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 چکيده
یکی از معضالت اساسی در حوزة کشاورزی، تغییر کاربری اراضی استت کته اریتراش تشتدید دردیتده استتم ایت  م ت له در  هدف:

زمینه عوامل ب یاری وجود دارد که تمایل به تغییتر درازمدت، روند و توازن تولید محصوالت کشاورزی را مختل رواهد نمودم درای 

 تغییتر در متثثر راستا هدف اصلی تحقیق حاضتر شناستایی عوامتلدهدم درای تأثیر قرار میتکاربری اراضی توسط کشاورزان را تح

عنوان یك قطب کشاورزی است که با م  لة تغییر کاربری اراضتی مواجته کاربری اراضی کشاورزی روستایی در شهرستان ساری به

 استم

-حلیلی داردم برای دردآوری اطالعات از مطالعات کتابخانتهت -لحاظ هدف، کاربردی  است و ماهیت توصیفیتحقیق حاضر به روش:

ای و پیمایش میدانی استفاده شده استم جامعة آماری تحقیق حاضر شامل کشاورزانی است که حداقل بخشی از اراضی کشتاورزی 

نفتر  305مونتة آمتاری دیری کرج تی و موردتان، نبا استفاده از جدول نمونه (م=322Nاند )تحت تملك رود را تغییر کاربری داده

ای استت کته شتدندم ابتزار تحقیتق، پرسشتنامه انتخاب متناسب انت اب با ایطبقه دیرینمونه از روش استفاده تعیی  دردید که با

( تأییتد دردیتدم بترای 35/7روایی آن با ک ب نظر از استادان و کارشناسان ف  و پایایی آن با استتفاده از آزمتون آلفتای کرونبتا  )

 استفاده دردیدم SPSSافزار وتحلیل اطالعات از تکنیك تحلیل عاملی درقالب نرمتجزیه

تتری  های مثثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی شناسایی نمتود کته مهت عنوان مثلفهعامل را به 3نتایج تحلیل عاملی،  ها:يافته

نداشت  به جغرافیایی، مدیریت ری ك و دسترسی اجتماعی، -ی عامل اقتصاد وکار،کشت اولیة شرایط اند از: مهیانبودنها عبارتآن

 مکنندتبیی  می را اراضی کشاورزی کاربری تغییر متغیر واریانس از %103/22شده درمجموع، عامل شناسایی 3های تولیدم نهاده

 حقیق حاضر استمتری  چالش تدسترسی به کشاورزان و ک ب اطالعات درراستای اهداف تحقیق، عمده ها:محدوديت

سازی اراضی، اقتصادی مانند یکپارچه - های کاربردیها و طرحها، ارائه، اجرا و پشتیبانی برنامهبا توجه به یافته راهکارهاي عملي:

های تولیدی کشاورزی، توجته جتدی بته مبحتم بیمتة محصتوالت تکمیلی در مجاور بخش و تبدیلی و استقرار صنایع مجوز صدور

ها، تتا حتد زیتادی انگیتزة بخش سایر و کشاورزی بخش فعاالن درآمد بی  تعادل پایدار ایجاد تواند درراستایغیره، میکشاورزی و 

 تغییر کاربری در میان کشاورزان را ک  کند یا از بی  ببردم

نون چنتی  تحقیقتی در شناسایی عواملی که در ت ریع فرایند تغییر کاربری نقش دارند، ب یار ضروری استم تتاک اصالت و ارزش:

تواند راهگشتای اتختات تصتمیمات و اقتدامات م تثولی  نهادهتای محلتی ای  منطقة استراتژیك انجام نشده استم نتایج حاصل می

که پیامدهای نهتایی طوریدهی و حل م ائل مربوط به اراضی کشاورزی دردد؛ بهازجمله جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در سامان

 ن درددمآن عاید کشاورزا

 ساریم کشاورزی، شهرستان کاربری، اراضی تغییر ها:کليدواژه
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 . مقدمه 1
 . طرح مسئله1. 1

