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 چکیده 
دستيابي به توسعه پایدار و  منظور غيير کاربري اراضي بهبر تمؤثر اجتماعي -هاي منابع طبيعي، شناخت عوامل اقتصاديدر مدیریت عرصه       

تپه در بر تغييرات کاربري اراضي منطقه مراوهمؤثر اجتماعي  -آمایش سرزمين ضروریست. در این تحقيق به بررسي و تعيين عوامل اقتصادي
هاي مرتعي و جنگلي  که عرصه طوري به ،و بوده استهاي اخير با معضل تغيير کاربري اراضي روبراستان گلستان اقدام شد. این منطقه در سال

به  9919هکتار مساحت در سال  997( کاهش یافته و کاربري کشاورزي با ميزان افزایش ساالنه حدود 9965-19در طي دوره مطالعاتي )
یشي اجرا گردید. ابزار روستاي منطقه مورد مطالعه به روش پيما 96تحليلي در  -این تحقيق توصيفي هکتار رسيده است. 12/96997
. شداي تعيين اي و چند مرحلهگيري خوشهنفر با روش نمونه 996حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  ها، پرسشنامه بود.آوري داده جمع

وش آلفاي کرونباخ تعيين شناسي و ترویج و پایایي آن با استفاده از ر روایي ابزار تحقيق با استفاده از نظرات متخصصان منابع طبيعي، جامعه
هاي مؤلفهبراي تحليل عاملي از روش  دست آمد. در این تحقيق از روش تحليل عاملي اکتشافي استفاده شد. به 25/6شد که مقدار ضریب 

دامداري،  اصلي با استفاده از چرخش متعامد و نوع واریماکس استفاده شد. نتایج تحليل عاملي نشان داد که هشت عامل عدم صرفه اقتصادي
ها، نياز به مسکن و فقدان آگاهي، هاي باالي زندگي، افزایش قيمت نهادهافزایش جمعيت کشاورز، بيکاري روستایيان، کم بودن درآمد و هزینه

یند که در آشمار مي تپه بهبر تغيير کاربري مراتع منطقه مراوهمؤثر اجتماعي  -کسب اعتبار اجتماعي و مالکيت زمين ازجمله عوامل اقتصادي
ساکنان توجه به مسائل اقتصادي و مالي و وضعيت اشتغال  هاي تحقيق،کنند. با توجه به یافتهدرصد واریانس کل را تبيين مي 96/69مجموع 

نگلي منظور کاهش تغيير کاربري اراضي ج هاي دامي بهتپه و همچنين ساماندهي دامداري، توليدات دامي و عرضه نهادهروستاهاي منطقه مراوه
 هاي منابع طبيعي پيشنهاد شده است.و مرتعي و حفاظت عرصه

 
 .اراضي استان گلستان، بيکاري، تحليل عاملي، درآمد، صرفه اقتصادي، کاربري کليدي: هاي واژه

 

 مقدمه 
عنیوان اسیتفاده انسیان از منیابع      بیه  کاربري اراضیي کیه  

ثير أتی شیود تحیت   مي کاربردي و قابل استفاده زمين تعریف

محيطي و نيازهاي اساسي زنیدگي انسیان شیکل    یندهاي افر
نيز در ارتباط و تقابل با هیم هسیتند   یند افراین دو  ،گيردمي

که تغييیرات   نحوي ، بهندشو ميکه سبب تغييرات مفيد یا مضر 
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-نامطلوبي بر آسایش و رفاه جامعه انساني مي هاياثرمنفي 

-اضي مياطالعات کاربري ار (.Briassoulis, 2001گذارند )

تواند مشکالت مدیریتي منابع طبيعي را حل کند و اطالعات 
اي براي کارکردهاي مختلیف ازجملیه میدیریت مرتیع و     پایه

 Yousefi etجنگل، تغيير اقليم و تنوع زیستي داشته باشد )

al., 2011.) ریزان و مدیران را آگاهي از چنين روندي برنامه
-اريذگسياست تر،یاري خواهد کرد تا با شناخت و درک به

هاي مربوط به مدیریت سرزمين را اعمیال  گيريو تصميمها 
 نتيجیه  تغييیر کیاربري   (.Karami, 2012 & Feghhiکننید ) 

-روابط پيچيده انسان و عوامل محيطي و عوامیل اقتصیادي  
(. از آغیاز  Turner et al., 1994اجتماعي و فرهنگي است )

فشارهاي طبيعیي   هاي انساني بيش ازانقالب صنعتي، فعاليت
کیره   مسئول اصیلي تغييیر در وضیعيت و جریانیات زیسیت     

به دليل رشد سریع جمعيت، مناطق وسیيعي از   ااخيرهستند. 
انید  هاي زراعي تبدیل شیده  ها تخریب شده و به زمينجنگل

(Haj Abbasi et al., 2007.) بار و کشاورزي سازمان خوار
کشاورزي عامل ملل متحد )فائو(، اعالم کرده است که بخش 
باشد، که ایین امیر   یک سوم گرم شدن زمين و تغيير اقليم مي

و تغيير کیاربري اراضیي اسیت     غيراصوليناشي از مدیریت 
(Lal, 2005.)       تخریب اراضیي بیه دليیل تغييیر کیاربري در

هیاي  خشک که عمدتاً ناشي از فعاليیت مناطق خشک و نيمه
هدیید مواجیه   باشد، کاربري پایدار اراضیي را بیا ت  بشري مي
در طي چهار دهه  .(Dumanski& Pieri, 2000) کرده است

گذشته تغيير کاربري اراضي در ایران با سرعت فزاینیده و در  
بعضي جهات نامطلوب اتفاق افتاده اسیت کیه ایین وضیعيت     
موجب افزایش و تشدید روند تخرییب منیابع طبيعیي شیده     

باعی    تغييرات کاربري زمين (.Arekhi et al., 2011است )
 زیسیتي  محيط اي در ابعاد مختلف اجتماعي،تغييرات گسترده
گردد که ایین تیأثيرات بیه صیورت کیاهش      و کشاورزي مي

هاي کشاورزي با تیوان توليید   فضاهاي طبيعي، کاهش زمين
هاي طبيعي و کاهش کيفيیت آب اسیت   باال، تأثير بر زهکش

(Pauchard et al., 2006 .) 
تأثيرگذار وامل انساني تحقيقات متعددي در زمينه ع

است که از آن  انجام شدهبر تغييرات کاربري اراضي 

( در 7699و همکاران ) Shiتوان به تحقيقات جمله مي
 و ( در ایتاليا7692همکاران ) و Forleoشانگهاي، 

Sedighi ( در شهرستان محمودآباد 7692و همکاران )
اجتماعي را در بروز  -اشاره کرد که عوامل اقتصادي

تشخيص مؤثر تغييرات کاربري اراضي مرتعي و جنگلي 
در بررسي  ،(7699و همکاران ) Roudgarmiدادند. 

