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 دهیچک

 و شهرکها، شهر محدوده از خارج) یکشاورز یاراض مجاز ریغ یکاربر رییتغ دهیپد به منظور بررسی قیتحقاین : هدف

 انجام گردید. یشرق جانیآذربا استان در (یهاد طرح یدارا یروستاها

 

 حاضر، پژوهش کنندگانمشارکت. شد استفاده ادیبنداده یتئور روش از هدف این به دنیرس یبرا :هامواد و روش

 و نیمسئول و یکشاورز بخش فعاالن شامل استان، یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ دهیپد نظرانصاحب و خبرگان

 یرگینمونه روش از استفاده با. بودند ها،شهرستان یکشاورز جهاد تیریمد و یکشاورز جهاد سازمان کارشناسان

 مصاحبه ،ینظر اشباع به دنیرس زمان تا آنها، از نفر 52 با و شده انتخاب مصاحبه یابر افراد ،برفیگلوله و هدفمند

 .دیگرد انجام

 

 دهیپد ،هدف تحقیق براساس .شدند لیتحل و یکدگذار مقوله 32 و هیاول کد 152 قالب در آمدهبدست هایداده:هایافته

 شامل یعل طیشرا شده، استخراج مدل نتخاب شد. دری به عنوان پدیده محوری اکشاورز یاراض مجاز ریغ یکاربر رییتغ

 ،«سودجوء افراد و دالالن طمع و حرص» ،«گرید هاییکاربر انواع متیق با یکشاورز نیزم متیق ادیز تفاوت» هایمقوله

 ،«یزریبرنامه و یاستگذاریس ستمیس ضعف نقاط و راداتیا» شامل اینهیزم طیشرا ،غیرهو«یکشاورز بخش مشکالت»

 ضعف نقاط و هاکمبود» ،«گذاریقانون  ستمیس ضعف نقاط و راداتیا» ،«نظارت و کنترل ستمیس راداتیا و کالتمش»

 با یکشاورز یاراض فروش و دیخر»شامل گرمداخله طیشرا ،غیرهو  «ربطیذ یدستگاهها و یکشاورز جهاد سازمان

 «یاجتماع هایازین و مشکالت وجود و فرهنگ رییتغ» ،«یکشاورز یاراض قطعات بودن پراکنده و شدن خرد» ،«قولنامه

 و نیقوان از تخلف» ،«یکشاورز یاراض یکاربر حفظ جامع برنامه و نیسرزم شیآما وجود عدم» شامل هاراهبرد ،غیرهو

 و امر یمتول هاینهاد و دستگاهها فیضع عملکرد» ،«یکاربر حفظ جامع مقررات و نیقوان وجود عدم» ،«مقررات

 یمنف هایامدیپ و «یصنعت هایشهرک از استفاده مشکالت» و «نادرست و فیضع یزریبرنامه و تیریدم» ،«ینظارت

 و یکشاورز مناطق روستاها، در یاجتماع ،یاقتصاد مشکالت جادیا» ،«ییغذا تیامن و یکشاورز داتیتول کاهش» شامل

 و یکشاورز یاراض خاک، رفتن نیب از و بیتخر»و «دولت و جامعه نهیهز و مشکالت شیافزا» ،«الیو احداث هایمکان
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 یماد ارزش شیافزا» و «الهایو و باغ خانه اطراف در باغ ینگهدار و احداث»شامل مثبت یهاامدیپ و «ستیز طیمح

  .باشدیم «نیزم

 

 و اینهیزم طیشرا عنوان تحت میمستق ریغ عوامل و یعل طیشرا عنوان تحت میمستق و یاصل عوامل :گیرینتیجه

 یکاف طیشرا اما آورندیم فراهم ،یکشاورز یاراض رمجازیغ یرکاربرییتغ دهیپد جادیا یبرا را الزم طیشرا گر،خلهمدا

 یمنف دهیپد نیا بروز به قادر عوامل نیا نکنند، فایا را خود نقش و نداشته حضور ندیفرا نیا در هاراهبرد اگر و ستندین

پس  .است شده جادیا روستاها، و یکشاورز دربخش جبران قابل ریغ ینفم یامدهایپ ،این پدیدهاثر در .بود نخواهند

ترین و اولین اقدام برای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، این است که بر اساس آمایش سرزمین جامع، قوانین ضروری

 نیاز تدوین و اجرا گردد.مورد جامع هایو برنامه

 

 داده یتئور، زمجاریغ یرکاربرییتغ ،پایداری کشاورزی ،یشرق نجایآذربا استان ،یکشاورز یاراض: یدیکل هایواژه

 ادیبن
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Abstract 
Background and Objective: This study was conducted to investigate the phenomenon of unauthorized 

change of use of agricultural lands (outside the city limits, towns and villages with a master plan) in East 

Azarbaijan province. 

 

Materials and Methods: To achieve this goal, the grounded theory method was used. The participants of the 

present study were experts on the phenomenon of changing the use of agricultural lands in the province, 

including activists in the agricultural sector and officials and experts of the Agricultural Jihad Organization 

and the management of agricultural jihad in the cities. Using targeted sampling and snowball sampling 

method, individuals were selected for interview and 20 of them were interviewed until theoretical saturation 

was reached.  

 

Results: The obtained data were coded and analyzed in the form of 120 initial codes and 30 categories. 

Based on the purpose of the study, the phenomenon of unauthorized change of use of agricultural lands was 

selected as a pivotal phenomenon. In the extracted model, causal conditions include the categories of "large 

differences in the price of agricultural land with the prices of other uses", "greed of brokers and profiteers", 

"problems of the agricultural sector" and ather , contextual conditions including "problems and weaknesses 

of the policy and planning system", "problems and shortcomings of the control and monitoring system", 

"problems and weaknesses of the legislative system "," deficiencies and weaknesses of the Jihad Agricultural 

Organization " and ather, intervening conditions including" purchase and sale of agricultural land by 

agreement "," micro Strategies and fragmentation of agricultural lands "," cultural change and the existence 

of problems and social needs" and ather, strategies include "lack of land management and "comprehensive 

use of agricultural land protection", "violation of laws and regulations", "lack of comprehensive laws and 

regulations on land use protection", "Poor performance of agencies and institutions in charge of supervision 

and supervision", "poor and incorrect management and planning" and "problems of using industrial estates" 

and negative consequences including "reduction of agricultural production and food security", "creating 

economic and social problems in villages, agricultural areas and villa construction sites", "increasing 

problems and costs of society and government ", "society and government" and "destruction of soil, 

agricultural lands and the environment" and positive consequence include "construction and maintenance of 

gardens around garden houses and villas" and "increasing the value of land". 
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Conclusion: The main and direct factors called causal conditions and indirect factors called contextual and 

intervening conditions to provide the necessary conditions for the phenomenon of unauthorized change of 

use of agricultural lands, but the conditions are not sufficient and if the strategies in this process is not 

present and does not play its role, these factors will not be able to cause this negative phenomenon. As a 

result of this phenomenon, irreparable negative consequences have been created in agriculture and rural 

areas. The most necessary and the first step to preserve the use of agricultural lands is to preparation and 

implement the required comprehensive laws and programs based on comprehensive land use planning. 

 

Keywords: Agricultural lands, Grounded Theory, Agricultural Sustainability, East Azarbaijan Province, 

Unauthorized Land- Use Change  

 
 
 

 مقدمه

 اصلی هایپایه از یکی کشاورزی اراضی حفظ

 معنی به آن کاربری ریتغی و بوده پایدار توسعه

 ملی و غذایی امنیت تهدید و خارجی واردات به وابستگی

 جمعیت، فعلی رشد نرخ حفظ صورت در. باشدمی

 ترتیب به به 1222 و 1222سالهای طی ایران جمعیت

 بیشتر تامین به ذال رسید خواهد نفر میلیون 131 و92

در  (.5215 ساعتچی فاضل) باشدیم نیاز غذایی، مواد

های زراعی سال اخیر بیش از یک سوم زمین 22طول 

-بینی میکره زمین در اثر فرسایش از بین رفته و پیش

میلیون هکتار در سال ادامه داشته  12گردد با شدت 

کیلومتر  5/727) درصد 6/26باشد. در کشور ما نیز

( از خاک ها  قابلیت کشاورزی خود را از دست مربع

میلیون هکتار از اراضی در معرض  122 دود، حداده

 در (.5221 روحانی و آشناآبادمجرد) زائی استبیابان

 اراضی از هکتار هزار 522 از بیش اخیر دهه چهار

 شانیکاربر کشور کالنشهر شش دراطراف کشاورزی

 شهر 322 کشور، در شهر 222 از و اندداده دست از را

 سال از (.5212 افشار) دندار قرار بحرانی وضعیت در

 مجاز به شکل غیر هکتار 22699 تقریبا 1392تا  1372

 123112 مجموع در و دولتی مجوز با هکتار 99112 و

 افتاده اتفاق کشاورزی اراضی کاربری تغییر هکتار

 هزار 1 ساالنه. (5216 )آمارنامه اراضی کشاورزیاست

 با که گیردصورت می قانونیغیر تغییرکاربری تارهک

 از .شودمی هکتار هزار 12بیش از تقریبا قانونی، تغییر

 22 و غیرمجاز تغییر هکتار هزار 62 تقریبا 1312 سال

 هزار 112 مجموع در و دولتی مجوز با هکتار هزار

 افتاده اتفاق کشاورزی اراضی کاربری تغییر هکتار

 (.5212محمد شریفی )است

 به 1نیزم یکاربر ،(FAO)فائو فیتعر اساس بر

-یم مربوط ن،یزم از هاانسان استفاده هدف ای کارکرد

 یانسان هایتیفعال انواع شامل گرید عبارت به. شود

 ای کند،یم استفاده را نیزم میمستق طور به ای که است

 یبررو را یامدیپ و اثر ای و کندیم استفاده آن منابع از

 (.a5222 سیاسولیبر) گذاردیم یباق آن، ابعمن و نیزم

 در یباغ و یزراع یاراض یکاربر حفظ قانون

 بیتصو 7/2/1372 خیتار در تبصره هفت و ماده هشت

 اصالح 1/1/1312 مورخ جلسه در قانون نیا .شده

 به قانون نیا یاصالح طرح زین 1393سال در و دهیگرد

 بیصوت تاکنون که شده، ارائه یاسالم یشورا مجلس

 یاراض یکاربر رییتغ این قانون،( 1) ماده . است نشده

 و شهرها یقانون محدوده از خارج در باغها و یزراع

 کرده اعالم ممنوع ،یضرور موارد در جزء را هاشهرک

 یزراع یاراض یکاربر رییتغ ،(1) ماده« 5»تبصره. است

 یکشاورز وزارت ضوابط طبق را روستاها در یباغ و

 قانون( 5) ماده« 2» تبصره یول است دانسته مجاز

                                                           
1-Land Use 
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 یقانون محدوده داخل یاراض ،(1312) اصالح

