاا  هسااز تماام   کاه  گرفات  صاور،  شرایطی در آزمون این. استفاده شد تأییدی

 نیاز  هاا  ساازه  و روایی پایایی و سازه های شاخص برازش ،یریگ اندازهمدل  ک  آزمون از پیش. کنند برقرار هم،ستگی

 7ابتدا اعداد مرباوط باه بارهاای عااملی و مقاادیر تای       ،لیزرل افزار نرمبراساس نتایج حاص  از خروجی  .شدند آزمون

نیاز   تای  باشاند. مقاادیر   4/0یا با کمی اغماض  1/0شدند. بارهای عاملی مناس  باید مقادیر باالی  محاس،ه و بررسی

به این معنی است که این نشانگرها تواناایی   ،و چنانچه کمتر از این مقدار باشند بوده 28/7 قدر مطلقاز  تر بزرگباید 

   (.991: 7921مربوطه را ندارند )نوروزی و نجا،،  ةسنجش ساز

 اسات؛  28/7 بااالی  نشاانگر  هر برای تی ةآمار شدةمحاس،ه مقادیر نشان داد که شده کس  نتایج ر این پژوهش،د 

 مرباوط باه   یهاا  ساازه  ساویی هام  تاوان  مای  بناابراین، ؛ دست آمدناد هب 1/0همچنین بارهای عاملی همگی باالتر از 

 .(9)جدول  ید دانستأیو مورد ت معت،ر شپژوهی جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی را در این راهکارها

 و بایر  رهاشده اراضی کشاورزی ةبهین کارگیری به راهکارهای یریگ اندازه مدل .3 جدول

 نشانگرها راهکارها
 بار

 عاملی

 مقدار

 تی

 -قانونی

 سیاستی

ز کاه ا  یا گوناه  باه مسااحت زماین    %4های کشاورزی تا میازان   د قانون احدا  بنا در زمینتصوی  مجدّ

 متر مربع تجاوز نکند 800
19/0 77/8 

 99/9 17/0 کمتری برای کشاورزی دارند قابلیتهایی استفاده شود که  در هنگام تغییر کاربری از زمین

باغا،، برداشت و افازایش شان و ماساه،     کردن خشکاراضی،  یوارکشیداجرای دقیق قانون جلوگیری از 

 دپوی زباله و...
12/0 91/1 

 94/8 11/0 از میزان کارشناسی تر نییپاهای کشاورزی با متراژ  صدور سند مشاع برای زمین لغو قانون

م ا  قاانون حاداق      ؛شاوند  یما های کشااورزی   بر قوانینی که باع  جلوگیری از خردشدن زمین تأکید

 ی و اقتصادیمناس  فنّ ةاستفادمنظور بهوسعت اراضی 
84/0 02/9 

 09/1 19/0 کارشناسی از حداق   جلوگیری از تقسیم اراضی ار

 99/8 17/0 و با سود بیشتر تر بزرگ یها یبردار ب،رهپایین به  یور ب،رهاستفاده با های کوچک و کم ت،دی  زمین

 79/2 14/0 حاشیه ش،ر ةبدون استفاد دار  یشهای  احیای زمینمنظور بهحمایت از افراد کارآفرین 

 19/1 19/0 توسعه برای حفاظت از اراضی کشاورزی استفاده از الگوی انتقال حقوق

                                                                                                                                                                          
1- T-Value 
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 و بایر  رهاشدهکارگیری بهینة اراضی کشاورزی  راهکارهای به یریگ اندازه مدل .3 ادامة جدول

 - مدیریتی
 نظارتی

 91/1 11/0 فو، مالک( به شرکت تعاونی مربوطه مانندسپردن زمین بالکشت به هر علّتی )

 08/9 81/0 ها باغاضی زراعی و جلوگیری از تغییر کاربری ار
 94/70 88/0 اطراف ش،رها های کشاورزی ی کشاورزی در عدم واگذاری و فروش زمینها سازماننظار، قوی 

 19/1 82/0 ...و ش،ری زمین مراتع، مانند کشاورزی اراضی متولّی یها سازمان بین قوی هماهنگی
 89/1 17/0 بة موفّق سایر کشورهای مدیریت اراضی براساس تجرها ستمیسکارگیری  به

 18/8 19/0 ها آنکردن مشکال، ی تولید کشاورزی و برطرفها یتعاونتشکی  
 11/2 82/0 اطراف ش،رها گسترش مزارع تجاری

 14/9 12/0 سال 9 به سال 1 از بمانند باقی کشت بال که هایی زمین بر دولت تصرّف قانون اصال 

داری م،نی بر اینکه گرفتن جریمه از متخلّف باع  صدور مجوّز تغییار کااربری   ی دیوان عدالت ارأاجرای 
 زمین نشود

99/0 89/1 

 99/9 87/0 باغی و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون اجرای بر جدّی و دقیق نظار،
 99/2 81/0 ت،یّة لوازم کشاورزی مورد نیاز کشاورزان توسّط تعاونی

 08/9 11/0 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن ة اجرایینام نییآنظار، بر 

 ساختاری – فنی
 

 02/8 19/0 منظور افزایش وسعت اراضی تجدید ساختار کشاورزی به
 71/9 99/0 منظور صرف در امور کشاورزی توسّط تعاونیدرنظرگرفتن اعت،ار به