در تخریب منابع طبيعي مؤثر اقتصادي -عوامل اجتماعي
استان تهران، مهمترین شکل تخریب را به صورت تغيير 

هاي عمراني و کاربري اراضي منابع طبيعي به کاربري
 ،Kalali Moghaddam (7695)کشاورزي بيان کردند. 

بر تغيير کاربري مؤثر تحقيقي در مورد بررسي عوامل 
روش تحقيق اراضي در مناطق روستایي رشت انجام داد. 

نتایج  .استبوده  تحليلي –در این پژوهش، توصيفي
که روند تغيير کاربري در اراضي  تحقيق نشان داد

هاي زراعي، باغي و جنگلي شهرستان رشت طي سال
نتایج  آغاز شده است. 9961ویژه از سال  به اخير

آن  برداران بيانگرمشاهدات ميداني و پرسشگري از بهره
مهمترین عامل تغيير کاربري اراضي  که بوده است
 باشد.مرتعي عوامل اقتصادي ميو جنگلي  زراعي،

Mehrabi در تحقيقي به بررسي  ،(7699همکاران ) و
سرزمين  کاربري ييراتتغ بر مؤثر انساني محرک هاينيرو

دراسرا در تنکابن اقدام کردند.  و سيدمحله در روستاهاي
 و سيدمحله روستاي نتایج این تحقيق نشان داد که در

 جاي و شده تخریب هاجنگل از زیادي درصد دراسرا

 است و داده کشاورزي و مسکوني هايبه زمين را خود
را  تاهااین روس در کاربري تغيير عوامل مهمترین محققان

 قيمت افزایش عدم صرفه اقتصادي کشاورزي، درآمد کم،

و همکاران  Seyed Akhlaghiاند. ذکر کرده بيکاري و
( در تحقيقي تحت عنوان بررسي عوامل 7697)

بر تخریب منابع طبيعي استان مؤثر اجتماعي  -اقتصادي
 در اصلي عامل 91 مجموع در که دادند نشان اردبيل

 عوامل دامداري، و دام به مربوط عوامل گروه سه قالب

 تغييرکاربري به مربوط عوامل و برداشت و قطع مربوط به

اند. بوده مؤثر استان طبيعي منابع تخریب در هاطرح و
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Mohammadi ( 7697و همکاران)، منظور بررسي  به
بر تغييرات کاربري اراضي در حاشيه مؤثر عوامل انساني 

روستاهاي آلکله و  مناطق روستایي شهرستان تنکابن،
در این ر اساس نتایج بن را انتخاب کردند. ب سي

ها تخریب شده و جاي درصد زیادي از جنگل روستاها،
خود را به اراضي مسکوني داده است. مهمترین عامل 

 مشکالت اقتصادي مردم ،این روستاهاتغيير کاربري در 
عبارت دیگر  هاي کشاورزي یا بهنبودن فعاليتصرفه و به

هاي کشاورزي و مشکالت مربوط به باال رفتن هزینه
همچنين رکود بازار ملک و  است.بوده فروش محصوالت 

قيمت زمين در چند سال اخير مهمترین نيروي بازدارنده 
و  Posthumusاست.  تغييرات کاربري اراضي بوده

Morris (7696)، سازي روند منظور بهينه تحقيقي به
براي محيطي هاي زیستکشاورزي و اصالح برنامه

مدیریت زمين و کنترل رواناب در انگلستان انجام دادند. 
هاي کشاورزي و نشان داد که با تغيير سياستآنان نتایج 

توان هاي مالي به کشاورزان ميپرداخت یارانه و کمک
ميزان توليد را با توجه به ظرفيت و توان زمين تنظيم 

اردهاي کرد و همچنين بيان کردند که استاند
 وLong قرار گيرد. مورد توجه محيطي باید  زیست

-به بررسي نيروهاي محرک اقتصادي ،(7662همکاران )
اجتماعي تغييرات کاربري اراضي در منطقه کونشان چين 

نشان داد که معيارهاي آنان پرداختند. نتایج تحقيقات 
شدن، رشد جمعيت و صنعتي شدن، شهرسازي و شهري

ادي چين، چهار نيروي محرک اصالح و تحول اقتص
بر تغييرات کاربري اراضي مؤثر اصلي و مهمترین عوامل 

 Crews-Meyerو  Adamoدر این منطقه بوده است. 
ویژه  بهدر تحقيق به شرح مخاطرات محيطي  ،(7666)

زایي در منطقه مرکزي آرژانتين )منطقه  مخاطرات بيابان
قدار پوشش نشان داد که مآنان جاچال( پرداختند. نتایج 

کاهش پيدا کرده  7669به سمت  9127گياهي از سال 
زایي، استقرار  در این تحقيق علت اصلي بيابان است.

مدت انسان و استفاده زیاد آن از منابع طبيعي  طوالني
هاي ذکر شده است. ضمن اینکه نشان دادند که برنامه

هاي انساني در تخریب زمين و پوشش گياهي با فعاليت
کني و انند آبياري، کشاورزي، چراي دام و بوتهمنطقه م

 Voglerو  Foxاستقرار انسان پيوند خورده است. 
هاي اراضي تایلند، چين، ویتنام، ( تغيير کاربري7665)

سال اخير را مورد مطالعه قرار  56کامبوج و الئوس در 
دادند و در نتایج تحقيق خود بيان کردند که دو عامل 

و تجاري شدن این مناطق سبب گذاري دولتي سياست
 Ebrahimpour (7669)تغيير کاربري اراضي شده است. 

