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 چکیده
باشد. های اخیر تشدید گردیده، مسئله تغییر کاربری اراضی میهای اساسی در حوزه کشاورزی که در سالچالش از جمله

ق روستایی و یا حتی فراتر از آن این مسئله در طوالنی مدت، اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شدیدی به مناط

های مؤثری جهت توان سیاستمناطق وارد خواهد کرد. عوامل زیادی بر تغییر کاربری اراضی تأثیر دارد و با شناخت آنها می

کاهش این بحران تدوین نمود. هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان باوی 

شهرستان باوی  کشاورزان پژوهش شاملبکار رفته در این  آماری گردید. جامعه انجام کیفی روش با مطالعه اینباشد. می

گیری بر مبنای اصول روش نمونه اند. روشاست که اراضی کشاورزی خود را به صورت مجاز و غیرمجاز تغییر کاربری داده

مورد  هااز مصاحبه آمده دست اطالعات به با کاربران انجام و حبهمصا اطالعات از طریق آوریجمع انجام شد. "برفی گلوله"

عوامل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و قانونی و توسعه بی رویه فضایی به عنوان علل تغییر کاربری اراضی  تحلیل قرار گرفت.

رویه کاربری اراضی در ر بیهایی برای اصالح و بهبود وضعیت فعلی تغییکشاورزی شناسایی شدند. با توجه به نتایج، توصیه

 منطقه مطالعه شده ارائه گردید.

 تغییر کاربری، اراضی کشاورزی، شهرستان باوی های کلیدی:واژه
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 مقدمه

های کشاورزی تحت تأثیر تقاضا برای زمین

تقاضای محلی برای محصوالت کشاورزی، تجارت 

ولت و های دجهانی، تغییرات تکنولوژیکی، سیاست

جمعیت و  افزایش. با گیردقرار میترجیحات اجتماعی 

رشد اقتصادی، تقاضا برای زمین به عنوان یکی از 

با افزایش  کند.میترین منابع تولید طبیعی افزایش پیدا مهم

های سنتی فی بر کاربریتقاضا برای زمین، فشار مضاع

 شودمیکشاورزی برای تغییر کاربری وارد  همچونزمین 

امروزه رشد جمعیت از یک سو  (.1931الیی و آقایی، مو)

ساز مسائل و زمینه ،و محدودیت منابع از سوی دیگر

مشکالتی در ارتباط با کاهش سطح اراضی طبیعی شده 

انند اقتصاد جهانی و تغییر عواملی مدر بعد کالن است. 

اقلیم، تغییرات کاربری زمین به ویژه در بخش منابع طبیعی 

مسائلی در مقیاس خرد نیز،  دهد.ر قرار میرا تحت تأثی

شهری و  سریع مانند تغییرات جمعیتی، توسعه

های محلی، تغییرات وسیعی در الگوی کاربری سیاست

باال  (.8002ووینوو و همکاران، ) نمایدمیاراضی ایجاد 

فصلی  ،درآمدزایی پایینهای تولید محصوالت، هزینهبودن 

ورزی در مقایسه با بخش کشا محصوالتاکثر  بودن

 خدمات، عدم ایجاد جذابیتصنعت و بخش ی هافعالیت

برداران این بخش، تمایل و انگیزه کافی مادی برای بهره

آنها را به استمرار اشتغال در بخش کشاورزی کاهش 

 بیکاری(. 1931سعدی و عواطفی اکمل، ) دهدمی

 به روستاییان مهاجرت افزایش و اجتماعی -اقتصادی

 رشد و هاشهرك و شهرها نامتوازن توسعه شهرها،

 درآمد کاهش، بیگانگان به وابستگینشینی، حاشیه

 کمیت و کیفیت جبران غیرقابل و شدید افت کشاورزان،

 محصوالت کشت زیر سطح ، کاهشکشاورزی تولیدات

 خروج، مرغوب اراضی در به ویژه باغی و زراعی

 از لیماق تغییر و تولید چرخه از کشاورزی هایعرصه

 اراضی غیرمجاز کاربری تغییر از ناشی مشکالت بزرگترین

همچنین  (.8008کانادل،روند )به شمار می کشاورزی

های کشاورزی و عدم اشتغال به وری پایین فعالیتبهره

تواند از عوامل دیگر تأثیرگذار بر های زراعی میفعالیت

های طبیعی تغییر کاربری اراضی و از بین رفتن عرصه

لمبین و ، در این راستا(. 1923قربانی و همکاران، ) اشدب

را علل اساسی تغییر کاربری اراضی  ،(8009) همکاران

 فشار افزایش به منجر تولید منابع کمبودعواملی همچون: 

 بازارها؛ توسط شده ایجاد هایفرصت منابع؛ تغییر بر

 و سازگاری ظرفیت کاهش خارجی؛ سیاست هایمداخله

 اجتماعی هایسازمان در تغییر ،پذیریبآسی افزایش

به  .دانندمی افراد نگرش تغییر و منابع به دسترسی جهت

اظهار داشتند ( 1931) سیفیسوادکوهی جنوبی و عالوه، 

 عدم و کشاورزی درآمدهای از کشاورزان نارضایتی که

 دریافت زمان شدن یا طوالنی و مناسب تسهیالت دریافت

 نهایت در شود.می هاآن بتموجب عدم رغ ،هاخسارت

 محصوالت تولید از کشاورزان که شودمی روند باعث این

 و جمله دامداری از یدیگر هایشغل به و کشیده دست

 معیشت، شیوه تغییر به هاآن تمایل و آورند روی غیره

 افزایش اراضی کاربری نهایت تغییر در و زمین فروش

 یابد.