 مشمول را مصوب یهاد طرح یدارا یروستاها

 در مقرر ضوابط هیکل از و دانسته یهاد طرح ضوابط

های مجلس )مرکزپژوهش است کرده مستثنا قانون نیا

 نیزم» طبق قانون مذکور،  .(5212 شورای اسالمی

 باغات و شیآ کشت، تحت یاراض املش «یکشاورز

 یبرداربهره سابقه که ریبا و ریدا از اعم مید ،یآب شامل

 2 تبصره موضوع یتهایفعال تحت یاراض و باشد داشته

 ها،گلخانه احداث شامل، - 1312هیاصالح) یالحاق

 داتیتول ریسا و یماه پرورش ها،یمرغدار ها،یدامدار

 در (ییغذا و یلیتکم عیصنا یکارگاهها و یکشاورز

 طبق .شودیم محسوب باغها و یزراع یاراض حکم

 کاربری حفظ قانون اصالح قانون اجرایی نامهآیین

 یعنی «یرکاربرییتغ» ،(1312) هاباغ و زراعی اراضی

 استمرار و یبرداربهره از مانع که اقدام هرگونه

 بنا، جادیا قالب در باغها و یزراع یاراض یکشاورز

 بنا که یاقدامات ریسا و ماسه و شن شیفزاا ای برداشتن

 یکاربر رییتغ یجهادکشاورز وزارت صیتشخ به

 .شود محسوب

 و یاقتصاد یهاامدیپ نیزم یکاربر راتییتغ

 را ییهایگرفتار و دارد یجبران رقابلیغ یطیمحستیز

 و وحشاتیح ،یجهان میاقل ،یالملل نیب تجارت یبرا

(.  5221 مکارانلوبوسکی و ه) کندیم جادیا استیس

 یکاربر رییتغ و یکشاورز که داد گزارش( 5221) فائو

 درصد 17 یال 13 عامل ،زداییجنگل لیقب از نیزم

 هایتیفعال از ناشی) ایگلخانه یگازها انتشارات

 کردن نیگزیجا مثل یاقدامات با انسان. است (یانسان

 از اجتناب ،یلیفس یها سوخت با یرانرژیپذدیتجد منابع

 نیزم تیریمد و خاک بهبود ،یکارجنگل ،ییزدالجنگ

 دهد کاهش را میاقل رییتغ تواندیم ،یزراع و یمرتع

 آمدهبوجود یامدهایپ انواع (.5229 مورفی و همکاران)

 شدن گرم م،یاقل رییتغ)یطیمح ستیز یامدهایپ شامل

 کاهش و یآلودگ ازون، کاهش اتمسفر، یآلودگ جهان،

 ،زاییابانیب ها،خاک گذاریوبرس و شیفرسا آب، منابع

 یامدهایپ ،(هاستمیاکوس بیتخر و یستیز تنوع کاهش

 یساختارها دنیپاش هم از و مهاجرت) یتیجمع

 ن،یزم یوربهره کاهش)یاقتصاد یامدهایپ ،(تیجمع

 درآمد، کاهش ن،یزم زکردنیحاصلخ نهیهز شیافزا

( یخارج ومنابع یاقتصاد یاهیحاش ینواح به یوابستگ

 کاهش ت،یامن و یسالمت کاهش) یاجتماع یامدهایپ و

 هیتغذ و فقر ،یزندگ یها فرصت کاهش ،یکاریب رفاه،

 و ستیز طیمح تیامن یکل طور به. باشدیم( یناکاف

-یم نظر به نیچن و گرفته قرار خطر معرض در انسان

 مانع نیزم پوشش و یکاربر رییتغ ،52 قرن در که دیآ

 5222b سیاسولیبر) است شده داریپا توسعه به دنیرس

.) 

 یدرون روابط ن،یزم یکاربر هایستمیدرس

 یکیزیوفیب طیمح و سازمیتصم انسان نیب ایدهیچیپ

 یبرا(. 5226 همکاران و پارکر)است برقرار آنها

 ،ییغذا تیامن م،یاقل رییتغ یجهان اسیمق هاییابیارز

 کاهش یاستهایس و یمیاقل یسازگار ،یستیز تنوع

 نیزم یکاربر مدت بلند یسازمدل ،میاقل رییتغ

 و اپانایم) است ضرورت و اصل کی ،یکشاورز

 پوشش و کاربری تغییرات تحلیل (.5212 همکاران

 بر نیروهای محرک موثر پیچیده زمانی الگوهای اراضی،

 کنندمی مشخص را اجتماعی -محیطی زیست اتتغییر

 جمعیت، افزایش قبیل از بلندمدت، فرایندهای شامل که

 و خشکسالی ازقبیل شوکهایی و اقتصادی توسعه

 السون و همکاران) استغیره  و سیاسی هایحکم

 جمعیت افزایش)جمعیتی برتغییرات الوه.ع(5222

 فزایشا) اقتصادی و( خانوار جمعیت وکاهش سالخورده

-زیرساخت و ارتباطات در تکنولوژیکی تغییرات ،(رفاه

-می تاثیر نیمسکو توسعه الگوهای بر ونقل،حمل های

 زیرساخت مداوم توسعه شامل تغییرات این. گذارند

 به دسترسی تلفنی، ارتباط از استفاده ،نقل و حمل

 (.5222 براون) باشدمی اینترنت و اطالعات

 در مسکونی مناطق و شهرها پراکنده توسعه

 و مستقیم صورت به را کشاورزی زمین زراعی، نواحی
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 طور به است ممکن د،کنمی خارج تولید از غیرمستقیم

 در شکایت خالفکاری، دادوستد، طریق از غیرمستقیم

 یک اثر در و صدا و هاسمپاشی بو، غبار، و گرد مورد

 دارائی، هایمالیات و زمین هایقیمت در عمومی افزایش

 کشاورزی تولید که بیاورد فشار همسایه کشاورزان بر

 .5( 1999 )انجمن برنامه ریزی آمریکا کنند رها را

 زمین، کاهش طریق از کشاورزی، فشار و شهر توسعه

 و مناظر کردن قطعهقطعه خاک، امالح وشویشست

 اصلی عوامل زیست، محیط بر منفی اثرات دیگر

سکارلی و ) هستند دراروپا زمین تخریب فرایندهای

 تغییر بر موثر اقتصادی عامل مهمترین (.5213 همکاران

-کاربریقیمت  با ورزیکشا زمین قیمت تفاوت کاربری،

 بهباید  کشاورزی زمین هایقیمت .باشدمی دیگر های

 بر نه گردد تعیین خاک کیفیت اساس بر رسمی شکل

 قیمت بر موثر عاملمهمترین  .بازاری هایقیمت اساس

 مستاجرانهای و انگیزه اهداف ،کشاورزی زمینی بازار

 ،شامل اهدافاین  .است کشاورزی زمین خریداران و

-سرمایه ایجاد یا توسعه با هدف کشاورزی زمین یدخر

 ندآور بدست هدف با خرید.، کشاورزی جدید گذاری

 به )احتکاری سرمایه خرید.و امتیازات و وجوه

 زمین هایاجاره یا هاقیمت موردانتظار خاطرافزایش

 به یا آن کشاورزی کاربری نگهداری درحین کشاورزی

 (.5212 پپلکوا) (آینده کاربری تغییر پتانسیل علت

 یاراض یرکاربرییتغ بر موثر عوامل رانیا در

 شبکه رشد ،ینیشهرنش عیسر رشد شامل یکشاورز

 ،یصنعت و یشهر یهارساختیز و نقل و حمل یها

 شیآما برنامه فقدان مدت،کوتاه یاقتصاد منافع به توجه

 فقدان ن،یزم یاحتکار یبازارها یریگشکل ن،یسرزم

 متیق ادیز تفاوت ،یاراض لیبدت ندیفرا در تیشفاف

 و نیقوان نقص ها،-یکاربر گرید با یکشاورز یکاربر

 ییروستا و یشهر توسعه هایطرح در. باشدیم رهیغ

( یشهر جامع و یلیتفص ،ییروستا یهاد یها طرح)

                                                           
2-Amrican planning Assocition(APA) 

 و نشده دهید یکشاورز یاراض از حفاظت موضوع

 شکل به هاطرح نیا یاجرا قالب در یکشاورز یاراض

 هزار 522 بایتقر. است افتهی رییتغ و بیتخر یقانون

 ییروستا یهاد طرح در یکشاورز فعال یاراض هکتار

 ت،یریمد ضعف لیدل به(. 5212افشار،) دارد قرار

 و تهران شمال یروستاها در دوم خانه و یگردشگر

 هایشهر ژهیبو کشور یشهرها شتریب)گرید یشهرها

 یاندازها شمچ بیتخر آب، منابع یآلودگ باعث( یشمال

 رکود مهاجرت، شیافزا ،یاراض یرکاربرییتغ ،یعیطب

 دهیگرد یاجتماع یدوگانگ و یکشاورز یها تیفعال

 یکاربر حفظ قانون (.5213همکاران، و یپورمحمد)است

 در بدون آن، هیاصالح و 1372 مصوب یباغ و یزراع

 یاراض یکاربر رییتغ بر موثر عوامل جامع گرفتن نظر

 به ،یاراض نیا از حفاظت یفرابخش لمسائ و یکشاورز

 از یناش مسائل ینبیشیپ و نگریندهیآ بدون خصوص

 بیتصو یصنعت توسعه و ینیشهرنش هروییب گسترش

 یکاربر حفظ نظر از موفق یکشورها در. اندشده

 شودیم منتقل ای یداریخر یکاربر رییتغ حق ،یاراض

 و کیتحر را یرکاربرییتغ هااستیس رانیا در یول

 از متیق تفاوت درصد 12 قانون طبق. کندیم قیتشو

-یم افتیدر عوارض عنوان به یکاربررییتغ یمتقاض

 جذب جهت دستگاهها نیب رقابت سبب خود نیا و شود

 یشورا مجلس یپژوهشها مرکز)  شودیم منابع نیا

 (.5212 یاسالم

 عوامل زمینه، این در شده انجام مطالعات اکثر

 و اندکرده بررسیرا  اقتصادی و بیوفیزیکی -طبیعی

 قرار توجه مورد کمتر اجتماعی و نهادی سیاسی، عوامل

همچنین مطالعات انجام شده، بیشتر کمی . است گرفته

بوده و اغلب یک و یا چند بعد از سیستم کاربری زمین 

 را عوامل موثر بر این پدیده تنهاو  شدهبررسی 

ن منابع اشاره در ذیل به برخی از ای .اندشناسایی کرده

 شده است. 

