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 چکیده

ییان بره اجررای حرر     بر گررای  روسرتا  مؤثّر تحلیل عوامل به حاضر مقالة  اهداف:

  پرداخته است. موردی: شهرستان جهرم(مطالعة صدور سند اماکن روستایی )

نامه در بین پرس  ةوسیلالعات بهتحلیلی است و احّر   روش تحقیق توصیفی روش:

گیری تصادفی ساده گردآوری شد. صورت نمونهروستای نمونه به 31خانوار از  022

اساس مدل تحلیل عراملی صرورت پریرفتره اسرت.     محاسبات این پژوه  برفرایند 

و ایرن  شرد  شاخص در ابعاد مختلف مالکیت سند روستایی انتخرا    00منظور بدین

  را دربرداشتند.درصد واریانس  320/03که جمعاً عامل تقلیل یافت پنج ها به شاخص

مرل  لرین عا ، اوّتأثیرگرراری ترتیرب نسربت   عامل برترر بره  پنج در بین  ها/نتایج:یافته

دهرد و  درصد از واریانس را توضری  مری   903/12تنهایی گراری( به)افزای  سرمایه

)ایجراد   درصد، عامل سروم  023/03 ی()جلوگیری از بروز اختالفات محلّ عامل دوم

چرخررة )قرارگرررفتن امررال  در  درصررد، عامررل چهررارم 913/0نظررم در معررامالت( 

درصرد   901/1سهیالت برانکی(  )استفاده از ت درصد و عامل پنجم 309/2اقتصادی( 

  کنند.واریانس را محاسبه می

بیشترین دلیل برای تمایل به گرفتن سند، تثبیت مالکیت ص گردید مشخّ گیری:نتیجه

( از دیگرر دییرل   درصرد  1( و دریافرت وام ) درصد 01. ضمانت )است( درصد 22)
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برر  ؤثّر مر توان نتیجه گرفت کره عوامرل   میبرای گرفتن سند مالکیت بوده است. 

گرای  روستاییان به اجرای حر  صدور سند مالکیت اماکن روستایی برا حرد   

 شده دارای تفاوت معناداری است.  متوسط تعیین

عراملی، روسرتاییان،    صردور سرند امراکن روسرتایی، مالکیرت، تحلیرل       ها:کلیدواژه

  شهرستان جهرم

 مه  مقدّ .1

 که ایگونهبه زمین از بهینه گیریبهره. توسعه است محور و بستر سرمایه، ترینبزرگ زمین

 توسرعة  شرر   گرردد،  زیسرت محریط  حفظ و عدالت اجتماعی اقتصادی، کارآیی کنندةتضمین

 اسرت  کراییی  زمرین  اقتصرادی،  دیردگاهی  از(. 11 ص. ،3100اسرت )سررایی،    پایدار جامعه

شود )دوئبرل،  می ریبتخ نهو  تولید نه استثنایی موارد در جز که دیگر کایهای همة از متفاوت

 ،3103)رضرویان،   کرد زندگی توانمی آن بدون نه و است جاییقابل جابه (؛ نه33 ص. ،3102

 درمرورد  کره  کیفیتری  همران  به تقاضا و عرضه که قانون شودمی باعث هاویژگی (. این30 ص.

 کایهرا  سرایر  درمرورد  کره  این مفهروم  به. نباشد صادق زمین درمورد کند،می عمل سایر کایها

       ً  الزامرا   افزای  تقاضرا  زمین، درمورد کهدرحالی گردد،می منجر افزای  عرضه به تقاضا افزای 

 در بیشرتر  سرود  انتظار در است ممکن زمین چراکه مالکان ؛بود نخواهد عرضه افزای  معنی به

همچنرین  (. 33 ص. ،3123، دی      ّر پورمحم   کننرد )  خودداری زمین فروش و عرضه از بازار آینده

بره   منجر مالکیت آن خانوارها است و دارائی حول عمر بسیاری از سرمایه و ترینکن بزرگمس

خرانوادگی،   ت   ّر هوی    ایجراد امنیرت و   اقتصادی، تسریع رشد یت واحدهای مسکونی،         ّافزای  کم 

ّ         افزای  خوشبختی و رفاه خرانوادگی، انباشرت ثرروت و تحرر      بهبرود   و خانوارهرا    عمرودی                                                 

قرادری،   و )عسرکری  شرود آن مری  های اجتمراعی و سیاسری و ماننرد   الیت     ّدر فع  آنهامشارکت 

 مسرکن  مباحرث  الشرعاع تحت مداوم حوربه روستایی مسکن موضوع امروزه .(32 ص. ،3100

. است گرفته قرار ه       ّموردتوج  بیشتر روستایی مسکن اخیر هایسال در گرچه؛ گرفته قرار شهری

است )صیدایی،  گرفته قرار بسیار بحث وردم روستایی مناحق در مسکن تناسب توسعة روازاین

ه بره تعیرین         ّر   چره توج     در کشور ما اگرر  (.022 ص. ،0223، 3گلنت به نقل از ؛10 ص. ،3103

                                                           

1. Gallent 



 1      ...      سند صدور حر  اجرای به روستاییان گرای  بر    ّ مؤث ر عوامل تحلیل       ال چهاردهم      س

 

روستایی از این حیرث  جامعة ولی  ،ساله دارد 21ای حور رسمی سابقهمالکیت و صدور سند به

صدور  ،ی اخیرهاسالکه تا حوریبه ؛است ترعقبکشور       شهری جامعة همانند سایر جوانب از 

تا غالرب امراکن روسرتایی از سرند مالکیرت      است سند مالکیت مشاع برای روستاها سبب شده 

روانری روسرتاییان بره    ر    ق روحی                 ّتنها سبب کاه  تعل نباشند. این وضیعت نه مندبهرهرسمی 

داری بلکه سط  برخرور  ،ه به شکاف زندگی شهری و روستایی( شده است      ّبا توج ن )زادگاهشا

 حرور بره جدید بودن ایرن مسرهله و انجرام آن    . روستاییان از تسهیالت و... را کاه  داده است

جامعرة  سازی بررای شناسراندن اثررات آن در    نیاز به زمینه، گسترده در کشور برای نخستین بار

برنامرة  روستایی دارند. حر  صدور سند مالکیت بافرت مسرکونی روسرتاهای کشرور ابتردا در      

و در  هرا دهسرتان خانوار و مراکرز   122روستاهای بایی  در 23تبصرة تحت عنوان  توسعه دوم

در  هرا دهسرتان و مراکرز   خرانواده  022ر روستاهای برایی  د« 31   ّ  ماد ة »عنوان سوم تحتبرنامة 

ی دارای شرورای اسرالمی بره تصرویب     روسرتاها کلیة ر د« 311   ّ  ماد ة »عنوان چهارم تحتبرنامة 

اجرایی آن پس از تصویب در هیهت دولرت بره   نامة آییند و سپس مجلس شورای اسالمی رسی

بنیاد مسکن انقال  اسالمی و سازمان ثبت اسناد و امال  کشور ابرال   ، دو ارگان مجری حر 

در اسرتان   جهررم . شهرستان (11 ص. ،3130، بوگر ، شایان، و صادقی)عنابستانی گردیده است

دهة شده از ریزیبرنامهشیوة سند مالکیت به  که حر  صدوراست فارس یکی از نواحی کشور 

برر گررای       ّ    مرؤث ر  عوامرل   شرد کوین ایرن تحقیرق مری   ت. بنرابرا در آن آغاز گردیده اسر  3102