 جوامع همه برای آن از استفاده و نحوه زمین

 معیشت بسیاری که روستایی جوامع برای ویژه به انسانی،

 نقش وایسته است و این منابع به مستقیم طور به آنها از

دارد، ضروری  آن جامعه و منطقه هویت تعریف در مهمی

 بر تواندمی کاربری اراضی در تغییرات است. همچنین،

 ادافر اجتماعی زندگی و کار خانوادگی، شخصی، زندگی

 داشته عمیقی ، تاثیرشهری و روستایی جوامع در ساکن

 (.8003شرمر و همکاران، ) باشد

ها و کاربری اراضی عبارتست از الگوها، فعالیت

در یک نوع از پوشش اراضی خاص  افرادهایی که نهاده

به منظور انجام عملیات تولیدی یا تغییر و حفاظت از آن 

کاربری (. 1931، دهقان و فلسفیان) گیرندکار می به

ود در برگیرنده اراضی در مفهوم کلی، در وضعیت موج

طبیعی،  های مختلف کشاورزی، منابعکاربری در بخش

تغییر کاربری اراضی . باشدمسکونی، تجاری و صنعت می

کشاورزی عبارت از فرایندی که زمین از کشاورزی به 
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و برای تولیدات  یابددیگر کاربردها تبدیل و تغییر می

کرباسی و همکاران، ) شودکشاورزی از آن استفاده نمی

1931.) 