 عوامل یبررس» عنوان با (5223)یقاسمنتایج تحقیق 

 شهرستان یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ بر موثر
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 تیاهم بیترت به موثر عوامل دهد کهنشان می«  شبستر

 خدمات و هانهاده به مناسب یدسترس عدم شامل

 و یاقتصاد تیوضع بهبود ،دولت طرف از یتیحما

 مشکالت ،یآب منابع به یدسترس تیحدودم ،یاجتماع

 ،یدیتول واحد یتوپوگراف تیوضع و خاک یزیحاصلخ

 موانع ،یدیتول واحد تیموقع از یناش یهاتیمحدود

 و التیتسه به یدسترس بهبود  ،یوآموزش یروانشناخت

  کارشناسان دگاهید ازو  باشدمی ،یشهر امکانات

 استیس سازمانها، نیب یناهماهنگ لیقب از یعوامل

 اجبار ت،یجمع رشد مهاجرت، دولت، یکشاورز

 تیریمد یکمبودها و هایگرفتار ،یدولت یهاسازمان

 عوامل و  نیسرزم شیآما وجود عدم ،یاراض امور

 . گذارندیم ریتاث دهیپد نیا بر ،یحقوق

آینده  سناریوهای تحقیقی در (5222) و دیگران رونسوال

 عضو یالتا 12) اروپا در کشاورزی زمین کاربری

 5222سال. اندکرده ارائه را (یسئسو و نروژ اتحادیه،

 5252،5222 هایسال برای سناریوها و هبود پایه سال

 نرخ اگر ،سناریوها این براساس .اندشده ساخته 5212 و

 کاهش کشاورزی زمین یابد، ادامه تکنولوژی پیشرفت

 کشاورزی کاالهای تقاضای در صورتی که .یافتخواهد

 باعث سیاسی تصمیمات یا یابد افزایش زیادی زانمی به

زمین کشاورزی کاهش  گردد، زراعت وریبهرهاهش ک

 از هاییقسمت در مرتعی و زراعی نواحی نخواهد یافت.

 است، افزایش حال در فیبر و غذا تقاضای که اروپا

 شهرسازی توسعه که شودمی بینیپیش .یابداهش میک

 داشته را افزایش مترینک جنگل، زمین یافته و ادامه

 برای  را زیادی زمین آینده، هایفرصت ضمن در. دباش

 .کرد خواهد فراهم  رژیوانبی محصوالت کشت

 نشان داد( 5229) همکاران و ردلیزادهنیحس هاییافته

-برنامه و هاسیاست جمعیت، رشد اقتصادی، رشد که

 زمین، پایین قیمت روانی، و روحی مسایل ها،ریزی

 آب، اصلی، راه چون زیربنایی تاسیسات به سیدستر

 انتقال لزوم ،غیره و دور راه ارتباطات گاز، برق،

 جهت زمین کمبود شهری، حواشی به صنعتی واحدهای

 عدیده مشکالت و مسایل وجود و شهری فضاهای ایجاد

 که بودند عواملی ،شهرها داخل در اقتصادی و اجتماعی

 زیتبر شهر رامونیپ کشاورزی اراضی تبدیل فرایند در

 زیربنایی تاسیسات و صنعتی مسکونی، هایکاربری به

 .کردندمی ایفا مهمی نقش

( 5211)ینیحس و روشتی احدنژادبراساس نتایج تحقیق 

 افقی پراکنش و تغییرات بینی پیش و ارزیابی» عنوان با

 و زمانه چند ایماهواره ازتصاویر استفاده با شهرها

 مشخص« (1363-19زیتبر)یاییجغراف اطالعات سیستم

 عمل، شدت ترتیب به تبریز شهر گسترش که شد

 کوهستانی بایر، آبی، مرتعی، کشاورزی، کاربریهای

 مقدار. است قرارداده ریتاث تحت را خود پیرامون

 به 1363 سال در هکتار2761 از تبریز شهر مساحت

 به 1222سال در و رسیده 1319 سال در هکتار 11123

 در شهر همچنین. رسید خواهد هکتار 12315 از بیش

-منطقه یعنی است گسترش حال در غربی -شرقی امتداد

 در شهر اطراف کشاورزی مرغوب هایزمین که ای

 .است گرفته قرار آنجا

 و توزیع نقشه ،تحقیقی در (5211) همکارانو  اسپیندوال

 -5222سال از کشاورزی زمین کاربری چهار سهم

-جنگل بر موثر عوامل حی وطرا آمازون، در ،1997

 مرتع، شامل، کشاورزی هایکاربری و زدایی

استخراج  را دائمی، کشاورزی و موقتی کشاورزی

 در و 5227و1997 سال دو برای موثر عامل 322 کرده.

 عمومی، سیاستهای بازارها، به دسترسی ، گروه سه

  .است شده بندیطبقه( ملکی)ساختارزمینی

 تغییرات الگوهای تحقیقی در (5215) همکارانو  بوندث

 اجتماعی–اقتصادی عوامل و زمین پوشش و کاربری

 شمالی (Laos)الئوس در ،5212 تا 5221 را از سال آن

 که هشد مشخص مطالعه این در. استکرده  بررسی

 اقتصادی تغییرات با اراضی پوشش و کاربری تغییرات

 پوشش ،بوده همزمان ،همنطق این در اجتماعی و

 کاربریهای دیگر انواع و یافته کاهش درصد72جنگلی
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 شاورزیک زمین و دوم جنگل زار،بوته مثل اراضی

 .است یافته افزایش

 سازیمدل» عنوان با( 5213) یمیرحنتایج تحقیق 

 انتقال مدل از استفاده با 1212سال در زیتبر توسعه

 درصد 92 از شیب که است نیا نشانگر«  LTM – نیزم

 یاراض به (1212)ینبیشیپ افق شهردر محدوده از

 از درصد 12 تنها و افتی خواهد اختصاص شده ساخته

. ابدییم اختصاص سبز یفضا یکاربر به شهر محدوده

 که است نیا نشانگر قیتحق نیا در توسعه ینبیشیپ

 و افتی خواهد شیافزا درصد 123 شده، ساخته یاراض

 و 11623بیترت به سبز یفضاها و یکشاورز یاراض

 اختصاص ساز و ساخت به و افتهی کاهش هکتار 1919

 .افتی خواهد

 یهااستیس اثرات یقیتحق در (5213) همکاران و ییاالن

 یکشاورز نیزم یکاربر یالگوها بر را یمالز یاقتصاد

 دوره سه .است کرده یابیارز( 5222 تا 1962)

-1999)یصنعت ،(1962-1972) یکشاورز ،یاقتصاد

. است شده مشخص ،(بعد به5222)یشهرساز و (1972

 و شدنیصنعت کننده تیحما یاقتصاد یهااستیس

 بر، یکشاورز یهابخش با رقابت قیطر از ،یشهرساز

 طیشرا. داشتند یمنف اثر ،یکشاورز یاراض یکاربر

 صنعت، بخش در هیسرما شتریب برگشت و یخدمات بهتر

 .شوند خارج یکشاورز بخش از ها نهاده شده باعث

 شده باعث( درآمد شیافزا لیدل به) هاقهیسل در رییتغ

 و ها وهیم) پرسود و تقاضا پر محصوالت یبرا نیزم

 تیریمد که دهدیم نشان جینتا. شود استفاده (ها یسبز

 داشت خواهد یبستگ یمالز در یکشاورز نیزم داریپا

 و هیسرما) ابیکم یهانهاده یتجار یآزادساز به

 علم یریبکارگ ییتوانا ،یسازیجهان ،(کار یروین

 یوربهره آفات، و هایماریب کنترل ،یوتکنولوژ

 با رقابت یبرا نیزم اداره یهااستیس و یکشاورز

 . نهیهز کم کنندگان دیتول گرید

 ناحیه در خود مطالعه در (5212) همکارانو االنیی

 آینده هایکاربری روند ،مالزی (Selangor)سالنقور

 اقتصادی مختلف هایسناریو اثر در را کشاورزی زمین

 سیاست بکارگیریکه  داد نشان جینتا .کرده بررسی

 هداد سوق شدنصنعتی سوی به را مالزی ملی، توسعه

 نوعو  هکشید بیرون کشاورزی بخش از را سرمایه و

 طریق از منطقه این در کشاورزی زمین کاربری

 نیروی کشاورزی، زمین بودن دسترس در شهرسازی،

، پذیریدسترس و اقلیمی عوامل پیری، کشاورزی، کار

 .است شده تعیین

 یکشاورز یاراض و یعیطب منابع اءیاح و حفظ

 اقتصاد و داریپا توسعه هایبرنامه اهداف به دنیرس در

 شده اجرا اقدامات تاکنون. دارد یاتیح نقش یمقاومت

 قابل ریتاث یکشاورز یاراض بیتخر از یریجلوگ یبرا

 رواج یشرق جانیآذربا استان در .است نداشته یتوجه

 و آبخوش مناطق در سازیالیو و دوم خانه ساخت

 عوامل و خوارینیزم فشار و شهرها اطراف و هوا

 باعث و کرده لیتبد یمهم مساله به را دهیپد نیا گر،ید

 ز،یتبر یدرشهرها ژهیبو دهیپد نیا شده

  مراغه و آذرشهر آباد،بستان مرند، ،(انیصوف)شبستر

 یبحران استان ده جزء استان نیا و ابدی یشتریب شدت

 تا 1312 سال از بایتقر استان ایندر .باشدیم کشور

 2271 و مجاز شکل به هکتار 3199 ،1392سال اواسط

 هکتار 7772 یکاربر کل ودر مجاز ریغ شکل به هکتار

 و شهر محدوده از خارج) یکشاورز یاراض از

 جهاد سازمان) است افتهی رییتغ استان (روستاها

 به الزم(.  5216 یشرق جانیآذربا استان یکشاورز

 رییتغ زانیم و بوده یرسم آمارها نیا که است ذکر

 .شودیم زده حدس ارقام نیا از شتریب یاراض یکاربر

 یکشاورز یاراض یکاربر تیریمد و حفظ یبرا

 و عوامل جامع و کپارچهی دید با که است یضرور

 است الزم. شود یبررس دهیپد نیا بر موثر طیشرا

-طبقه ،ییشناسا ، دهیپد نیا بر موثر محرک یروهاین

 با. شود یریگاندازه کدام هر ریتاث زانیم و بندی

 که کرد یبررس توانیم عوامل، لیتحل و ییشناسا

 یروهاین و عوامل آمدن وجود به از توانیم چگونه
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 کاهش را آنها ریتاث زانیم ای و کرد یریجلوگ محرک

