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 مقاله پژوهشی

 بررسی تحوالت کاربری اراضی نواحی روستایی شهرستان تایباد

 مورد مطالعه: دهستان کوهسنگی

 
 2ریاحی وحید و *1 جوزقانی نعمتی فاطمه

 1401خرداد  8تاریخ پذیرش:   1400اردیبهشت  5تاریخ دریافت: 
 

 کيده چ

 ميزان و كاركرد و نقش به باتوجه گوناگون هایكاربری زمين به تخصي  روستايی، نواحی در ريزانبرنامه مهم و اصلی وظايف از يکی

هد  از تحقيق حاضر بررسی تحروتت كراربری اراضری روسرتايی اسرت  روش تحقيرق   است يکديگر بر هاكاربری از هركدام تأثيرگذاری

 4باشد كه با استفاده از نقشه و پرسشنامه به بررسی موضوع پرداخته شده است  در اين تحقيق تغييرات كاربری اراضی توصيفی و تحليلی می

سال اخير مورد بررسری قررار گرفتره اسرت  كره تغييررات كراربری  20روستای جوزقان،حسينی،سوران و كهجه از دهستان كوهسنگی طی 

همچنين برای بررسری تغييررات   مورد بررسی قرار گرفته است ARC MAPو  ENVIه از نرم افزار پيرامون روستايی با تهيه نقشه با استفاد

گيرری نفر از خبرگران محلری برا روش نمونره 60درون بافت روستايی و ارزيابی ميزان سازگاری اين تغييرات از طريق پرسشنامه كه توس  

سراله اول تحقيرق  10دهد كه در فاصلهيل شده است  نتايج بدست آمده نشان میتحل spssتصادفی هدفمند پر شده و با استفاده از نرم افزار

سراله دوم  10بيشترين رشد تغيير كاربری در كاربری مسکونی صورت گرفته و كمترين تغيير كاربری در كاربری غيرگياهی و در بازده زمانی 

بت به ديگر كاربری نسبت به ده ساله اول داشته انرد  همچنرين برا تحقيق دو كاربری مسکونی و مرتع و علفزار با كمترين تغيير كاربری نس

زيست نتايج بدست امرده انداز و محي مؤلفه امنيت عمومی، منظر و چشم 3ارزيابی تناسب تغييرات كاربری با شاخ  سازگاری با استفاده از

-ی، مسکونی سازگاری بيشتری نسبت به ديگر كاربریهای مذهبانداز كاربریبدين صورت است كه در مؤإلفه امنيت عمومی و منظر و چشم

  ها داردزيست كاربری فضای سبز سازگاری بيشتری نسبت به ديگر كاربریها داشته و در مؤلفه محي 
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 مقدمه

ا قدمت ظهور انسران روی زمرين ارتباط مردم با زمين برابر ب

  انسان بسرته بره شرراي  و موقعيرت (2001 ،1برياسوليساست )