 08/8 89/0 شود یمانجام  ها یتعاوناریابی محصوال، که توسّط اقداماتی برای نگ،داری، فروش و باز
 92/2 89/0 اراضی کردنیکپارچه

 18/1 92/0 های کشاورزی کردن زمینمکانیزه
 84/8 97/0 های کاهش فقر براساس تجربة بانک ج،انی و فائو ی سیاستریکارگ به

 99/1 11/0 های نامساعد زمینتحقیق و ترویج بیشتر در زمینة نحوة ب،،ود کشاورزی در 
 74/2 82/0 دار  یشت،دی  اراضی زراعی به باغ در اراضی 

 49/9 98/0 و مرتفع   دار  یشی زراعی دیم در نواحی ها ستمیاز ستوصیة استفاده 
 99/1 12/0 ها صنعتتشکی  کشت و 

 91/9 19/0 تشکی  شرکت س،امی زراعی

- اجتماعی

 اقتصادی

ت هاای کشااورزی بار روی امنیّا     به پیامدهای منفی و عواق  تغییر کااربری زماین   نس،ت یساز فرهنگ
 غذایی مردم

89/0 98/1 

 14/9 84/0 اند کردهیشان را یکپارچه ها زمینق از طرف دولت برای کسانی که دادن مشوّ
 02/9 19/0 اند نکردههایشان را رها  ویژه برای کشاورزانی که زمین یها پاداشدرنظرگرفتن 

 89/0 89/0 ت هستندالیّو کوهستانی مشغول به فعّ دار  یش یاراضبه کشاورزانی که در  تشویقیدادن 
 18/8 81/0 ها شدن زمینوقوع سی  و بیابانی ازجملههای کشاورزی  ه به عواق  عدم استفاده از زمینتوجّ

 48/1 19/0 ورزیجدید کشا یها روش کارگیری بهبرای استفاده و  ییها پاداشدرنظرگرفتن 
هاای کشااورزی بار روی     نسا،ت باه پیامادهای منفای و عواقا  تغییار کااربری زماین         یسااز  فرهناگ 
 انسان زیست محیط

17/0 98/8 

 ایان  . بارای شاود  بررسی مدل هایتغیّرتشخیصی م روایی باید ،یدار یمعنمقادیر بارهای عاملی و  بررسی از پس
 و شاد  داده قارار  شاده  اساتخرا   واریاانس  میانگین آن مجذور قطر در هک شد استفاده قطری ماتریس یک از منظور،

تماام   از شده استخرا  واریانس میانگین مجذور مقدار باالتربودن .شد آورده قطر در زیر راهکارها تمام بین هم،ستگی
   .(4)جدول  است شده استخرا های  عام  تشخیصی روایی مناس،ت نشانة خود ردیف در موجود یها یهم،ستگ

 مدل متغیرهای بین همبستگی ماتریس با شده استخراج واریانس میانگین مجذور .4 جدول

 انحراف معیار میانگین 4 3 2 1 مکنون هایتغیّرم
 189/0 71/9 19/0 44/0 18/0 11/0 (7گذاری ) سیاست –قانونی 

 997/0 77/9 81/0 89/0 91/0 18/0 (9) ینظارت - مدیریتی
 892/0 99/9 19/0 19/0 89/0 44/0 (9) یساختار - یفنّ

 989/0 09/9 89/0 19/0 81/0 19/0 (4) یاقتصاد - اجتماعی



 791-90( 7901) 90/ جغرافیا و پایداری محیط جوانمردیو  موحدی 09
 

باودن  ی، مقدار مجذور کای بارای قضااو، در ماورد خطّا    (1)جدول  نتایج حاص  از تحلی  مدل ساختاری ط،ق 

اسااس معیاار مطلاو     دسات آماد. بر  ه( با 00019/0) یدار یمعنا در سط   18/789های مکنون برابر با  ارت،اط سازه

آماده،  دسات هباشد که مقدار نس،ت ب 9از  تر کوچکآزادی بایستی  ةبرازش مدل، شاخص نس،ت مجذور کای به درج

باا مادل فرضای مطابقات مناسا  را داشاته و        شاده  محاسا،ه های  آمده، دادهدستهه به نس،ت ببود. با توجّ 299/7

 ه باه آنکاه حادّ   دست آمد. با توجّهب 018/0خطای تقری  برابر با میانگین مجذور  ةتأیید مدل است. ریش ةدهند نشان

وج،ای از   هرکادام کاه   ها است، لذا این شاخص برازش نیز قاب  ق،ول بود. سایر شاخص 09/0معیار مطلو  کمتر از 

های ارزیابی برازندگی کا  مادل    ه به شاخصآمده است. با توجّ 1در جدول  ،دهند برازش مدل ساختاری را نشان می

 مدل ن،ایی از برازش قاب  ق،ولی برخوردار و نیازمند اصالحا، تکمیلی ن،وده است.   ،توان نتیجه گرفت می

 سانجش  ةوظیفا  اند توانسته یخوب به شده فیتعر آشکار هایتغیّرمضری  تعیین،  و تی ةآمار دو به مقادیر هتوجّ با 