 لیتحل و یبررس حاضر، قیتحق هدفین بنابرا .داد

 از خارج)یکشاورز یاراض مجازغیر یرکاربرییتغ

 طرح یدارا یروستاها و شهرکها ،هاشهر محدوده

 به دنیرس یبرا که بود یشرق جانیآذربا استان( یهاد

 .است شده استفاده ادیبن داده یتئور روش از هدف نیا

 

 قیتحق روش  

 نظر از ،یکاربرد تحقیق حاضر از نظر هدف

 الگوواره لحاظ ازو  یدانیم ها،داده یگردآور نحوه

 روش ازکه  بوده یفیک هایپژوهش نوع از (پارادایم)

 . است شده استفاده 3ادیبن داده یتئور

 ییکایآمر محقق دو ابتدا را ادیبن داده یسازهینظر روش

 یکتاب در 1967 سال در  استراوس و سریگل هاینام به

. کردند یمعرف «ادیبن داده سازیهینظر فاکتشا» نام به

 قاتیتحق که بود آن روش نیا جادیا از دو آن هدف

 از مندنظام یراهکارها با و بخشند بیترت و نظم را یفیک

. کنند جادیا هینظر شده، آوریگرد هایداده درون

 جامع و یکل یهایتئور روش، نیا در هینظر از منظور

 شده آوریگرد هایداده حیتوض یبرا یمدل بلکه ست،ین

 یروش ادیبن داده یتئور روش(. 5226 یحسرت)است

 مطالعه مورد موضوع رامونیپ شناخت کسب یبرا است

 و جامع قیتحق هاآن درمورد قبال که یموضوعات ای و

 محدود نهیزم درآن ما دانش و است نشده ایعمده

 داشتن یجا به محقق ق،یتحق روش نیا در. است

 به که دارد یقیتحق سواالت ش،یآزما یابر هاییهیفرض

 ساخت روش نیا یکل هدف. آنهاست ییجوابگو دنبال

 مطالعه مورد هایدهیپد ای دهیپد درک منظور به هاهینظر

  صورت به ها،داده دل از آمده وجود به هینظر. است

 مدل از که یصورت در. شودیم ارائه یریتصو مدل

 و دقت فاقد یدیتول هینظر است ممکن نشود استفاده

 ( 5221 نیکرب و استراوس)باشد الزم هاییدگیچیپ

                                                           
3 : Grounded Theory 

 مرحله سه در ها داده لیتحل و هیتجز روش نیا در 

 : شودیم انجام

 میمفاه آن، قیطر از که است یندیفرا: 2باز یکدگذار

 کشف هاداده در آنها ابعاد و یژگیو و شده ییشناسا

 (. 1991  نیکرب و استراوس) شوندیم

 اد،بنیداده پردازهینظر مرحله، نیا در: 2یمحور یرکدگذا

 و کرده انتخاب را باز یکدگذار از مرحله از مقوله کی

 مورد ندیفرا مرکز در یمحور دهیپد عنوان به را آن

-یم ربط آن به را هامقوله گرید و دهدیم قرار یبررس

 ها،راهبرد ،یعل طیشرا شامل گرید هایمقوله. دهد

 دهیربط با. هستند هاامدیپ و گرمداخله ،اینهیزم طیشرا

-یم میترس یکدگذار یالگو گریکدی به هامقوله

 (.5222 کرسول)شود

 روابط از هینظر کی مرحله نیدرا: 6یانتخاب یکدگذار

 یمحور یکدگذار یالگو در موجود هایمقوله نیب

 یبرا یانتزاع یشرح هینظر نیا. شودیم استخراج

. شودیم مطالعه پژوهش در که هددیم ارائه یندیفرا

 یدرکدگذار هینظر یبهبودبخش و سازیکپارچهی ندیفرا

 که داستان خط نگارش مانند هایروش قیطر از یانتخاب

 یاثرگذار نحوه و دهدیم ارتباط هم به را هامقوله

 استفاده یچگونگ و یبررس مورد دهیبرپد مختلف عوامل

 و5222 کرسول. )شودیم نییتب خاص هایراهبرد از

 (.1992 نیوکرب استراوس

 و خبرگان حاضر، پژوهش کنندگانمشارکت

 یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ دهیپد نظرانصاحب

 بخش فعاالن شامل که بودند ،آذربایجان شرقی استان

، نظام صنفی، نظام مهندسی و خانه کشاورز)یکشاورز

 نسازما کارشناسان و نیمسئول و اتحادیه دامداران و..(

-شهرستان یکشاورز جهاد تیریمد و یکشاورز جهاد

 بر هدفمند، یرگینمونه روش از استفاده با. شدندیم ها،

                                                           
4 :Open Coding 

5 :Axial Coding 

6 :Selective Coding 
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 یبرا افراد نفر از 52ت،یفعال سابقه و تخصص اساس

 اشباع به دنیرس زمان تا و شده انتخاب مصاحبه

 . ادامه پیدا کرد مصاحبه ،ینظر

 منابع مطالعه یها روش از هاداده آوریجمع یبرا

 مصاحبه و مشاهدات ،ینترنتیا و ایکتابخانه ،یاسناد

 منابع ابتدا. است شده استفاده( افتهیساختار مهین) قیعم

 شناخت و شده لیتحل و یبررس ینترنتیا و ایکتابخانه

 مهین مصاحبه هایسوال سپس. آمد بدست یکل

 رییتغ دهیپد خبرگان با و دیگرد یطراح افتهیساختار

 به دنیرس زمان تا استان یکشاورز یاراض یکاربر

 تا  22 نیب مصاحبه هر. شد انجام مصاحبه ینظر اشباع

 با هامصاحبه یبرخ مطالب و شد انجام قه،یدق  92

 هامصاحبه همه مطالب و ضبط شوندگانمصاحبه اجازه

 . شد برداریادداشتی

 و یمحور باز، یکدگذار مرحله، سه در هاداده

 به میمفاه و یمعان اول مرحله رد. شد لیتحل یانتخاب

 در. شد استخراج هامقوله و هیاول یوکدها یبررس دقت

 هامقوله گرید و شد انتخاب یمحور مقوله دوم مرحله

 طیشرا ،اینهیزم طیشرا ها،راهبرد ،یعل طیشرا شامل،

 و شده داده ربط مقوله، نیا  به هاامدیپ و گرمداخله

 اصالحات سوم، رحلهم در. شد میترس یکدگذار یالگو

 ای مدل و شد داده ربط گریکدی به ها طبقه و انجام الزم،

 .گرفت شکل هینظر

 یفیک قیتحق روش اعتماد تیقابل یبررس یبرا

 1یریاعتبارپذ ،(یوابستگ) 7یرپذینانیاطم اریچهارمع از

-اعتماد) 12یرپذیدییتا و  9یرپذیانتقال ،(یریباورپذ)

 (.5215همکاران، و راد ینموم) شودیم استفاده( یرپذی

 هاداده آوریجمع مرحله در ،یریاعتبارپذ شیافزا یبرا

 با و شده انجام مطالعات و ینظر اتیادب از استفاده با

 یاراض یکاربر رییتغ دهیپد جوانب همه گرفتن نظر در

 یطراح یشفاف و کامل متنوع، هایسوال ،یکشاورز

                                                           
7 :Dependability 
8 :Credibility 
9 :Transferability 
10 :Conformability 

 نظرات از هاداده لیتحل و یکدگذار ندیفرا در و دیگرد

 اعتبار شیافزا یبرا. شد استفاده دیاسات از نفر سه

-مصاحبه سه نفراز اریاخت در یینها جینتا ،ییمحتوا

 و شده استفاده آنها نظرات از و گرفت قرار وندگانش

 روش از استفاده با. دیگرد انجام الزم اصالحات

 از استفاده و هاداده آوریگرد یبرا قیعم مصاحبه

-مصاحبه افراد انتخاب یبرا هدفمند یریگنمونه روش

 قبل مصاحبه هایسوال و قیتحق اتیکل شرح و شونده

 را یرپذینانیاطم و یرپذیانتقال زانیم مصاحبه، از

 تمام انجام ،یرپذیدییتا شیافزا یبرا. میداد شیافزا

 لیتحل و آوریجمع هایروش انتخاب و قیتحق مراحل

 و شد انجام قیتحق گروه مشورت و فکریهم با هاداده

 جزء به ءجز  مصاحبه در شده گفته مطالب تمام

 . شد استفاده آنها از هاداده لیتحل در و ادداشتی

   

 قیتحق هایافتهی

-داده یتئور روش اساس بر حاضر قیتحق در  

 :شدند لیتحل و هیتجز مرحله سه در هاداده اد،یبن

 به سطر ،هامصاحبه متن مرحله نیا در: باز یکدگذار

 میمفاه سپس. شد ییشناسا میمفاه و یبررس سطر

 هیاول یکدها و بندیطبقه شباهت و ارتباط براساس

. شد استخراج هیاول کد 152 تینها در و شدند ییشناسا

 و فشار»  عامل به شودیم مربوط یفراوان نیشتریب

 مشارکت نفر 52 همه و «خواررانت و بانفوذ افراد ریتاث

 به نفر 11 نفر، 52از و اندکرده اشاره عامل نیا به کننده،

 ،«یاراض امور تیریمد در یانسان یروین کمبود» عامل

 افراد و دالالن طمع و حرص» عامل به نفر 17

 جامع برنامه وجود عدم» عامل به نفر 12 ،«سودجوء

 به نفر 12 و «یکشاورز یاراض یکاربر حفظ

 .اندکرده اشاره «یکشاورز تیفعال درآمدکم»عامل

 ،بندیدسته مشابه موارد ه،یثانو گذاریکد درمرحله

 .(1جدول)شد ییشناسا مقوله 32و حذف یتکرار موارد
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 اهمقوله دهیشکل و هیثانو یکدگذار -1جدول