اراضی کشاورزی موجود با تبدیل منابع طبیعی دیگر ماننتد 

جنگل و مرتع درطی سالیان دراز و با صرف منابع فراوان ازقبیل 

ری ایت  دیتاندم شتکلوجود آمدهنیروی ان انی، هزینه و وقت به

وکار، م تتلزم طتی فراینتدی اراضی با هدف ایجاد فضای کشت

استاس، اراضتی کشتاورزی بر استت؛ بترای چند صدساله و زمان

منابع ب یار باارزش و محدودی ه تند و نیتاز بته ایت  اراضتی 

های جمعیت درحال رشتد، اهمیتت آن را برای تأمی  نیازمندی

(م 23، صم 3303، مبتارکیسازد )نجفتیازپیش نمایان  میبیش

دلیتل دونته اراضتی بتهراستا، لزوم حفظ و نگهداری از ای درای 

نمتودن اهمیت محصوالت کشاورزی، ازنظر اقتصتادی و برطترف

نیازهای معیشتی جمعیت، امری طیبعی و البته ضتروری استت 

 (م25، صم 3305)رکنی، 

و رویة اراضی کشاورزی در روستاها وجود، تخریب و تبدیل بیباای 

طوری که سالیانه هتزاران هکتتار از دردد؛ بهاطراف شهرها مشاهده می

اراضی کشاورزی کشور به رانه، جاده، کاررانه و تأسی ات دیگر تبدیل 

ای از اراضتی نیتز در درون بختش کشتاورزی شوند و بخش عمتدهمی

-های تولیدی کشاورزی، دچار تغییر در نوع بهترهبدون توجه به اولویت

بترای ، همزمتان بتا شتوندم افتزونعبارتی تغییر کاربری میبهبرداری یا 

د ترش جمعیت، نر  ستریع توستعة شتهری نیتز موجتب تغییترات 

طتوری وسیعی در الگوی کاربری اراضی پیرامون شهرها شده است؛ بته

تر بتوده و توسعه ازجمله ایران، ای  رشد سریعکه در کشورهای درحال

ی در حوزة کاربری اراضی شده استت درنتیجه، منجر به تغییرات وسیع

(م روند سریع تغییر کتاربری 12، صم 3332)راکپور، والیتی، و کیانژاد، 

بتر رلتل در رونتد و میتزان تولیتدات تواند عتالوهاراضی کشاورزی می

آثار منفی طبیعتی، اقتصتادی، سیاستی، کشاورزی موردنیاز در کشور، 

 مدنبال داشته باشدبهنیز علمی یا فرهنگی 

روند فزایندة تغییر کاربری اراضتی و اثترات حاصتل از آن، زمتانی  

دیتر منتاطق م تتعد کشتاورزی ازجملته دردد که دریبتانحادتر می

 رتبتة نخ تت دارابتودن بتا مناطق شمالی ایران شودم استان مازنتدران

 کشتور غذایی امنیت تأمی  در کشاورزی، محصول 22 تولید در کشور

عنتوان مرکتز راستا، شهرستان ساری بته ب یار مهمی داردم درای نقش

های مه  تولید محصوالت کشاورزی ایت  استان مازندران یکی از قطب

استان است؛ اما درطی دهة اریر، روند تغییتر کتاربری اراضتی در ایت  

طتوری کته رشتد شهرستان به موضوعی جدی تبدیل شده استت؛ بته

هتای جتمتعسریع تبدیل اراضی کشاورزی به غیرکشاورزی ازجملته م

کشتاورزی  اراضی از زیادی میزان تفریحی و ویال مشهود است و ساالنه

 بختش اقتصتادی فعالیتت دردونتة از کتاربری تغییتر با ای  شهرستان

 تتوجهیقابتل زیتان و ای  م  له (3شوند )جدول می کشاورزی رارج

کته م تثوالن دارد؛ تاجتایی همتراهبته مازندران کشاورزی اقتصاد برای

-شدن تغییرات بیایورزی شهرستان ساری، رواستار رسانهجهاد کشا

شده بته رویة کاربری اراضی و فرایند بازدشت اراضی تغییر کاربری داده

   م(5، صم 3332اند )ربردزاری ت نی ، صورت قبلی شده

روند فزایندة تغییر کاربری اراضی، درنتیجة فعل و انفعاالت عوامتل 

صتاد، فرهنت ، رفتتار ستازمانی و متعددی چون سیاست، مدیریت، اقت

، صم 3333ازدمتی، لنگرودی، رضتوان، و کاتتبمحیط است )مطیعی

رسد در جوامع مختلف نقش و تأثیری که ایت  عوامتل نظر می(م به37

توانند در ایجاد و توسعة پدیدة تغییر کاربری داشته باشند، متفتاوت می

بر شترایط محلتی هایی مبتنی رواهد بود؛ بنابرای ، الزم است پژوهش

برندة تغییر کاربری توسط جوامع صورت دیرد تا عوامل محرك و پیش

کشاورزان را شناسایی کند و متناسب بتا آن راهکارهتایی عملتی ارائته 

دلیل اهمیت م  لة تغییتر کتاربری در شهرستتان راستا بهنمایدم درای 

عنوان قطب کشاورزی، هدف اصتلی از انجتام تحقیتق حاضتر ساری به

اسایی عوامل مثثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستتان شن

 اند از:ساری استم اهداف فرعی تحقیق عبارت

 های فردی و زراعی کشاورزان؛م توصیف ویژدی3

هتای متثثر در تغییتر کتاربری تتری  مثلفتهم شناسایی و تحلیل مه 2

 اراضیم

زماني تغيير کاربري اراضي زراعي و باغي در فاصلة  .1جدول 

 در شهرستان ساري 1931-1931هاي سال

 3333مأرذ: سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، 

 سال
سطح تغيير کاربري 

 مجاز )هکتار(

سطح تغيير کاربري 

 غيرمجاز )هکتار(
 جمع

3335 3737/327 2330/33 1130/301 

3332 2350/370 3570/2 0221/373 

3330 2570/23 2737/32 3530/05 

3333 3333/23 0225/3 5221/25 

3333 3353/27 1332/1 1207/25 

3337 3235/13 2232/0 3323/13 

3333 5535/373 3335/0 1257/373 

 . پيشينة تحقيق2. 1
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برای شناسایی متغیرهای مثثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی،  

 اندم شرح تیل انجام شدهتحقیقات مختلفی به

بررستی تغییتر »تحقیق رتود بتا عنتوان ( در 3302الهی )میرفتح

انتد کته به ای  نتیجه دست یافته« کاربری اراضی کشاورزی کالردشت

 بختش از شتاغل جمعیتت رشد جمعیتت، تقاضتای توری ت ، انتقتال

اجتمتاعی، ارتقتای ستطح  تحترك ها، فرصتبخش سایر به کشاورزی

ییتر جدید بیشتری  تأثیر را در تغ تجاری هایکاربری زنددی و پیدایش

 کاربری و فروش اراضی  کشاورزی دارندم

تغییترات »( در تحقیقی با عنتوان 3303مبارکی و رحمانی )نجفی

کتاهش درآمتد « کاربری اراضی زراعی بخش سنگر شهرستتان رشتت

هتتا و حاصتل از بختتش کشتتاورزی و وجتتود شتهر صتتنعتی و سیاستتت

 اندمعنوان دالیل تغییر کاربری برشمردههای دولت را بهدیریتصمی 

تغییتر کتاربری »( در پژوهشتی بتا عنتوان 3337شتنو )حق

ارتتالف « اراضی و نقتش بانتك کشتاورزی در جلتودیری از آن

های کشاورزی و غیرکشاورزی، افتزایش درآمد حاصل از فعالیت

وری سترمایه در بتودن بهترهقیمت زمی  با تغییر کاربری، پایی 

جدیتد، بخش کشاورزی، توستعة شهرنشتینی و ایجتاد مشتاغل 

نداشت  نیروی ان انی به ادامة فعالیتت ها، تمایلباالبودن هزینه

در بختتش کشتتاورزی، حاصتتلخیزنبودن زمتتی ، توستتعة صتتنعت 

نشینی در منطقته، افتزایش انتظتارات ناشتی از توری   و روش

-ها و قوانی  ونامناسببودن برری از سیاستتحصیل، نامناسب

متل تأثیردتذار  بتر تغییتر عنتوان عوابودن تکنولوژی تولید را به

 کاربری اراضی مطرح نموده استم

ای با عنوان ( در مقاله3333محمدی، مهرابی، قربانی، و رراسانی )

نیروی ان انی مثثر بتر تغییترات کتاربری اراضتی در حاشتیة منتاطق »