مکانی و زمانی خودش و برای برطر  كردن نيازهايش از زمرين 

-ترين فعاليتكند  زمين همواره عامل اساسی در مهماستفاده می

اری و صررنعت هررای بشررر از جملرره كشرراورزی، مسررکونی، تجرر

  استفاده انسان از ايرن (1389)مقيمی و باياری، شودمحسوب می

شرود  و بره تعيرين و اختصراص منابع كاربری اراضی ناميده مری

هرا در فضراهای مسرکونی ها و بهبود عملکرد آنمناسب كاربری

  (1399 فعال جاللی و همکار،ريزی كاربری اراضی گويند )برنامه

گيرری ريزی كراربری زمرين جلروگيری از شرکلهد  از برنامه

گزينری، مسکن ( 2008 ،2)لين  جون های ناسازگار استكاربری

برقراری ارتبراط برا ديگرران، زنردگی جمعری،  فعاليت و اشتغال،

ای اساسی انسران آموزش و استراحت و آرامش در پاسخ به نيازه

 )سرعيدی،آورد زمينه اين تغيير در كاربری اراضی را به وجود مری

ای مهررم از (  بنررابراين تغييررر كرراربری اراضرری نمونرره1377

    (2000 ،3)تنگلی و مزو تؤثيرگذاری انسان بر محي  است 

اجتماعی ر  داده طی چند دهه  در ايران تحوتت اقتصادی و

اخير كه عمدتا به خاطر اتخاذ راهبرد صرنعتی شردن شرتابان در 

سط  ملی و افزايش رشد جمعيت بروده اسرت منجرر بره تغييرر، 

های مختلرف گرديرده اسرت  تغييرر كوچک و خرد شدن كاربری

كاربری زمين به معنی تغيير در نوع كاربری در يک چشرم انرداز 

ه تغيير نسبت مساحت از نروع كراربری زمرين است كه نه تنها ب

شرود، بلکره بره پويرايی يعنی ساختار استفاده از زمين منجر مری

های  چشم انداز مثل الگوهای كاربری زمرين نيرز پيکره و بخش

رونرد تغييرر كراربری  ( 1395)بريمانی و همکاران، شودمنتج می

                                                                                           
1 - Briassoulis 

2 - Lingjun 

3 - Longley and Mesev 

فعاتت عوامل متعددی چون سياسرت، اراضی، در نتيجه فعل و ان

مديريت، اقتصاد، فرهن ، رفترار سرازمانی و محري  اسرت و در 

توانند در ايجراد جوامع مختلف نقش و تأثيری كه اين عوامل می

)احمد پرور و  و توسعه اين پديده داشته باشند، متفاوت خواهد بود

   (1393علوی،

 بوده ایگونه به اراضی كاربری تغيير شدت اخير هایدهه در

 ترا 2007 هرایبين سال فائو، 2012 سال برگزارش بنا كه است

 ايرران در و 46/1 جهران در كشرت قابرل اراضی یسرانه 2009

 نرواحی اقتصراد كره آنجرا يافتره اسرت از كراهش درصد 054/2

 بره زمرين و دارد متقابرل وابستگی كشاورزی اقتصاد با روستايی

 كراربری تحوتت است، روستاها توليد اصلی منابع از يکی نعنوا

 بره كره انسرانی هرایفعاليت از روستايی ناشی كشاورزی اراضی

 نداشتن پايدار، توسعه به توجهیبی اصولی، ريزیبرنامه نبود دليل

 زيسرت هرایمحردوديت گررفتن نظر در بدون و مديريت پايدار

 معضرالت روسرتاها بزرگتررين از يکری بره دهد،می ر  محيطی

 هرای  پيشرران(1386 همکراران، و )خراكپور اسرت شرده تبديل

 اقتصراد، تورم زمين، قيمت جمعيت افزايش افزايش مثل مختلفی

 و كشراورزی اراضری كراربری تغيير باعث آن نظاير و آب كمبود

اسرت  شده روستاها صنعتی و تجاری مسکونی، به سبز  فضاهای

  ( 1385 همکاران، و عبدللهی)

-در اغلب روستاهای شهرستان تايباد درآمد از طريق فعاليرت

شرود  و برا توجره بره مين میأهای زراعی، باغداری و دامداری ت

ترراكم جمعيرت  1395سرشماری عمومی نفوس و مسکن سرال 

ده سرال  باشدكه نسبت برهمی 13/0دهستان كوهسنگی برابر با 

باشرد( برا مری 05/0 تراكم جمعيت برابر برا 1385گذشته ) سال 

رشد روبرو بوده اسرت لرذا، نظرر بره اينکره شرغل اغلرب مرردم 

روستاهای مورد مطالعه كشاورزی است  و اين افرزايش جمعيرت 

سبب فشار بر روی زمين خواهد شرد نگرانری در مرورد تغييررات 
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در پی خواهد داشرت بره كاربری زمين و اثراتی كه اين تغييرات 

طور جدی مورد توجه قررار گرفتره اسرت   همچنرين بره دليرل 

موقعيت جغرافيايی به دو بخش دشتی و كوهستانی  تبديل شرده 

است  و روستاهای بخش كوهستانی اغلرب روسرتاهای كوهپايره 

پذير بوده ای هستند كه از نظر گردشگری دارای ويژگی گردشگر

شده است  لرذا پرژوهش حاضرر بره كاربری اراضی و سبب تغيير

دنبرال بررسری تحرروتت كراربری اراضرری روسرتاهای دهسررتان 

كوهسررنگی شهرسررتان تايبرراد در دو بافررت درونرری و پيرامررونی 

 باشد:روستاها و پاسخ به سواتت زير می

روند تحوتت كاربری اراضری در روسرتاهای مرورد مطالعره 

 چگونه است 

مرورد مطالعره چره تحوتت كراربری اراضری در روسرتاهای 

 های ارزيابی كاربری اراضی متناسب است ميزان با شاخ 

 