هامقوله   کدهای اولیه 

 سرزمین و وجود آمایش عدم

 اراضی کاربری حفظ جامع برنامه

 کشاورزی

 (1) جامع سرزمین آمایش وجود عدم

 (12کشاورزی) اراضی کاربری حفظ جامع برنامه وجود عدم
  (1روستاها) و شهرها حریم و محدوده افزایش گیریتصمیم در کشاورزی جهاد سازمان کم نقش

  (5کشاورزی) اراضی کاربری حفظ موضوع با سیاسی و مقطعی برخورد
  (5حریم() و محدوده صحیح تعیین عدم)روستایی هادی و شهری جامع هایطرح نبودن جامع و کامل

  (1کشاورزی) اراضی کاربری حفظ در خصوصی شرکتهای ظرفیت از استفاده عدم
  (1کشاورزی) اراضی کاربری درحفظ مردمی هایتشکل و محلی جامعه ظرفیت از استفاده عدم

 (2) دیگر نظارتی و ذیربط دستگاههای و کشاورزی جهاد سازمان وظایف تداخل

 

  (52خوار)رانت و بانفوذ افراد تاثیر و فشار خواررانت و بانفوذ راداف تاثیر و فشار

ریزی ضعیف و مدیریت و برنامه

 نادرست

 (7تفریحی) هایمکان و ویال احداث برای ویژه مکان تعیین عدم

  (1یک) تبصره مجوزهای عادالنه در و صحیح گذاریقیمت عدم

 (7) مجوز صدور فرایند بودن طوالنی

  (1های حفظ کاربری)فرایند و امور در شفافیت عدم

  (1مجوز) اخذ برای درخواستی مدارک تهیه امکان عدم

 (6زمان) مرور مشمول قانون تاثیر

 

 (1) کاربری تغییر عوارض پرداخت از فرار تخلف از قوانین و مقررات

 (9قانون() زدن دور) 2 تبصره از سوءاستفاده

 

عدم وجود قوانین و مقررات جامع 

 کاربری حفظ

 (3) مقررات و قوانین تعدد

 (2قمع) و قلع نبودن اثربخش

 (2قوانین) در ابهام

 (6نیازها) به پاسخگویی عدم و قوانین نبودن روز به

  (2ها)نامهبخش و هانامهقوانین، آیین بین تناقض و قانونی خالء

 

 

-دستگاهها و نهاد ضعیف عملکرد

 امر و نظارتیمتولی های

  (1ذیربط) ستگاههاید ضعیف عملکرد

 (7) ذیربط دستگاههای هماهنگی و همکاری عدم

 (6)نظارتی دستگاههای ضعیف عملکرد

 (1)نظارتی دستگاههای وچندگانه دوگانه برخوردهای

 (15کشاورزی) جهاد سازمان از ..(و ،تلفن برق،گاز،آب)رسان  خدمات ادارات استعالم عدم

 (5) مسکن بنیاد همکاری عدم

  (5امالک) و اسناد ثبت داراتا همکاری عدم

  (1ها)بخشداری و هااستانداری استعالم عدم

  (1)(محلی مدیریت) روستاها اسالمی شورای اعضای و هادهیار همکاری عدم

  (12امالک) مشاور دفاتر همکاری عدم

  (12شهرها) حریم در کشاورزی جهاد سازمان از هاشهرداری استعالم عدم

 

 کشاورزی ینزم قیمت زیاد تفاوت

 دیگر هایکاربری انواع قیمت با

   (7دیگر) هایکاربری انواع قیمت با کشاورزی زمین قیمت زیاد تفاوت

 کشاورزی اراضی فروش و خرید

 قولنامه با

   (11)(نیستند رسمی سند دارای کشاورزی اراضی) قولنامه با کشاورزی اراضی فروش و خرید
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 هامقوله یدهکلش و هیثانو یکدگذار -1جدولادامه 

 افراد و دالالن طمع و حرص

 سودجوء

  (17) سودجوء افراد و دالالن طمع و حرص

  (12کشاورزی) فعالیت کم درآمد مشکالت بخش کشاورزی

 (3کشاورزی) بخش در تولید مشکالت

 (3کشاورزی) محصوالت بازاریابی مشکالت

 (1کشاورزی) محصوالت تضمینی خرید عدم

 

 

 قطعات بودن هپراکند و شدن خرد

   کشاورزی اراضی

    (12کشاورزی) اراضی قطعات بودن پراکنده و شدن خرد

ضعف سیستم ایرادات و نقاط

 ریزیسیاستگذاری و برنامه

 (3کشور) در ریزی برنامه ساختار بودن نامناسب و معیوب

 (1ریزی)اهمیت ندادن به برنامه

  (5ریزان)برنامه در الزم تجربه و تخصص وجود عدم

  (1)(باال به پایین از ریزیبرنامه عدم) اجرا بخش و ریزانبرنامه بین همکاری و تعامل عدم

  (1ای)منطقه و استانی محلی، ریزیبرنامه عدم

   (1تحقیقات) بخش و ریزانبرنامه بین همکاری و تعامل عدم

   (1مردمی) هایتشکل و یزانربرنامه بین همکاری و تعامل عدم

 

 

ایرادات سیستم کنترل و  مشکالت و

 نظارت

 (1نظارتی) دستگاههای در درست اجرایی ضوابط نداشتن

 (1نظارتی) دستگاههای در اجرایی قدرت نداشتن

 (1نظارتی) دستگاههای در امکانات و اعتبار کمبود

 (2نظارتی) دستگاههای کارشناسان و مدیران در توانایی و تخصص کم بودن

 (3نظارتی) دستگاههای کارشناسان و مدیران در ریپذیمسئولیت و تعهد کم بودن

 

  (2)(زمین گذارانسرمایه و تاجران)  زمین بازار وضعیت و امالک زمین بازار وضعیت

ایرادات و نقاط ضعف سیستم  

 گذاریقانون

  (1گذاری)قانون فرایند بودن طوالنی

  (5گذاری)قانون فرایند بر بانفوذ و ذینفع افراد تاثیر

  (5گذار)قانون در الزم تخصص  جودو عدم

  (1گذاران)و قانون اجرایی دستگاههای بین همکاری و تعامل عدم
 (5)( شرایط اجبار اثر در قوانین تصویب)نگری آینده با و مناسب زمان در قوانین تصویب عدم

 

ها و نقاط ضعف سازمان کمبود

جهاد کشاورزی و دستگاههای 

 ذیربط 

  (2ذیربط ) دستگاههای کشاورزی و جهاد سازمان کارشناسان و مدیران در الزم اییتوان و تخصص کم بودن

  (3ذیربط ) دستگاههای کشاورزی و جهاد سازمان کارشناسان و مدیران در پذیریمسئولیت و تعهد کم بودن

  (1اراضی) امور مدیریت کارکنان از کشاورزی جهاد سازمان حمایت عدم

  (6کشاورزی) ادجه سازمان در اعتبار کمبود

  (11اراضی) امور مدیریت در انسانی نیروی کمبود

  (13کشاورزی) جهاد سازمان در تجهیزات و آالتماشین امکانات، کمبود

  (7اراضی) امور مدیریت کارکنان مزایای و پاداش حقوق، کمبود

 ( 1)رسان خدمات ادارات توسط درآمد کسب

 (1)نرساخدمات ادارات در موضوع به بخشی نگاه

 (1) قضاوت در عدالت رعایت عدم

 (1) هاشهرداری بودن مالی منافع دنبال 

 (1)اراضی امور مدیریت بودن کشاورزی جهاد سازمان نظر تحت
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 هامقوله یدهشکل و هیثانو یکدگذار -1جدولادامه 

های مشکالت استفاده از شهرک

 صنعتی

 (5رس)دست از دور و محروم جاهای در صنعتی هایشهرک ساخت

  (1صنعتی) شهرکهای تعداد بودن ناکافی

 (2) صنعتی های شهرک در زمین بودن گران

  (1خود) زمین در تولیدی واحد احداث به عالقه

 

تغییر فرهنگ و وجود مشکالت و 

 های اجتماعینیاز

 (3)باغ خانه و ویال داشتن برای مردم فخرفروشی و چشمی هم چشم

 (2)اسالمی پوشش به نبودن ومقید گرایی تجمل) فرهنگ تغییر

 (7) تفریح به مردم نیاز

  (1روستاها) در خدمات و امکانات نبود

  (5روستاها) و شهرها توسعه و جمعیت ازدیاد

  (2کشاورزان) بودن سالمند و تنها و جوانان مهاجرت

  (1مردم) احساسات و امنیتی دالیل

 

 وکال در تخصص وجود تعهد و عدم

 از رجخاحقوق ) کارشناسان و

 ذیربط( دستگاههای

 (1) ذیربط( دستگاههای از )خارج حقوق کارشناسان و وکال در تخصص وجود عدم

  (1ذیربط() دستگاههای از )خارج حقوق کارشناسان و وکال بودن شخصی منافع دنبال

 

 (3) خشکسالی و آب کمبود عوامل محیطی و اکولوژیکی

  (5خاک) کیفیت کاهش و فرسایش و سیل

 

قوانین و ارزش  از مردم کم آگاهی

 محیط زیست

  (15مقررات) و قوانین از مردم آگاهی عدم

 (1زیست) محیط و زمین ارزش از مردم آگاهی عدم

 

 ساماندهی و مدیریت صحیح عدم

 هایتشکل خصوصی، هایشرکت

 مردمی و دفاتر مشاور امالک

  (1مردمی) هایتشکل و خصوصی هایشرکت سازماندهی و دعوت عدم

  (1مردمی) هایتشکل و خصوصی هایشرکت سازیتوانمند و آموزش دمع

  (1خصوصی) هایشرکت برای رقابتی فضای ایجاد عدم
 (1مردمی) یهاتشکل و خصوصی هایشرکت فعالیت برای الزم هایساختزیر ایجاد و گریتسهیل عدم