 نایا م در کاه  دهناد  نشاان مای   نیاز  اساتاندارد  عااملی  بارهاای  مقاادیر  (.8جادول  ) دهند انجام را پن،ان هایتغیّرم

 گاذاری  سیاسات  -قانونی  راهکار جامعه ازنظر ،کشاورزی ةبایرمانده و رهاشدهای زمین  ةب،ین کارگیری بهراهکارهای 

 از 84/0 کاه  آن اسات بیانگر  یزن تغیّرم این به مربوطضری  تعیین  مقدار .اند بوده راهکار مؤثرترین 99/0با بار عاملی 

 باه  مرباوط  ماناده بااقی  کوواریاانس  از 98/0 و شاده  لحااظ  مادل  در راهکارها این طتوسّ شدهت،یین کوواریانس ک ّ

 .(8جدول ) اند نشده لحاظ در مدل که است هاییتغیّرم یا عوام  دیگر بر تغیّرم این اثرگذاری

 راهکارهاای که این گروه شاام    هستند لین گروه از راهکارهااوّ 99/0با بار عاملی  گذاری سیاست -قانونی  راهکار 

 اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امار مساکن،   ةنام نییآنظار، بر هستند: ذی  

احادا    قاانون دوباارة  تصاوی    ،تی )مانند فو، مالک( به شرکت تعاونی مربوطهسپردن زمین بالکشت به هر علّ قرار

بار قاوانینی    تأکید ،متر مربع تجاوز نکند 800که از  یا گونه بهمساحت زمین  %4های کشاورزی تا میزان  بنا در زمین

 ةاساتفاد بارای  م ا  قاانون حاداق  وساعت اراضای       ؛شوند های کشاورزی می که باع  جلوگیری از خردشدن زمین

و باا   تار  بازرگ هاای   بارداری  ب،رهپایین به  یور ب،رهاده با استفهای کوچک و کم ت،دی  زمین، ی و اقتصادیمناس  فنّ

باغا،، برداشت و افزایش شن و ماساه،   کردن خشکاراضی،  یوارکشیدو اجرای دقیق قانون جلوگیری از  سود بیشتر

)جادول   شا،ر  ةحاشای  ةبدون استفاد دار  یشهای  احیای زمین منظوربهحمایت از افراد کارآفرین  غیرهدپوی زباله و 

8). 

هاای  زمین  ةب،ین کارگیری بهراهکارهای  نایم در رمؤثّ گروه میندوّ ،94/0 یعامل بار با نظارتی - مدیریتی راهکار 

جلاوگیری از تغییار کااربری اراضای زراعای و       به توان میراهکارها  این ةازجمل ؛ندهست کشاورزی ةبایرمانده و رهاشد

 همااهنگی  ،های کشااورزی اطاراف شا،رها    م واگذاری و فروش زمینر عدبکشاورزی  یها سازماننظار، قوی  ،ها باغ

مادیریت   یها ستمیس کارگیری به غیره و ش،ری زمین مراتع، انندم کشاورزیهای زمین یمتولّ یها سازمان بین قوی

 ،هاا  آنکاردن مشاکال،   هاای تولیاد کشااورزی و برطارف     تشکی  تعاونیق سایر کشورها، موفّ ةاراضی براساس تجرب

 بمانند، اشاره کرد. باقی سال بالکشت 1 که هایی زمین بر دولت فتصرّ قانون اصال  و   شرکت س،امی زراعیتشکی

 کارگیری بهینة اراضی رهاشده و بایر کشاورزی گیری راهکارهای بههای نیکویی برازش مدل اندازه. شاخص5جدول  

 شاخص

 برازش

مجذور 

 کای

سطح 

 داری معنی

نسبت کای 

اسکوئر به 
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 باقیمانده
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اراضای بایرماناده و    ةب،ینا  کاارگیری  باه راهکارهاای   از گاروه  نیمسوّ ،19/0عاملی  ساختاری با بار - یراهکار فنّ 

افازایش   منظاور  باه هساتند: تجدیاد سااختار کشااورزی       یذاین گروه شام  راهکارهای  .هستندکشاورزی  ةرهاشد

نگ،داری، فاروش و  برای اقداماتی  ؛ط تعاونیکشاورزی توسّصرف در امور  منظوربهدرنظرگرفتن اعت،ار  ؛وسعت اراضی

 ؛ی کشااورزی هاا  زماین کاردن  مکاانیزه  ؛اراضی سازییکپارچه ؛شود یمانجام  ها یتعاونط بازاریابی محصوال، که توسّ

ب،،اود   ةنحاو  در زمینةتحقیق و ترویج بیشتر  ؛ئوبانک ج،انی و فا ةی کاهش فقر براساس تجربها سیاست یریکارگ به

از اساتفاده  باه  توصایه   ؛دار  یشا باه بااغ در اراضای    هاای کشااورزی   زمینت،دی   ؛های نامساعد کشاورزی در زمین

 تشکی  شرکت س،امی زراعی.و ها  تشکی  کشت و صنعت ؛و مرتفع دار  یشزراعی دیم در نواحی  یها ستمیس

ی و عواقا  تغییار کااربری    نسا،ت باه پیامادهای منفا     یسااز  فرهنگ همچون ،اقتصادی - اجتماعی راهکارهای 