در ایرن راسرتا،   . کندروستاییان به گرفتن سند روستایی در شهرستان جهرم را بررسی و تحلیل 

ای  روستاییان به اجررای حرر    در گر   ّ  مؤث ر ین عوامل ترمهم»اصلی تحقیق این است که سؤال 

رسرد تثبیرت مالکیرت و    نظر مری به»صدور سند اماکن روستایی چیست؟ سپس با فرض اینکه 

مندی از امتیازات آن در گرای  روستاییان به اجرای حر  صردور سرند امراکن روسرتایی     بهره

وه  برا اسرتفاده از   نتایج پژپردازد. العات می         ّوتحلیل اح ، این مقاله به تجزیه«تأثیر زیادی دارد

 وتحلیل خواهد شد.روش تحلیل عاملی، تجزیه

 تحقیقپیشینۀ  .3 

پیامردهای اجتمراعی و   »عنروان  ای تحرت ( در مقاله3130)، شایان، و صادقی بوگرعنابستانی

« موردی: شهرسرتان اقلیرد  مطالعة  ؛های روستاییاقتصادی حر  صدور سند اماکن در سکونتگاه
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خوبی بین حر  صدور سرند مالکیرت امراکن روسرتایی و           ًنسبتا رابطة ه به این نتیجه رسیدند ک

 عابدیموردمطالعه وجود دارد. منطقة تغییرات در ابعاد اجتماعی و اقتصادی زندگی روستاییان 

عنوان ارزیرابی حرر  صردور سرند مالکیرت برر بافرت مسرکونی         خود بهنامة پایان( در 3101)

، بره بررسری اثررات اجتمراعی     ،توابرع شهرسرتان بابرل    از ،کنارروستاهای کشور در بخ  بابل

اسرت در  اقتصادی کالبدی حر  مرکور پرداخته و به این نتیجه رسیده که ایرن حرر  توانسرته    

توسرعة  روستایی در ارتقای سط  برخی از معیارهرای  توسعة های ارتقای سط  برخی از معیار

مانردگاری جمیعرت   ، اجتمراعی همبسرتگی  ، گرراری نرخ سرمایه، روستایی نظیر امنیت قضایی

ثمرر واقرع گرردد.     مثمرر کالبدی روسرتاهای کشرور   ر  ی و گسترش موزون فیزیکی   ّمحل جامعة 

و اثرات صدور سند امراکن   هاضرورتای با عنوان ( در مقاله3102) پوریزعزحاصل و  حسینی

ه هرای توسرعه بر   در برنامره  آنضمن بررسی سوابق صدور سند در کشور و عملکرد  ،روستایی

را  هرا چرال  صدور سند اماکن روستایی پرداختره کره ایرن               روی سیاست ی پی هاچال بیان 

جدید بودن سیاست و ماهیرت  ، روستایی کشورجامعة اقتصادی ر   های خاص اجتماعییژگیو

( در پژوهشی برا عنروان ارزیرابی اثررات اجررای      3102) دانند. کربالیییمفرابخشی اجزای آن 

حرر   ، اماکن روستایی بر توسعه و عمران روستایی در استان لرستان حر  صدور سند مالکیت

عمرانری موردمطالعره قررار    برنامة در جهت اعطای امنیت به خانوارهای روستایی در را مرکور 

خرود بره   مطالعرة  شود. ایشران در  یمهمچنان دنبال  311   ّ  ماد ة عنوان چهارم بهبرنامة داده که در 

مزایای این حر  در استان لرسرتان پرداختره کره عامرل تعیرین       معایب و، بررسی روند اجرایی

 بایترین میزان تغییرات را در میان سایر عوامل تبیین کرده اسرت. عابردی  ، حدود و مرز امال 

خود با عنروان نقر  مردیریت روسرتایی در ثبرت و صردور اسرناد مالکیرت         مقالة ( در 3100)

توسرعة  حرر  صردور اسرناد روسرتایی در      روستایی به این نتیجه رسیده که یزم اسرت نقر   

ص شود و نق  شرورای اسرالمی و دهیراری در اجررای حرر  صردور اسرناد                   ّروستایی مشخ 

ارزیابی اثرات صدور سرند  ( در کتا  خود با عنوان 3103شود. ترشیزیان و احهاری ) ترپررنگ
پرریر از اجررای   یرتأثق حر  و عوامرل              ّدر میزان تحق    ّ  مؤث ر عوامل            در دو بخ   ،اماکن روستایی

ی و                 ّر الیت نهادهای محل     ّفع  ،تیکه وضع مالکیت و زیادی جمع اندپرداختهبه این موضوع  ،حر 

ق حرر  بروده و همچنرین افرزای                  ّر در میزان تحق      ّ  مؤث ر مشارکت مردم ازجمله عوامل اصلی و 

تقویت حقوق مدنی و رونق اقتصرادی از عوامرل   ، ق به مکان   ّتعل          ّتقویت حس ، اعتبار اجتماعی
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( در پژوهشری  3132خرواه ) . ایراناندشدهپریر از اجرای حر  صدور سند محسو  یرتأث یاصل

، روسرتایی روسرتاهای آهرار   توسرعة  یر صدور اسناد مالکیت مسراکن روسرتایی در   عنوان تأثبا 

کراه   ، اقتصرادی ، فرهنگری ، اجتمراعی توسعة یر حر  صدور سند را بر ، تأثگلدسته و وردی

محیطری در روسرتاهای   هرای زیسرت  ساکن روستایی و کاه  آلودگیسازی ممقاوم، مهاجرت

حرر  صردور سرند    ر             ّر   ت ترأثیر متغی      ّ  شرد  ( معتقد است کره  0231عنابستانی )کند. نمونه رد می

سررمایه و افرزای    اسرت  101/2تغییرات زندگی روستاییان معادل بر  مالکیت اماکن روستایی

تغییررات در  گیرری انرواع   در شکلدرصد  1/11با ضریب بیشترین تأثیر را  گراری در روستاها

برر   10/2مسرتقیم   . حر  صدور سند اماکن روسرتایی دارای اثرر  داشته است زندگی روستاییان

از حرفری در  . استعد کالبدی در زندگی روستاییان      بر ب  12/2عد اقتصادی و اثر مستقیم       روی ب 

   گرفته است.تاکنون پژوهشی صورت ن، موردمطالعه )شهرستان جهرم(محدودة 

 شناسی تحقیقروش .2

 قلمرو پژوهش. 2.1

 11درجره و   10جنوبی استان فارس بین نیمة در  جهرم، شهرستان یعنی موردمطالعه، منطقة

دقیقره   32درجره و   03دقیقره ترا    02درجره و   00حول شررقی و  دقیقة  01درجه  11دقیقه تا 

 012 ایرن شهرسرتان  (. 91 .ص ،3130نسرب،  کرمری  و عرض شمالی واقع شده است )ریراحی 

بره   شرمال  سرمت  از همچنرین . دارد جمعیت نفر 03009 و خانوار 33221 سکنه، دارای       آبادی 

 سرمت  از دشت،ین  ّزر  و فسا هایشهرستان به شرق سمت از شیراز، و سروستان هایشهرستان

 فیروزآبراد  و کرارزین  و قیرر  هرای شهرسرتان  بره  غر  سمت از و شهرستان یرستان به جنو 

 اسرتان  وسرعت    ّ  کرل   درصرد از  1/1و برابرر   ع   ّر مرب    کیلومتر 1003 آن مساحت. شودمی محدود