 مباني نظري

يکی از مشکالت جدی مناطق روستايی ايران در حال حاضر 

ای مهم از باشد  تغيير كاربری زمين نمونهتغييركاربری اراضی می

گذاری انسان بر محي  است  كه باعث پديد آمدن تغييررات تأثير

-ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و فيزيکی روسرتاها مری ساختاری در

گردد  در حالی كه ساير تحوتت توسعه در سرط  روسرتا، كمترر 

گرردد  باعث ايجاد چنين تغييرات وسيعی در محري  روسرتا مری

توانرد بنابراين شناسايی اثرات مثبرت و منفری ايرن جريران مری

در واقرع برا ريزی روستايی ياری رساند  مديران را در امور برنامه

تروان كراربری های اراضری مریشناسايی خصوصيات و پتانسيل

وری براتتر، در آمرد مناسب را پيشنهاد داد كره در نهايرت بهرره

وری بصورت پايدار از اراضری را بيشتر، حفظ منابع طبيعی و بهره

 نتيجه خواهد داد  

امروزه رشد جمعيت از يک سو و محدوديت منرابع از سروی 

ندركاران امر گسترش را با شرگفتی مواجره سراخته ديگر دست ا

است   تغييرات كاربری اراضی به طرور عمرده از عوامرل برزرگ 

پرذيرد و مقياسی مانند مباحث اقتصاد جهانی و اقلريم ترأثير مری

هرای محلری در كنرار مسائلی مانند تغييرات جمعيتی و سياسرت

 ،1و تمبرين گايست(ای دارند عوامل ياد شده، نقش تعيين كننده

ريزی كاربری زمين در واقرع مرديريت خردمندانره برنامه .(2002

فضا به منظور بهينه سازی الگوی توسعه و فعاليت انسران اسرت 

-موضوع اصلی كاربری اراضی نحوه تخصي  زمين به كراربری

های مختلف و هماهنگی آنها با يکرديگر اسرت كره بره عنروان 

 (  1383 )شکوئی،گردد ايی تلقی مینيازهای فض

زمين از نظر ارزش و نقرش اجتمراعی در آسرايش، امنيرت ، 

ثير اساسی دارد  مسأله زمين أزيبايی ، رفاه و كيفيت زندگی بشر ت

و چگررونگی آن در عرصرره اجتمرراعی همررواره منشررأ منازعررات و 

منرافع عمرومی و مشکالت اجتماعی و حقوقی و تعارضات ميان 

 ( 1393 غفراری،برداری در آن بوده است )خصوصی و نحوه بهره

بررداری از اراضری در محدود كردن مالکيرت خصوصری و بهرره

راستای منافع عمومی مردم در شرهرها و نقراط روسرتايی اسرت 

  اسکات اعتقراد دارد كره (به نقل از غفاری 2،1992وارد استيفن)

ريزی كاربری زمين بايد مبتنری برر حفرظ اراضری سيستم برنامه

كشاورزی اطرا  شهرها و نقاط روستايی باشد بايستی مصرلحت 

  ( 1992 ،3پيتر هالها در نظر گرفته شود )عموم در كاربری

ن ثرروت بسياری از نظريه پردازان معتقدند كه زمين به عنوا

شود  بنابراين بازار زمين و مسرکن يرک برازار ملی محسوب می

عادی نيست؛ چون بايستی با تقاضا تطبيق داده شود از آنجا كره 

ترر از سراير كاتهاسرت، ارزش افزوده زمين بسيار باتتر و وسيع

بنابراين ارزش اضافی زمين عامل اساسی تغيير فضاهای شرهری 

(  زمرين و به نقل از غفاری 1377 ،4ژان باستيهو روستايی است )