ها و مراتع با بر تخریب جنگلمؤثر در بررسي عوامل 
بر منطقه زاگرس، مهمترین علل تخریب منابع تأکيد 

-طبيعي منطقه را افزایش جمعيت، افزایش نيازها، نظام

ن، تبدیل رویه درختاهاي مدیریتي و سازماني، قطع بي
رویه و زودرس دام و هاي زراعي، چراي بيبه کاربري

 داند.اقدامات عمراني و صنعتي مي
عوامل اقتصادي و اجتماعي مهمترین عوامل انساني  

تغييیرات   بر تغييیر کیاربري اراضیي هسیتند.    تأثيرگذار 
کاربري اراضي در جهیت اسیتفاده میالي و اقتصیادي از     

واره در روسیتاها و  زمين یکي از مواردي است کیه همی  
عنوان ییک معضیل و چیالش     هاي منابع طبيعي بهعرصه

بح  برانگيز مطرح بوده است. ضیمن اینکیه مباحی  و    
روابط اجتماعي نيز ارتباط نزدیکي بیا ایین تغييیرات و    

 هاي اخيیر بیه دليیل   در سال تشدید یا تخفيف آن دارد.
تغيير کاربري اراضیي در   تعدد مسائل محيطي و انساني،

هدف  است. انجام شدهتپه در استان گلستان  طقه مراوهمن
بیر  مؤثر اجتماعي -اصلي تحقيق، تعيين عوامل اقتصادي

تغيير کاربري اراضي اسیت و قطعیا اقیدامات میدیریتي     
-صیحي  و منطقیي اجتمیاعي    کارآمد نيازمند اطالعات

بیا بررسیي و انجیام     منطقه اسیت کیه  ساکنان اقتصادي 
در تغييیر کیاربري   میؤثر  اجتمیاعي  -مطالعات اقتصادي

در مؤثري توان راهکارهاي مي اراضي مرتعي و جنگلي،
اي معضل تخریب منابع طبيعیي و  جهت رفع و حل ریشه

 پيامدهاي زیانبار آن ارائه داد.
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 ها مواد و روش
 موقعيت منطقه مورد مطالعه

هکتیار در   976166مورد مطالعه بیه مسیاحت    منطقه
شیده اسیت و از نظیر     شرقي اسیتان گلسیتان واقیع    شمال

تپه و حوضه آبرییز  تقسيمات سياسي جزء شهرستان مراوه
منطقه مورد  هاي دسترسي بهراه (.9باشد )شکل اترک مي

تپه به مراوهو  مطالعه از طریق جاده آسفالته گرگان، کالله
متیر و   946. حیداقل ارتفیاع منطقیه    استسهولت فراهم 

 هیاي  ودخانیه باشید. ر متیر میي   9966حداکثر ارتفاع آن 
باشند و به رودخانه اصلي اتیرک  فصلي مي عموماًحوضه 
ميانگين بارندگي و دماي سیاالنه ایسیتگاه    شوند.ختم مي

 99متیر و  ميلي 6/955ترتيب برابر  تپه به سينوپتيک مراوه

باشد. اقلیيم منطقیه معیرف ایسیتگاه     گراد ميدرجه سانتي
شیغل   .خشک اسیت تپه بر اساس روش آمبرژه نيمهمراوه
روستایيان منطقیه میورد مطالعیه کشیاورزي     بيشتر اصلي 

 ،عنوان شغل فرعي اشتغال دارند است و به دامداري نيز به
بیرداري   ههاي تحت بهیر زمينبيشتر گندم محصول زراعي 

 26-56در تمامي روستاهاي منطقه میورد مطالعیه،   است.
باسواد هستند. هر چند که روند مهیاجرت  ساکنان  درصد

ها به شهرهاي بزرگتیر  کرده براي جوانان و تحصيل ویژه به
اما همچنان افزایش رشد جمعيت و افیزایش تعیداد    است

روستایيان در بسياري از روستاهاي مورد مطالعیه وجیود   
ميليون تومیان   96-2دارد. درآمد ساالنه اکثریت آنها بين 

 باشد که بيشتر از محل زراعت است.   مي

 

 
 ه مورد مطالعه در ایران و استان گلستانموقعيت منطق -1شکل 

 

سنجش از دور  فنهاي کاربري اراضي با استفاده از نقشه
 اي انجام شد کههاي ماهوارهصورت پردازش داده و به

منظور دستيابي  اي استفاده شده بهمشخصات تصاویر ماهواره
هاي همچنين نقشه ارائه شده است. 9به نتایج در جدول 

سازمان جغرافيایي و  9:56666طقه در مقياس توپوگرافي من
هاي زميني و همچنين هاي زميني حاصل از برداشتداده

شناسي و  شناسي، زمين هاي خاکنقشه ماننداطالعات جنبي 
 .شدمنظور استفاده  غيره نيز بدین
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 شده  استفادهاي مشخصات تصاویر ماهواره -1 جدول

دهسنجن ماهواره تاریخ شمسي تاریخ ميالدي  دقت کلي شاخص کاپا گذر ردیف 

9965/ اردیبهشت /71 9196 5لندست    MSS 94 967 95/96 19/96 

9921/ خرداد / 99 7666 2لندست    ETM 94 967 92/91 69/96 

9919/ اردیبهشت / 76 7694 9لندست    OLI 94 967 57/14 99/19 

 

 نشده نظارتبندي طبقه ها،منظور مشخص کردن کاربري به
و بر اساس  شدشود انجام  بندي نيز ناميده ميشهکه خو

 گردیدها و خصوصيات آماري آنها انجام تشابه طيفي پيکسل
بندي که با توجه به عدم دستيابي به نتيجه مناسب از طبقه

ها کاربري مرتع کم . در تمامي سالشدشده استفاده نظارت
تراکم بيشترین مساحت را به خود اختصاص داده است و 

 از آن کاربري بري مرتع متراکم در رده دوم و پس کار
هاي پایاني دوره کشاورزي قرار دارد. با نزدیک شدن به سال

مورد مطالعه، درصد مساحت کاربري کشاورزي بيشتر شده 
شود تر مي و به کاربري مرتع متراکم از لحاظ وسعت نزدیک

(Farajollahi et al., 2017 .) 