بره نقرل از اسرتانداری فرارس،      ؛39 ص. ،3133اکبرری،   و گیررد )عنابسرتانی  دربرمی را فارس

3103  .) 
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 موردمطالعهمنطقۀ موقعیت  ـ1شکل

 3103مأخر: استانداری فارس، 

   روش تحقیق. 2.3

تحلیلری اسرت. بخشری از     ـ توصیفی، کاربردی و از نظر روش ،از نظر هدف روش تحقیق

هرای  نامره و بخشری دیگرر از داده   های تحقیق از حریق مطالعات میدانی و با ابزار پرسر  داده

دسرت آمرده اسرت. شهرسرتان جهررم براسراس نترایج        ای بره موردنیاز از حریق روش کتابخانه

انقرال  اسرالمی                                  بنرابر آمرار بنیراد مسرکن     . سرت ابخر   چهرار   دارای 3132سرشماری سال 

روسرتای شهرسرتان    10ها در تعرداد  در این شهرستان حر  سنددارکردن خانهشهرستان جهرم، 

 آنهرا ا در این تحقیق از روستاهایی که حر  صدور سند در   ّام (. 3 به اجرا درآمده است )جدول

عنروان روسرتاهای نمونره    بره ، اسرت  جلد 122بایی  آنهاصادرة روستا که اسناد  31اجرا شده، 

گیرری  نمونره از روش نمونره   حجرم . جهرت بررآورد   (0)جدول  اندشدهجهت مطالعه انتخا  

کره  شدند نفر تعیین  313تعداد  ،درصد 9درصد و احتمال خطای  31کوکران با سط  احمینان 

در ایرن   انتخرا  نمونره  شریوة  نفر مورد پرسشگری قرار گرفتنرد و   022 ،جهت احمینان بیشتر

العات و پرردازش         ّآوری اح گیری تصادفی ساده بوده است. پس از جمعصورت نمونهتحقیق به

و تبیرین موضروع    هرا دادهبره تحلیرل    ،و غیرره  Arcgis, Spssافرزاری  های نررم یطمحدر  آنها

در صدور مالکیرت سرند امراکن       ّ  مؤث ر منظور تحلیل عوامل عالوه بههموردمطالعه پرداخته شد. ب
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حاصرل  نتیجرة  ترتیب کره  اکتشافی استفاده شده است. بدینر  ایی، از روش تحلیل عاملیروست

 عامل برتر از حریق چرخ  واریماکس بوده است.  پنج لیه به     ّر او     ّمتغی  00در این تحقیق، تقلیل 

 3تحلیل عاملی. 2. 2

 مرحله به شر  ذیل است:پنج ی این روش، دارای      ّحورکل به

 اهتشکیل ماتریس داده. 3

 ماتریس همبستگی. محاسبة 0

 هااستخراج عامل. 1

 هادوران عامل .1

 (.  91ر90 ص. ،3100شفیعی،  و ها )تقواییگراری عاملنام. 1
 

 جزئیات اجرای طرح صدور سند مالکیت اماکن در روستاهای شهرستان جهرم ـ1جدول

 3131بنیاد مسکن انقال  اسالمی شهرستان جهرم،  مأخر:

           درصد تحق ق 
 طرح

                تعداد کل  اسناد 
 صادره

-                تعداد کل  پرونده

 های ارسالی به ثبت

A4  تعداد
 نقشه 

سال شروع 
 طرح

 نام روستا

 تل ریگی 3103 103 30 2 2

 آبادحسین 3101 339 03 03 00/93

 آبادصادق 3101 002 023 303 1/92

 آباداسالم 3100 022 301 301 1/90

 مانیان 3101 391 311 311 02/02

 کناردان 3101 132 122 122 19/21

 جدید 3101 302 322 31 392/23

 حیدرآباد 3109 1011 012 112 32/39

 آبادیوسف 3103 310 32 32 03/91

 علویه 3102 102 120 120 21/20

 بهجان 3101 119 132 132 10/01

کوشک  3130 90 2 2 2
 برا  3100 22 22 22 322 دآباحسن

 بادنجان 3109 01 03 03 13/32

 ترمه 3133 91 2 2 2

 تیرانجان 3130 10 2 2 2

                                                           
1. Factor Analysis 
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 1جدول  ۀادام
           درصد تحق ق 

 طرح

                تعداد کل  اسناد 
 صادره

های                 تعداد کل  پرونده
 ارسالی به ثبت

A4  تعداد نقشه 
سال شروع 

 طرح
 نام روستا

 دهقانون 3130 13 2 2 2

 شرقی 3101 000 002 002 03/33

 راهکان 3103 31 33 33 02/39

 آسمانجرد 3100 122 122 122 322

 غربی 3101 113 112 112 33/32

 چر  3100 303 302 302 32/33

 صناده 3101 013 012 012 93/31

 منان 3103 21 21 21 322

 بیر 3100 323 322 322 23/33

 برنجیگل 3100 111 112 112 02/30

 حاهونه 3101 329 322 322 11/31

 آبادنعمت 3102 002 002 002 193/32

 خفرکراده 3103 102 122 122 21/31

 آبسرد 3103 111 102 102 12/03

 عودآباد 3103 322 20 20 00/11

 بایشهر 3101 023 022 022 12/33

 برایجان 3101 121 122 122 23/33

 خنک 3132 13 13 13 93/93

 خفرشاغون 3103 02 2 2 2

 عابدآباد 3100 31 31 31 322

 کته 3100 101 103 103 29/30

 آبادعلی 3101 913 910 910 10/32

 کرفت 3101 103 122 122 11/31

 ملوان 3103 19 13 13 03/21

 مورچکی 3103 22 22 22 322

 زیتون 3103 23 2 2 2

 زرجان 3100 111 093 093 12/20

 درمه 3101 319 320 320 10/91

 با  کبیر 3100 031 02 02 13/03

 حاغون 3103 23 0 0 11/0

باروس درز  3102 010 393 393 13/93
  قالت
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 روستاهای نمونه )سند روستایی(نامۀ پرسشتعداد سند صادرشده و تعداد  ـ3جدول 

 محاسبات نگارندگان  ؛3131بنیاد مسکن انقال  اسالمی شهرستان جهرم،  مآخر:
 نامهتعداد پرسش تعداد سند نام روستا ردیف

 30 122 کناردارن 3
 02 112 حیدرآباد 0
 30 120 علویه 1
 39 132 بهجان 1
 30 122 آسمانجرد 1
 32 112 غربی 9
 31 112 برنجیگل 2
 30 122 کراده خفر 0
 31 102 آبسرد 3
 31 103 کته 32
 01 910 آبادعلی 33
 30 122 کرفت 30
 02 122 برایجان 31
 022 1220 - جمع

 مبانی نظری تحقیق .4

 . طرح صدور مالکیت اماکن روستایی4.1

 نروعی  کره  است باارزشی حبیعی کل، توان یک عنوانبه زمین کالسیک، اقتصاددانان نظر از

 ،3100سرایی، ناپریرند )تفکیک هم از سرمایه و زمین آنها، نظر از. شودمحسو  می نیز درآمد

 برالچین و  عاصرر، همچرون  م اقتصراددانان  (. دیردگاه 1ص. ،3301، 3برالچین  به نقل از 11 ص.