مسکن به دليل اينکه از منرابع نرادر هسرتند، ضرروری اسرت در 

برداری از آنها حداكثر كارايی در نظر گرفتره شرود  بنرابراين بهره
                                                                                           
1- Geist and Lambin 
2- Stephen 

3- peter Hall 

4- Jean Bastille 
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ضواب  و مقررات خاصی بايستی در نحوه مطلوب از زمين تدوين 

زار زمرين جهرت ترامين منرافع گردد  به بيان ديگر دخالت در برا

هررای مناسررب كرراربری زمررين تناسررب بررا همگررانی و راهبرررد

هرای كراربری اراضری راهبردهای محيطی و اجتمراعی در طررح

 ( 1379 )مهديزاده،ضروری است 

به جهت نقش زمين در تامين رفاه و آسايش عمرومی و بره  

ديگرر افرزايش جمعيرت  عنوان يک ثرروت عمرومی و از طرر 

ضروری است، ضواب  و مقررات و معيارهرايی از آن در راسرتای 

منافع عمومی و حفاظت بهينه و در خور پايدار آن در نظر گرفتره 

رود بره شود  در دنيای امروز زمين از مواهب كمياب بشرمار مری

هرای دگرگرون همين دليل بر سر اسرتفاده از آن ميران فعاليرت

ت و باغداری ، مراتع و جنگل، صنعت و معردن، انسان مانند زراع

شهر و روستا و غيره رقابت وجود دارد  پرس تخصري  عاقالنره 

ريرزی كراربردی ها از جمله  مباحرث برنامرهزمين به اين فعاليت

 ( 1378 )زياری،است 

ترين مراحل فرايند هرر امروزه ارزيابی به عنوان يکی از مهم

ريزی كاربری اراضی روسرتايی آيد و برنامهريزی بشمار میهبرنام

ارزيابی كاربری اراضی روستايی . نيز از اين قاعده مستثنی نيست

اساسا به منظور اطمينان خاطر از استقرار منطقی آنهرا و رعايرت 

گيررد تناسب تزم بين آن به دو صورت كمی و كيفی صورت می

يکی از انواع مهم ارزيابی كيفی  ( 1389و همکاران،  زادهراهيم)اب

ها نسبت به هم اسرت  كاربری اراضی، ارزيابی سازگاری كاربری

 قررار يکرديگر نفروذ حوزه در كه هايیشاخ  سازگاری: كاربری

 يکديگر با هافعاليت همخوانی و سنخيت  از حيث بايد گيرند،می

نشود  ديگری فعاليت انجام مانع و مزاحمت و موجب بوده منطبق

  بررا اسررتفاده از ايررن (1394 كرراظمی نيررا، و ميمنرردی پرراريزی)

های همجوار از نظرر سرازگاری ممکرن اسرت ها كاربریشاخ 

های زير را هم داشته باشرند: الف(كرامال سرازگار: بره ايرن حالت

فعاليرت آنهرا  مغهوم كه هر دو دارای خصوصيات مشترک بوده و

كامال بر يکديگر منطبرق باشرد، ماننرد دو مسرکن كرم ترراكم  

ب(نسبتا سازگار: به اين ترتيب كه از نظر كلری هرر دو كراربری 

هايی با متعلق به يک دسته هستند ولی در جزئيات  دارای تفاوت

باشند، نظير مسکن كم ترراكم برا مسرکن برا ترراكم يکديگر می

: به اين معنی كره ميرزان ناسرازگاری متوس   ج( نسبتا ناسازگار

بين دو كاربری از ميزان سرازگاری آنهرا بيشرتر اسرت  د(كرامال 

ناسازگار: بدين منظرور كره مشخصرات دو كراربری هريچ گونره 

باشند  همخوانی با يکديگر نداشته باشد و در تقابل با يکديگر می

تفراوت نظير يک واحد مسکونی و يک واحد صنعتی برزرگ( بری

يعنی اينکه دو كاربری از جهت سرازگاری نسربت بره هرم باشد: 