 
 هاي مورد بررسیی مساحت طبقات کاربري اراضی در سالمقایسه فراوان -2جدول 

 9919 9921 9965 کاربري

 درصد )هکتار( مساحت درصد )هکتار( مساحت درصد )هکتار( مساحت

 55/9 12/96997 41/2 96/1655 99/6 95/2466 کشاورزي

 57/1 69/99599 46/1 22/99966 79/96 21/97497 مرتع متراکم

 55/21 69/16997 69/21 99/16996 57/29 94/14197 مرتع کم تراکم

 76/6 69/794 66/9 76/9722 49/9 92/4976 جنگل متراکم

 9 49/9799 99/9 94/9696 65/9 92/9729 متراکمجنگل نيمه

 47/6 74/596 97/6 74/916 64/6 12/49 مناطق مسکوني شهري و صنعتي

 26/6 91/199 27/6 77/926 57/6 99/696 رودخانه

 

توجه به نتایج تغييرات مساحت در دو دوره مورد  با
تغييرات ساليانه، مساحت جنگل متراکم در  ميزانبررسي و 

طي دو دوره مورد مطالعه و با گذر زمان کاهش یافته است 
متراکم فقط در طي دوره دوم یعني اما مساحت جنگل نيمه

مساحت مرتع متراکم در  کاهش یافته است. 9996-9919

 9996-9919کاهش و در دوره  9965-9921طي دوره 
افزایش یافته است و مرتع کم تراکم حالت عکس داشته 

یعني در طي دوره اول افزایش و در طي دوره دوم  ،است
تا  9965مساحت کشاورزي از سال  کاهش نشان داده است.

افزایش  ميزانهمواره در حال افزایش بوده است که  9919
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مساحت مناطق مسکوني  .شته استتوجهي نيز دا ساليانه قابل
افزایش  9919به سمت  9965شهري و صنعتي نيز از سال 

بيشترین روند کاهشي ساليانه براي کاربري  نشان داده است.
 69/769به ميزان  9965-9921جنگل متراکم و دوره 

افزایشي ساليانه براي ميزان بيشترین  هکتار کاهش در سال و
به ميزان  9965-9921ماني کاربري کشاورزي و در دوره ز

 (.9هکتار افزایش مشاهده شده است )جدول  45/999

 
 1335-1333تپه در دوره تغييرات ساليانه کاربري اراضی منطقه مراوه ميزانمقایسه مساحت و  -3جدول 

9965-9921 کاربري  9919-9996  

 تغييرات مساحت

 )هکتار(

 تغييرات ساليانه  ميزان

 )هکتار(

 حتتغييرات مسا

 )هکتار( 

 تغييرات ساليانه  ميزان

 )هکتار(

96/9599 کشاورزي  45/999  99/9722  72/19  

-69/9666 مرتع متراکم  94/26-  74/946  45/96  

92/9919 مرتع کم تراکم  92/11  69/942-  55/96-  

*-96/7949 جنگل متراکم  69/769-  52/9647-  46/24-  

متراکمجنگل نيمه  19/996  62/74  47/912-  91/79-  

72/946 مناطق مسکوني شهري و صنعتي  29/74  11/991  52/9  

61/746 رودخانه  94/92  62/91  99/7  

 دهنده کاهش مساحت طبقه کاربري است. اعداد منفي نشان: *

 

 روش تحقيق
 نوع از هاداده گردآوري شيوه براساس تحقيق این

 در این .شودمي پيمایشي محسوب توصيفي هايپژوهش
موضوع تغيير کاربري پرسشنامه بر اساس  يها لائوستحقيق 

تغيير  عواملاجتماعي -اراضي در ارتباط با مسائل اقتصادي
با استفاده از پيشينه و سوابق تحقيق و نيز  کاربري،

تعيين  بازدیدهاي ميداني و آشنایي با منطقه مورد مطالعه
منظور طراحي بهتر پرسشنامه و در نظر گرفتن  به گردید.
تحقيق، از مشاوره  پس از بررسي سابقه ،ثرمؤ عوامل

ضمن  هاي اجرایي استفاده شد وکارشناسان دستگاه
بازدیدهاي متعدد و مشاوره با خبرگان محلي و ساکنان 

 روایي برداران طراحي و تنظيم شد.پرسشنامه بهره منطقه،
با استفاده از نظر متخصصان مرتبط با  هامحتوایي پرسشنامه

ي بح  تغيير کاربري اراضي و مسائل موضوع تحقيق یعن
قرار گرفت و پس از اعمال يد أیتاجتماعي مورد  -اقتصادي
ها به پرسشنامه نهایي طراحي شد که گویهن امتخصصنظر 

اي اي )بر اساس طيف پنج گزینهصورت کمي با مقياس رتبه
بود. پایایي یا قابليت  زیاد( کم تا خيلي ليکرت از خيلي
ها با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ تعيين هاعتماد پرسشنام

دهنده دست آمد که نشان به 25/6شد. پایایي پرسشنامه 
 پایایي مناسب پرسشنامه بود. 

ها از ها و تکميل پرسشنامهنمونه منظور دستيابي به به
شد که با  استفادهاي اي چند مرحلهگيري خوشهروش نمونه

از نظر  روستاهایي که عه،توجه به وسعت منطقه مورد مطال
انساني و جمعيتي نماینده و معرف  ،خصوصيات محيطي

عنوان روستاهاي  روستاهاي منطقه مورد مطالعه هستند به
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روستاي  49روستا از  96 درمجموعنمونه انتخاب شدند که 
تعداد کل  در روستاهاي انتخاب شده، بعدمنطقه انتخاب و 

 مورد توجه 9916 خانوارها بر اساس آمار جمعيتي سال
جامعه آماري تحقيق را تعداد کشاورزهاي  قرار گرفت که

دادند تپه تشکيل ميروستاهاي انتخاب شده منطقه مراوه
(9594N=.) هاي با توجه به فرمول کوکران تعداد کل نمونه

دست  نفر به 996ها، پاسخگویي به پرسشنامه براينياز  مورد
 (. 9آمد )رابطه 

 

 (9)رابطه

 
 

Nجامعه آماري = حجم 

n  =حجم نمونه 

Z  =  مقدار متغير نرمال واحد استاندارد که در سط
 .باشدمي 16/9درصد برابر  15اطمينان 

P = اگر در  موجود در جامعه است. صفت مقدار نسبت
ر این د نظر گرفت. در 5/6توان آن را مي اختيار نباشد

 .رسدقدار واریانس به حداکثر مقدار خود ميمحالت 

q  =درصد افرادي که فاقد آن صفت در جامعه هستند  
(q =1-p) 

d  =مقدار اشتباه مجاز 

در  (d) حداکثر اشتباه مجاز الًمعمو ذکرشدهدر فرمول 
 و p و مقادیر t= 16/9 ،15/6 اطمينان ضریب، 65/6حدود 

q  حجم جامعه و 5/6 در حدود یکهرنيز =N   در نظر
شود.  در نظر گرفته مي 5/6برابر با  P مقدار .شود گرفته مي
حداکثر مقدار ممکن خود را پيدا  n باشدP =5/6زیرا اگر 