 عنروان بره  زمرین  آنهرا،  نظربه. کالسیک است اقتصاددانان مشابه زمین درخصوص 0هارویجک

 و کرار  تولید همچرون  دیگر عوامل با ،ندارد جاییجابه قابلیت نظر فیزیکی از که ی   ّخاص  کایی

 دسرت بره دست قابل سرمایه و کار نیروی همانند یک کای عنوانبه ا  ّام  .دارد ی  ّجد  تمایز سرمایه

همچنرین از آنجرا کره زمرین بسرتر اصرلی       (. 01، ص. 3339هراروی،  اسرت )  مبادلره  و گشتن

دی دارد کره      ّمتعد استفادة از نظر اقتصادی ارزشمند و موارد  ،ی است     ّی ماد هاثروتها و ینهگنج

 این. برر کررد توان به احداث ساختمان برای رفع نیازهای جوامرع انسرانی اشراره    یمجمله از آن

                                                           
1. Balchin 

2. Jack Harvey 
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آینرد کره   یمر شمار ای جوامع روستایی بهو اماکن روستایی یکی از منابع سرمایه هاخانهاساس 

از نظر حقوقی نسبت به دارایی خود احسراس امنیرت    ،نیازمند است با تکیه بر قانون آنهامالک 

ل منرابع  ای برای توسعه و کنترر پایه و زمینه ةمنزلالعات زمین به                        ّ. از سوی دیگر نیاز به اح نماید

 ،3103، احهراری  و دهد )ترشیزیانیمدر اولویت قرار را آن  هر واحددار شدن اسنامهشن، زمین

عواملی مانند افزای  درگیری بر سر  ،مالکیت زمین در انگلستان ساختار ییرتغبرای (.  11 ص.

ر بره  وهوایی ممکن است مجبویر شتا  تغییرات آ تأثفشار جمیعت آینده و ، استفاده از زمین

اقدامات شدید ازقبیل افزای  دخالت دولت برای کنترل و مدیریت منابع کمیا  زمرین گرردد.   

 یعنری نسربت وابسرتگی و سرط  آمروزش     ، ر ّر ی   دو متغ ،در رابطه با مالکیت زمین در انگلسرتان 

وهروایی ممکرن اسرت مجبرور بره      وپرورش سرپرست خانوار از بیشترین قدرت تغییررات آ  

افزای  دخالت دولت برای کنترل و مدیریت منابع کمیا  زمرین گرردد.    اقدامات شدید ازقبیل

روشری  ، ین روش خردشدن قطعات ملکیترمهمدهد که یممطالعات در ایندیانای آمریکا نشان 

فراینردهای  یر تحرت ترأث  جدیرد  انردازة  مسراوی در  قطعرة  اصرلی بره دو   قطعة است که در آن 

مالکیت بر زمرین و سراختمان   مسهلة توان گفت درنهایت میگیرد. یماجتماعی خانوار صورت 

ا برا    ّر ام    .زیادی بر جوامع روستایی برجای گراشته اسرت تأثیرات  ،تلف تاریخ ایرانخدر ادوار م

هرا حرداقل در   سرامانی برود که این نااجرای حر  صدور سند مالکیت اماکن روستایی امید می

 ص. ،3130بروگر،   ، شرایان، و صرادقی  عنابستانیبافت کالبدی روستا کاه  پیدا نماید )حوزة 

11  .)   

 روی سیاست صدور سند اماکن روستاییهای پیشچالش. 4.3

روسرتایی کشرور، جدیردبودن سیاسرت و      ةجامعر اقتصادی  راجتماعی          ّهای خاص ویژگی

رو ههرای اساسری روبر   ماهیت فرابخشی اجراء آن سبب گردید تا این سیاست در اجرا با چال 

 :کردتوان به موارد ذیل اشاره ها میاین چال  ةگردد که ازجمل

 بیشرتر  ،انرد به بعد به ثبت رسریده  3132در روستاهای دارای پال  فرعی که در سال ر   الف

و  انرد کررده اقدام به احداث بنا  ،د یا ورثه بدون حصر وراثتنمالکین یا در روستا حضور ندار

العی از نقل           ّثبت هیچ اح  ةاداراند که رساندهلک را به فروش   م  ،عادی ةنوشتای با دسته     ّیا عد 

افرراد   ،فین امال               ّملک است و متصر  ةلی  ّاو این زمین به نام مالک  بنابراینو انتقال ملک ندارد. 

 دیگری هستند.



 33      ...      سند صدور حر  اجرای به روستاییان گرای  بر    ّ مؤث ر عوامل تحلیل       ال چهاردهم      س

 

بافرت                                                               ّ  در روستاهای مشمول اصالحات ارضی، اسناد اصالحات ارضی مشاعی از کرل   ر   

ا نشده اسرت و                           ّزمین مزروعی از مسکونی مجز  ةمحدودمناحق کشور  بیشترروستا است و در 

اراضی                ّف هر فرد از کل              لک و سهم تصر                                               پال  مفروزی وجود ندارد. بنابراین حدود و ثغور م 

برا سرهمی کره در اسرناد      اسرت، ف مالرک              ّ    ای کره در تصرر   ص نیست و محدوده         ّروستا مشخ 

 مطابقت ندارد. ،ص شده                ّاصالحات اراضی مشخ 

ر تحدید حدود نشده است و چرون آدرس و نشرانی مرالکین    برخی از روستاهای کشو ر ج

لرک بردون تحدیرد                                      ادارات ثبرت از صردور سرند در م     ،جهت تحدید حدود در دست نیست

 نمایند.حدود خودداری می

اوقراف و   ةادارک                                                           ّبودن فرآیند انتقال مالکیت در تعدادی از روستاهایی که در تمل یحوین رد

 است. های دولتی دیگربرخی از دستگاه

 وجود تشریفات ثبتی برای امال  روستایی ر ه

 و حاصرل  )حسرینی  روستایی کشور ةجامعیت         ّه به تحو                           ّروز نبودن قوانین ثبت باتوج به رو

 .(13، ص. 3102، عزیزپور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی تحقیق  ـ3 شکل

 3131مأخر: نگارندگان، 

 

 

عوامل مؤث ر بر 

گرایش 

یان به روستای

اجرای طرح 

 صدور سند

گذاری و سرمایه

 روتق اقتصادی

جلوگیری از اختالف 

 محل ی

 نظم در معامالت

 تسهیالت بانکی

 چرخۀ اقتصادی

 

 

تمایل به 

 گرفتن سند

 تثبیت مالکیت

 ضمانت

 وام
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 های تحقیقیافته. 5

 ویانگهای فردی پاسخویژگی. 5.1

 13)نفرر زن   90گویان مرد و تعرداد  از پاسخدرصد(  93)نفر  310تعداد لحاظ جنسیت، به 

درصد راهنمرایی،   00، ابتداییدرصد دارای تحصیالت  12لحاظ تحصیالت، بههستند. درصد( 

درصرد   12عالوه، هبهستند. دیپلم و بایتر درصد فوق 0و دارای تحصیالت متوسطه درصد  12

 33هرزار تومران،    3012ر222درصد بین  10ن، اهزار توم 212خانوارشان کمتر از نة ماهادرآمد 

 مرد  آهرزار تومران در   0122رر 3212 درصرد هرم برین    1هزار تومان و  3212ر3012درصد بین 

درصد استیجاری بروده اسرت.    9گویان ملکی و پاسخ      درصد  31اند. همچنین نوع مسکن داشته

درصرد بعرد از حرر  بررای      1/10و  انرد شرده دار ر  سرند گویان قبل از حر درصد پاسخ 1/32

. انرد جروا  نرداده  سرؤال  درصد( هم بره ایرن    01نفر ) 10 .اندکردههای خود سط  تهیه ینزم

درصرد(   22بیشترین دلیل برای تمایل به گرفتن سند، تثبیت مالکیت ) گردیدص    ّمشخ همچنین 

دییل برای گرفتن سند مالکیرت   درصد( از دیگر 1درصد( و دریافت وام ) 01مانت )ض. است

 بوده است. 