تغییر کاربری اراضی کشاورزی حاضر در حال 

پس از کم آبی، دومین مشکل اساسی کشاورزی ایران 

ای و نمونه (1931قدیمی و همکاران، ) شودمحسوب می

شمار  محیط زیست بهمهم از تأثیرگذاری انسان بر 

های ودی بخش اعظمی از زمینرود. این امر سبب نابمی

کشاورزی شده و از دیدگاه امنیت غذایی، خودکفایی و 

ی را در پی بسیار پایدار جامعه روستایی، پیامدهای اشتغال

 سریع روند(. 1931درودیان و درودیان، ) استداشته 

 و روند در عالوه بر خلل کشاورزی کاربری اراضی تغییر

 آثار تواندمی کشور، در مورد نیاز تولیدات کشاورزی میزان

و زیست  سیاسی، اجتماعی اقتصادی، طبیعی، منفی

در (. 1931یزدانی، ) باشد داشته به دنبال نیز محیطی

زایش روزافزون جمعیت و سالیان اخیر به دلیل اف

صنعتی،  -توسعه و گسترش فضاهای شهری شهرنشینی،

فضاهای سبز به ویژه اراضی مرتعی، زراعی و باغی اطراف 

 هرها به شدت در معرض تخریب و تبدیل قرار گرفتهش

رویه تخریب این است و آمارها حکایت از گسترش بی

اکنون در ایران آمارها که هم، به طوریفضاها دارند

نمایانگر آهنگ سریع تغییر کاربری اراضی کشاورزی و 

شهرهای کشور کالن حاشیهمنابع طبیعی به خصوص در 

مساحت  ،تاکنون 1991سال که از  ایگونهبه  .است

اراضی تغییر کاربری یافته صرفاً در اطراف هفت کالنشهر 

تهران، اصفهان، کرج، مشهد، اهواز، شیراز و تبریز( ) کشور

ورزی و منابع هکتار از اراضی مرغوب کشا 610515

(. 1935فر و همکاران، جهانی) شودطبیعی تخمین زده می

در  اربری اراضیپدیده تغییر ک متأسفانه سیر صعودی

ای است که علیرغم تصویب قانون سالیان اخیر به گونه

 110تاکنون بیش از  ،1911حفظ کاربری اراضی در سال 

 80) شدههزار هکتار از اراضی از گردونه تولید خارج 

مین دلیل اند. به هکتار درسال( و تغییر کاربری دادههزار ه

نه  ابع طبیعیاورزی و منهای کشروند تغییر کاربری زمین

( بلکه، 1931موالیی و آقایی، ) استکننده بسیار نگران تنها

آبی و کاهش فشار صنعت، گردشگری، بحران کم

وری بخش کشاورزی، تغییر سبک حاصلخیزی و بهره

قوانین بازدارنده و فساد اداری،  زندگی روستاییان، خأل

درودیان ) کندحفاظت از اراضی کشاورزی را دشوارتر می

( 1931) همکارانمطیعی لنگرودی و  (.1931درودیان، و 

در بررسی اثرات اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی 

در نواحی روستایی دهستان لیچارکی حسن رود بندر 

انزلی به این نتیجه رسیدند که تغییر کاربری اراضی باعث 

افزایش کاذب قیمت زمین و هزینه زندگی و موجب ایجاد 

 همچنین، ایش درآمد در منطقه شده است.اشتغال و افز

نارضایتی کشاورزان از  کند کهبیان می (1938) امیرنژاد

های صندوق بیمه، عدم دریافت خسارت و یا برنامه

ا شود تی شدن زمان دریافت خسارت موجب میطوالن

رغبت های کشاورزی بیکشاورزان نسبت به انجام فعالیت

ند. در نهایت، این روند هشده و انگیزه خود را از دست د

کاربری روی آورند. از شود تا کشاورزان به تغییر باعث می

 املوع (1939) احمدپور و علوی در مطالعهسوی دیگر، 

مهاجرت؛ جغرافیایی؛ روانشناختی؛ ؛ اقتصادی -اجتماعی

مهیا نبودن مدیریت ریسک؛ ریزی؛ سیاستگذاری و برنامه

 یدهای تولهسی به نهاددسترعدم شرایط اولیه کشت و کار؛ 

ها از متغیرهای مؤثر بر تغییر باالبودن قیمت نهاده و

نتیجه مطالعه  کاربری اراضی کشاورزی شناسایی شدند.

 پایین قیمت نشان داد که (1936) همکارانبان آستانه و در

به صرفه  و زندگی باالی مخارج کشاورزی، محصوالت

 ارزش و عهجام در باال تورم کشاورزی، درآمد نبودن

 ترین عوامل اقتصادیاز مهم کشاورزی تا زمین خود بیشتر

 جوانان تمایل عدم روستا، بومی ساکنان جمعیت افزایش و

 و زندگی استانداردهای تغییر کشاورزی، هایفعالیت به

در تغییر  مؤثر اجتماعی شهرنشینی از عوامل به تمایل

 متوسلی و تحقیق هاییافته بودند. کاربری اراضی

 هاکاربری تغییر در بیانگر آن است که( 1936) همکاران

 ترینطبیعی مهم و جمعیتی عوامل تأثیرگذاری میزان

 الشعاعتحت را اقتصادی قانونی و عامل دو و بوده عوامل
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کسب  (1935) همکاران، امینی و همچنین است. داده قرار

سود زیاد از فروش زمین، افزایش قیمت زمین، نداشتن 

افی در بخش کشاورزی، افزایش تعداد مشاورین درآمد ک

امالك، افزایش تعداد دالالن زمین و مسکن در روستاها را 

مشیری  .انددر تغییر کاربری اراضی کشاورزی مؤثر دانسته

معتقدند، قوانین تغییرکاربری در  (1931) پسندو قماش

حفاظت از اراضی کشاورزی چندان کارساز نبوده و 

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست  تغییرات کالبدی،

محیطی در روستاهای مورد مطالعه به خصوص روستاهای 

دهقان و  تحقیق نتایج پیرامونی حوزه نفوذ مشهودتر است.

 درآمد مانند اقتصادی عوامل که نشان داد( 1931) فلسفیان

 ارزش افزایش کاربری جدید، تغییر از شده بینیپیش

و  غیرکشاورزی اشتغال از حاصل درآمد افزایش زمین،

 درآمدی )تنوع بخشیدرون غیرزراعی هایفعالیت

 هایکاربری زمین تغییر بر مثبتی اثرات کشاورزی(

 خانوارها در شاغل افراد تعداد همچنین، دارند. کشاورزی

 با کهبطوری دارد، کاربری اراضی حفظ بر داریمعنی اثر

 کاهش ربریکا تغییر احتمال شاغل، افراد تعداد افزایش

که دهد مینشان ( 8010) هریس نتیجه مطالعه .یابدمی

های های غلط و سیستم، سیاستهانظارتضعف 

 -اقتصادیاز عوامل اجتماعی و زیست محیطی نادرست 

اجتماعی مؤثر در تخریب مراتع فالت تبت در چین 

 بازار رشد جمعیت، سیستم نگهداری زمین، شرایطبودند. 

مد و سطح تحصیالت، سطح درآکشاورزی،  محصوالت

 و جمعیت، تکنولوژی (؛8011)انزودندا، هاباورها و نگرش

 خاك، زمین مانند بیوفیزیکی هایاقتصاد، ویژگی

شده  زمین کاربری تغییر باعث هوا و آب و توپوگرافی

 (.8011یاپان و همکاران، می) است

تغییر کاربری افزایش  های اخیر،در طی سال

نگران کننده ی در استان خوزستان کشاورزهای زمین

فرسایش و تخریب خاك، اجرای از یک سو، است. 