و کوهساتانی   دار  یشا های زمینق به کشاورزانی که در دادن مشوّ ؛ت غذایی مردمی کشاورزی بر روی امنیّها زمین

شادن  وقاوع سای  و بیاباانی    ازجملاه ی کشاورزی ها زمینه به عواق  عدم استفاده از توجّ ؛ت هستندالیّمشغول به فعّ

 ،11/0 عااملی  با باار راهکارهای  از گروه این .هستنداراضی بایرمانده  کارگیری به ة،ینب راهکارهای ازجمله نیز ها زمین

   .اند بودهاراضی بایرمانده  ةراهکارهای ب،ین چ،ارمین گروه

سااختاری   -نظارتی، فنّای   -، مدیریتی گذاری سیاست -قانونی دهند که میانگین همة راهکارهای  نتایج نشان می 

داری آن نیاز بارای هماة ابعااد و     و ساط  معنای   شاده  یابیا ارز( 9باالتر از میانگین نظاری )  اقتصادی، –و اجتماعی 

هاای باایر و   کارگیری ب،یناة زماین   ، در شرایط موجود همة راهکارهای بهنیبنابرا(؛ 1)جدول  استدار راهکارها معنی

ط باه بااال اسات. بیشاترین میاانگین      براساس میانگین عددی در حادّ متوسّا   ها آنبوده، امّا میزان  رگذاریتأث رهاشده

 نظارتی است. -ساختاری و در مرت،ة دوّم مدیریتی  -آمده در میان راهکارها متعلّق به راهکارهای فنّی دست به

 کشاورزی ةاراضی بایرماند کارگیری بهراهکارهای بهینه  برازش معیارهای و عاملی بارهای .6 جدول

 ترکیبی پایایی ضریب تعیین تی ةآمار استاندارد خطای عاملی ربا آشکار هایتغیّرم پنهان هایتغیّرم

 راهکارها

 99/0 92/0 92/1 84/0 (G-M) گذاری سیاست –قانونی 

197/0 
 94/0 88/0 91/8 19/0 (K-F) نظارتی – مدیریتی

 19/0 17/0 19/1 44/0 (T-A) ساختاری - یفنّ

 11/0 11/0 42/9 92/0 (A-F) اقتصادی - اجتماعی

 
 (لیزرل افزار نرم)خروجی  اراضی رهاشده و بایر کشاورزی ةبهین کارگیری بهمدل راهکارهای  به مربوط استاندارد عاملی بارهای مقادیر .2 شکل
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 نظری نیانگیمبا  اراضی رهاشده و بایر کشاورزی کارگیری به ةراهکارهای بهین میانگین مقایسة .7 جدول

 (3آزمون )مطلوبیت عددی مورد 

 مطلوب تفاوت از حدّ داری یسطح معن تیزمون آ ةآمار میانگین راهکارها
 %55اطمینان فاصلة 

 باالتر ترینپای
 199/0 029/0 977/0 002/0 929/9 977/9 گذاری سیاست -قانونی 

 980/0 099/0 997/0 071/0 918/9 997/9 نظارتی - مدیریتی

 411/0 791/0 499/0 009/0 199/4 499/9 ساختاری - یفنّ

 814/0 942/0 072/0 072/0 429/9 072/9 اقتصادی - اجتماعی

 بحث
بخاش   روی هاای پایش   چاالش  تارین  م،م از یکی ها،آن  کردنو رها نو بایرماند کشاورزی هایزمین کاربری تغییر

 را یزیسات  محایط  و اقتصاادی  اجتمااعی،  مختلاف  اخیر آثاار  های دهه طی تغییرا، این هست، کشاورزی و روستایی

 باوده  ساازان  تصامیم  و گاذاران  سیاسات  روی اساسی پایش  های چالش از یکی همواره آن مدیریت و همراه داشته به

اراضای   ةب،ینا  کاارگیری  باه راهکارهاای   پیشان،ادی بارای   ساختار که است آن بیانگر پژوهش حاضر های یافته .است

دیگار   باا  مقایساه  در یچ،اربعاد راهکارهاای   و اسات  یدتأی مورد ،شده یبررس عدبُ در چ،ار رهاشده و بایر کشاورزی

 آماده در دسات هبا  رکی،یته به روایی تشخیصی و بارهای عاملی و پایایی با توجّ است. بیشتری اعت،ار دارای ها ح  راه

 - اجتمااعی  در قال  چ،اار بعاد   رااراضی رهاشده و بایر کشاورزی  ةب،ین کارگیری بهراهکارهای  توان یم پژوهشاین 

 ةحاوز  گاذاران  اسات یسریازان و   باه برناماه   گذاری سیاست - نظارتی و قانونی - مدیریتی، ساختاری - یفنّ ،قتصادیا

 ازنظار  ش،رساتان سانند    در شاده  یبررس راهکارهای نایم درفی کرد. حفاظت کاربری اراضی کشاورزی منطقه معرّ

ه باه اینکاه   با توجّا  است. بوده مؤثرترین راهکار 99/0با بار عاملی  گذاری سیاست -قانونی  راهکار مورد مطالعه ةجامع

ی پدیاد  م،مّا  به دالیا   ،هم اشاره شد م،انی نظریگونه که در  همانش،رها  ةی کشاورزی حاشیها زمینی ها کاربری