   ر بر گرایش روستاییان به طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی. تحلیل اثرگذاری عوامل مؤث 5.3

و برا اسرتفاده از روش پیشررفتة آمراری )تحلیرل       SPSSای افزار رایانره گیری از نرمبا بهره

صرورت کره   سرازی شرد. بردین   حقیرق عامرل  شده در ایرن ت رهای استفاده                  ّعاملی(، مجموع متغی 

دهند با یکدیگر حرول یرک محرور یرا     هایی که دارای ارتبا  درونی باشند، ترجی  میشاخص

ع با این                                             ّهایی که دارای همبستگی منفی هستند و امکان تجم شاخص بنابراین .عامل تجمع کنند

از حریرق مراتریس   عوامرل  درنتیجره  دهنرد.  عامل دیگری را تشرکیل مری   ،ها را ندارندشاخص

ر در سرند                ّ  لیه، عوامل مرؤث    ّاو گویة  00شوند. در این تحقیق با استفاده از همبستگی استخراج می

عامرل یرا فراکتور    پنج ها به این شاخص« واریماکس»روستایی مطالعه شد و با روش چرخشی 

صرورت  پوشانند و بهدرصد از واریانس را می 320/03                               ً کاه  یافت. مجموع چهار عامل جمعا  

 دار ارائه شد و درصد سهم هر عامل در وضعیت سند تعیین شده است.ترکیبی در عوامل معنی

بارگراری شده، حررف شرده    F که در ماتریس 1/2    ً                                   ضمنا  در این محاسبه، همة مقادیر کمتر از 

 3است و چون اندازة مقدار ویژة واریانس استانداردشده برا میرانگین صرفر و انحرراف معیرار      

واریانس یک شاخص استانداردشده که باعث استخراج )جوابگیری( اجرزای اصرلی    است، اگر
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یرت آن از شراخص         ّ  کره اهم   3ای است برا یرک مقردار ویرژة کمترر از      فه   ّمؤل  ،باشد 3 ،شودمی

تواند نادیده گرفته شود. به همین سبب در این برنامه هر شده کمتر است و درنتیجه میمشاهده

 کنار گراشته شده است.   3از عامل با مقدار ویژة کمتر 
 

 Bartletts و KMO هایتست ـ2 جدول

 3131محاسبات نگارندگان،  مأخر:

KMO 921/2 

Bartletts Test of Sphericity 

Chi-square 923/033 

d. f 102 

p 222/2 

 

همچنرین   (؛1)جردول   اسرت  1/2بیشتر از  KMOن ه به اینکه نتایج حاصل از آزمو      ّبا توج 

رهرا را تأییرد                             ّ  درصد وجود همبستگی برین متغی   33( با احتمال بی  از 22/2داری )سط  معنی

 های بعدی مناسب است.  کند، این ماتریس برای تحلیلمی

 نتایج حاصل از تحلیل و مقدار خاص هریک از عوامل. 2. 5

توان عناوین مناسبی را برای هریرک از  ها میه به میزان همبستگی هریک از شاخص      ّبا توج 

 شود.که در ذیل به آنها پرداخته میکرد آنها انتخا  

درصرد از   903/12تنهرایی  لین عامل بره                        ّدهد که در این تحلیل، او نشان می( 1)نتایج جدول 

درصرد و   309/2درصد، عامل چهرارم   913/0درصد، عامل سوم  023/03عامل دوم  ،واریانس

 کنند.  درصد واریانس را محاسبه می 901/1عامل پنجم 
 

آنهاهای تحقیق و سهم هریک از نمایی از عامل ـ4جدول  

 3131محاسبات نگارندگان، مأخر: 

 عیدرصد واریانس تجمّ درصد واریانس مقدار ویژه عامل

3 119/31 903/12 903/12 

0 130/32 023/03 320/10 

1 132/0 913/0 192/92 

1 921/2 309/2 111/21 

1 113/1 901/1 320/03 
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 هاگذاری عاملنام. 4. 5

 لعامل اوّ

درصرد   903/12تنهرایی قرادر اسرت    کره بره  اسرت  درصرد   119/31این عامل  3مقدار ویژه

بر گررای      ّ  مؤث ر درصد از عوامل  903/12 ،تربه بیان سادهرا محاسبه و توضی  دهد.  0واریانس

 گرراری و رونرق  عامرل افرزای  سررمایه    مربرو  بره   روستاییان به صدور سند اماکن روستایی

 ،سرند       صدور      حر   یاجراشاخص شامل) 30، ل            ّ، در عامل او (1)ق جدول حبرب است. اقتصادی

 داتیر تول در حرد  چره  ترا  سرند  صردور  اسرت؟  داشته یپ در انییروستا یبرا نهیهز زانیم چه

 یبررا  ی   ّر محل    یروهرا ین از سرند  صردور  یراسرتا  در است؟ بوده رگراریثأت یاقتصاد یهابخ 

 شرده  اسرتفاده  زانیر م چره  تا آن آثار و یثبت امور شبردیپ یچگونگ ةدربار یعموم دان  یارتقا

 اسرت؟  بروده  حد چه تا سند صدور روند در یکیتفک یهانقشه یةته در مشارکت زانیم است؟

 زانیر م چره  ترا  مردم و ی   ّمحل  ینهادها به سند صدور یهانهیهز درمورد یرسانالع  ّاح  یچگونگ

 و یمندعالقه است؟ شده هیپا هاییتال  ّفع   یفزاا موجب زانیم چه تا سند صدور است؟ بوده

 در حرد  چره  ترا  سند صدور است؟ بوده زانیم چه تا سند صدور حر  اهداف از مردم شناخت

 بخر   یهرا گرراری هیسررما  زانیر م اسرت؟  بروده  رگررار یثأت یکشاورز داتیتول ع   ّتنو  و زانیم

 افتره ی  یافرزا  نزایر م چره  ترا  خدمات بخ  در ،صدور سند حر  از پس روستا در یخصوص

 صردور ؟ اسرت  شرده  ییفراروسرتا  یبازارها در حضور موجب زانیم چه تا سند صدور ؟است

 ترا  یمسکون هایینزم متیق متوسط است؟ شده اشتغال نرخ  یافزا موجب زانیم چه تا سند

( بارگراری شرده کره بنرابر تعرداد شراخص و      است؟ کرده رییتغ حر  از پس و  یپ زانیم چه

هرای  الیرت          ّ  و رونرق فع   گرراری سرمایه افزای عامل عنوان ترتیب اولویت بهبه مقدار همبستگی

 شناخته شده است.   گرارینام         اقتصادی 

 

 

 

 
 

                                                           
1. Eigin value 

2. Pct of Var 
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 ل              ّشده در عامل او های بارگذاریشاخص ـ5جدول

 3131مطالعات میدانی نگارندگان،  مأخر:

 

 عامل دوم

 درصد واریرانس  023/03تنهایی قادر است که بهاست درصد  130/32این عامل  مقدار ویژه

ل شراخص شرام  هفرت   در عامرل دوم  ،ص است           ّگونه که مشخ را محاسبه و توضی  دهد. همان