نشینی از جمله دالیل های عمرانی و توسعه شهرپروژه

باشد. از می کاهش اراضی کشاورزی در استان خوزستان

دجویی، عدم همکاری پذیری، سومهاجرتسوی دیگر، 

از از مجغیردر راستای ساخت و ساز  اجرایی هایدستگاه

های زراعی جمله عوامل تشدیدکننده تغییر کاربری زمین

در (. 1939خبرگزاری مهر، ) باشددر این استان می

 16، 1931تا  1936های شهرستان باوی در فاصله سال

مورد پرونده تخلف تغییر کاربری غیرمجاز اراضی 

 یریت امور اراضی شهرستان ثبت شدهکشاورزی در مد

هکتار از اراضی کشاورزی این  60که بالغ بر  است

ی داده شد. تغییر کاربر شهرستان به منظور ساخت و ساز

 831تعداد  1931 -1923های همچنین، در فاصله سال

 900، بالغ بر گردید که در قالب این تعدادپرونده ثبت 

هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به صورت مجاز 

اهمیت این وجه به در این راستا، با تتغییر کاربری شدند. 

اندازهای کشاورزی، بدیهی است منبع ارزشمند در چشم

آن توسط کاربران ضروری به نظر که حفاظت و مدیریت 

مورد تحلیل قرار  شرایط این بر موثر باید عواملو  رسدمی

 برای هاباغ و کشاورزی هایزمین به حفظ و گیرد

در نتیجه،  توجه بیشتری صورت گیرد. خودکفایی

 کاربری تغییر بر مؤثر عوامل رت مطالعه و تحلیلضرو

 سیاستگذاران این راهگشای تواندمی کشاورزی، اراضی

 و عوامل قبیل این و آگاهی از شناسایی راستای در حوزه

بر این  .باشد آن از حاصل پیامدهای از جلوگیری در نتیجه

پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال اساس، 

راضی کشاورزی ی باعث تغییر کاربری ااست که چه عوامل

 شود؟در شهرستان باوی می

مختلفی در زمینه عوامل موثر بر  هایپژوهش

با این حال  وجود دارد. تغییر کاربری اراضی کشاورزی

و  در خوزستاندر این زمینه  جامع و گسترده هایپژوهش

. تاکنون صورت نپذیرفته است به ویژه در شهرستان باوی

های گذشته از دیدگاه افراد پژوهش بیشتر به عالوه،

اند. پرداخته موضوعبیرونی و به روش کمی به بررسی این 

خود این مطالعه سعی دارد با روش کیفی و از زاویه دید 

کشاورزان دالیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی را مورد 

 بررسی قرار دهد.
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 هامواد و روش

ثر بر عوامل مؤ حاضر با هدف تحلیل پژوهش

تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان باوی با 

پژوهش کیفی  .گردیدکیفی انجام  تحقیق روشاستفاده از 

ف وقت ای است که انجام آن مستلزم صرفرایند پیچیده

ه روش استنباط استقرایی ها بنسبتاً طوالنی بوده و داده

 آوری اطالعات به شیوهروش جمع شوند.تحلیل می

 مشارکتی مشاهده و عمیق مصاحبه از طریق پیمایشی و

 پژوهش شامل بکار رفته در این آماری جامعه .انجام شد

شهرستان باوی است که اراضی کشاورزی خود  کشاورزان

 اند.را به صورت مجاز و غیرمجاز تغییر کاربری داده

. شد انتخاب ایزنجیره ارجاع روش به آماری جامعه

 "برفی گلوله"ول روش بر مبنای اص گیرینمونه روش

ابتدا با مراجعه به اداره کاربری  روش، این در .انجام شد

 اراضی در مرکز خدمات کشاورزی شهرستان باوی

سال گذشته تغییر  10از اراضی کشاورزی که طی فهرستی 

های مورد استخراج شد. سپس به محل شدند،داده کاربری 

 این در. شدمصاحبه انجام  مالکان اراضینظر مراجعه و با 

ز مصاحبه بیست شد که ا انجام مصاحبه نفر 91 با مطالعه

، یعنی دست یافتبه اشباع نظری  محققو سوم به بعد 

با  ای که مفاهیم به خوبی تعریف و تبیین شدند.نقطه

فرایند ادامه  91اینحال برای اطمینان از این امر تا مصاحبه 

برخی عالوه بر پرسش در مورد  مصاحبه عمیق .یافت

با طرح  ها،ای مصاحبه شوندههای فردی و حرفهویژگی

هایی در مورد ضرورت و انگیزه تغییر کاربری سؤال

ها براساس اضی کشاورزی آغاز شد و بقیه پرسشار

مطالب گردآوری  شد.های مصاحبه شونده طرح میپاسخ

مورد تحلیل قرار  نهایتدر  هاشده حاصل از مصاحبه

 گرفتند.