 متالی ةدرآمد کت  و نداشتت  پشتتوانو مشکالت اقتصادی « روستایی

بتاالرفت   ،دیگترعبارتای کشاورزی یا بههنبودن فعالیتصرفهبه ،مردم

-را بتههای کشاورزی و مشکالت مربوط به فتروش محصتوالت هزینه

 اندمبرندة تغییر کاربری یافتهعنوان عوامل پیش

 عوامتل»در مقالة رود با عنوان  (3333)دشتی محبوبی و صالحی

بته تتأثیر و نقتش « بتا  بته کشاورزی هایزمی  تغییر کاربری بر مثثر

 و ایجتاداشباع بتودن بتازار تر محصول تولیدشده، مناسب عوامل قیمت

 اندمدر م  لة تغییر کاربری اراضی اشاره کرده جدید مشاغل

( در پژوهشتتی بتتا عنتتوان 3333لنگتترودی و همکتتاران )مطیعتتی

بررسی اثرات اقتصادی تغییتر کتاربری اراضتی کشتاورزی در نتواحی »

 »رود بنتدرانزلیارکی ح ت روستایی )مطالعة موردی: ده تتان لی ت

عنوان عامل مهمی در تبدیل و تغییتر کتاربری اراضتی دردشگری را به

های تحقیق نشان داده است که تغییتر اندم یافتهکشاورزی مطرح نموده

زایی برای افتراد منطقته شتده کاربری منجر به افزایش درآمد و اشتغال

 استم

تحقیقتی بتا ( 3333) 3هایت، ستاهنگ ، سیمپ تون، و تمپلتتون

انجتام « بررسی تغییر کتاربری در منطقتة دالوار ایالتت اوهتایو»عنوان 

-های اراضی مانند نزدیکی به زمتی دهد ویژدیاندم نتایج نشان میداده

هتا(، های طبیعی )برکته و دریاچتهها از مکانهای کشاورزی، فاصلة آن

دداه، نزدیکتی آه ، فروها و راهها، بزردراهها، جادهنزدیکی به زیرسارت

هتا به شهر مرکزی و مراکز کار و کیفیت رتاك در تغییتر کتاربری آن

 اندممثثر بوده

دینامیتك »ای با عنوان ( در مقاله2773) 2المبی ، جی ت، و لپرز 

« پوشتش زمتی  در منتاطق درم تیریاستفاده از زمتی  و تغییترات 

ی ت  و تور محیطی، توستعةنداشت  افراد از اثرات تخریب زی تآداهی

تصمیمات نادرست دولت، فقر و درآمد پتایی  را در دترایش بته تغییتر 

 اندمکاربری مثثر دان ته

مهاجرت فصلی و تغییر »( در تحقیق رود با عنوان 2771) 3برایمو

به ای  نتیجه رسیده است کته فنتاوری جدیتد، « کاربری اراضی در غنا

در بعد تغییتر  و م  لة بازاریابی محصوالت از عوامل مه  جمعیت رشد

 کاربری ه تندم

( نیتتز در تحقیتتق رتتود بتتا عنتتوان 2772) 1آندرستتون و دیب تتون

« زدایی در بولیتویجنگل :حکومت غیرمتمرکز و تغییر محیط زی ت»

انتد عنوان عوامل مهمی مطترح نمتودهسیاست و تصمیمات دولت را به

 برداری از زمی  نقش دارندمکه در تغییر نوع بهره

ای ( در مقالته2733بوشهری، و برارپور )ابدالی، شتابآبادی، راتون

پایتداری نا زمی  و اثترات آن بتر کاربریوامل مثثر بر تغییر ع»با عنوان 

اند که درآمتد پتایی ، به ای  نتیجه دست یافته« زمی : کالردشت ایران

توری ت ، ناآدتاهی از اثترات تخریتب محتیط زی تت و  صنعت توسعة

ه د ترش تغییر کاربری اراضی در منتاطق های دولتی منجر بسیاست

 اندمیادشده دردیده

( نیتز در تحقیتق رتود بتا عنتوان 2732) 5ورك و چانتالکتاسوان

 رشتد« یعوامل مثثر بر تغییرات کاربری اراضت یوتحلیل ارتباطتجزیه»

عنتوان عوامتل ها را بهزیرسارت به شهر و نزدیکی به جمعیت، نزدیکی

مطترح  شمال شتر  تایلنتداضی کشاورزی در مثثر بر تغییر کاربری ار

 اندمنموده

 شناسي تحقيق. روش2
 . قلمرو جغرافيايي تحقيق1. 2

تری  شهر استان مازنتدران استتم ایت  مرکز سیاسی و مه  ساری

کیلومترمربتتع در موقعیتتت  5733بتتا وستتعتی درحتتدود  شهرستتتان
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 ةقتدقی 37درجه و  37شرقی و طول ةدقیق 37درجه و  53جغرافیایی 

جهتات کته استت شتمالی قترار درفتته  ةجغرافیتایی در نیمکترعرض

 ،از شمال به دریای مازندران، از مشر  به شهرستان نکتا چهاردانة آن 

-ئ قتا ،های جویبتاراز جنوب به استان سمنان و از مغرب به شهرستان

 ،یآرتری  تق تیمات کشتور استاسبر مشهر و سوادکوه محدود است

تشکیل شده آبادی  335و  ده تان 33 وبخش  2 شهرستان ساری از

کتل  ،3337براساس سرشماری عمومی نفوس و م تک  ستال  .است

نفر است کته از ایت  تعتداد  103307ساری برابر با جمعیت شهرستان

نفتتر روستتتایی ه تتتندم ن تتبت  303311نفتتر شتتهری و  233522

باشد )مرکز آمار ایتران، می %33روستانشینی در ای  شهرستان نزدیك 
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 موقعيت نسبي استان مازندران و شهرستان ساري .1شکل 

 3332مأرذ: مرکز آمار ایران، 
 ةمردمان منطقزنددی کشاورزی و دامداری اساس اقتصاد   

لحتاظ وضتعیت ایت  شهرستتان بته دهنتدمساری را تشکیل می

ی و سطح زیرکشت و تولیتد محصتوالت زراعت کشاورزی ازجمله

هتای استتان هتای برتتر میتان ستایر شهرستتانباغی در جایگاه

دردد )جتدول مازندران قرار دارد و قطب کشاورزی مح وب می

2:) 

 آمار سطح زيرکشت و توليد محصوالت زراعي و باغي در شهرستان ساري . 2جدول 

 3333مأرذ: سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، 
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3335 377301 3/21 3 33/23 2 21225 33/30 3 51/33 2 