 کراه   زانیر م چره  ات تیمالک اصل درمورد شدهمطر  یدعاو زانیمصدور سند  حر  از پس)

 چه تا امال  مرز و   ّحد  درمورد شدهمطر  یدعاو زانیم ،صدور سند حر  از پس است؟ افتهی

 درزمینرة  اخرتالف  رفرع  کاه  موجب زانیم چه تاصدور سند  حر  است؟ افتهی کاه  زانیم

 چره  تا ی   ّمحل  ةجامع مشورت ،یرسانالع  ّاح  سند صدور ندایفر در؟ است شده امال  مرز و   ّحد 

 حرر   یاجررا  شربرد یپ در ی   ّر محل    ینهادهرا  روسرتا،  ورا، شیاریده مشارکت است؟ بوده زانیم

 حرر   یاجررا  از یناش مشکالت ل   ّتحم  در مردم یریپرانعطاف است؟ بوده زانیم چه تا صدور

 سرند  صردور  رونرد  برر  زانیر م چره  بره ی مرهب ،یزبان ،یقوم عات   ّتنو ؟ است بوده زانیم چه تا

توان اینها را عامل جلوگیری از بروز اختالفات که می اندشدهان داده ( نشاست؟ بوده رگراریثأت

 . (9)جدول  ی نامید   ّمحل 

 

 

 نام عامل مقدار همبستگی شاخص ردیف

 031/2 اجرای حر  صدور سند یبرا میزان هزینه برای روستاییان 3

افزای  

 سرمایه

و  گراری

رونق 

 اقتصادی

 290/2 اقتصادی یهاتولیدات بخ  برصدور سند تأثیر اجرای  0

1 
چگونگی پیشبرد  ةدرباری برای ارتقای دان  عمومی               ّاز نیروهای محل استفاده 

 امور ثبتی و آثار آن
239/2 

 229/2 کی در روند صدور سندهای تفکینقشه ةتهیمیزان مشارکت در  1
ی                        ّصدور سند به نهادهای محل  حر  هایرسانی درمورد هزینهالع         ّچگونگی اح  1

 و مردم

901/2 
 911/2 صدور سند با اجرایپایه  هاییتال               ّمیزان افزای  فع  9
 912/2 مندی و شناخت مردم از اهداف حر  صدور سندعالقهمیزان  2
 923/2 ع تولیدات کشاورزی       ّن و تنو امیز برصدور سند تأثیر  0
با اجرای حر  در بخ  خدمات  های بخ  خصوصی درگراریمیزان سرمایه 3

 روستا

13/2 
 100/2 حضور در بازارهای فراروستایی بر صدور سندتأثیر اجرای حر   32
 199/2 افزای  نرخ اشتغال برصدور سند تأثیر اجرای  33
 192/2 حر  اجرای مسکونی پس از هایینمتوسط قیمت زمتغییر  30
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 شده در عامل دومهای بارگذاریشاخص ـ6جدول

 3131مطالعات میدانی نگارندگان، مأخر: 

 نام عامل مقدار همبستگی شاخص ردیف

 031/2 ی حر با اجراشده درمورد اصل مالکیت دعاوی مطر  کاه  میزان 3

جلوگیری 

از بروز 

اختالفات 

 یمحلّ

 033/2 با اجرای حر و مرز امال                ّشده درمورد حد دعاوی مطر میزان کاه   0

 210/2 با اجرای حر امال   مرز و   ّحد  درزمینةمیزان کاه  رفع اختالف  1

 901/2 در فرایند صدور سندی    ّمحل  ةجامعرسانی، مشورت الع  ّاح میزان  1

 991/2 ی در پیشبرد اجرای حر                                       ّمشارکت دهیاری، شورا روستا، نهادهای محل زان می 1

 191/2 ل مشکالت ناشی از اجرای حر                  ّپریری مردم در تحم انعطافمیزان  9

 119/2 بر روند صدور سند یعات قومی، زبانی، مرهب   ّتنو تأثیر  2
 

 عامل سوم

درصد واریرانس را   913/0یی قادر است تنهاکه بهاست درصد  132/0این عامل  ویژةمقدار 

بر گرای  روستاییان بره     ّ  مؤث ر درصد از عوامل  913/0 دیگر، عبارتبه محاسبه و توضی  دهد. 

ه بره جردول         ّر با توج    است. ایجاد نظم در معامالتعامل  مربو  به صدور سند اماکن روستایی

 بره  تجراوز  ،ر سرند صردو  حرر   از پسشده شامل )بارگراری هایشاخص ،، در عامل سوم(2)

 زانیر م چه تا سند صدور حر  است؟ افتهی کاه  زانیم چه تا یعدوان ف   ّتصر  و ریغ هایینزم

 ترا صدور سرند   است؟ شده تیمالک   ّحق  تیتثب و لک  م  تیمالک به نسبت خاحرنانیاحم موجب

اس اسبراین باشد.ی( ماست؟ بوده ییقضا محاکم در یقانون ة   ّادل  و حق اثبات موجب زانیم چه

 توان این عامل را ایجاد نظم در معامالت نامید.  می
 

 شده در عامل سومهای بارگذاریشاخص ـ7جدول 

 3131مطالعات میدانی نگارندگان، مأخر: 

 نام عامل مقدار همبستگی شاخص ردیف

 292/2 با اجرای حر ف عدوانی تصرّ و های غیرینزمتجاوز به میزان کاه   3

ایجاد نظم در 

 معامالت
0 

با مالکیت  لک و تثبیت حقّنسبت به مالکیت م  خاحرمیزان احمینان

 اجرای حر 
931/2 

 112/2 با اجرای حر قانونی در محاکم قضایی ادلّة میزان اثبات حق و  1
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 عامل چهارم

درصد واریرانس را   309/2تنهایی قادر است که بهاست درصد  921/2این عامل ویژة مقدار 

هرا در  عامل بارگراری شده اسرت. مقرادیر گویره   سه  ،در عامل چهارمدهد.  محاسبه و توضی 

 مرت یق  یافرزا  موجرب  حرد  چره  ترا  سند صدورنشان داده شده است که شامل ) (0)جدول 

 در یملکر  معرامالت   یافرزا  موجرب  حرد  چره  تا سند صدور است؟ دهیگرد ییروستا امال 

 انیآشنا و شاوندانیخو به نکردنعهمراج موجب زانیم چه تا سند صدور است؟ دهیگرد روستا

توان ایرن عامرل را قررار گررفتن     و می باشدیم( است؟ شده ضمانت ای قهیوث جهت شهرها در

 گراری کرد.  ناماقتصادی چرخة امال  در 
 

شده در عامل چهارمهای بارگذاریشاخص ـ 8ل جدو  

 3131مطالعات میدانی نگارندگان، مأخر: 

 نام عامل مقدار همبستگی شاخص ردیف

قرارگرفتن  913/2 با اجرای حر افزای  قیمت امال  روستایی میزان  3

امال  در 

چرخة 

 اقتصادی

 910/2 با اجرای حر  افزای  معامالت ملکی در روستا 0

1 
نکردن به خویشاوندان و آشنایان در شهرها جهت وثیقه یا مراجعه

 با اجرای حر ضمانت 
911/2 

 

  عامل پنجم  

درصد واریرانس را   901/1تنهایی قادر است که بهاست درصد  113/1این عامل ویژة مقدار 

بر گرای  روستاییان بره صردور      ّ  مؤث ر درصد از عوامل  901/1 واقع،درمحاسبه و توضی  دهد. 