شود که نمونه به حد کافي بزرگ  مي موجب کارکند و این  مي
 براينياز  هاي موردو دادهاطالعات  گردآوري .باشد
اجتماعي بيشتر از طریق -هاي اقتصاديتحليل و تجزیه

 انجام شدیافته  و سازمانهاي حضوري پرسشنامه و مصاحبه
مشاهده مستقيم و نيز  هايها، از روشروش  یناو در کنار 

هاي موجود و اسناد و هاي مطالعاتي و پایگاه دادهگزارش
امکان استفاده شد. در این تحقيق نياز تا حد  مدارک مورد

موضوع تغيير کاربري اراضي پرسشنامه بر اساس  هايوالئس
تغيير  عواملاجتماعي -در ارتباط با مسائل اقتصادي

کاربري، با استفاده از پيشينه و سوابق تحقيق و نيز 
 شد.تنظيم بازدیدهاي ميداني و آشنایي با منطقه مورد مطالعه 

پرسشنامه و در نظر گرفتن عوامل منظور طراحي بهتر  به
مؤثر، پس از بررسي سابقه تحقيق، از مشاوره کارشناسان 

هاي اجرایي استفاده شد و ضمن بازدیدهاي متعدد و دستگاه
مشاوره با خبرگان محلي و ساکنان منطقه عوامل کليدي و 

واالت پرسشنامه بر ئمؤثر تعيين و پرسشنامه طراحي شد. س
در  .گردیداي ليکرت طراحي گزینه اساس مقياس طيفي پنج
ها از روش تحليل عاملي وتحليل داده این تحقيق براي تجزیه

ها براي خالصه  ترین روش استفاده شد که یکي از مناسب
این روش به بررسي  بندي آنهاست.ها و دسته کردن داده

پردازد و در همبستگي دروني تعداد زیادي از متغيرها مي
-هاي عمومي محدودي دستهقالب عاملنهایت آنها را در 

 (.Kalantari, 2003کند )بندي کرده و تبيين مي
 شدهانجام  SPSSافزار استفاده از نرم با هاوتحليل تجزیه
اصلي با هاي لفهؤمعاملي از روش  تحليل براي است.

 استفاده از چرخش متعامد و نوع واریماکس استفاده شد.
هاي آزمون )مقدار فرض پيشها بر اساس تعيين تعداد عامل

و ثيرگذار أتهاي ( با هدف شناسایي عامل9ویژه باالي 
حذف متغيرهاي ناکارآمد و داراي ارتباط ناچيز با سایر 

 متغيرهاي همسو با یک عامل انجام شد
 برايها هاي تشخيص مناسب بودن دادهروش ازجمله

مقدار  و آزمون بارتلت است. KMOتحليل عاملي، آزمون 
KMO در صورتي  ،همواره بين صفر و یک در نوسان است

ها براي تحليل عاملي باشد داده 56/6که این مقدار کمتر از 
توان به مي 56/6مناسب نخواهند بود و در مقادیر باالي

از سوي دیگر براي اطمينان  انجام تحليل عاملي اقدام کرد.
که ها براي تحليل عاملي مبني بر ایناز مناسب بودن داده
گيرد پایه تحليل عاملي قرار مي هایي کهماتریس همبستگي

در جامعه برابر با صفر نيست، باید از آزمون بارتلت استفاده 

http://mechanicspa.mihanblog.com/
http://mechanicspa.mihanblog.com/
http://mechanicspa.mihanblog.com/
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براي اینکه یک مدل عاملي مفيد و داراي معنا باشد،  کرد.
صورت دليلي  درغيراین ،الزم است متغيرها همبسته باشند

 (.Kalantari, 2003براي تبيين مدل عاملي وجود ندارد )

 

 برداران منطقه مورد مطالعهمشخصات فردي بهره -4 جدول

 درصد فراواني فراواني محدوده یا طبقه مشخصات فردي ردیف

 

9 

 

 

 سن

76-96 

99-46 

49-56 

59-66 

 66بيشتر از 

71 

11 

962 

64 

99 

4/1 

1/99 

5/94 

2/76 

5/9 

 شغل اصلي 7
 کشاورزي

 دامداري

727 

99 

9/92 

7/97 

 

9 

 

 

 اد افراد تحت تکفلتعد

 ندارد

9-7 

9-5 

 نفر 5بيشتر از 

99 

55 

766 

92 

7/4 

9/92 

4/66 

6/99 

 سابقه سکونت 4
 از بدو تولد

 هاي دیگر سال

967 

9 

4/12 

6/7 

 آالتماشين 5
 دارد

 ندارد

22 

799 

9/74 

7/25 

 

 

6 

 

 

 تحصيالت

 

 سواد بي

 ابتدایي

 راهنمایي

 دبيرستان

 دانشگاهي

52 

972 

62 

55 

4 

4/99 

49 

6/79 

9/92 

7/9 

 

 

2 

 

 

 

 مالکيت زمين

 خصوصي

 مشاع

 اي اجاره

 فاقد زمين 

 ايخصوصي+ اجاره

 خصوصي+ مشاع 

769 

29 

9 

79 

9 

9 

9/62 

1/77 

9/6 

9/6 

6/7 

9/6 

 مورد بردارانبهره 5/94%توصيفي تحقيق، نتایج برحسب نتايج
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 ميانگين بودند. سال 49-56سني  محدوده داراي مطالعه
درصد افراد داراي  9/92سال بود.  44ن سني پاسخگویا

نفر  5-9درصد افراد  4/66شغل اصلي کشاورزي بودند. 
برداران مورد مطالعه بهره درصد 9/74اند.  تحت تکفل داشته

درصد(  49داراي ادوات کشاورزي و بيشتر پاسخگویان )
افراد  درصد 66داراي تحصيالت ابتدایي بودند. همچنين 

 اند.ين خود بودهمورد مطالعه مالک زم
بوده )جدول  56/6برابر با  KMOمقدار  که نشان داد نتایج

 توان به انجام تحليل عاملي پرداخت. ( که با این مقدار مي5
دار است و این به معناي این ضمن اینکه آزمون بارتلت نيز معني

است که بين متغيرها همبستگي معنادار در سط  یک درصد 
 است.تأیيد ليل عاملي مورد وجود داشته و انجام تح

 
 اجتماعی مؤثر بر تغيير کاربري اراضی-و بارتلت براي متغيرهاي مرتبط با عوامل اقتصادي KMOهاي  مقدار آماره -5جدول 

 

KMO 

 آزمون بارتلت

داريسط  معني ضریب آزمون  

56/6  9912 666/6  

 

ها را در ارتباط مقادیر ویژه و درصد واریانس 6جدول 
مقدار ویژه بيانگر  دهد.آمده نشان مي هاي بدست املبا ع

سهم هر عامل از کل واریانس متغيرها است و هرچه مقدار 
آن عامل ثير أتدهنده اهميت بيشتر و  آن بيشتر باشد نشان

درصد واریانس متغيرها را تبيين  97/99عامل اول  است.