تفاوت باشند  برای تعيين ميزان سازگاری و ناسازگاری بين دو بی

كاربری بايد مشخصات و نيازهای مختلرف هركراربری را جهرت 

انجام فعاليت عادی آن برشمرد و سپس برا مقايسره مشخصرات 

 موارد توافق و عدم توافق را مشخ  كرد  

 اساسری در نقرش امنيرت، احسراس و امنيت: میعمو امنيت

 ابعراد رويه بی طراحی موارد، از بسياری در  دارد زندگی مطلوبيت

 بره هراآن تبرديل و های سرکونتگاهی حوزه و اجتماعی فيزيکی

 توجره قابل تأثييرات كالبدی، و اجتماعی جمعيتی، مراكز ناهمگن

  گرذاردیمر سراكنين زندگی بر را ناپذيری اجتناب حال درعين و

 سرکونتگاهی فضراهای اغلب در را رويهبی توسعه تأثير نامطلوب

و  اجتماعی هایآسيب افزايش در ساخت، انسان محي  به عنوان

مشراهده كررد  تروانمری روشرنی بره رفتراری، هرایناهنجاری

 ( 1396 ثابت، زنده دل و )ابراهيمی

 شرده فضاهای ساختهشم انداز چ اهميت: چشم انداز و منظر 

 ديگرر به عبارت  شوندمی ناامن يا و امن هایمحي  ايجاد سبب

 محرک توانندنحوی می به خود هایويژگی با سکونتی فضاهای

 دليرل همرين بره  باشند ناامنی يا و جرم بروز تسهيل كننده يا و

 بيشرتر هراساير مکان به نسبت ناامنی خاص هایمکان اغلب در

 لرذا  شرودمی ياد خيز جرم نقاط عنوان به هامکان اين از و بوده
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 اقتصادی، سرنوشت تعيين انداز سازی درچشم و گسترش و رشد

 به را آن توانمی كه است ایبه گونه هامکان كالبدی و اجتماعی

 و منظرر  نمرود محسوب طراحی ريزی وبرنامه فرايند قلب مثابه

 كراركردی، ماهيرت لحراظ به در ايران روستايی بومی ندازاچشم

 عناصرر مردمری، هرایفعاليرت نيازهرای انسرانی، به پاسخگويی

 برا را متشرکل و همگرن هرایزيست، مجموعهمحي  و توليدی

 ارتباطرات، نمايرانگر كره دهردتشرکيل مری خرام كالبدی هويت

 ( 1387 بمانيان، )اكبری است كاركردها

تحرروتت كرراربری زمررين  مطالعررات  دربرراره ی تغييرررات و

 شودمتعددی صورت گرفته  كه شامل موارد زير می

 (، در تحقيقی با عنوان بررسری1391لنگرودی و همکاران ) 

 یمطالعره روسرتايی، نرواحی كراربری در تغييرر اقتصادی اثرات

يجره بندر انزلری بره ايرن نت رودحسن ليچاركی دهستان :موردی

 منفی پيامدهای و اثرات اثرگردشگری بر كاربری تغيير رسيدندكه

 ترا و زنردگی هزينرۀ افزايش زمين، قيمت كاذب قبيل افزايش از

 شرده موجرب را بره گردشرگری روستا اقتصاد وابستگی حدودی

بره  زايریاشتغال و درآمد افزايش همچون مثبتی اثرات اما است،

پسرند  و قمراش مشريری اسرت   ايجاد شرده جوانان برای ويژه

پيامردهای  و اثرات پيرامون در تحقيق با عنوان تحليلی(، 1391)