3332 03230 2/27 3 0/30 2 25123 30/30 3 35/32 2 

3330 03177 12/33 3 21/33 3 2/25031 33/30 3 23/33 3 

3333 03112 31/32 3 33/23 3 2/22352 20/30 3 23/33 3 

3333 03323 3/32 3 3/33 2 5/23233 30/33 3 33/27 3 

3337 55330 22/32 3 33/3 3 22225 12/33 3 33/32 3 
 

 . روش تحقيق2. 2
تحلیلی داردم روش تحقیتق  -یت توصیفیتحقیق حاضر ماه

در ای  مطالعه ازلحاظ هدف، کتاربردی استتم بترای دتردآوری 

ای و پیمایش میدانی در محتدودة اطالعات از مطالعات کتابخانه

مطالعاتی استفاده شده استم جامعة آماری تحقیق حاضر شامل 

آن دسته از کشتاورزان روستتایی شهرستتان ستاری در فاصتلة 

است که براساس اصالحیة متادة دوی  3337تا 3335های سال

 3335هتا کته در ستال اراضی زراعی و بتا  قانون حفظ کاربری
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تملك رتود را حداقل بخشی از اراضی کشاورزی تحتابال  شد، 

های مدیریت امتور اندم براساس آمار و دزارشتغییر کاربری داده

 322داد اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، ای  تعت

موردتان کرج تی و ( ه تند که براساس جتدول =322Nنفر )

ای بتا انت تاب دیتری طبقتهروش نمونه( و با استفاده از 3307)

( انتختتاب شتتدند کتته بتته دالیتتل =305nنفتتر ) 305متناستتب 

هتتای موجتتود در تحقیقتتات میتتدانی، درنهایتتت محتتدودیت

رای وتحلیل دردیدندم ابزار اصلی تحقیق بتپرسشنامه تجزیه315

بخش بتود کته  2ای مشتمل بر آوری اطالعات، پرسشنامهجمع

ها و مصاحبه با متخصصان و کارشناسان و نگاشتهبا بررسی پیش

با توجه بته هتدف تحقیتق طراحتی و تتدوی  شتدم بختش اول 

 13پرسشنامه، به سنجش متغیرهتای تغییتر کتاربری اراضتی )

یلی زیتاد تا ر 7دویه درقالب طیف لیکرت پنج ق متی اصالش = 

-دیری ویژدتی( ارتصاص داشتم بخش دوم نیز برای اندازه1= 

دویان طراحی شده بودم بترای تعیتی  های فردی و زراعی پاسخ

روایی پرسشتنامه از نظرهتای متخصصتان و کارشناستان حتوزة 

کتتاربری اراضتتی در ستتازمان جهتتاد کشتتاورزی مازنتتدران و نیتتز 

ه شد که پتس مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساری استفاد

ها، پرسشنامة نهایی تهیه دردیتدم از اعمال نظرهای اصالحی آن

در رتارج از  2برای تعیی  پایایی ابزار تحقیق، آزمتون مقتدماتی

شده و با استتفاده از های ک بجامعة آماری انجام شد و با داده

دست آمتد کته به 35/7آزمون آلفای کرونبا  پایایی پرسشنامه 

-داده وتحلیتلتجزیته مناسب آن استم برای دهندة پایایینشان

استتفاده  SPSS16 افتزارنترم از پرسشنامه از آمدهدستبه های

 معیتار، انحراف مد، میانگی ،) توصیفی آمار هایروش از که شد

  ماست دردیده عاملی استفاده تحلیل و( بیشینه، کمینه

 هاي تحقيق. متغيرها و شاخص9. 2
مورداستفاده در تحقیتق براستاس  هایمتغیرهای و شارص

-اند کته بتهمرور ادبیات و بررسی تحقیقات قبلی استخراج شده

 اند:( ارائه دردیده3ارتصار در جدول )

 هاي مؤثر بر تغيير کاربري اراضي کشاورزيمتغيرهاي موردآزمون در تحقيق براي شناسايي مؤلفه .9جدول 

 3332های پژوهش، مأرذ: یافته

جای یك نوع محصول برای کتاهش رطترات )در مقای ته بتا تولید چند نوع محصول به -2آمد؛ افزایش در -3

ترس از رطر سترمازددی محصتوالت؛  -5ترس از تگرگ و سیل؛  -1ترس از رطر رشک الی؛  -3کشاورزی(؛ 

 آوردندستتمنظتور بتهبته -3آوردن شغل بهتتر و مناستب؛  دستبه -0نبودن محصوالت کشاورزی؛  بیمه -2

-پتایی  -33منظور افزایش درآمتد؛ به -37آوردن احترام اجتماعی بیشتر؛ دستمنظور بهبه -3تر؛ زنددی مرفه

ام؛ هتا را شتروع کتردهباالرفت  قیمت محصوالتی که تولیتد آن -32بودن قیمت محصوالت کشاورزی تولیدی؛ 

افتزایش  -35د اشتغال برای فرزندان؛ ایجا -31های کشاورزی مثل آب، س  و  کود؛ باالبودن قیمت نهاده -33

نبتود بتازار مناستب بترای محصتوالت  -32ارزش زمی  با تغییردادن کاربری آن از کشاورزی به غیرکشاورزی؛ 

 -33نداشت  دانش کافی برای انجام فعالیت کشتاورزی؛  -33نداشت  به شغل کشاورزی؛ عالقه -30کشاورزی؛ 

-اجبار ازسوی سازمان -23مهاجرت )از شهر یا روستا(؛  -27کشاورزی؛ منزلت و جایگاه پایی  شغل اعتقاد به 

هتای نکتردن دولتت از فعالیتتحمایت -23نداشت  به وام و سایر اعتبارات دولتی؛ دسترسی -22های دولتی؛ 

 -22آالت کشتاورزی؛ نداشتت  بته ماشتی دسترسی -25نداشت  به کاردر کشاورزی؛ دسترسی-21کشاورزی؛ 

 -23نداشتت  بته آب بترای آبیتاری؛ دسترستی -23نداشت  بته ست ؛ دسترسی -20ت  به کود؛ نداشدسترسی

 -33شدن رتاك قطعتة زمتی  کشتاورزی؛ فرسایش و ش ته -37شده؛ نداشت  به بذر و نهال اصالحدسترسی

تخلیتة  -33تخریب اراضی کشاورزی دراثر ستیل؛  -32ها؛ شدن دررتان با  دراثر رشک الی و بیماریرشك

م تاعدنبودن زمتی  متوردنظر بترای انجتام فعالیتت  -31تریرة غذایی راك و کتاهش حاصتلخیزی زمتی ؛ 