 مجااور،  کاه در  هاایی زماین  و و فروش زمین برای کس  سود بیشتر اسات  اقتصادیة ب،رترین آن  که م،مآید  می

؛ 7921لاو،  )تقای  ندسته اقتصادی ةب،ر برای بیشتر مطلوبیت دارای د،نباش نق  و حم  ةش،ک و ،اطیارت ةش،ک ش،ر،

تارین و   یکای از م،ام   ،باه هماین دلیا    (. 9009؛ مولر و سایلر،  7921؛ فاطمی و همکاران، 7921براتی و همکاران، 

در  رساد  یما نظار  . باه باود  گاذاری  سیاسات راهکارهای قانونی و  ،ص شدمشخّپژوهش راهکارها که در این  نیرترمؤثّ

تاا حادود زیاادی    به خود وابساته کناد و    تواند عوام  دیگر را می این عام  ،(ش،رستان سنند )مورد مطالعه  ةمنطق

قاوانین اساسای و شافاف و    الزم اسات تاا باا وضاع      ،بنابراین؛ دشوی اراضی کشاورزی در اطراف ش،ر ها کاربریمانع 

ی، ایان  و نظاار، جادّ   ریازی  برناماه  ی اطراف ش،ر و باا ها زمینی ها کاربری در زمینةاالجرا  الزمی ها سیاستاجرای 

ت ص شد کاه از اولویّا  مشخّ پژوهش حاضرکه در  گذاری سیاستراهکارهای قانونی و  ازجمله مشک  را مدیریت کرد.

   اشاره کرد: ریزتوان به موارد  می ،باالتری برخوردار هستند

لغاو   -9 ؛ی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بارای امار مساکن   اجرای ةنام نییآنظار، بر  -7

بار قاوانینی کاه باعا       تأکیاد  -9 ؛تار از میازان کارشناسای    های با متاراژ پاایین   قانون صدور سند مشاع برای زمین

ی و مناسا  فنّا   ةداستفابرای قانون حداق  وسعت اراضی  انندم ؛شوند های کشاورزی می جلوگیری از خردشدن زمین

باغاا،، برداشات و افازایش شان و      کردن خشک -1؛ اراضی یوارکشیداجرای دقیق قانون جلوگیری از  -4 ؛اقتصادی

 ةبادون اساتفاد   دار  یشا هاای   احیای زماین  منظوربهحمایت از افراد کارآفرین -8 ؛ها سایر نخاله ماسه، دپوی زباله و

همااهنگی   و زیسات  محایط های کشاورزی بر  ای تغییر کاربری زمیننس،ت به پیامده یساز فرهنگ -1 ؛ش،ر ةحاشی

   .مراتع، زمین ش،ری و غیره انندی کشاورزی می اراضمتولّ یها سازمانبین  رمؤثّ
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 ،کشااورزی  ةبایرماناده و رهاشاد  هاای  زمین ةب،ین کارگیری بهنشان داد که یکی از راهکارهای پژوهش نتایج این  

 کااربری  حفاظ  قاانون  اجارای  بار  یجدّ و دقیق نظار، به توان یم ت که در این زمینهاس نظارتی - مدیریتی راهکار

؛ تاان و همکااران،   9000اروپا )اشاتاینر و همکااران،    برای یا جهینتز آنجا که چنین ا .اشاره کردباغی  و زراعی اراضی

ترکیه )یوسر و همکااران،   (،9079 استوار، و گیلن،آمریکا ) (،9071نیومن و همکاران، ؛ 9078؛ کریستنسن، 9002

بخشای از مشاکال، مرباوط باه     درحقیقت تواند  می اجرای چنین راهکاری ،بنابراین ؛دست آمده استنیز به (؛9078

منااطق مختلاف   ه باه ایان راهکاار در    توجّا  ،از ساوی دیگار   ؛را حا  کناد   رهاشدهعدم استفاده از اراضی کشاورزی 

زاده، محسان  پاور و داداش(، بابلسار ) 7929، مااهر  وقن،اران  ت،ریاز ) (، 7920مرزی، سنند  )قاادر  ازجملهکشورمان 

بناابراین، الزم  ؛ نیز ارزشمندی این عام  را بیش از پیش نشان داده است( 7921(، تفت )متوسلی و همکاران، 7927

 اجارای  بار  ینظاار، و مادیریت جادّ    ،ریزان در سط  استان کردستان و ش،رستان سانند  و برنامه نیمسئولاست 

 کشاورزی اعمال کنند. اراضی کاربری حفظ قانون

پاژوهش  کشااورزی کاه در    ةاراضای بایرماناده و رهاشاد    ةب،ینا  کارگیری بهراهکارهای  بین دردیگر  رمؤثّراهکار  

وری  کیفیّات، خاا ، ب،اره    ازنظار باه وضاعیّت زماین     ،راهکاراین . استساختاری  - یراهکار فنّ ،ص شدمشخّ حاضر

نجاا  آشاود. از   مربوط مای  و یکپارچگی اراضی و اصالحا، ارضی رافیایی، وضع پستی و بلندیکشاورزی، وضعیّت جغ