 مركرزی بخرش در روسرتاهای كشراورزی اراضری كاربری تغيير

انرد كره اخير به ايرن نتيجره رسريده دهه در شهرستان تهيجان

 رسرازچندان كا كشاورزی اراضی حفاظت در كاربری تغيير قوانين

 و اقتصرادی فرهنگری، اجتماعی، كالبدی، تغييرات بعالوه و نبوده

 روسرتاهای بخصوص مطالعه مورد در روستاهای محيطی زيست

 (،1393وهمکاران ) فرامرزی  است ترمشهود نفوذ حوزه پيرامونی

 اراضری برر روی كراربری تغييرات در تحقيقی ديگر با عنوان اثر

 اسرتان دهلرران دشت :موردی ی زيرزمينی مطالعه آب ت ترازاف

 برين مثبتی همبستگی كه است آن از حاكی پژوهش ايالم نتايج

 افرت برا كاشرت، دست جنگل اراضی آبی، ديمی، اراضی افزايش

 برداشت بيش علت به تواندمی اين  دارد وجود ايستايی آب سط 

 ايرن در کسرالیخش ترأثير و زمينری زيرر آب هایسفره از حد از

 در تحقيقی با عنروان بررسری (،1394مقدم ) كاللی  باشد منطقه

 :مروردی نمونره كشراورزی كاربری اراضری تغيير بر مؤثر عوامل

 كره اسرت آن از حراكی رشت نترايج شهرستان روستايی مناطق

عمردتاً  شهرسرتان ايرن در كشاورزی اراضی تغييركاربری مسئله

 شناخت با بنابراين عوامل، ساير تا است اقتصادی عوامل از رمتأث

 ارائره خصروص اين در مناسب شده راهکارهای سعی عوامل اين

 مدل معادتت در تحقيق طراحی (،1395و همکاران ) براتی  شود

 كشاورزی تغييركاربری اراضی و اثرات و تلفيقی و علل ساختاری

 مدلسرازی روش بره كره مطالعره ايرن نترايج راسراسايران ب در

 تغييرات آثار و علل شده است، انجام تلفيقی و ساختاری معادتت

 و غير مستقيم متقابل همبستگی دارای كشاورزی اراضی كاربری

 آثار و علل مؤثرترين  اثرگذارند هم بر كه بوده بايکديگر مستقيم

صرادقلو و   هسرتند یاجتماع آثار و علل اقتصادی ترتيب به تغيير

 كراربری تغيير كليدی هایتحقيق پيشران (، در1398همکاران  )

 دهسرتان: روستايی مرورد نواحی بر آن اثرات و كشاورزی اراضی

 كليردی هایپيشران تحليل جام نتايجتربت شهرستان در ميانجام

 هرازيرسراخت بهبرود مؤلفره مثبت، لحاظ اثرگذاری به داد نشان

 هرايیمؤلفره منفری، اثرگرذاری لحاظ به و ارتباطی هایراه نظير

 عرردم و فرسررايش اراضرری، حفاظررت قرروانين از نظيررر ناآگرراهی

-و مؤلفه هابرداریبهره شدت اثر در خاک مطلوب دهیمحصول

 گسرترش مدون، اراضی كاربری تغيير هایبرنامه و هاطرح های

 افرزايش شرهری، وخرزش پيرامرونی روسرتاهای سرمت به شهر

 از ارتباطی هایراه توسعه و ويالها و دوم هایخانه ساز و ساخت

 شکل را اراضی كاربری تغيير در های تأثيرگذارپيشران ترينمهم

 بيشرترين اراضری، كاربری تغيير اثرات ارزيابی بحث در  دهندمی

 كراهش به مربوط روستايی ساكنين توس  شده ارزيابی اثر منفی

 و شرهرها به مهاجرت آنها علت به روستايی كننده توليد جمعيت

 يرک كره اسرت روسرتا حرريم در ماندگاری به هاآن كم گرايش

دنيرائی دارايران و شرود   مری محسروب اجتمراعی مخرب پديده
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در تحقيقی با عنروان بررسری و تحليرل فضرايی  (،1400رياحی )

ی كشاورزی شهرستان آذرشرهر بره مکانی تغييرات كاربری اراض

ساله كراربری زراعری حردود  20اين نتيجه رسيدند كه در فاصله 

بنردی هزار كيلومتر مربع افزايش داشرته همچنرين در طبقره 17

سرال  2طبقه كشرت آبری و ديرم در هرر  2های زراعی در زمين

كشت قالب كشت آبی بروده و برا اسرتفاده از تحليرل فضرايی و 

شرود از ميرزان ترراكم روسرتاها كاسرته مریمکانی هرچقردر از 

مقدسری و ريراحی شرود  مساحت زمين های زراعی هم كم مری

در تحقيق با عنوان بررسی تحوتت كاربری اراضری در  (،1400)