 -30بتودن قطعته زمتی  کشتاورزی؛ کوچك -32های کشاورزی؛ دوربودن زمی  از دیگر زمی  -35کشاورزی؛ 

نزدیکتی بته -17دوربودن از منبع آب آبیتاری؛  -33های روستایی؛ نزدیکی به سکونتگاه -33نزدیکی به شهر؛ 

نزدیکتی بته  -13آه ؛ نزدیکی به تأسی ات راه -12ها؛ ها و بزردراهنزدیکی به جاده -13مراکز کار و فعالیت؛ 
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 . مباني نظري تحقيق9
 7. مفهوم تغيير کاربري زمين 1. 9

هتایی کته ها و نهادهوها، فعالیتکاربری اراضی عبارت است از الگ

مردم در یك نوع از پوشش اراضی راص برای انجام عملیات تولیدی 

، 3دیرنتد )جان تون و دیگردوریتوکار متییا تغییر و حفاظت از آن به

-باور برری از کارشناسان، کاربری اراضی دزینته(م به37، صم 2772

-ن را استفادههای مختلف برای استفاده از سطح زمی  استم برری آ

اندم دروهی دیگر نیتز آن کند، تعریف کردهمیای که ان ان از زمی   

دانند کته م تتقیماش بتا های ان ان در زمی  میرا آن دسته از فعالیت

لحاظ نظری، کاربری زمی  تاتتاش طور کلی، بهزمی  در ارتباط باشدم به

ی که ستطح های ان ان در زمی  و روشهای فعالیتدربارة تمام جنبه

برداری دتردد، تواند برای نیازهای مختلف آماده شود و بهرهزمی  می

هتا عناصتر هتا، متردم و مکتانتوان دفتت فعالیتتکندم میبحم می

 کاربری زمی  ه تند و با یکدیگر روابط متقابل دارندم

دیرنتد کته منتابع کننددان از زمی  تصمی  میکه استفادهزمانی

کار برند، تغییر کاربری زمی  )با نادون رود بهزمی  را برای اهداف دو

افتدم معموالش تغییر کاربری اراضی اثرات مطلوب و نامطلوب( اتفا  می

دیرد؛ بلکه طتی مراحتل مقتدماتی کشاورزی، یك مرتبه صورت نمی

-دیتردم میترفتحشود و سپس، تغییر صورت میابتدا زمینه آماده می

یر را برای تغییر کاربری اراضی ( درمطالعة رود مراحل ز3302الهی )

 کشاورزی شناسایی کرده است: 

ها و اراضی زراعی و تفکیتك بته قطعتات الفم حصارکشی اطراف با 

 مختلف؛ 

 نکردن در اراضی و قطع دررتان؛ بم کشت

 جم احداث واحدهای غیرکشاورزی در ای  اراضیم 

متی ، طور که قبالش اشتاره دردیتد، تحلیتل تغییتر کتاربری زهمان   

هتا زمینه ت وریدراصل تحلیل رابطه بی  مردم و زمی  است و درای 

-ها نشتان متیهای زیادی ارائه شده استم بررسی ای  ت وریو مدل

شتود؛ ای از موضتوع متمرکتز متیدهد که هر ت وری بر جنبتة ویتژه

 -ها بر عوامل اقتصتادی، بررتی بتر عوامتل سیاستیبعضی از ت وری

محیطتی تغییتر زی تت هتایکننتدهر تعیی اجتماعی و بعضی نیز ب

 کنندمکاربری زمی  تأکید می

در کشور ما نیز، طی چند سال دذشته، بهتری  اراضی کشاورزی 

هتا کته از بتاالتری  بتازدهی بررتوردار آبی در اطراف شهرها و بخش

اندم دامنة تخریتب و تبتدیل بودند، تخریب و دچار تغییر کاربری شده

عنوان نمونته در تر است و بهزی کشور د تردهدر مناطق مه  کشاور

مازندران که از منتاطق مهت  کشتاورزی و محتل تولیتد محصتوالت 

باشد، ب یاری از اراضی بته ویتال و تأسی تات صتنعتی و اساسی می

 واحدهای واب ته به کشاورزی تبدیل شده استم

حفاظت از ای نی ت؛ اما م  لة تغییر کاربری اراضی موضوع تازه

و بته استت تازدی آغاز شتده به ایرانهای کشاورزی در ی زمی کاربر

هتای طرح ندادنانجام مبه  و ناقص، هایقانوندالیل متعدد ازجمله 

سرزمی ، کمبود نیتروی ان تانی متخصتص و قیمتت ب تیار  آمایش

 باالی اراضی با کاربری م کونی یا صتنعتی، کتارایی الزم را نداشتته

، 3351 رترداد 5های کشاورزی مصتوب د ترش قطب قانونستم ا

کشتاورزی هتای حفاظت از زمی  بر صراحتبهاولی  قانونی است که 

واقع در  کشاورزی هایزمی ای  قانون صرفاش به  ،حالکید داردم باای أت

شودم قتانون حفتظ کتاربری اراضتی محدود می کشاورزیهای قطب

مصتوب  -آن ةو اصتالحی 3301 رترداد 33زراعی و بتاغی مصتوب 

هتتای زمی  همتتةجلتتودیری از تغییتتر کتتاربری  بتتراینیتتز  -3335

های مجلس شتورای استالمی، )مرکز پژوهش تصویب شد کشاورزی

های ب یار زیتاد موارد ابهام و نقصوجود دلیل به ود،وجباای  (م3335

تأثیر ناچیزی در حفظ دد(، ازجمله موارد استثنای متع) قانوندر ای  

دهند، که شواهد نشان میطوری؛ بهاست داشته کشاورزی هایزمی 

رو است اجرای ای  قانون با مشکالت و موانع زیادی در کشورمان روبه

نکردن ایت  دهد؛ ازجمله به رعایتی ای  قانون را کاهش میکه کارای

های دولتتی، درنظرنگترفت  جوانتب فرهنگتی، قانون ازسوی دستگاه

-اقتصادی و اجتماعی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در اجرای طرح

های ملی و استانی، وجود برری از نواقص قانونی و نبود طرح آمایش 

تتوان اشتاره به وادذاری زمتی  متی سرزمی  و تعداد مقررات مربوط

 نمودم

 هاي تحقيق. يافته4
 هاي توصيفي. يافته1. 4

دویان موردمطالعه، (، میانگی  س  پاسخ1مطابق جدول شمارة )