عامل دو  ،در عامل پنجم است. استفاده از تسهیالت بانکیعامل  مربو  به سند اماکن روستایی

 زانیر مکره شرامل )   سرت نشران داده شرده ا   (3) ها در جدولمقادیر گویهبارگراری شده است. 

 ،تیر مالک سرند  به کا  ّات  با ت      ّبلندمد  اعتبارات یژهوبه کشور یبانک نظام التیتسه از یبرخوردار

 تعرداد  اسرت؟  کررده  رییر تغ حرد  چره  ترا  آن از قبرل  به نسبتصدور سند  حر  یاجرا از بعد

 افتره ی  یافرزا  زانیم چه تاصدور سند  حر  یاجرا از سپ بادوام مصال  از مندبهره یواحدها

 شود.  گراری میعنوان استفاده از تسهیالت بانکی ناماین عامل تحت باشد.یم( است؟
 

 

 



 هفتموشمارة بیست                     ای             مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                           30

 

شده در عامل پنجمهای بارگذاریشاخص ـ9جدول   

 3131مطالعات میدانی نگارندگان، مأخر: 

 نام عامل همبستگی رمتغیّ ردیف

3 
ت با لندمدّبیژه اعتبارات وبهی از تسهیالت نظام بانکی کشور میزان برخوردار

 کا به سند مالکیت بعد از اجرای حر اتّ
213/2 

استفاده از 

تسهیالت 

 909/2 مصال  بادوام پس از اجرای حر  از مندواحدهای بهره تعدادافزای   0 بانکی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ملبر صدور سند اماکن روستایی همراه با سهم درصد هرکدام از عواها مدل تحلیلی اثرات عامل ـ2شکل  

 3131: نگارندگان، مأخر

 

بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صـدور سـند مالکیـت امـاکن     مؤث ر ای عوامل . تحلیل مقایسه5.5

 روستایی

ینان احم ةبازآزادی و  ةدرج)سط  معناداری( و  Sig، مقدار tآزمون  ةآمار، (32)در جدول 

حرور کره   همران  شرده اسرت.  ه ئر ارا درصرد  31تفاضل مشاهدات از میانگین در سط  احمینان 

هرای  الیرت          ّ  و رونرق فع   گرراری سررمایه  افرزای  داری در عامرل  سرط  معنری   ،شودمشاهده می

 (، ایجراد نظرم در معرامالت   222/2) ی                              ّر     (، جلوگیری از برروز اختالفرات محل     231/2) اقتصادی

صدور سند 

 اماکن روستایی

 526/6تسهیالت بانکی 

قرارگرفتن در چرخۀ 

685/7اقتصادی   

گذاری و رونق یهسرما

526/77اقتصادی    

526 

 

566/8نظم در معامالت    

 

 

 

 

جلوگیری از بروز 

276/22اختالف محلی   

/12  
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( 222/2) (، استفاده از تسهیالت بانکی222/2) اقتصادیچرخة   در (، قرارگرفتن امال222/2)

و  درصرد  33دهد که با احمینران  ای در جدول نشان مینمونهتک tمقدار آزمون . بنابراین است

داری بین دو میانگین واقعی و مفروض وجرود  تفاوت آمار معنی درصد 1سط  خطای کمتر از 

بر گرای  روستاییان به اجررای حرر  صردور سرند        ّ  مؤث ر ل توان نتیجه گرفت که عواممیدارد. 

 دارای تفاوت معناداری است.    ،شدهمتوسط تعیین                           ّمالکیت اماکن روستایی با حد 
 

 با بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی      مؤث ر آزمون عوامل  ـ11جدول
One-Sample Test 

  3131دگان، مطالعات میدانی نگارنمأخر: 

 هاعامل

Test Value =3 

 t آمارة 
درجة 

 آزادی

سط  

-معنی

 داری

 میانگین
اختالف 

 میانگین

 درصدی 31احمینان فاصلة 

 بایکرانة  پایینکرانة 

و رونق  گراریسرمایه افزای 

 های اقتصادیالیتفعّ
111/0- 333 231/2 0212/0 3312/2- 1132/2- 101/2- 

ز اختالفات جلوگیری از برو

 یمحلّ
309/1 333 222/2 1222/1 1222/2- 1233/2 9323/2 

 -3033/3 -1923/3 -0312/3 2212/3 222/2 333 -139/31 ایجاد نظم در معامالت

چرخة قرارگرفتن امال  در 

 اقتصادی
312/9- 333 222/2 0222/0 0222/2- 2190/3- 1110/2- 

 -1110/2 -2190/3 -0222/2 0222/0 222/2 333 -312/9 استفاده از تسهیالت بانکی

 
بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سـند مالکیـت امـاکن در    مؤث ر . تحلیل فضایی عوامل 5.6 

 سطح روستاها

حرور کره   دهد. هماننشان میرا ها به تفکیک روستاها میانگین هریک از عامل (33)جدول 

ایترین میانگین را بره خرود اختصراص داده    ها روستای کناردان بدر تمام عامل ،ص است   ّمشخ 

خفرر  ی( روستای کناردان و کرراده                                                   ّاست و فقط در عامل دوم )جلوگیری از بروز اختالفات محل 

 مساوی هستند. 
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 ها به تفکیک روستاهامیانگین هریک از عامل ـ11جدول 

 3131مطالعات میدانی نگارندگان، : أخرم

 گانهپنجعوامل  5 عامل  4 عامل 2 عامل 3 عامل 1عامل  روستا

 23/1 99/1 99/1 99/1 01/1 21/1 کناردارن

 23/0 1/0 1/0 1/0 2/1 21/1 حیدرآباد

 19/1 99/1 99/1 39/0 11/1 1/1 علویه

 13/0 01/0 01/0 130/3 901/1 901/0 بهجان

 20/1 11/1 11/1 01/3 99/1 99/1 آسمانجرد

 00/0 00/0 00/0 12/3 31/1 31/0 غربی

 12/1 31/1 31/1 21/3 19/1 0/0 برنجیگل

 11/0 1/3 0/3 33/3 01/1 33/0 خفرکراده

 039/0 0/3 1/3 99/3 29/1 99/0 آبسرد

 239/0 9/3 1/3 1/3 01/0 01/0 کته

 291/3 1/3 9/3 3/3 13/0 13/0 آبادعلی

 110/3 1/3 0/3 3/3 01/3 01/3 کرفت

 13/3 1/3 1/3 1/3 9/3 11/3 برایجان

 92/0 13/0 1/0 01/3 91/1 099/0 جمع

 

 
 ر بر تمایل روستایی به اجرای طرح صدور سند در روستاها                              توزیع فضایی میانگین عوامل مؤث  ـ4شکل 

   3131نگارندگان،  :مأخر
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  گیرینتیجه. 6

همرواره یکری از    ،دو عرصره  نیمکانی در ا یهات ّی شکاف بین شهر و روستا و تفاوت مز 

خراذ                                                    ّ      ریزی کشور بوده است که دولت را بر آن داشرته ترا برا ات    نظام برنامه هایدغدغه نیترمهم

مناسب در جهت کاه  آن اقدام نماید. یکی از این موارد، سیاست صدور اماکن  ییهااستیس

روسرتایی و   ةجامعر اقتصادی  ر اجتماعی               ّه به شرایط خاص                              ّروستایی است. این سیاست با توج 

 نظیرر  ،روسرتایی  ةتوسرع سرط  برخری از معیارهرای     یدر ارتقاوجودآمده توانسته یت به   ّتحو 