تر مقدار کمتري از واریانس را هاي پایينکند و عاملمي
هشت عامل در تحليل عاملي شناسایي شده  کنند.تبيين مي

است که در واقع مقادیري هستند که داراي مقدار ویژه بيشتر 
درصد  96/69از یک هستند و کل این هشت عامل 

 کنند.ميين يتبواریانس کل را 
 

 د واریانس و درصد واریانس تجمعیدرص عوامل استخراج شده بر اساس مقدار ویژه، -3جدول 

 درصد واریانس تجمعي درصد واریانس تبيين شده مقدار ویژه شماره عامل

96/7 اول  97/99  97/99  

67/7 دوم  95/96  12/79  

29/9 سوم  19/9  99/96  

24/9 چهارم  27/9  6/91  

95/9 پنجم  22/6  92/46  

71/9 ششم  49/6  95/57  

97/9 هفتم  67/5  42/59  

66/9 هشتم  99/5  96/69  

    

نامگذاري عوامل استخراج شده انجام شده  2در جدول 
 96است که این مدل با هشت عامل استخراجي دربرگيرنده 

هاي هر بارهاي عاملي مربوط به گویه متغير است. ضمن اینکه

 96هاي تحقيق، پس از بررسي گویه عامل نيز ذکر شده است.
ها گرفتن در فهرست عاملقرارانجام تحليل عاملي و براي متغير 

مناسب تشخيص داده شد که در این راستا بارهاي عاملي داراي 
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دار در نظر عنوان بارهاي عاملي معني به 6/6مقدار بيشتر از 
 درصد 97/99عامل اول با دارا بودن سه متغير  گرفته شدند.

عدم صرفه اقتصادي "کند و با نام  واریانس کل را تبيين مي
عامل دوم با دارا بودن دو متغير و  نامگذاري شد. "دامداري
 "افزایش جمعيت کشاورز"درصد واریانس کل،  95/96تبيين 

عامل سوم نيز با دارا بودن دو گویه بيکاري و  نامگذاري شد.
بيکاري  "نداشتن شغل فرعي روستایيان تحت عنوان 

درصد واریانس کل را  19/9نامگذاري شد که  "روستایيان

ترتيب تحت  هاي چهارم، پنجم و ششم نيز بهعامل کند. يتبيين م
افزایش  "، "هاي باالي زندگيکمي درآمد و هزینه "عناوین 

نامگذاري  "نياز به مسکن و فقدان آگاهي "و  "هاقيمت نهاده
با دارا بودن یک متغير و  "کسب اعتبار اجتماعي"شدند. 

يب با دارا بودن ترت با دارا بودن دو متغير و به "مالکيت زمين"
درصد واریانس کل، کمترین مقادیر واریانس  99/5و  67/5

هاي مؤلفهترین  اند و کم اهميتکل را به خود اختصاص داده
 مؤثر بر تغيير کاربري اراضي هستند.  

 
 عوامل استخراج شده در تحليل عاملی به روش واریماکس و بار عاملی استخراج شده -7جدول 

 بار عاملي عنوان گویه عاملنام  شماره عامل

 عدم صرفه اقتصادي دامداري اول
 کاهش تعداد دام

 مقرون به صرفه نبودن دامداري
 هاي سبکقيمت پایين دام

97/6 
92/6 
95/6 

 پایين بودن سرانه زمين براي هر کشاورز دوم
 افزایش تعداد کشاورز
 تقسيم زمين بين وراث*

19/6 
99/6 

 بيکاري روستایيان سوم
 بيکاري در مناطق روستایي وجود

 نداشتن شغل فرعي غير از کشاورزي یا دامداري
91/6 
16/6 

 هاي باالي زندگيدرآمد پایين و هزینه چهارم
 درآمد کم خانواده روستایي

 هاي زندگيباال بودن هزینه
91/6 
95/6 

 هاافزایش قيمت نهاده پنجم
 نياز به علوفه در خارج از فصل چراي دام*

 مت زمين زراعيافزایش قي
69/6 
69/6 

 نياز به مسکن و فقدان آگاهي ششم
 برداراننياز به مسکن بهره
 بردارانسط  سواد پایين بهره

96/6 
24/6 

 26/6 اعتبار اجتماعي زمينداري* کسب اعتبار اجتماعي هفتم

 مالکيت زمين هشتم
 تمایل به مالکيت زمين
 افزایش جمعيت روستایي

65/6 
65/6 

و طبيعتا در صورتي که تعداد  نسبت سهم آنان تقسيم شده شود و به توسط وراث خرد ميها: زمين کشاورزي جزو اموال غيرمنقولي است که ورثه مين بينتقسيم ز: *
د افزایش صرفه اقتصادي و هاي دیگر درصداز آنها شده که با تصرف اراضي مرتعي اطراف زمين خود و یا تغيير به کاربري یکفرزندان زیاد باشد سهم کمتري عاید هر

 جبران کاهش مساحت زمين خود نسبت به والدین هستند. 
هاي مرغوب و یا با مساحت بيشتر داراي اعتبار  افراد داراي زمين که طوري به ،جایگاه اجتماعي افراد روستایي که داراي زمين هستند داري:اعتبار اجتماعي زمين

 بيشتري در نزد روستایيان هستند.
ها و فصول سال اراضي کشاورزي در سایر ماه ،باشدبه علوفه در خارج از فصل چراي دام: فصل چراي دام از اراضي مرتعي از اوایل بهار تا اواسط تابستان مينياز 