سال و  25است که حداقل س   22/37سال با انحراف معیار  33/12

ستال بتا انحتراف  20/33سال استم میانگی  سابقة کار  05حداکثر 

-م میانگی  کل اراضی زراعی و باغی افتراد موردمطالعته بتهاست 0/3

 کتاربری تغییر اراضی هکتار استم میانگی  کل 23/2و  33/2ترتیب 

استت کته بیشتتری  و  33/7هکتار با انحراف معیتار  51/7شده داده

هکتتتار استتتم بررستتی میتتزان  773/7و  1ترتیتتب کمتتتری  آن بتته

تحصتیالت دیتپل  بته  %57/33دویان نشان داد که تحصیالت پاسخ

( دارای تحصتتیالت %57/23دویتتان )پتتایی  دارنتتد و دیگتتر پاستتخ

 دانشگاهی ه تندم
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اراضيي  کاربري تغيير در مؤثر وتحليل عوامل. تجزيه2. 4

 کشاورزي
متغیر وارد آزمتون شتدندم  13برای شناسایی عوامل مثثر،  

استتفاده از  هتای اصتلی بتابرای تحلیتل عتاملی از روش مثلفته

چررش متعامد و نوع واریمتاکس استتفاده شتدم تعیتی  تعتداد  

( و 3های آزمون )مقدار ویتژة بتاالی فرضها براساس پیشعامل

هم نی ، برمبنای تشخیص محقق )براساس تجربیات علمتی و 

 عملی( با هتدف شناستایی بهتتری  متدل و حتذف متغیرهتای 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

( و دارای 5/7 از کمتتتر عتاملی ناکارآمتد )متغیرهتای دارای بتار

سایر متغیرهای هم و با یتك عامتل در مراحتل  با ناچیز ارتباط

 3وتحلیل شدم درنهایت، بهتری  مدل بتا متعدد بررسی و تجزیه

متغیتر استتم بترای  33عامل استخراج دردید کته دربردیرنتدة 

هتای ها برای تحلیتل عتاملی از آزمتونبودن دادهتعیی  مناسب
3KMO شتده در های انجتاممحاسبه استفاده دردیدم 01لتو بارت

دیری ها برای بهرهدهد، ان جام درونی داده( نشان می5جدول )

( و آمتارة =207/7KMOاز تکنیك تحلیل عاملی مناسب است )

باشتد کته داللتت بتر تأییتد و معنادار متی %3بارتلت در سطح 

 تناسب تحلیل عاملی داردم

 بارتلت و KMOمقدار آمارة  .1 دولج

 3332، پژوهش هاييافتهمأرذ: 

 KMO Bartlett’s Test تحلیل عاملی
 227/3313 207/7 عوامل مثثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی

Sig. 777/7 

متغیرهای مرتبط با تغییر کتاربری اراضتی براستاس مقتدار 

بندی شدندم مقدار ویژه بیانگر سته  هتر عامل، طبقه 3ویژه در 

واریانس متغیرها استت و هرچته مقتدار آن بیشتتر  عامل از کل

-دهندة اهمیت و تأثیر بیشتتر آن عامتل استت؛ بتهباشد، نشان

از واریتانس  %103/22طوری که ای  عوامل توان تند درمجموع 

 (:2کل تغییر کاربری اراضی را تبیی  نمایند )جدول 

 چرخش از بعد هاآن واريانس تجمعي درصد و نسواريا درصد ويژه، مقدار با همراه شدهاستخراج عوامل .6 دولج

 3332پژوهش،  هایمأرذ: یافته

 درصد تجمعي واريانس درصد واريانس مقدار ويژه نام عامل عامل

 332/33 332/33 217/5 وکارمهیانبودن شرایط اولیة کشت اول

 322/25 772/32 322/5 اقتصادی -اجتماعی دوم

 273/33 730/3 100/3 جغرافیایی سوم

 001/17 525/0 253/3 مدیریت ری ك چهارم

 372/10 323/0 725/3 های تولیدنداشت  به نهادهدسترسی پنجم

 512/53 213/5 122/2 شنارتیروان ششم

 230/53 351/5 232/2 مهاجرت هفتم

 212/22 313/3 233/3 ریزیدذاری و برنامهسیاست هشتم

 103/22 322/3 215/3 هاباالبودن قیمت نهاده نهم

 هاي فردي و زراعي کشاورزانويژگي .4جدول 

3332ژوهش، پ هایمأرذ: یافته  

 متغيرها ميانگين انحراف معيار بيشينه کمينه

 س  33/12 22/37 05 25

 سابقة کار/ سال 20/33 03/3 17 5

 زراعی/ هکتار اراضی کل مقدار 33/2 35/3 37 72/7

 باغی/ هکتار اراضی کل مقدار 23/2 32/3 57 73/7

 شده/ هکتارانجام غیاراضی زراعی و با کاربری تغییر میزان 51/7 33/7 1 773/7
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های مثثر در تغییر کاربری اراضی کشاورزی در تری  مثلفهمه   

(  نشان داده شده استم اولی  عامل با دربردترفت  هشتت 0جدول )

کنتدم بتا توجته بته از واریانس کتل را تببتی  متی %332/33متغیر، 

 اولیتة شترایط مهیانبودن» متغیرهای بارشده بر ای  عامل، ای  عامل

ام درفتم عامل دوم نیز بتا دربردترفت  هشتت متغیتر، ن« وکارکشت

از واریانس  %32نام درفت که ای  عامل « اجتماعی -اقتصادی»عامل 

کندم عامل سوم با دربردترفت  چهتار متغیتر، عامتل کل را تببی  می

 از %33دذاری شدم ای  سه عامل، با تبیتی  حتدود نام« جغرافیایی»

امل مثثر بر تغییتر کتاربری جتای تری  عوواریانس کل، در دروه مه 

از واریتانس، از  %5/0دارندم چهارمی  عامتل بتا دربرداشتت  بتیش از 

-نتام «مدیریت ری ك»چهار متغیر تشکیل شده است که ای  عامل 

 بته نداشتت عامتل دسترستی»دذاری شدم پنجمی  عامل با عنتوان 

رندة از تبیی  واریانس که دربردی %0است با حدود  «تولید هاینهاده

از واریتانس را  %5/5باشدم ششمی  عامل کته بتیش از سه متغیر می

 «شتنارتیروان»تبیی  نمود، متشکل از سه متغیر است کته عامتل 

 %5دذاری شدم هفتمی  عامل با دربردرفت  یك متغیر با بتیش از نام

هتای تری  مثلفتهاهمیتنام درفتم ک « مهاجرت»از واریانس، عامل 

و « ریزیبرنامه و دذاریسیاست» ربری اراضی عاملمثثر در تغییر کا

دذاری شدندم هریك از دو عامتل، نام «هاباالبودن قیمت نهاده»عامل 

شتده، از واریانس کل را تبیی  نمودندم عوامل استتنتاج %1نزدیك به 

( نشتان 0شده و بار عاملی هر متغیر در جتدول )متغیرهای باردذاری

 اند:داده شده

 يافتهدوران ماتريس از آمدهدستبه ضرايب ميزان ها،عامل از هريك به مربوط تغيرهايم .7 دولج