 

 نتایج

پاسخگویان  همهیج آمار توصیفی نشان داد، نتا

درصد( بودند. از طرفی، توزیع  100مرد ) مطالعهاین 

درصد  1/11فراوانی پاسخگویان بر اساس سن نشان داد، 

 5/11سال،  60تا  11درصد بین  3/68سال،  10 تا 90بین 

سال سن  50درصد باالتر از  1/11سال و  50تا  61 درصد

 81/13پاسخگویان در نمونه تحقیق میانگین سن داشتند. 

ینه سال و بیش 90 سن ینهکم، 116/10 اریانحراف مع ،سال

همچنین توزیع فراوانی پاسخگویان براساس  .بودسال  19

درصد  1/11درصد بیسواد،  3/8میزان تحصیالت نشان داد،

 8/11درصد دبیرستان، 3/6درصد راهنمایی،  5/80ابتدایی، 

درصد  2/11وق دیپلم و درصد ف 3/8درصد دیپلم، 

درصد پاسخگویان  3/68لیسانس بودند. شغل اصلی 

 1/98درصد شاغل بخش دولتی و  1/11کشاورزی بود. 

درصد شغل آزاد داشتند. از لحاظ میزان زمین تغییر 

درصد کشاورزان  2/11کاربری شده نیز نتایج نشان داد 

درصد بین یک تا دو هکتار و  1/13کمتر از یک هکتار، 

 اند.درصد بیشتر از سه هکتار را تغییر کاربری داده 1/2

آوری اطالعات از جامعه مورد پس از جمع

های مربوطه اقدام ها و یادداشتمطالعه به بررسی مصاحبه

ها، موارد مشابه یادداشتگردید. پس از چند بار مرور 

حاصل از مصاحبه با کشاورزان در های گویهحذف شد. 

و  خالصه( 1)شماره در جدول  اصلی مفهوم 83قالب 

شناسایی  مفاهیم( 8)شماره در جدول . ه استارائه شد

 ند.اهبندی گردیدهایی مشخص دستهشده در قالب عامل
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 با کشاورزان شناسایی شده حاصل از مصاحبه مفاهیم -1جدول 
 مفهوم ردیف مفهوم ردیف

 تسهیالت جهت ایجاد شغل دریافت وام و 11 مقرون به صرفه نبودن کشت دیم 1

 ایجاد تحریم و افزایش تورم 11 برداشت از چاه جهت آبیاری توسط اداره آبممانعت  2

 لزوم توسعه فضای شهری 11 قانونی جهت کشت و کار جلوگیری 3

 بیکاری و نداشتن شغل و درآمد 11 لزوم توسعه فضای روستایی 4

 افزایش جمعیت و تعداد خانوارهای ساکن روستا 11 هااختزیرسنزدیک بودن زمین به منازل مسکونی و  1

 ها و در نتیجه کوچک شدن آنتقسیم زمین بین ورثه 22 عدم توانایی مالی جهت تسطیح زمین زراعی 1

 افزایش سن کشاورز و عدم توانایی و حوصله کشاورزی 21 اداره آب جهت احداث چاه به دلیل کمبود آب ممانعت 1

 های زراعی به زمین شهریاجبار شهرداری جهت تبدیل زمین 22 عملکرد در واحد سطح و کاهش سودپایین بودن  1

 نداشتن بیمه و حقوق بازنشستگی 23 جهت کار کشاورزی به دلیل داشتن شغل آزادنداشتن وقت  1

 ییان برای سکونت در شهرعدم توانایی مالی بعضی از روستا 24 کمبود یا نبود منزل مسکونی و در نتیجه اجاره نشینی 12

 تعرض کشاورزان همسایه به زمین و سوء استفاده از عدم حضور مالک 21 بومیمنابع طبیعی به افراد بومی و غیرهای بدون سند توسط اداره فروش زمین 11

های زراعی و در نتیجه مصادره توسط منابع زمینبدون سند بودن بعضی از  21 های کشاورزی به زمین شهری جهت باال رفتن قیمت و ارزش زمینتبدیل زمین 12
 طبیعی

های غیر زراعی به دلیل عبور دو خط توسعه فضای روستا در زمین جلوگیری از 13
 لوله گاز و نفت

قانونی جهت  ممانعتقرار گرفتن زمین در طرح توسعه فضای شهری و  21
 فعالیت کشاورزی

ا جهت کشت آبی به دلیل نزدیک بودن زمین به منازل ههمسایه ممانعت 14
 مسکونی

21 
21 

 عدم نیاز به درآمد کشاورزی به دلیل شاغل بودن در بخش دولتی

خرید بعضی از اراضی توسط افراد غیر بومی و احداث باغ ویال، کشتارگاه، 
 کارخانه رب گوجه و ...

 

 گیریبحث و نتیجه

شدن  با رشد روز افزون جمعیت و صنعتی

ای در کاربری اراضی جوامع بشری، تغییرات گسترده

دهد، ها نشان میبررسی کشاورزی صورت گرفته است.