 (9)امالک مشاور دفاتر در فروش و خرید اطالعات ثبت عدم

 (2)امالک مشاور دفاتر برخی  مجوزبدون  و قانونیغیر فعالیت

 

موانع تعامل و همکاری مدیریت 

ها و اعضای شورای دهیارمحلی )

 اسالمی روستاها(

  (1روستاها) اسالمی شورای و هادهیار وظایف در باالدست ادارات و مسئولین دخالت

  (1روستاها) اسالمی شورای و هادهیار تخصص و آگاهی کم بودن

  (1روستاها) اسالمی شورای و هادهیار بودن مالی منافع دنبال و ودجوئیس

   (1روستاها) اسالمی شورای و هادهیار عملکرد بر نظارت عدم

 (1) روستاها اسالمی شورای و دهیارها وظایف تفکیک و شفافیت عدم

  (1روستاها) اسالمی شورای و هادهیار پذیریمسئولیت و تعهد کم بودن

 

موزش و تحقیق در زمینه ضعف آ

 مدیریت اراضی کشاورزی

   (1اراضی) مدیریت زمینه در تحقیق ویژه بخش وجود عدم

 (5) دانشگاهها و آموزشی مراکز کیفی سطح بودن پایین

  (1کشاورزی) بخش و کشور در تحقیق و آموزش به ندادن اهمیت

   (1تحقیق) و آموزش به کافی اعتبار ندادن اختصاص

 (5اجرا) بخش و تحقیق  و آموزش بخش بین همکاری و تعامل عدم

 

  اراضی خاک، رفتن بین از و تخریب

 زیست محیط و کشاورزی

 (3)روستاها و شهر اطراف در بویژه کشاورزی مرغوب اراضی رفتن بین از و تخریب

 (1)زیست محیط و طبیعی مناظر تخریب

 (1)خاک فرسایش و تخریب
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 هامقوله یدهشکل و هیثانو یکدگذار -1جدولادامه 

 امنیت و کشاورزی تولیدات کاهش

 غذایی

 (5)کشاورزی تولیدات کاهش

 (1)غذایی امنیت کاهش

 (5)کشاورزی بخش در وریبهره کاهش

 

 و جامعه هزینه و مشکالت افزایش

 دولت

 (1)سودجو و خواررانت افراد بادآورده پول افزایش

 (5)مسئولین و دولت با مردم درگیری

 (2)مبارزه و پیشگیری برای دولت و جامعه زینهه افزایش

 (1)بازده کم اراضی در سبز فضای و باغ ایجاد برای دولت و جامعه هزینه افزایش

 

 اجتماعی اقتصادی، مشکالت ایجاد

 و کشاورزی مناطق روستاها، در

 ویال احداث هایمکان

 (2)اغبخانه و ویال احداث هایمکان در اجتماعی معضالت و فساد افزایش

 (1)تفریحی و گردشگری مناطق به کشاورزی مناطق تبدیل

 (1)اجتماعی انسجام و محلی مردم قدرت کاهش

 (1)منطقه و محل در کشاورزی هاینهاده شدن کمیاب و گران

 

 اطراف در باغ نگهداری و احداث

 ویالها و باغ خانه

  (5)ویالها و باغ خانه اطراف در باغ نگهداری و احداث

  (1)زمین مادی ارزش افزایش زمین مادی ارزش افزایش

 

 هدف اساس بر ،مطالعه نیا در: یمحور گذاریکد

 با ارتباط در هامصاحبهها در تمام گقتگو قیتحق

 یکشاورز یاراض رمجازیغ یرکاربرییتغ موضوع

 به ده،یپد نیا و شده انجام ،یشرق جانیآذربا استان

 ارتباط سسپ. شودیم محسوب یمحور مقوله عنوان

 پنج درو یبررس یمحور مقوله با و گریهمد با هامقوله

 ،اینهیزم طیشرا ها،راهبرد ،یعل طیشرا شامل دسته

 . شدند یگروهبند هاامدیپ و گرمداخله عوامل

 به که هستند عیوقا و عوامل از ایمجموعه: یعل طیشرا

 یاراض مجاز ریغ یکاربر رییتغ دهیپد بر میمستق طور

 تفاوت»عامل شش.  گذارندیم ریتاث استان، یکشاورز

 هاییکاربر انواع متیق با یکشاورز نیزم متیق ادیز

 ،«سودجوء افراد و دالالن طمع و حرص» ،«گرید

 و نیزم بازار تیوضع» ،«یکشاورز بخش مشکالت»

 و «خواررانت و بانفوذ افراد ریتاث و فشار» ،«امالک

 یعل طیشرا عنوان به «یکیاکولوژ و یطیمح عوامل»

-نقل مذکور، واملع شتریب حیتشر یبرا. شدند ییشناسا

 مورد در. شودیم ذکر کنندگانمشارکت از هاییقول

 یاراض متیق تفاوت» دگوییم افراد از یکی مت،یق تفاوت

 و است ادیز یلیخ الیو و باغ خانه یاراض و یکشاورز

 مورد در. «هستند لیدخ ندیفرا نیا در سودجو افراد

 دگوییم کنندگانمشارکت از یکی دالالن، طمع و حرص

-یم انییروستا و رساکنیغ مالکان از را نیزم دالالن»

 و یوارکشید ،یصور ای یواقع شرکت اسم با و خرند

 معامله با و کنندیم درست باغ خانه کرده، بندیقطعه

 را متیق دارند، بادآورده هایپول که یافراد با یصور

 «یکشاورز بخش مشکالت»ولهمق. «دهندیم شیافزا

 مشکالت د،یتول مشکالت کم،درآمد ،هایمقولهریز شامل

. باشدیم محصوالت ینیتضم دیخر عدم و یابیبازار

 متاسفانه،» دگوییم کم،درآمد مورد در افراد از یکی

 داریخر یالیو در و فروشدیم را خود نیزم کشاورز

 نیا در یگرید فرد و «شودیم نگهبان و کندیم کار

 ینیزم یاقتصاد سود لیدل به کشاورز» دگوییم مورد

 از گرید یکی. «فروشدیم دارد، خاطر تعلق آن به که را

-یم «امالک و نیزم بازار تیوضع» مقوله ،یعل طیشرا

 دگوییم نهیزم نیا در کنندگانمشارکت از یکی که باشد

 یلیخ شغل و شودیم گفته مالک ن،یزم تاجران به»

 یاجتماع و یاقتصاد یطرفندها با آنها. است یرآمددپر
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 و شده یزریبرنامه و کنندیم جادیا موج بازار در

 جادیا باعث خود نفع به و نندکیم عمل حسابگرانه

 افراد ریتاث و فشار» مقوله. «شوندیم یاجتماع مشکالت

 اساس بر که است یگرید عامل «خواررانت و بانفوذ

 است ادیز یلیخ دهیپد نیبرا رشیتاث خبرگان، هایگفته

 جهاد» د،گوییم نهیزم نیا در خبرگان از یکی و

 و سفارشات و ارتباطات هجمه مقابل در یکشاورز

 استاندار را یکی نده،ینما را یکی. است تنها خواریرانت

 جلو تواندینم اداره و کندیم یمعرف فرماندار را یکی و

 عوامل» ولهمق ،یعل طیشرا گرید عامل. «ستدیبا آنها

 مورد نیا در افراد از یکی و است «یکیاکولوژ و یطیمح

 عامل مناطق، یبعض در هاچاه شدن خشک»د،گوییم

 .«است یاراض یرکاربرییتغ

 بستر که هستند یطیشرا مجموعه: اینهیزم طیشرا

 بر و کنندیم فراهم ،یمحور دهیپد یبرا را مناسب

 هایمقوله ق،یتحق نیا در. گذارندیم ریتاث هاراهبرد

-برنامه و یاستگذاریس ستمیس ضعفنقاط و راداتیا»

 ، «نظارت و کنترل ستمیس راداتیا و مشکالت» ،«یزیر

 هاکمبود» ،«گذاریقانون ستمیس ضعف نقاط و راداتیا»

 یدستگاهها و یکشاورز جهاد سازمان ضعفنقاط و

 و وکال در تخصص و تعهد وجود عدم» ،«ربطیذ

 عدم» ،«(ربطیذ یدستگاهها از خارج) حقوق کارشناسان

 ،یخصوص یشرکتها حیصح تیریمد و یسامانده

 تعامل موانع» ،«امالک مشاور دفاتر و یمردم هایتشکل

 یشورا یاعضا و هااریده) یمحل تیریمد یهمکار و

 یبرا. هستند اینهیزم طیشرا جزء «(روستاها یاسالم

-رکتمشا از ییهاقولنقل ط،یشرا نیا شتریب حیتوض

 را نهیزم که هاطیشرا از یکی. شودیم ذکر کنندگان

 ،یکشاورز یاراض مجاز ریغ یکاربر رییتغ دهیپد یبرا

 ستمیس ضعفنقاط و راداتیا» مقوله کندیم فراهم

-مشارکت از یکی و است «یزریبرنامه و یاستگذاریس

 دانیم از زانریبرنامه» د،گوییم نهیزم نیا در کنندگان

. باشد باال به نییپا از دیبا یزریبرنامه ند،ندار خبر عمل

 نظرات از استفاده بدون یدانشگاه و یتئور دید با فقط

 دیبا هابرنامه. کنندیم یزیربرنامه یمحل افراد تجارب و

 در افراد از یکی .«شوند نیتدو ایمنطقه و یاستان ،یمحل

 و کنترل ستمیس راداتیا و مشکالت» مقوله مورد

 ییاجرا ضوابط ینظارت هایهدستگا» د،ویگیم «نظارت

 و راداتیا» مقوله مورد در افراد از یکی. «ندارند یدرست

-قانون» دیگویم ،«یگذارقانون ستمیس ضعف نقاط

 مختلف جوانب از و ندارند را الزم تخصص گذاران

 در کنندگانمشارکت از یکی. «ستندین آگاه موضوع

 جهاد زمانسا ضعف نقاط و کمبودها» مقوله نهیزم

 امکانات با»  د،گوییم «ربطیذ یدستگاهها و یکشاورز

. میستین قانون کامل یاجرا به قادر یفعل طیشرا و

 یکی.« است ما امکانات از شتریب ساز و ساخت سرعت

 تخصص و تعهد وجود عدم» مقوله نهیزم در خبرگان از

 یدستگاهها از خارج) حقوق کارشناسان و وکال در

-یم نظر در را خود یشخص منافع» دگوییم («ربطیذ

 یلیخ یقانون خالء از و هابخشنامه ضعف از و رندگی

 مقوله ،اینهیزم عوامل از گرید یکی. «کنندیم استفاده

 یشرکتها حیصح تیریمد و یسامانده عدم»