لای و   ( در روماانی؛ 9071( در لیتاوانی؛ واسایلی و همکااران )   9071آبولیناا و لاوزادیس )   طای توسّ که چنین نتیجه

هار   (9074گاالنو و لیکاز )   و (9009) بران استروم و همکاران( در چین؛ 9078لیو و همکاران ) و (9002همکاران )

ت یّا توان بر درساتی و اهمّ  می دست آمده استنیز به، بیسائو ةدر گین (9009واسکانسلوس و همکاران ) ،در برزی  دو

 تأکیاد در اطاراف شا،رها    رهاشاده مشکال، مربوط به عدم استفاده از اراضی کشااورزی   اجرای این راهکار برای ح ّ

ساعدی و عاواطفی اکما      و (7921براتای و همکااران )  ط ن راهکار در ایران که توسّا ه به ایتوجّ ،از سوی دیگر ؛کرد

 ةدر زمینا  کال،دی یا فضاایی  - یراهکارهای فنّت کاربرد و امکان پاسخگویی یّاهمّ ،نشان داده شده استنیز ( 7921)

 کند. را بیشتر می کشاورزی ةرهاشدهای  زمین کارگیری بهحفظ و 

تغییار کااربری   منفای  نسا،ت باه پیامادها و عواقا       یسااز  فرهناگ  همچاون  ،تصادیاق - اجتماعی راهکارهای 

راهکارهاایی   ازجملاه  ها( شدن زمینزیست، وقوع سی  و بیابانی )پیامدهایی مانند تخری  محیط های کشاورزی زمین

از آنجاا کاه چناین    اناد.   باوده  رماؤثّ استفاده از اراضی بایرماناده   منظور بهکشاورزان  ازنظرپژوهش هستند که در این 

اسامالیچو  و   ؛( در لیتاوانی 9071( در آمریکاا؛ آبولیناا و لاوزادیس )   9009و همکااران )  7آگاراوال ط ای توسّ نتیجه

ت یّا تاوان بار اهمّ   مای  ،دست آماده اسات  نیز به( در ایتالیا، 9078استاوگلو و همکاران ) ( در اکراین،9078همکاران )

در اطاراف شا،رها پای     رهاشاده کشاورزی های زمینبوط به عدم استفاده از مشکال، مر اجرای این راهکار برای ح ّ

رضاایی مقادم و کرمای    ، (7921براتای و همکااران )  ط ه به این راهکار در ایران نیز که توسّا توجّ ،از سوی دیگر ؛برد

راهکاار   اجتمااعی  - را که عواما  اقتصاادی   نتیجهاین  نشان داده شده است، (7921فاطمی و همکاران ) و (7991)

یک عام  م،م در منطقاه اساتفاده    عنوان بهتوان  را میدر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند  ریمؤثّ

 کرد.

 گیرینتیجه
سانند    شا،ر  ةی کشااورزی حاشای  ها زمینتغییر کاربری  در مقابله با کارشناسی یها سیاستو اجرای  وضع قوانین

ص مشاخّ  پاژوهش حاضار  ترین راهکارهایی است که در  ترین و م،م اصلی از یکی ،دان ماندهریباکه به شکلی رهاشده و 

                                                                                                                                                                          
1- Agarwal  
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 جلاوگیری  بارای  ،بنابراین؛ ت باالتری نس،ت به سایر عوام  برخوردار بودیّشد. این مسئله از دیدگاه کشاورزان از اهمّ

هاا و راهکارهاای    سات سیاتلفیقای از   سات یبا یما ی کشااورزی  ها زمین کاربری اراضی کشاورزی و مدیریت پایدار از

 قیمات  ةیرو یب افزایش از جلوگیری اشاره کرد:  یذتوان به موارد  ها می این سیاست ةازجمل .کار گرفته شودبهقانونی 

حفاظات و   در راساتای  جدیاد  قاوانین  تصاوی   اصال  و ؛ش،ر ةعوارض کمتر از کشاورزان حاشی اخذ در کنار ،زمین

اراضای   ةحاوز  در یگاذار  قاانون یکپاارچگی مادیریت و    وحاد، و  ؛ش،رها ةیحاش یکشاورز یاراضب،ینه از  ةاستفاد

 آمایش سرزمین. ةبرنام اجرای ورهاشده اراضی ویژه بهمنابع ط،یعی  و کشاورزی

 ،یرساان  آ  شا،کة  ساازی اراضای،   یکپارچاه  نظیار  روساتا،  در کشااورزی  توساعة  یهاا  سیاستاینکه  به هتوجّ با

ضارور،   ،اجاه هساتند  وباا مواناع و مشاکال، زیاادی م     مردمی، مشارکت های  طر و ترویجی آموزشی های تالیّفعّ

 ریناپاذ  اجتناا   ،رهاشاده باایر و  هاای  زماین  وبژههب ها زمینه این در تر یجدّ و تر دقیق مدیریت و نظار، ریزی، برنامه

وری  ب،اره  بااالبردن  در پایش  از بایش  باید قانونی - مدیریتی و کال،دی - یفنّ اقتصادی، های حمایتبنابراین، ؛ است

 گساترش  و مطالعاا،  آغااز  ضارور،  ،تیا درن،ا. گیرد قرار هتوجّ مورد روستایی جامعة توضعیّ به کمک کشاورزی و