در نتیجه تغییر کاربری اراضی کشاورزی سالیانه بخش 

تغییر  شود.ای از اراضی از چرخه تولید خارج میعمده

ناپذیر بوده و کاربری اراضی کشاورزی امری اجتناب

مقابل آن تا حدود زیادی ناممکن به مقاومت صرف در 

با توجه به نتایج به دست آمده از این  رسد.نظر می

ترین دلیل تغییر کاربری پژوهش، عامل اقتصادی عمده

اراضی کشاورزی در شهرستان باوی شناسایی شده است. 

(؛ 1939نتایج پژوهش احمدپور و علوی )این نتیجه با 

توسلی و همکاران (؛ م1936) دربان آستانه و همکاران

( و 8010) (؛ هریس1931) پسند(؛ مشیری و قماش1936)

سازگار است. در این راستا پاسخگویان ( 8011) انزوندا

های مقرون به صرفه نبودن کشت دیم، تبدیل گویه

های کشاورزی به زمین شهری جهت باال رفتن زمین

قیمت و ارزش زمین، خرید بعضی از اراضی توسط افراد 

 می و احداث باغ ویال، کشتارگاه، کارخانه رب غیر بو

 

گوجه و ...، دریافت وام و تسهیالت جهت ایجاد شغل، 

عدم توانایی مالی جهت تسطیح زمین زراعی، ایجاد 

تحریم و افزایش تورم، پایین بودن عملکرد در واحد سطح 

و کاهش سود، عدم توانایی مالی بعضی از روستاییان برای 

ها و در نتیجه سیم زمین بین ورثهسکونت در شهر، تق

کوچک شدن آن، نداشتن بیمه و حقوق بازنشستگی، عدم 

نیاز به درآمد کشاورزی به دلیل شاغل بودن در بخش 

اند. دولتی، بیکاری و نداشتن شغل و درآمد را بیان داشته

 افزایشدهد بررسی در میان تحقیقات انجام شده نشان می

 کاهش بیکاری، افزایش ،شهرها به روستاییان مهاجرت

 و کیفیت جبران غیرقابل و شدید کاهش کشاورزان، درآمد

 محصوالت کشت زیر سطح و کشاورزی تولیدات کمیت

مشکالت  (8008کانادل، ) یماقل تغییر و باغی و زراعی

های زندگی و ، افزایش هزینهپاییناقتصادی مردم، درآمد 

ی و های کشاورزکشاورزی، به صرفه نبودن فعالیت

مشکالت مربوط به بازاریابی و فروش محصوالت، 

 نداشتن پشتوانه مالی، افزایش کاذب قیمت زمین و مسکن

 هستنداز مهمترین عوامل اقتصادی تغییر کاربری  نیز
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این مسئله که قابلیت . (1931درودیان و درودیان، )

درآمدزایی و سودآوری فعالیت کشاورزی پایین است در 

ابل انکار نیست، به طوری که در بسیاری از موارد ق

بسیاری از موارد باعث ترغیب افراد به فعالیت در 

با توجه به نتایج به  های غیرکشاورزی شده است.بخش

دست آمده از پژوهش، عامل حقوقی و قانونی یکی دیگر 

از علل تغییر کاربری اراضی کشاورزی شناسایی شد. این 

( 1936) رانمتوسلی و همکا نتیجه با نتایج پژوهش

 دارد. همخوانی

 

 حاصل از مصاحبه با کشاورزان مفاهیمبندی دسته -2جدول 
 مفاهیم عامل

 
 
 

 اقتصادی عوامل

 مقرون به صرفه نبودن کشت دیم

 های کشاورزی به زمین شهری جهت باال رفتن قیمت و ارزش زمینتبدیل زمین

 اغ ویال، کشتارگاه، کارخانه رب گوجه و ...خرید بعضی از اراضی توسط افراد غیر بومی و احداث ب

 دریافت وام و تسهیالت جهت ایجاد شغل

 عدم توانایی مالی جهت تسطیح زمین زراعی

 ایجاد تحریم و افزایش تورم

 پایین بودن عملکرد در واحد سطح و کاهش سود

 عدم توانایی مالی بعضی از روستاییان برای سکونت در شهر

 ها و در نتیجه کوچک شدن آنبین ورثه تقسیم زمین

 و حقوق بازنشستگی نداشتن بیمه

 عدم نیاز به درآمد کشاورزی به دلیل شاغل بودن در بخش دولتی

 بیکاری و نداشتن شغل و درآمد

 
 

حقوقی و  عوامل
 قانونی

 های زراعی و در نتیجه مصادره توسط منابع طبیعیبدون سند بودن بعضی از زمین

 های غیر زراعی به دلیل عبور دو خط لوله گاز و نفتتوسعه فضای روستا در زمین از وگیریجل