نواحی روستايی شهرستان اشتهارد به اين نتيجه رسيدند كه تمام 

ری در وضررعيت نسرربتا روسرتاهای مررورد مطالعرره از نظرر سررازگا

سازگاری قرار دارند و در بين كاربری های موجود در منطقه مورد 

كاربری مسکونی و اراضی براير بيشرترين تحروتت را  2مطالعه 

ای بره بررسری (، در مقالره2009  رافائل و همکاران )داشته است

ی مركزی پرداختند  تغيير پوشش زمين و كاربری زمين در ايتاليا

های ارزيرابی كراربری زمرين، بره ايرن آنها پس از مقايسه روش

نتيجه رسيدند كه تشخي  درست و به موقرع تغييرر كراربری و 

ريزی بررای حرل مشرکالت گيری و برنامهنحوه تغيير در تصميم

اجتماعی، اقتصادی و زيست محيطی بسيار اهميرت دارد  از نظرر 

های های مبتنی بر دادهاينکار، تحليل ترين روش برایها مهمآن

  مرااو و همکراران( اسرت  LC( و نقشه كشری )LUسرشماری )

(، مدل پيوند سلولی ديناميکی سيسرتمی را بررای تحليرل 2014)

تغييرات كاربری اراضی مترأثر از توسرعه گردشرگری در منطقره 

ده كرره توسررعه چررين برره كررار بردنررد و نتررايج نشرران دا گررايلين

گردشگری بر تغييرات كاربری و پوشش اراضری ازطريرق تقاضرا 

برای ساخت و ساز و رشد نواحی ساخته شده تأثير گذاشته اسرت 

هرای و همين امر باعث جنگل زدايی و كراهش كيفيرت زيبرايی

است  مطالعات پيشينه تحروتت كراربری شده منطقه اين جنگل 

كاربری روندی افزايشی داشرته دهد كه تغييرات اراضی نشان می

كه اثرات منفی و مثبتی را به دنبرال داشرته اسرت  بيشرتر ايرن 

مطالعات علت اين تغييرات را عوامل اقتصرادی بره خصروص در 

اند  همچنين در بحث ارزيرابی تغييرات كاربری كشاورزی دانسته

اثرات تغييرات كاربری اراضری بيشرترين اثرر منفری مربروط بره 

هرای زيرزمينری و وسرتايی، كراهش سرط  آبكاهش جمعيت ر

 زدايی بوده است جنگل

 

 روش تحقي 

تحليلی و از نظر هد  -پژوهش حاضر از نظر روش توصيفی

كاربردی است  جهت جمع آوری اطالعرات برحسرب مقتضريات 

تحقيق از دو روش اسنادی و ميدانی استفاده شده است  كه برای 

ا برا اسرتفاده از تصراوير بررسی تغييرات كاربری پيرامون روستاه

 1400ترا  1390و 1390تا1380ماهواره ای در دو مقطع ده ساله 

نقشره هرای   Arc mapو  ENVIكه با اسرتفاده از نررم افرزار 

بررای توليرد   مربوط به تغييرات كاربری اراضی تهيه شرده اسرت

نقشرره پوشررش اراضرری و آشکارسررازی تغييرررات، از تصرراوير 

 1400و1380،1390هرای سرال ماهوارهای لندسرت مربروط بره

صورت نظارت شده ها بهاستفاده شده است  كل فرآيند توليد تيه

با استفاده از بازديدهای ميدانی از حوزه تحقيق صورت گرفرت و 

های آموزشری، آوری نمونهبدين ترتيب، در مرحله انتخاب و جمع

هررای پليگررونی در صرورت نمونررهبرای هر كالس كاربری به

ها به زه اقدام و بر اساس هد  تحقيق كالس كاربریسط  حرو

لحاظ تفکيک پذيری، كنترل و تعيرين شررد  و همچنرين بررای 

ابررزار گردآوری بررسی تغييرات كاربری در بافت درونی روستاها 

ها پرسشنامه است و متغيرها در قالرب طيرف ليکررت طبقره داده

در ايرن چهرار   كه برای انجرام مطالعره اندبندی و استخراج شده

گيری تصادفی هدفمند استفاده شرده كره در روستا از روش نمونه

نفر از خبرگان محلی شامل دهيار، اعضای شورا،  15هر روستا از 

و مطلعين محلی پرسشگری شده و نتايج با استفاده از نرم افرزار 

spss  تحليل شده است  روابی پرسشنامه بره وسريله چنرد ترن از
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ن در موضوع برنامه ريرزی روسرتايی تاييرد اساتيد و صاحب نظرا