 ،امار  این .دشو می احساس منطقه در پیش از بیش رهاشدهاراضی و ساماندهی اراضی بایر و  سازی های یکپارچه طر 

هاای آموزشای و ترویجای     ا برناماه با همچنین الزم است  ،بوده اجرایی های سازمان و کشاورزان بیشتر تعام  مستلزم

 شا،رها و رهاشاده   ةهای کشاورزی حاشی و مشکال، زمین مسائ حفاظت کاربری اراضی کشاورزی،  ویژه در زمینة به

 .دشو برطرف العاتی و ارت،اطی موجودهای اطّ اوریها و فنّ ازطریق رسانه

ی اراضای کشااورزی   هاا  کااربری تغییار   ازیت بر اجرای قوانین کااربری زماین   نظار، و مدیربا  شود میپیشن،اد  

 همچاون  ییهاا  کااربری  از اف شا،ر ری اطها زمینبودن مخروبهماندن و متروکه ،نرهاشدجلوگیری شده و در صور، 

یت همچناین بارای مادیر    ؛شود استفاده غیره و ورزشی فرهنگی، تفریحی، س،ز، فضای آموزشی، ،درمانی - ب،داشتی

 و دولتای  بخاش  مشاارکت  بارای  بسترساازی : شاود  مای پیشان،اد    یا ذش،رها موارد  ةب،تر اراضی کشاورزی حاشی

 اعت،اارا،  تخصایص  ؛روستایی و پیرامون ش،رها ةو بایرماند رهاشدهاراضی  ةو کاربرد ب،ین دمجدّ ةتوسع در خصوصی

یان و یروساتا  تشاویق ؛ هاای سارزمینی   بنادی  و پ،ناه  ا، کارشناسای ازنظار اساتفاده  در کنار  ،مدّ یطوالن و ب،ره کم

 رهاشاده ی باایر و  ها زمینخود و  کتملّ تحت اراضی و امال  ظرفیت حداک ر از استفاده برای کشاورزی برداران ب،ره

 حاداک ر  خاود  اماال   دمجدّ ةتوسع از دارند تمای  که یانییروستا برای بانکی ةویژ اعطای تس،یال، ؛شدههچندتکّو 

   .ندب،ر را استفاده

 منابع  
 ییروساتا ی ماؤثّر در تغییار کااربری اراضای کشااورزی      هاا  فهمؤلّ  یو تحلشناسایی  .(7929احمدپور، امیر؛ علوی، اسماعی  )

 .790-702(، 7) 1، ریزی روستایی پژوهش و برنامه مطالعة موردی ش،رستان ساری(.)

-89وی کشت محصوال، زراعی در ایاران طای دورة   بررسی تغییرا، الگ .(7929ارجمندی، امین؛ م،رابی بشرآبادی، حسین )

 .704-91(، 99) 1، اقتصاد کشاورزی .7991-99 تا 7987

تحقیقاا،   .بررسی عوام  مؤثّر بر تمای  کشاورزان ج،ت تغییار کااربری اراضای در اساتان مازنادران      .(7929امیرنژاد، حمید )
 .708-91(، 90) 1، اقتصاد کشاورزی

طرّاحی مدل معادال، ساختاری و تلفیقی علا  و اثارا،    .(7921ی؛ کالنتری، خلی ؛ آزادی، حسین )؛ اسدی، علاک،ر یعلبراتی، 

علاوم تارویج و    ناسان ساازمان اماور اراضای کشااورزی.    تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ایران براساس دیدگاه کارش
 .91-97(، 7) 79، آموزش کشاورزی ایران

ی، حکمرانای و  ورافنّا مدیریت بازتابی اراضی و آ  در ایاران، ارت،ااط    .(7920الز، میش  )باللی، محمد؛ کئوالرتز، ژوزف؛ کورت،
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-7(، 7) 91، مجلّة پژوهش آ  در کشااورزی  ان و عناصر کلیدی چارچو  بازتابی.نفعفرهنگ، قسمت دوم: نگرش ذی
90. 

اقتصااد فضاا و    .راساتای آماایش سارزمین    ش،رستان ارومیه درتحلی  مطلوبیت کاربری اراضی کالن .(7921) اک،ر یعللو،  تقی
 .19-11(، 78) 1، یتوسعة روستای

ی اراضای کشااورزی در   سااز  کپارچاه عوام  مؤثّر بر پاذیرش و اجارای طار  ی    .(7927جمشیدی، علیرضا؛ امینی، امیر مظفر )

 .779-709(، 1) 9، مطالعا، جغرافیایی مناطق خشک .استان ایالم

ی استفاده از الگاوی انتقاال حقاوق توساعه بارای حفاظات از اراضای        سنج امکان .(7927ینا )زاده، سپور، هاشم؛ محسنداداش

 .92-1(، 91) 79، تحقیقا، کاربردی علوم جغرافیایی .کشاورزی ش،ر بابلسر

 تاارویج کشاااورزی، فقاار و کشاااورزی پایاادار: کاااربرد تحلیاا  مساایر    .(7991الااه )رضااایی مقاادم، کااوروش، کرماای، عااز، 

(Path Analasis). 19-11(، 7) 9، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران. 