 «امالک مشاور دفاتر و یمردم هایتشکل ،یخصوص

 ،دگوییم مورد نیا در کنندگانمشارکت از یکی است،

. است یمحل مردم تیتقو ،یریشگیپ یراهها از یکی»

 کار دولت که شودیم نیا از مانع مصالح، یبرخ تیرعا

 را نهیزم که یگرید عامل.« دهد انجام درست را خود

  ،یکشاورز یاراض رمجازیغ یکاربر رییتغ دهیپد یبرا

 تیریمد یهمکار و تعامل موانع» مقوله کندیم فراهم

 است« (روستاها یاسالم یشورا یعضاا و ارهایده) یمحل

 هااریده »د،گوییم نهیزم نیا در خبرگان از یکی که

-تیمسئول و متعهد روستاها، یاسالم یشورا یواعضا

 .«ستندیرنپذی

 و هاندیفرا بر که هستند یعوامل: گرمداخله عوامل

 فیتضع و دیتشد باعث و گذارندیم ریتاث هاراهبرد

 بر .هستند یطیمح یعموم طیشرا. شوندیم هادهیپد

 یاراض فروش و دخری» مقوله 2 ق،یتحق جینتا اساس

 بودن پراکنده و شدن خرد» ،«قولنامه با یکشاورز
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 وجود و فرهنگ رییتغ» ،«یکشاورز یاراض قطعات

 از مردم کم یآگاه» ،«یاجتماع هایازین  و مشکالت

 و آموزش ضعف»و «ستیز طیمح ارزش و نیقوان

-راهبرد بر «یکشاورز یاراض تیریمد هنیزم در قیتحق

 یکشاورز یاراض مجاز ریغ یرکاربرییتغ دهیپد های

-نقل گر،مداخله شترعواملیب شرح یبرا. گذاردیم ریتاث

 افراد از یکی. شودیم ذکر کنندگانمشارکت از هاییقول

 با یکشاورز یاراض فروش و دیخر»مقوله مورد در

 و دیخر ،یرسم سند با یاراض اگر» دگوییم «قولنامه

 انجام یرکاربرییتغ گردد، حذف قولنامه و شود فروش

 ایدن یجا چیه در» دگوییم یگرید فرد و «شودینم

 مقوله مورد در افراد از یکی  .«ستین قبول مورد قولنامه

 «یکشاورز یاراض قطعات بودن پراکنده و شدن خرد»

 خرد مانع یکشاورز یاراض نصاب حد قانون» دگوییم

 نیب و یرسم ریغ طور به هاورثه یول شودیم نشد

 دگوییم یگرید فرد و «کنندیم میتقس را یاراض خود

 دیبا آن جلو و دارد ریتاث یلیخ یاراض شدن خرد»

 کی فوت زمان در گردد، حذف قولنامه اگر. شود گرفته

 یمشاع سند ای داردمیبر را یاراض ورثه کی ای نفر،

 رییتغ» مقوله مورد در انخبرگ از یکی.«. رندگییم

 دگوییم «یاجتماع یازهاین و مشکالت وجود و فرهنگ

 و ندارند پارک و سبز یفضا یکاف اندازه به هاشهر»

 فرد و «برندیم هجوم الهایو به حیتفر یبرا مردم

 باغ، خانه و الیو ساخت گرید لیدل» دگوییم یگرید

 را دخو خانه هایبعض. هاستخانواده دادن پز یدمیاپ

 اند،دهیخر الیو و باغ شهرستان در و فروخته شهر در

-ماند خانه بدون کند، درست را الیو ماینگذاشته ما چون

 یآگاه» مقوله مورد در کنندگانمشارکت از یکی .«.انده

 دگوییم «ستیز طیمح ارزش و نیقوان از مردم کم

 خودم نیزم دگوییم ندارد، ییآشنا قانون با کشاورز»

 ای و دهم رییتغ را آن یکاربر خواهمیم و است

 یکی. .«ندارد را یرکاربرییتغ حق که  داندینم بفروشم،

 در قیتحق و آموزش ضعف» مقوله مورد در افراد از

 بخش »، دگوییم «یکشاورز یاراض تیریمد نهیزم

 .«.ندارد وجود ،یاراض تیریمد نهیزم در قیتحق ژهیو

 دهیپد ق،یتحق نیا در نکهیا به توجه با: هاراهبرد

 یمنف بعد زین هاراهبرد باشدیم یمنف دهیپد کی ،یمحور

 ،یعل طیشرا نباشد، هاراهبرد یمنف ریتاث اگر. دارند

 یمحور دهیپد بروز به قادر ایمداخله و اینهیزم

 شیآما وجود عدم» مقوله شش قیتحق نیدرا. ستندین

 یاراض یکاربر حفظ جامع برنامه و نیسرزم

 وجود عدم» ،«مقررات و نیقوان از تخلف» ،«یکشاورز

 فیضع عملکرد» ،«یکاربر حفظ جامع مقررات و نیقوان

 و تیریمد» ،«ینظارت و امریمتول هاینهاد و دستگاهها

 از استفاده مشکالت» و «نادرست و فیضع یزریبرنامه

 دهیپد بر موثر هایراهبرد جزء «یصنعت هایشهرک

 استان یکشاورز یضارا مجاز ریغ یکاربر رییتغ

 از هاییقولنقل ها،راهبرد شتریب حیتشر یبرا. هستند

 مورد در افراد از یکی. شودیم ذکر کنندگانمشارکت

 حفظ جامع برنامه و نیسرزم شیآما وجود عدم» مقوله

 که یزمان تا» دگوییم «یکشاورز یاراض یکاربر

 با ندارد، وجود یاراض فیتعر و نیسرزم شیآما

 را یکشاورز یاراض یکاربر توانندینم وجودم نیقوان

 انقالب اول از ما» دگوییم یگرید فرد و.« کنند حفظ

 در یول باشد تیاولو در دیبا یکشاورز بخش مایگفته

 توانینم یکار چیه االن و مایکرده عمل برعکس عمل

 تخلف» مقوله مورد در کنندگانمشارکت از یکی.«. کرد

 اسم با مواقع یبعض» دگوییم «مقررات و نیقوان از

 آب، هایتیمعاف واز رندگییم مجوز یکشاورز یکاربر

 یول کنندیم استفاده یکشاورز بخش التیتسه و برق

 نیا و کنندیم لیتبد الیو و یصنعت یکاربر به را طرح

 مقوله مورد در افراد از یکی.«. است نظارت نبود لیدل به

-یم «یکاربر حفظ جامع مقررات و نیقوان وجود عدم»

 قانون در گردد،یبرنم اول حالت به بیتخر از بعد» دگوی

 چه نکرده مشخص یول برگردد اول حالت به که گفته

 در خبرگان از یکی.«. نشده فیتعر و برگرداند یکس

 هاینهاد و دستگاهها فیضع عملکرد» مقوله مورد
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-خدمات ادارات» ،دگوییم «ینظارت و امریمتول

 ندیفرا خدمات، دادن با( تلفن و آب گاز، برق،)رسان

 و عتریسر را یکشاورز یاراض فروش و خردکردن

 تیریمد» مقوله نهیزم در افراد از یکی .«.کنندیم دتریشد

 ندیفرا» ،دگوییم «نادرست و فیضع یزریبرنامه و

 از یریجلوگ یبرا. است مبهم و یطوالن دهیمجوز

 کوتاه یوزدهمج ندیفرا دیبا ،خواریرانت و جوئیسود

 بر» دگوییم مورد نیا در یگرید فرد و.« شود شفاف و

 جرم وقوع از چنانچه زمان، مرور مشمول قانون اساس

 قابل نشود، بیتعق و بگذرد زمان سال 3 ، 1و7 درجه

 سال 3 ادارات، نیا طیشرا و امکانات با و ستین یریپبگ

 مقوله مورد در کنندگانمشارکت از یکی .«.ستین یزیچ

 دگوییم  «یصنعت هایشهرک از استفاده مشکالت»

 با و اجاره شکل به دیبا نیزم ،یصنعت هایدرشهرک»

 .«.ردیگ قرار گذارهیسرما اریاخت در کم، متیق

 دهیپد بروز بدنبال که هستند یواثرات جینتا: هاامدیپ

 ای یمنف است ممکن هاامدیپ. شوندیم جادیا یمحور

 در که است نیا انگریب حاضر قیتحق جینتا. باشند مثبت

 یکشاورز یاراض رمجازیغ یکاربر رییتغ دهیپد اثر

 و یکشاورز داتیتول کاهش»یمنف یامدهایپ استان،

 در یاجتماع ،یاقتصاد مشکالت جادیا» ،«ییغذا تیامن

 ،«الیو احداث هایمکان و یکشاورز مناطق روستاها،

 و بیتخر»و «دولت و جامعه نهیهز و مشکالت شیافزا»

 و «ستیز طیمح و یکشاورز یاراض خاک، رفتن نیب از

 خانه اطراف در باغ ینگهدار و احداث» مثبت هایامدیپ

 حاصل «نیزم یماد ارزش شیافزا»و «الهایو و باغ

 افراد از قولهایینقل شتریب حیتوض یبرا. اندشده

 کنندگانمشارکت از یکی. شودیم ذکر ننده،کمشارکت

 تیامن و یکشاورز داتیتول کاهش» امدیپ مورد در

 داتیتول کاهش سودجو افراد یبرا »، دگوییم «ییغذا

 جادیا»  امدیپ مورد در افراد از یکی.«. ندارد تیاهم

 مناطق روستاها، در یاجتماع ،یاقتصاد مشکالت

 ساخت »، دگوییم «الیو احداث هایمکان و یکشاورز

 هک شودیم باعث پراکنده صورت به الیو و باغ خانه

 باعث و باشد داشته کامل کنترل نتواند یانتظام یروین

.«. شودیم یاجتماع و یتیامن معضالت و فساد شیافزا

 و مشکالت شیافزا» امدیپ مورد در خبرگان از یکی

 افراد و امالک دفاتر»  ،دگوییم «دولت و جامعه نهیهز

 شکل به را یاراض یبندقطعه و دیخر سودجو،

 از یکم یآگاه که یافراد به و داده انجام یرقانونیغ

 دولت با را مردم و فروشندیم دارند، مقررات و نیقوان

 امدیپ مورد در کنندگانمشارکت از یکی ..«کنندیم ریدرگ

 و یکشاورز یاراض خاک، رفتن نیب از و بیتخر»