هاي مرتعي  تغيير کاربري براينوان عاملي ع شود که این نيز خود بهها استفاده ميآوري شده براي دامگيرد که در فصل سرد نيز کاه و کلش جمعمورد چراي دام قرار مي
   گيرد. قرار مي مورد توجهو جنگلي به کشاورزي 

مقرون به  تحقيق نشان داد که کاهش تعداد دام، نتایج بحث 
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ترتيب با  هاي سبک بهنبودن دامداري و قيمت کم دامصرفه
 عنوان مهمترین به 95/6و  92/6، 97/6بارهاي عاملي 

ها و مراتع  جنگل اراضي کاربري تغيير بر ذارثيرگأت هايمؤلفه
که توجه به این مسئله و  طوري به .منطقه مورد مطالعه هستند

تمرکز بر رفع مشکالت دامداران و روستایيان در این زمينه 
توجهي بر جلوگيري و کاهش روند تغيير قابلثير أتقطعاً 

با کاهش تعداد دام به دليل  کاربري اراضي خواهد داشت.
برداران در طي زمان نياز  دم صرفه اقتصادي دامداري، بهرهع

هاي اهلي چراي دام برايکمتري به اراضي مرتعي و جنگلي 
مرور زمان با کاهش وابستگي به مراتع  اند و به خود پيدا کرده

هاي ها، زمينه تغيير کاربري آنها به سمت زمينو جنگل
 شده است. دستيابي به درآمد زراعي فراهم برايکشاورزي 

در تحقيقات متعددي که تا به حال انجام شده است افزایش 
-عنوان عامل تخریب جنگل و مرتع ذکر کرده تعداد دام را به

 97/6اند. در این تحقيق، کاهش تعداد دام با بار عاملي 
در تغيير کاربري اراضي جنگلي و مرتعي دارد ثري ؤمنقش 

اید گفت که اگرچه و در تکميل تحقيقات انجام شده تاکنون ب
شود اما با هاي مرتعي ميتعداد زیاد دام باع  تخریب عرصه

توان مدیریت صحي  مراتع و رعایت ظرفيت چراي دام مي
هاي مرتعي را حفظ کرد و از پيامدهاي ناشي از تغيير عرصه

هاي سازي برنامهکاربري این اراضي کاست. اجرا و پياده
هاي اصالحي پروژه مدیریتي و نظارتي صحي  و اجراي

به تعادل دام و مرتع و بهبود شرایط مرتعي خواهد شد منجر 
(Hosseinzadeh et al., 2017از نظر بهره .) برداران و با

پایين بودن سرانه زمين براي هر  انجام تحليل عاملي،
تغيير کاربري اراضي شناخته گذار ثيرأتکشاورز دومين عامل 

کند. انس کل را تبيين ميدرصد واری 95/96شده است که 
رشد جمعيت  ميزاننتایج این تحقيق نيز تبيين کننده افزایش 

روستاهاي منطقه مورد مطالعه است  درصد 66در بيش از 
که منطبق بر اراضي داراي بيشترین تغيير کاربري اراضي 

زماني که جمعيت افراد کشاورز  مرتعي و جنگلي نيز هستند.
-عي کمتري هستند افزایش ميو وراث که داراي زمين زرا

یابد، تمایل به داشتن زمين بيشتر و افزایش زمين زراعي 
یابد و بهره بيشتر اقتصادي و اجتماعي نيز افزایش مي براي

قاعدتا این قشر روستایي به سمت تغيير کاربري اراضي و 
هاي مرتعي و جنگلي به اراضي زراعي تمایل زميندیل بت

در  ،(7697و همکاران ) Seyed Akhlaghi. کنندپيدا مي
اجتماعي مؤثر بر تخریب منابع  -بررسي عوامل اقتصادي

که عوامل دام و دامداري  دادند طبيعي استان اردبيل نشان
تخریبي داشته است که ثر ؤمبيشترین نقش را در ميان عوامل 

Ebrahimpour (7669 ،)با نتایج این تحقيق همخواني دارد. 
رویه و زودرس دام و تغيير يچراي ب افزایش جمعيت،

هاي  ها را از عوامل مؤثر در تخریب مراتع و جنگل کاربري
هاي این تحقيق نيز مشابهت کند که با یافتهزاگرس بيان مي

در بررسي تغييرات  ،(7695همکاران ) و Vahidiدارد. 
شرقي  خوان آذربایجانکاربري روستاهاي ليقوان و سفيده

جمعيت با تغييرات کاربري و پوشش نشان دادند که تغييرات 
اینکه تبدیل مراتع متراکم به  منضاراضي مطابقت دارد. 

اند. افزایش ضعيف بر اثر چراي بيش از حد را ذکر کرده
نبودن جمعيت کشاورز و افزایش تعداد دام و مقرون به صرفه

دامداري از عوامل مؤثر و مهم بر تغيير کاربري اراضي است 
تپه در جهت تخریب اراضي در منطقه مراوه که تغيير کاربري

زمين بوده است. در حال حاضر روند تغييرات کاربري 
با عمليات م أتوتپه بر پایه روند علمي و اراضي در مراوه
بودن درآمد و بيکاري روستایيان و کم .حفاظتي نيست

هاي باالي زندگي نيز در درجات بعدي از عوامل هزینه
بري هستند که با توجه به مشکالت و تأثيرگذار تغيير کار

مسائل اقتصادي درگير در بخش روستایي و کشاورزي 
این عوامل وجود داشت که با توجه به ثيرگذاري أتبيني پيش

تحليل عاملي و تعيين عوامل مؤثر جزء عوامل سوم و 
و  Mohammadiبندي شدند که چهارم تحليل و دسته

عنوان  هم را ب( مشکالت اقتصادي مرد7697همکاران )
مهمترین عامل تغيير کاربري اراضي در روستاهاي آلکله و 

و همکاران  Darban-e-Astaneh اند.بن تنکابن ذکر کردهسي
نبودن درآمد  صرفه (، مخارج باالي زندگي و به7696)

کشاورزي همراه با عوامل اجتماعي افزایش جمعيت ساکنان 
ن معيارهاي مهم عنوا به را  روستا و تمایل به شهرنسيني

اجتماعي تغيير کاربري اراضي در شهرستان -اقتصادي
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تحقيق مطابقت دارد. این با نتایج  ند کها هکرد ذکرمحمودآباد 
Shi ( 7699و همکاران)، هاي زندگي و نيز باال بودن هزینه