عوام  فردی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و زراعی ماؤثّر بار    .(7929رضایی مقدم، کوروش؛ رحیمی، سمانه؛ بخشوده، محمد )

-791(، 99) 8، تحقیقاا، اقتصااد کشااورزی    ورزی: مورد مطالعه ش،رستان شایراز. سازی اراضی کشا پذیرش یکپارچه

711. 

کشااورزی در روساتاهای ش،رساتان     عوام  مؤثّر بر تغییر کاربری اراضای  .(7921عواطفی اکم ، فرشته ) ؛اهلل حشمتسعدی، 

 .998-977(، 94) 1، اقتصاد فضا و توسعة روستایی .همدان

 .ژیآئ :ت،ران .یا ش،ری و منطقه یزیر برنامه .(7927) فرانک ،ینیالدّ فیس

بار مادیریت کااربری اراضای روساتایی در       اثرگاذار بررسای عواما     .(7924،لیاانی، محمدرضاا )  ی، علی؛ امیری فنیالدّ شمس

 .  700-91 (،72) 1، یا منطقهریزی  برنامه .ش،رستان ممسنی

 یماوردی روساتاها   ةمطالع های روستایی: گاهسکونت ةهای دوم بر توسع بررسی آثار کال،دی خانه .(7999) اک،ر یعل ،یعنابستان

 .788-742، (4) 79، روستا و توسعه .مش،دییالقی ش،ر 

سازی اراضی کشااورزی در ب،،اود تولیاد     ارزیابی نقش یکپارچه .(7929عینالی، جمشید؛ فراهانی، حسین؛ س،رابی وفا، سمیرا )

 .82-17(، 9) 9، روستایی و توسعهاقتصاد فضا ی آبی دهستان خراورده ش،رستان خدابنده، ها یبردار ب،رهدر 

ی عمادة تغییار کااربری زماین در کشااورزی اساتان       هاا  ستمیس .(7921) غالمحسین ،زمانی ؛عز، اله ،کرمی  ؛م،سا ،فاطمی

 .974-721 (،9) 79، یعلوم ترویج و آموزش کشاورز ةدوفصلنامفارس، 

-7991 ةدورگسترش فضایی ش،ر و تغییر کاربری زمین در روستاهای پیرامونی ش،ر سانند  طای    .(7920) قادرمرزی، حامد

 .18-87(، 7) 7، ش،ری مطالعا، .7911

 .شناسان : جامعهت،ران .های اجتماعی ی معادال، ساختاری در پژوهشساز مدل .(7929قاسمی، وحید )

شا،ر و روساتا در    ( نقاش گردشاگری روساتایی در رواباط    7927) دهیحم ،ینوران؛ درضایحم ،یان،باغ ؛یمجت، معصوم، رییقد

 .49-91 (،1) 9 ،ییفضا زییر برنامه .ش،رستان طالقان

و ضاوابط   ینقاوان  و مساتحدثا، براسااس   یاراضا  عیا و تجم کیا تفک یبررس .(7929) ماهر، محمدم،دی ؛دیقن،ران، ع،دالحم

، (787-7  )صاص. ، شا،ری  داریپا توسعة معماری و .عمران یلمللا نیکنفرانس بو تأثیر آن بر شک  ش،ر،  رانیا یحقوق

 .زیت،ر ،زیواحد ت،ر یدانشگاه آزاد اسالم

روساتایی ش،رساتان    منااطق  بررسی عوام  مؤثّر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی )نمونة ماوردی:  .(7924) کاللی مقدم، ژیال

 .799-779(، 2) 4، ریزی روستایی پژوهش و برنامه رشت(.

کااربری در  تغییار   بررسی عوام  و دالیا   .(7921) حسین ،زارع شاهی ؛علیرضا ،نادریان زاده ؛علیرضا ،قربانیان ؛ب،نام ،وسلیمت

 .29-11(، 711) 91، و محیط روستا مسکن، 7992-7929ی ها سالی هادی روستاهای ش،رستان تفت طی ها طر 

تحلیلی پیرامون اثرا، و پیامدهای تغییر کااربری اراضای کشااورزی در     .(7927پسند، محمدتقی )مشیری، سید رحیم، قماش

http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5466&Number=24&Appendix=0&lanf=Fa
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1181&Number=155&Appendix=0&lanf=Fa
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اناداز   هاای انساانی )چشام    گاهریزی سکونت مطالعا، برنامه .روستاهای بخش مرکزی ش،رستان الهیجان در دهه اخیر
 .79-7(، 97) 1 ،جغرافیایی(

هاای   بار تغییار کااربری زماین     رگاذار یتأثشناساایی عواما     .(7929میردامادی، سید م،دی؛ احمدی گرجی خیلی؛ حسین )

سوّمین همایش ملّی توساعة پایادار    .کشاورزی از دیدگاه کارشناسان ج،اد کشاورزی ش،رستان ساری، استان مازندران

 .29مرداد  99و  99 عالی عمران و توسعه، ، مؤسّسة آموزشهمدان(، 2-7)صص. ، روستایی

 .فوژان :ت،ران .LISRELو  Warp PLSی معادال، ساختاری به زبان ساده ساز مدل .(7921نوروزی، حسین؛ نجا،، س،ی  )
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