ی،    ّر محل    ةجامعر گراری، همبسرتگی اجتمراعی، مانردگاری جمعیرت     امنیت قضایی، نرخ سرمایه

واقع گردد. این سیاست هماننرد هرر       ّ مؤث رکالبدی روستاهای کشور  ر  زیکیگسترش موزون فی

 ةجامعر آنهرا بره سراختار مالکیرت در      رو است که برخری از هروب ییهانوعی با چال به ،اقدام

 بنرابراین  .گرددریزی باز میبه نظام مدیریت و برنامه ایروستایی، برخی به ساختار اجتماعی و 

تواند زمینه و بستر یزم را بررای تثبیرت مالکیرت تمرام     ها میتالش در راستای رفع این چال 

در این پژوه  به بررسی عوامل  .جهت برخورداری از منافع آن فراهم سازد ،روستاییان کشور

مروردی:  مطالعرة  بر گرای  روستاییان به اجررای حرر  صردور سرند امراکن روسرتایی )         ّ  مؤث ر 

 شهرستان جهرم( پرداخته شد و نتای  ذیل به دست آمد:

و برا اسرتفاده از روش پیشررفتة آمراری )تحلیرل       SPSSای افزار رایانره گیری از نرمبا بهره

در این تحقیرق  همچنین سازی شد. شده در این تحقیق عاملرهای استفاده                  ّعاملی(، مجموع متغی 

ر در سند روسرتایی مطالعره شرد و برا روش چرخشری                    ّلیه، عوامل مؤث        ّگویه او  00با استفاده از 

         ً     عامرل جمعرا     پرنج عامل یا فاکتور کراه  یافرت. مجمروع    پنج ها به این شاخص« واریماکس»

دار ارائره شرد و   صورت ترکیبی در عوامل معنری نند و بهپوشادرصد از واریانس را می 320/03

نتایج نشران داد کره در ایرن    همچنین هر عامل در وضعیت سند تعیین شده است.      سهم       درصد 

عامرل دوم  ، درصرد از واریرانس   119/31تنهایی گراری( بهلین عامل )افزای  سرمایه         ّتحلیل، او 

درصرد واریرانس را    113/1عامرل پرنجم    و 920/2، عامل چهرارم  132/0، عامل سوم 130/32

، شرایان، و صرادقی   عنابسرتانی پیشین ازجمله تحقیقات  نتایجنتایج این مقاله، کنند. محاسبه می

را ( 0231عنابسرتانی ) ( و 3102پرور ) و عزیز حاصرل  حسرینی (، 3101(، عابردی ) 3130)بوگر

 کند.میتأیید 



 هفتموشمارة بیست                     ای             مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                           00

 

 کتابنامه

د مالکیت مساکن روستایی در توسعة روستایی روستاهای یر صدور اسناتأث(. 3132خواه، س. )ایران.3
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران، . (نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشدپایان) گلدسته و وردیج.، آهار

   ریزی روستایی.جغرافیا و برنامه گروه

ور سند (. احّالعات مربو  به اجرای حر  صد3131) .بنیاد مسکن انقال  اسالمی شهرستان جهرم.0

 اماکن در سط  منطقه. 

 . تهران: انتشارات سمت. ریزی مسکنبرنامه(. 3123پورمحمّدی، م. ر. ).1

. تهران: بنیاد مسکن ارزیابی اثرات صدور سند اماکن روستایی(. 3103)  .، احهاری .؛ترشیزیان، پ.1

 انقال  اسالمی.

مکانی مناحق  ـ در ارزیابی فضاییای کاربرد تحلیل عاملی و خوشه(. 3100) پ.، شفیعی .؛م تقوایی،.1

 .   29ر12، 90، فصلنامة اقتصاد کشاورزی و توسعه. روستایی استان اصفهان

نشریة و اثرات صدور سند اماکن روستایی.  هاضرورت(. 3102) ف.، عزیزپور .؛حسینی حاصل، ص.9

 .13ر10، 13، آبادی

شهری.  زمین سیاست کوثری. عبداهلل ترجمة .زمین شهری مالکیت مفاهیم .(3120) آ..دوئبل، و.2

 .مسکن و زمین ملّی سازمان

  .منشی انتشارات .شهری اراضی ریزی کاربریبرنامه(. 3103رضویان، م. ت. ).0

کالبدی فضایی  ةتوسع ها درارزیابی عملکرد دهیاری(. 3130) ص.، نسبکرمی .؛ریاحی، و.3

ریزی فصلنامة برنامه(. هرمموردی: بخ  کردیان شهرستان ج ةهای روستایی )مطالعسکونتگاه

 .22ر 93، 30، ایمنطقه

یزد.  شهر در مسکونی کاربری با واگراری اراضی رهاماندن علل (. بررسی3100سرایی، م.  . ).32

 .22ر11، 1، ایمنطقه و شهری هایپژوه  و مطالعات

استان (. تحلیل فضایی وضعیت مسکن روستایی در 3103و سلطانی، ز. ) .؛کیانی، ص .؛ا صیدایی،.33

 .20ر13، 0، های روستاییفصلنامة پژوه کهکیلویه و بویراحمد. 

ارزیابی حر  صدور سند مالکیت بر بافت مسکونی روستاهای کشور در (. 3101) عابدی، ض..30

نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد(. دانشگاه آزاد اسالمی واحد . )پایانبخ  بابل کنار شهرستان بابل

 تهران مرکز. 

 اوّلین(. نق  مدیریت روستایی در ثبت و صدور اسناد مالکیت روستایی. 3100) عابدی، ض..31

 .1ر3 کنفرانس ملّی مسکن و توسعة کالبدی روستا،



 01      ...      سند صدور حر  اجرای به روستاییان گرای  بر    ّ مؤث ر عوامل تحلیل       ال چهاردهم      س

 

کالبدی روستا از  ةهای هادی و نق  آن در توسعارزیابی حر (. 3133) م.  .، اکبری .؛ع. ا عنابستانی،.31

، 00، های جغرافیای انسانیفصلنامة پژوه (. موردی: شهرستان جهرم ةدیدگاه روستاییان )مطالع

 . 332ر 31

(. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی حر  3130و صادقی بوگر، م. ش. ) .؛شایان،   .؛ا ع. عنابستانی،.31

مجلّة مسکن و های روستایی)مطالعة موردی: شهرستان اقلید(. صدور سند اماکن در سکونتگاه

 .10ر11، 310 محیط روستا،

نشریة . تعیین عوامل مؤثّر بر مالکیت مسکن در مناحق شهری ایران(. 3100) .، عکریعس .؛ج قادری،.39

 .302ر32، 31، شناسی کاربردیجامعه

نامة پایان) .اثرات صدور سند اماکن روستایی در توسعه و عمران روستایی(. 3102) کربالیی، ف..32

   ریزی روستایی.مهگروه جغرافیا و برنا دانشگاه تهران.منتشرنشدة کارشناسی ارشد(. 

18.Anabestani, A. A. (2014). Issuing title-deeds for rural real property and its 

effects on the development of rural settlements (Case study: Eghlid County). 

American Journal of Sustainable Cities and Society, 1(3), 80-92. 

19. Balchin, P. N., Kieve, J. L., & Bull, G. H. (1985). Urban land economics and 

public policy. Palgrave Macmillan UK, England . 

20. Gallent, N. (2009). Rural housing. International Encyclopedia of Human 

Geography, 7(1), 207- 212. 

21. Harvey, J. (1996). Urban land economics. London: McMillian Press. 

 