عنوان نيروي محرکه تغيير  ها را بهافزایش قيمت زمين
 Kalaliند. کاربري اراضي در شانگهاي معرفي کرد

Moghaddam (7695)،  مهمترین عامل تغيير کاربري اراضي
ذکر کرده است  عوامل اقتصاديرا مرتعي و زراعي، جنگلي 

هاي اقتصادي دولت در اصالح سياست رامهمترین راهبرد و 
کردن هاي حمایتي هدفمندبخش کشاورزي، اعمال سياست

 بياند داخلي حمایت از توليو ها در بخش توليد یارانه نهاده
عنوان یکي از عوامل  کند. در این تحقيق بيکاري نيز بهمي
گانه اوليه در تغيير کاربري اراضي بدست آمده است که با  سه

با توجه  ( مطابقت دارد.7699و همکاران ) Mehrabiنتایج 
ها در منطقه هاي مرتعي و جنگلبه اهميت وجود عرصه

به سمت اراضي زراعي تپه و تغييرات کاربري اراضي مراوه
مدیریت صحي  و اصولي منابع طبيعي در  هاي اخير،در سال

دهنده توجه به عوامل مخرب و تغيير ومنطقه مورد مطالعه 
 ،(7661همکاران ) و Babloاین تغييرات امري ضروریست. 

فقر و ایجاد درآمد  در بررسي اهميت و نقش جنگل در رفع
کشور اتيوپي، نشان  براي خانوارهاي روستاي تيگراي در

دادند که درآمد حاصل از منابع طبيعي داراي دومين سهم بعد 
از کشاورزي در ميانگين درآمد کل خانوارهاي روستایي 

و  جنگل مدیریت بررسي در ،Yakhshaki (7669)است. 
زیست در ایران و مقایسه با چند  مرتع و حفاظت محيط

جنگلي  مناطقکشور دیگر بيان کرد که حفظ مردم بومي در 
براي حفاظت، احياء و توسعه جنگل اشتباه نيست و باید در 

عنوان  هاي جدید توسعه پایدار، مردم محلي را بهمدل
و  Posthumusزیست در نظر گرفت.  مهمترین همراه محيط

Morris (7696)، هاي بيان کردند که با تغيير سياست
ورزان هاي مالي به کشاکشاورزي و پرداخت یارانه و کمک

-توان در جهت حفاظت منابع طبيعي و پایداري زیستمي

و همکاران  Sedighiدر مطالعه  محيطي گام برداشت.
عنوان یکي از  هاي دولتي به (، ضعف نظارت دستگاه7692)

در تغيير کاربري در محمودآباد بيان شده ثيرگذار أتعوامل 
و با مسائل  سوتپه از یکبرداران منطقه مراوهبهره است.

دیگر با  سويمشکالت مالي و بيکاري درگير هستند و از 
ها علوفه و زیاد بودن قيمت نهادهمين أتمعضل هزینه باالي 

و صرفه اقتصادي پایين دام روبرو هستند که با توجه به 
هاي افزایش جمعيت کشاورز و نياز مالي و وابستگي به زمين
هاي کشاورزي قطعاً درصدد تغيير کاربري اراضي عرصه

مرتعي و جنگلي به زراعي هستند که توجه کارشناسان و 
گيرنده در مورد اقتصاد جایگزین اجرایي و تصميمن مسئوال

ها، قطعاً در حفاظت از یا رفع معضالت بيکاري و تأمين نهاده
ن اساکنطبيعي و بهبود وضعيت معيشتي هاي منابع عرصه

 به توجه با .تپه تأثيرگذار خواهد بودروستاهاي منطقه مراوه
شود عوامل مدیریتي و سازماني هاي تحقيق پيشنهاد ميیافته

هاي اراضي مهم هستند در تحقيقات  که در تغيير کاربري
اي در این منطقه مورد بررسي قرار گيرد و نقش آنها جداگانه

. همچنين اهميت بيشتر به بخش دامداري در تعيين شود
رار گيرد و ایجاد هاي اجرایي مرتبط قدستورکار سازمان

انگيزه در بين روستایيان با افزایش قيمت دام و توليدات 
دامي و اختصاص بازار مصرف مناسب همراه با در اختيار 

هاي دامي با قيمت مناسب در قرار دادن علوفه و نهاده
اجرایي مرتبط با  هاي اداري وهاي کاري سازماناولویت

ضمن اینکه  رد.اقتصاد و سياست بخش روستایي قرار بگي
گردد با توجه به افزایش جمعيت کشاورز و نياز پيشنهاد مي

روستاها و منطقه هاي قابليتبه شغل و درآمد، از تمامي 
با توسعه روستایي در جهت اشتغال  تا بتواناستفاده شود 

 جمعيت اضافه شده اقدام کرد.
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Abstract 

     In the management of natural resources, it is necessary to know the socio-economic factors 

affecting land-use change to achieve sustainable development and land management. In this 

study, socio-economic factors affecting land-use changes in the Maraveh Tappeh region in 

Golestan province were investigated and determined. In recent years, this region has faced the 

problem of land-use change, so that rangeland and forest areas have decreased during the study 

period (1984-2014), and agricultural use with an annual increase of about 132 hectares in 2014 

has reached 10332.97 hectares. This descriptive-analytical study was conducted in 16 villages of 

the study area by survey method. The data collection tool was a questionnaire. The sample size 

was determined using Cochran's formula of 310 people by cluster and multi-stage sampling 

method. The validity of the research instrument was determined using the experts' opinions in 

natural resources, sociology, and extension, and its reliability was determined using Cronbach's 

alpha method (0.75). In this research, an exploratory factor analysis method was used. For factor 

analysis, the principal component method was used by the application of orthogonal rotation 

and varimax type. The results of factor analysis showed that the eight factors of economic 

inefficiency of livestock, increase in farming population, rural unemployment, low income and 

high cost of living, rising input prices, the need for housing and lack of awareness, gaining 

social credit, and land ownership of socio-economic factors affected the change of use of 

rangelands in Maravah Tappeh region, which are considered as 63.80% of the total variance. 

According to the research findings, considering the economic and financial issues and 

employment status of the residents of the villages of Maravah Tappeh region as well as 

organizing livestock, livestock production, and supply of livestock inputs to reduce the change 

of use of forest and rangeland and protection of areas Natural resources are suggested. 

 

Keywords: Golesatn province, unemployment, factor analysis, income, economic justification, 

land use. 

 