 حفظ یبرا ایبرنامه چون»  ،دگوییم «ستیز طیمح

 یاراض از اشهره توسعه یبرا که ندارد وجود یکاربر

 یکشاورز مرغوب یاراض شود، استفاده مستعد ریغ

 افراد از یکی.«. رودیم نیب از روستاها و شهرها اطراف

 اطراف در باغ ینگهدار و احداث» مثبت امدیپ مورد در

 احداث خاطر به یگاه »، دگوییم «الهایو و باغ خانه

 و احداث را باغ هکتار نیچند ،یمتر 22-22 باغ خانه

 شیافزا» امدیپ مورد در یگرید فرد و.« کنندیم یارنگهد

 نیزم متیق اختالف»  ،دگوییم«نیزم یماد ارزش

 ..«است ادیز گر،ید هاییکاربر انواع متیق با یکشاورز

 گر،یبارد. است بخش انسجام یندیفرا: یانتخاب یکدگذار

 ،یمحور دهیپد عنوان به یمحور مقوله انتخاب لیدال

 گریهمد با هارمقولهیز و مقوله م،یمفاه ارتباط و یابیارز

 یالگو و ندهایفرا. شد یبررس ،یمحور مقوله با و

 تیروا گونهداستان و کپارچهی شکل به آمده بدست

 داشتند، رییتغ و اصالح به ازین که هاییمقوله و دیگرد

 منسجم یمدل ای هینظر تا افتندی بهبود و شده ییشناسا

 رییتغ یمفهوم مدل تینها در. گردد ارائه کامل و

 ارائه استان یکشاورز یاراض رمجازیغ یکاربر

 (1شکل.)دیگرد
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 یرگیجهینت

 یها مقوله حاضر، قیتحق جینتا اساس بر

 و یطیمح عوامل»  ،«یکشاورز بخش مشکالت»

 «خواررانت و بانفوذ افراد ریتاث و فشار »و «یکیاکولوژ

 رییتغ دهیدپ بر میمستق ریتاث ،یعل طیشرا عنوان تحت

 به که دارند ،یکشاورز یاراض مجاز ریغ یکاربر

 عدم» شامل( 5223)یقاسم قیتحق جینتا با بیترت

 از یتیحما خدمات و  ها نهاده به  مناسب یدسترس

 ،«یاجتماع و یاقتصاد تیوضع بهبود و دولت طرف

 مشکالت ،یآب منابع به یدسترس تیمحدود»

 و یدیتول دواح یتوپوگراف تیوضع و خاک یزیحاصلخ

»  و «یدیتول واحد تیموقع  از یناش یها تیمحدود

 نیهمچن. راستا است هم «یدولت هایسازمان اجبار

 نیسرزم شیآما وجود عدم »هایمقوله ج،ینتا براساس

 عدم » ،«یکشاورز یاراض یکاربر حفظ جامع برنامه و

 عملکرد » و «یکاربر حفظ جامع مقررات و نیقوان وجود

 تحت «ینظارت و امر یمتول هاینهاد و ادستگاهه فیضع

 و نیقوان از مردم کم یآگاه» هایمقوله راهبردها، عنوان

 در قیتحق و آموزش ضعف و ستیز طیمح ارزش

 طیشرا عنوان تحت «یکشاورز یاراض تیریمد نهیزم

 سازمان ضعف نقاط و هاکمبود »مقوله و گرمداخله

 وانعن تحت «ربطیذ یدستگاهها و یکشاورز جهاد

 بیترت به که هستند موثر دهیپد نیا بر اینهیزم طیشرا

 شیآما وجود عدم» شامل( 5223)یقاسم جینتا با

 ،«یحقوق عوامل» ،«دولت یکشاورز استیس و نیسرزم

 یروانشناخت موانع» ،«سازمانها نیب یناهماهنگ»

 امور تیریمد یکمبودها و هایگرفتار»  و  «یوآموزش

 مطابقت دارد. «یاراض

 »مقوله که دهدیم نشان حاضر قیتحق جینتا

 حفظ جامع برنامه و نیسرزم شیآما وجود عدم

 ها،راهبرد عنوان تحت «یکشاورز یاراض یکاربر

 انواع متیق با یکشاورز نیزم متیق ادیز تفاوت »مقوله

 مقوله و یعل طیشرا عنوان تحت «گرید هاییکاربر

 «یاعاجتم هایازین و مشکالت وجود و فرهنگ رییتغ»

د هستن موثر دهیپد نیا بر گرمداخله طیشرا عنوان تحت

 همکاران و ریدلزادهنیحس قیتحق جینتا با بیترت به که

 قیمت»  ،«هاریزیبرنامه و هاسیاست » شامل( 5229)

 و مسایل وجود و جمعیت رشد»  و «زمین پایین

هم راستا  «هاشهر در اقتصادی -اجتماعی مشکالت

 .است

 مشکالت»  مقوله آمدهبدست جینتا براساس

 عدم» مقوله ،یعل طیشرا عنوان تحت «یکشاورز بخش

 یکاربر حفظ جامع برنامه و نیسرزم شیآما وجود

 مقوله و هاراهبرد عنوان تحت «یکشاورز یاراض

 تحت «قولنامه با یکشاورز یاراض فروش و دیخر»

 به که هستند موثر دهیپد نیا بر گرمداخله طیشرا عنوان

 که( 5211) همکاران و ندوالیاسپ قیتحق جینتا با بیتتر

 ،«بازارها به یدسترس» دسته، سه در را موثر عوامل

 یگروهبند« (یملک)ینیساختارزم» ،«یعموم یاستهایس»

 . مطابقت دارد کرده،

»  مقوله که دهدیم نشان حاضر قیتحق جینتا

 ،یعل طیشرا عنوان تحت «یکشاورز بخش مشکالت

 هایازین  و مشکالت وجود و فرهنگ رییتغ» مقوله

 عدم »مقوله و گرمداخله طیشرا عنوان تحت «یاجتماع

 یکاربر حفظ جامع برنامه و نیسرزم شیآما وجود

 دهیپد نیا بر هاراهبرد عنوان تحت «یکشاورز یاراض

( 5213) همکاران و ییاالن قیتحق جینتا با که هستند موثر

 برگشت و یدماتخ بهتر طیشرا» که کندیم انیب که

 از ها نهاده شده باعث صنعت، بخش در هیسرما شتریب

 هاقهیسل در رییتغ»  ،«شوند خارج یکشاورز بخش

 پرسود و تقاضا پر محصوالت یبرا نیزم شده باعث

سازگار  ،«نیزم اداره هایاستیس »و «شود استفاده

 .است

 دهدیم نشان قیتحق نیا در شده استخراج مدل   

 عوامل»و «یکشاورز بخش مشکالت»هایمقوله که

 مقوله و یعل طیشرا  عنوان تحت «یکیاکولوژ و یطیمح



 3011/ سال 2شماره  13نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار/ جلد                                                      قاسمی، راحلی                  113

 

 «یاجتماع هایازین و مشکالت وجود و فرهنگ رییتغ»

 یکاربر رییتغ دهیپد بر گرمداخله طیشرا عنوان تحت

 به که هستند موثر استان، یکشاورز یاراض مجاز ریغ

 شامل که( 5212) همکارانو ییاالن قیتحق جینتا با بیترت

 بودن دردسترس»  ،«یکشاورز کار یروین »عوامل

 و یشهرساز »و «یمیاقل عوامل و یکشاورز نیزم

 .مطابقت دارد است، «یریپ

 اهداف به دنیرس در یکشاورز یاراض حفظ

 یاتیح نقش یمقاومت اقتصاد و داریپا توسعه هایبرنامه

 و زانریبرنامه حاضر، قیتحق جینتا از استفاده. دارد

 حیصح و کپارچهی تیریمد در را استان نیمسئول

 ج،ینتا براساس. کرد خواهد کمک ،یکشاورز یاراض

 عوامل به شودیم مربوط بیترت به هایفراوان نیشتریب

 کمبود» ،«خواررانت و بانفوذ افراد ریتاث و فشار» 

 طمع و حرص» ،«یاراض امور تیریمد در یانسان یروین

 حفظ جامع برنامه وجود عدم» ،«سودجوء افراد و دالالن

 تیفعال درآمدکم» و «یکشاورز یاراض یکاربر

 یاصل عوامل شده، استخراج مدل اساس بر. «یکشاورز

 میرمستقیغ عوامل و یعل طیشرا عنوان تحت میمستق و

 را الزم طیشرا گر،مداخله و اینهیزم طیشرا عنوان تحت

 یاراض رمجازیغ یرکاربرییتغ دهیپد جادیا یبرا

 یکاف طیشرا اما آورندیم فراهم ،استان یکشاورز

 ندیفرا نیا در شده ییشناسا هایراهبرد اگر و ستندین

 عوامل نیا نکنند، فایا را خود نقش و نداشته حضور

 نقش پس. بود نخواهند یمنف دهیپد نیا بروز به قادر

 راهبردها، گرید عبارت به شودیم مشخص راهبردها

 در. هستند مطالعه مورد دهیپد به جامعه واکنش

 جبران قابل ریغ یمنف یامدهایپ ،یرکاربرییاثرتغ

 شده جادیا ،ی استانروستاها و یکشاورز دربخش

، نباشدهای منفی با توجه به اینکه اگر تاثیر راهبرد .است

عوامل مستقیم و غیرمستقیم شناسایی شده  قادر به 

 بروز پدیده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی

گردد ابتدا آمایش سرزمین جامعی ، پیشنهاد مینیستند

های جامع موردنیاز، برنامه و تهیه و براساس آن قوانین

امر و نظارتی به تدوین گردد. سپس دستگاههای متولی

از  ،ملزم گردند هاو برنامه اجرای کامل این قوانین

 برای اجرای صحیح و ده وهرگونه تخلف جلوگیری ش

ها، سیستم مدیریتی مناسب برنامه کامل قوانین و

 استقرار یابد.
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 استان یاراض امور تیریمد محترم کارکنان و ریمد از-

  یارزسپاسگ زیتبر شهرستان یاراض امور اداره و
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