 3332پژوهش،  هایمأرذ: یافته
 بار عاملي متغيرها هاعامل

 اولية شرايط مهيانبودن

 وکارکشت

 012/7 نداشت  به آبدسترسی -

 012/7 دوربودن از منبع آبیاری -

 033/7 ه زمی  کشاورزیشدن راك قطعفرسایش و ش ته -

 203/7 های کشاورزیدوربودن ای  زمی  از دیگر زمی  -

 250/7 م اعدنبودن زمی  موردنظر برای فعالیت کشاورزی -

 210/7 تخلیة تریرة غذایی راك و کاهش حاصلخیزی ای  زمی  -

 232/7 آالت کشاورزینداشت  به ماشی دسترسی -

 513/7 کشاورزی نداشت  به کاردردسترسی -

 اجتماعي -اقتصادي 

 323/7 ترآوردن شرایط زنددی مرفهدستبه -

 023/7 آوردن شغل بهتردستمنظور بهبه -

 227/7 منظور افزایش درآمدبه -

 213/7 ک ب احترام اجتماعی -

 533/7 افزایش درآمد -

 533/7 نزدیکی به مراکز کار و فعالیت -

 521/7 محصوالت/ تولیدات  حاصل تغییر کاربری باالبودن قیمت -

 532/7 نزدیکی به بازار -

 جغرافيايي

 372/7 نزدیکی به شهر -

 033/7 های روستایینزدیکی به سکونتگاه -

 533/7 هاها و بزردراهنزدیکی به جاده -

 523/7 آه نزدیکی به تأسی ات راه -

 مديريت ريسك

 233/7 ترس از رطر سرمازددی -

 251/7 ترس از تگرگ و سیل -

 232/7 نبودن محصوالت کشاورزیبیمه -

 222/7 ترس از رطر رشک الی -
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 .7 دولجادامة 

نداشتن به       دسترسي

 هاي توليدنهاده

 335/7 نداشت  به کوددسترسی -

 335/7 نداشت  به س دسترسی -

 520/7 شدهنداشت  به بذر و نهال اصالحدسترسی -

 شناختيروان

 033/7 نداشت  دانش کافی ن بت به فعالیت کشاورزی -

 033/7 نداشت  به شغل کشاورزیعالقه -

 523/7 اعتقاد به جایگاه اجتماعی نامناسب شغل کشاورزی  -

 212/7 مهاجرت )از شهر یا روستا( - مهاجرت

        گذاري و سياست

 ريزيبرنامه
 507/7 صوالت کشاورزی تولیدی )قبل از تغییر کاربری(بودن قیمت محپایی  -

 203/7 های کشاورزیباالبودن قیمت نهاده - هاباالبودن قيمت نهاده

 گيري و ارائة پيشنهادها. نتيجه1
هتای متثثر بتر تغییتر ای  پژوهش با هدف شناسایی مثلفته

کاربری اراضی توسط کشاورزان شهرستان ساری انجتام درفتته 

هتای متثثر بتر تغییتر ساس نتایج تحلیل عاملی، مثلفهاستم برا

بنتدی شتدندم در شرح تیتل دستتهعامل به 3کاربری اراضی به 

کشتاورزی  اراضتی کتاربری تغییتر بر مثثر های(، مثلفه2شکل )

 دردد:مشاهده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابعاد مؤثر در تغيير کاربري اراضي کشاورزي -2شکل 

3332پژوهش،  هایمأرذ: یافته

 

 

اربري ثر بر تغيير کهاي مؤمؤلفه

 اراضي کشاورزي

111/1  

 

 

111/1  
111/1  

111/1  

 

919/1  

111/1  

111/1  

 

 

 11
1

/
11

 11
1

/
11

 

ية انبودن شرايط اولمهي

کاروکشت  

 هب نداشتندسترسي

هانهاده  

 

 مديريت ريسک

 

 

 

اجتماعي-دياقتصا  

 و گذاريسياست

ريزيهبرنام  

 

 

 جغرافيايي

 

 

 

شناختيروان  

 

 

 

 مهاجرت

 

 

 

هاهنهاد قيمت باالبودن  
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وکتار مهیانبودن شرایط اولیتة کشتتنتایج تحقیق نشان داد که 