 اداره آب جهت احداث چاه به دلیل کمبود آبجلوگیری 

 جهت آبیاری توسط اداره آب های احداث شدهبرداشت از چاهممانعت 

 قانونی جهت کشت و کار جلوگیری

 های زراعی به زمین شهریاجبار شهرداری جهت تبدیل زمین

 قرار گرفتن زمین در طرح توسعه فضای شهری و عدم اجازه قانونی جهت فعالیت کشاورزی

 های بدون سند توسط اداره منابع طبیعی به افراد بومی و غیر بومیفروش زمین

 
 اجتماعی عوامل

 جهت کار کشاورزی به دلیل داشتن شغل آزاد وقت کافی نداشتن

 ها جهت کشت آبی به دلیل نزدیک بودن زمین به منازل مسکونیمسایهه ممانعت

 کمبود یا نبود منزل مسکونی و در نتیجه اجاره نشینی

 افزایش جمعیت و تعداد خانوارهای ساکن روستا

 تعرض کشاورزان همسایه به زمین و سوء استفاده از عدم حضور مالک

 له کشاورزیافزایش سن کشاورز و عدم توانایی و حوص

 رویهبی توسعه
 فضایی

 لزوم توسعه فضای روستایی

 هال مسکونی و زیرساختنزدیک بودن زمین به مناز

 لزوم توسعه فضای شهری

 

های زراعی و در بدون سند بودن بعضی از زمین

توسعه از  انعتممنتیجه مصادره توسط منابع طبیعی، 

یل عبور دو های غیر زراعی به دلفضای روستا در زمین

خط لوله گاز و نفت، اجازه ندادن اداره آب جهت احداث 

های برداشت از چاه ممانعتبود آب، چاه به دلیل کم

 ممانعتجهت آبیاری توسط اداره آب، احداث شده 

ر، اجبار شهرداری جهت تبدیل قانونی جهت کشت و کا

های زراعی به زمین شهری، قرار گرفتن زمین در زمین

قانونی جهت جلوگیری ضای شهری و طرح توسعه ف

های بدون سند توسط الیت کشاورزی، فروش زمینفع
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اداره منابع طبیعی به افراد بومی و غیر بومی از جمله 

 یورمیستنر اند.که پاسخگویان ذکر نموده مواردی بود

 برای تولیدی مزارع که هنگامیمعتقد است ( 8009)

 ستفادها گردشگری توسعه و شهرنشینی شدن، صنعتی

 کشاورزی، هایزمین از پایدار استفاده د، براینشومی

 هاینگرانی که است الزم جدید حقوقی و قانونی مقررات

 را کشاورزی نادرست هایسیاست و محیطی زیست

 چندگانه کاربری به توجه با باید مقررات اینکاهش دهد. 

 کشاورزی هایزمین دقیق حفظ و کشاورزی هایزمین

 .دنشو تعریف اولیه

 توان بیان نموددر ارتباط با عوامل اجتماعی می

از دیدگاه پاسخگویان، وقت کافی نداشتن جهت کار  که

ها همسایه ممانعت اشتن شغل آزاد،کشاورزی به دلیل د

بودن زمین به منازل جهت کشت آبی به دلیل نزدیک

ود منزل مسکونی و در نتیجه مسکونی، کمبود یا نب

یش جمعیت و تعداد خانوارهای ساکن نشینی، افزااجاره

روستا، تعرض کشاورزان همسایه به زمین و سوء استفاده 

از عدم حضور مالک، افزایش سن کشاورز و عدم توانایی 

باشند که و حوصله کشاورزی از جمله دالیل اجتماعی می

گردیده است. این  موجب تغییر کاربری اراضی کشاورزی

آستانه (؛ دربان1939) علویو احمدپور  هاینتیجه با یافته

 و (1931) پسند؛ مشیری و قماش(1936) همکارانو 

کشاورزان فعالیت مطابقت دارد. ( 8010) هریس

وجهه اجتماعی در خور احترام  کشاورزی را به لحاظ

کشاورزی بخش دانند و به این دلیل به فعالیت در نمی

 کاربری اراضی اقدام تمایلی ندارند و به سمت تغییر

رسد برداشتی که کشاورزان به لحاظ کنند. به نظر میمی

وجه اجتماعی نسبت به شغل خود دارند، واقعیتی است 

که در جامعه وجود دارد، به این صورت که نگرش افراد 

ورزی، بر دیدگاه کشاورزان اثر بیرونی نسبت به شغل کشا

شغل سوق ها را در ترغیب به تغییر گذارد و آنمی

 دهد.می

 یج پژوهش نشان داد که ضرورت توسعهنتا

از دالیل  دیگر ی شهرها و روستاها نیز یکییفضا رویهبی

کشاورزی در منطقه مورد پژوهش  تغییر کاربری اراضی

 پسندمشیری و قماش باشد. این نتیجه با مطالعهمی

همخوانی دارد. پاسخگویان مواردی مانند لزوم ( 1931)

 نزدیک بودنهمچنین، توسعه فضای شهری و روستایی و 

را در تغییر ها زمین به منازل مسکونی و زیرساخت

امینی و  دانند.اربری اراضی کشاورزی خود دخیل میک

ایران طی چند دهه گذشته  اندبیان کرده( 1935) همکاران

شاهد تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستاها به کاربری 

 بوده است کهاتی و صنعتی خدم -مسکونی، تجاری

ت جمعیت ای از عوامل مختلف نظیر مهاجرمجموعه

روستایی به شهرها و نیاز به گسترش و توسعه شهرها در 

اظهار  (1938امیرانتخابی )آن تأثیر گذار بوده است. بعالوه 

عدم  و زراعی اراضی محدودیت به علت ایران داشتند، در

حاصلخیز  زراعی اراضی حفظ جمعیت، رشد با آن تناسب

 تأکیدها علیرغم اما ؛رودمی به شمار ضروری ربسیا امری

 بارهاین در کارشناسان و مسئولین که هاییو پافشاری

 توسعه برابر در کشاورزی اراضی اند،مطرح نموده

 پسروی حال در شهری و روستایی های مسکونیبافت

 معتقدند نتیجهنیز ( 8018) چانتالوچاسووانویراك و  است.

 کشاورزی هایزمین از استفاده ی همچونمسائل ،این امر

 از ، استفادهو روستایی شهریفضای  گسترش برای

 جنگل تعرض به و کشاورزی برای نامساعد هایزمین

در  .را در پی خواهد داشتمسکن  و کشاورزی برای

 شود:ای زیر ارائه میراستای نتایج تحقیق پیشنهاده

 به مربوط قوانین به مربوط هایشیوه نامهها و نامهآیین -1

 به مسئول نهادهای توسط کشاورزی، اراضی منع کاربری

و به صورت شفاف به کشاورزان  گردد اجرا تهیه و دقت

 ؛رسانی گردنداطالع

درآمد کشاورزان به دلیل خرد بودن کاهش  به دنبال -8

، اهمیت حفظ اراضی زراعی بسیار کم رنگ بوده و اراضی

کشاورزی بیش از  بخش پاییناین اراضی با وجود درآمد 

بنابراین پیشنهاد  ؛واهند گرفتپیش در خطر نابودی قرار خ

اورزان با شود دولت جهت حمایت درآمدی از کشمی

لندمدت بهره و دوره بازگشت باعطای تسهیالت مالی کم
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تواند نقش مؤثرتری در حفظ به کشاورزان کم درآمد، می

 ماید.اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری آنها ایجاد ن

ریزی، پشتیبانی و همکاری نهادهای مسئول مانند برنامه -9

هایی که عالوه بر جهادکشاورزی در راستای اجرای طرح

آبی دسترسی به منابع قبیل عدم از) رفع مشکالت موجود

های کشاورزی را میسر سازند. ، شرایط اولیه فعالیت(و ...

اراضی سازی های یکپارچهرای طرحهمانند پیگیری و اج

ها، به دلیل خرد و پراکنده بودن زمیندر جاهایی که 

رون به صرفه نیست. اجرای این فعالیت کشاورزی مق

تولیدات در روند ها موجب بهبود و تسهیل طرح

 کشاورزی خواهد شد.

امل تغییر ورشد جمعیت و نیاز به مسکن از دیگر ع -1

معیت از یک شود. افزایش جکاربری اراضی محسوب می

اراضی  ویژهای از اراضی، به و تبدیل قسمت عمده سو

براین ساز است. مسئلهاطراف روستاها به کاربری مسکونی 

ضای روستایی و لزوم اساس مدیریت صحیح و اصولی ف

اهمیت قائل شدن به حریم روستا و نیز جدیت در مواجه 

 .در این محدوده الزامی است با تغییر کاربری اراضی

های غیرمجاز تر برای تغییر کاربریرانهگیقوانین سخت -6

ه و اصالح قوانین موجود برای جلوگیری از تبدیل هر چ

های غیرکشاورزی بیشتر اراضی کشاورزی به کاربری

 تدوین و اجرا شود.
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Abstract 
Land use change is a major challenge to agricultural production that has intensified 

in recent years. The problem will in the long run have severe economic, social, and 

environmental repercussions for rural areas and beyond. Identification of the many 

factors involved allows for effective policies to be formulated and executed in order 

to reduce the adverse impacts. It is the purpose of this qualitative study to analyze 

the factors affecting agricultural land use change in Bavi County, Khuzestan. The 

statistical population used in this study comprises local farmers who committed 

either authorized or unauthorized land use changes. Sampling is accomplished 

using the ’snowball’ method and data are collected through interviews with users. 

Analysis of the data thus collected reveals that economic, social, legal, and 

regulatory factors as well as indiscriminate spatial development may be identified 

as the causes underlying agricultural lands use changes. Based on the results 

obtained, recommendations are finally formulated to improve upon the current 

indiscriminate land use change in the study area. 
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