آالت نداشتت  بته ماشتی نداشت  به آب، دسترسیازجمله دسترسی

هتای نداشت  به کاردر، دوربودن از دیگتر زمتی کشاورزی، دسترسی

عنتوان کشاورزی و م اعدنبودن اراضی برای فعالیتت کشتاورزی، بته

-مثلفة تاثیردذار بر تغییر کاربری اراضی ه تندم بهتری  اولی  و مه 

رسد تمرکز بر ای  م  له و توجه به رفع مشکالت کشاورزان نظر می

تواند تأثیر ب زایی در جلودیری از روند تغییر کاربری زمینه میدرای 

عنتوان ها کته ستودجویی بتهداشته باشدم بررالف ب یاری از تحلیل

تتوان اربری اراضی کشتاورزی استت، متیتری  عامل در تغییر کمه 

براساس نتیجة تحقیق حاضر، موانع فیزیکی و نبود شرایط اولیه برای 

برداری از زمتی  را عتاملی دان تت کته کشتاورزان را بته تغییتر بهره

دومی  عامل مه  تأثیردذار در تغییتر دهدم کاربری  اراضی سو  می

درآمتتدزایی و اجتمتتاعی استتتم قابلیتتت  -اقتصتتادی کتتاربری، عامتتل

انکتار سودآوری پایی  فعالیت کشتاورزی در ب تیاری از متوارد قابتل

طوری که ای  مه  در ب یاری از مواقع باعم ترغیب افتراد نی ت؛ به

به درایش به فعالیت در سایر حوزه ها شده استم به ایت  م ت له در 

برای ، کشاورزان فعالیت تحقیقات دیگران نیز تأکید شده استم افزون

دلیتل ایت دانند و بهشاورزی را فعالیت اجتماعی دررور احترام نمیک

پ ندند و درجهت تغییتر کتاربری فعالیت در حوزة کشاورزی را نمی

لحاظ رسد برداشتی که کشاورزان بهمی نظردارندم بهاراضی دام برمی

وجهة اجتماعی ن بت به شغل رتود دارنتد، واقعیتتی استت کته در 

که نگرش افراد بیرونی ن بت به شغل صورتای هجامعه وجود دارد؛ ب

ها را در ترغیب بته دذارد و آنکشاورزی، بر دیدداه کشاورزان اثر می

 دهدمتغییر شغل سو  می

-پذیری کار کشاورزی و ازطرفی ویژدی ری كویژدی ری ك   

پذیرنبودن اغلب کشتاورزان، حقیقتتی انکارنشتدنی استتم رطترات 

ترقبه که درحقیقت مانع از فعالیت کشاورزی احتمالی و حوادث غیرم

هتایی ستمت فعالیتتشود تا افراد بهدردند، موجب میدر اراضی می

 سو  پیدا کنند که ای  رطرات را به ن بت کمتری داشته باشندم

های تولید نیز از عوامتل محدودکننتدة نداشت  به نهادهدسترسی

-سو، پایی ازیك های کشاورزی و محرك تغییر کاربری استمفعالیت

دیگتر، بتاالبودن بودن قیمت محصوالت کشاورزی تولیدی و ازستوی

ای برای کشتاورزان بترای کنندههای مصرفی، دالیل قانعقیمت نهاده

تغییر م یر فعالیت تولیدی استم اهمیت و تأثیر قیمتت نامناستب و 

پایی  محصوالت در ترغیتب بته تغییتر کتاربری، توستط تحقیقتات 

؛ بنابرای ، الزم استت تتا بتا حققان به اثبات رسیده استب یاری از م

زمینه اندیشیده های منطقی و عملی، تدابیر الزم درای اتخات سیاست

دتردد تتا راستا، با توجه به اهمیتت موضتوع توصتیه متیشودم درای 

تحقیقتتات دیگتتری در رابطتته بتتا پیامتتدهای تغییتتر کتتاربری اراضتتی 

رکشتاورزی و هم نتی ، تتأثیر کشاورزی و تبدیل آن بته اراضتی غی

 قانون ارث در تغییر کاربری اراضی کشاورزی بررسی درددم

برای جلودیری از تغییر کاربری اراضی کشتاورزی، پیشتنهادات زیتر 

 راهگشا رواهد بود:

 ریزی، پشتیبانی و همکاری نهادهتای م تثول ازقبیتل برنامه

کته هتایی جهاد کشاورزی و بانك کشاورزی درجهتت اجترای طترح

نداشتت  بته منتابع نمودن مشکالت )ازقبیل دسترسیبر مرتفععالوه

های کشاورزی را می ر نمایند؛ ازجمله آبی و ممم(، شرایط اولیة فعالیت

سازی اراضی که موجب بهبتود و های یکپارچهپیگیری و اجرای طرح

 ت هیل در تولیدات کشاورزی رواهد شد؛

 درآمتد بتی  تعادل ایجاد درراستای اقتصادی هایارائة برنامه 

 تولید یارانة پردارت ازطریق هابخش سایر و کشاورزی بخش فعالیت

 درکنتار تکمیلتی و تبدیلی صنایع مجوز کشاورزی، صدور محصوالت

کشتاورزی،  تولیتدات هایو پایانه محلی بازارهای تولید، ایجاد بخش

درنظردرفت  قیمت مناسب و اعطای رریتد تضتمینی محصتوالت و 

توانتد تتا حتد ها ازسوی دولت میای برای نهادهتصاص سه  یارانهار

 زیادی انگیزة تغییر کاربری را ک  کند یا از بی  ببرد؛

 پذیری کشاورزان درجهت درایش برای افزایش قدرت ری ك

 بته ن تبت کشاورزان محصوالت بیمة به فعالیت کشاورزی، صندو 

 وارده و نیتز رتر تا کامتل و موقتعبته محصتوالت، پردارتت بیمة

کند نگرانی افراد را رفع می دولت، توسط کشاورز بیمة سه  پردارت

واسطة ای  عامل کشاورزان درصدد تغییر نتوع فعالیتت رتود و تا  به

 درنتیجه تغییر کاربری اراضی رود برنیایندم
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Abstract:  
Purpose: One of the major problems in the agriculture field is the land use change that has been 

growing recently and disturbing the balance of agricultural products in long term. There are 

many factors that affect farmers' willingness to change the use of land. In this regard, the main 

objective of this study is to identify factors which affect the agricultural land use change in rural 

areas in Sari County as an agricultural hub that is faced with the problem of land use change. 

Methodology: This research is an applied, descriptive-analytical research. To collect data, 

library study and field survey were used. The research population consists of 326 farmers who 

have changed a part of their agricultural land use. Using Krejcie and Morgan’s table, sample size 

was identified as 175. Samples were selected using stratified proportional sampling method.  The 

research instrument was a questionnaire that its validity was verified by a panel of experts, and 

its reliability was obtained through Alpha Cronbach test (0.85).  The factor analysis technique 

was used for analyzing data through SPSS software.  

Finding: The result of factor analysis  determined nine elements as the most important factors 

affecting land use change including: initial conditions and insufficient supply of initial 

conditions for planting, socio-economic factors, geographical factors, risk management and lack 

of access to production inputs. These nine factors identified 66.471% of the variance of the 

agricultural land use change factor.  

Research limitations:  Access to farmers and data collection were the major challenges in this 

study. 

Practical implications: Provision, implementation, and maintenance of applied-economic plans 

such as land integration, permission and establishment of processing- supplementary industries 

near the agricultural production sectors, paying attention to agricultural insurance and so on, are 

among the affecting factors which can be considered to reduce or abolish farmers’ motivation to 

change their land use by creating sustainable balance between the income of the agricultural field 

and other fields. 

Original/value: Identifying factors that play a significant role in accelerating the process of land 

use change is necessary. Unfortunately to the authors’ knowledge, no study so far has carried out 

about the land use change in this strategic area. The results  might help local authorities specially 

Jihad-e- Agriculture and Natural Resources to make appropriate decisions and take actions to 

organize and solve issues related to agricultural land use change. 

Key words: Land use change, Agricultural land, Sari County. 
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