محاسربه و  spssگرديد  پايايی پرسشنامه نيز از طريق نرم افرزار 

بدست آمده ، اين مقدار برحسرب تقسريم بنردی  72/0ميزان آن

مقادير آلفا در حد قابل قبول بوده و نشان دهنده بات بودن پايايی 

 باشد ابزار اندازه گيری می

ستای دهستان كوهسنگی در شهرستان رو4روستاهای نمونه 

هرايی رو بره رو تايباد است كه در زمينه كاربری اراضی با چالش

است دهستان كوهسنگی از توابع بخش ميان وتيت شهرسرتان، 

باشررد كرره درآمررد اغلررب واقررع در اسررتان خراسرران رضرروی مرری

روسرتاهايی مرورد مطالعره از فعاليرت هرای زراعری، باغرداری و 

شود  لذا، نظر بره اينکره شرغل اغلرب مرردم میدامداری تأمين 

روستاهای مورد مطالعه كشاورزی است نگرانی  در مورد تغييرات 

 كاربری زمين به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است 

 

 نمونه مشخصات روستاهای مورد مطالعه و جامعه. 1جدول

 جامعه نمونه وضعيت اشتغال طرح هادی توپوگرافی Kmفاصله از شهرستان جمعيت نام روستا رديف
 نفر از نخبگان 15 دامداری-كشاورزی دارد ایكوهپايه 34 2121 جوزقان 1
 نفر از نخبگان 15 دامداری-كشاورزی دارد ایكوهپايه 38 775 حسينی 2
 نفر از نخبگان 15 دامداری -كشاورزی دارد ایكوهپايه 40 1426 سوران 3
 نفر از نخبگان 15 دامداری-شاورزیك دارد ایكوهپايه 42 756 كهجه 4

 

های موجود در هر يک از روستاها به كمک مطالعات كاربری

هرای ميردانی در هرای هرادی( و بررسریگسترده اسنادی )طرح

گروه كاربری شرامل  13نواحی روستايی شناسايی شد  در نهايت 

های: مسکونی، تجراری و بازرگرانی، آموزشری، مرذهبی، كاربری

رمان، اداری و انتظامی،فرهنگی و ورزشری،پذيرايی و بهداشت و د

توريستی،مخابرات و ارتباطات،فضرای سربز، شربکه دسترسری و 

معابر، تاسيسات و تجهيزات ، صنعتی و كارگراهی مرورد بررسری 

هرا قرار گرفت  كه بر حسب شاخ  سازگاری، سازگاری كاربری

،امنيرت انرداز نسبت به هم با استفاده از سه مؤلفه منظر و چشرم

 عمومی و محي  زيست مورد سنجش قرار گرفته است  
 

 تحقي  هايیافت 

 تحروتت بررونرد مبنری تحقيرق اول سروال بره پاسخ در-1

 توجره برا است چگونه مطالعه مورد روستاهای در اراضی كاربری

 زير شرح به آمده دست به نتايج توانمی شده تهيه های نقشه به

 :باشدمی

 مطالعره مورد روستاهای اراضی كاربری هاینقشه به باتوجه

 در كره گرفت نتيجه توانمی 2 جدول همچنين و 1380 سال در

 بره مربروط هراكاربری اعظم بخش كهجه و حسينی روستای دو

 روستای دو در و ميباشد %48 و %58 درصد با غيرگياهی كاربری

 كراربری بره مربروط هراكراربری اعظم بخش سوران و جوزقان

 و مرترع كراربری دو و اسرت بروده %39 و %48 صرددر با زراعی

 است  داده اختصاص خود به را كمتری درصد مسکونی و علفزار

در  1380سررال برا مقايسره در تحقيرق هرایيافتره براسراس

بخش مسکونی و زراعی با رشد روبرو بوده  2روستای حسينی در 

 5درصرد رشرد و بخرش مسرکونی  25است كه بخش زراعی با 

ته اسرت و در دو بخرش غيرر گيراهی و مرترع و درصد رشد داش

درصدی روبرو بروده اسرت، در  7درصدی و  23علفزار با كاهش 

روستای جوزقران در سره بخرش غيرگيراهی، مرترع و علفرزار و 

روبررو بروده اسرت همچنرين  %3و  %7 ، %18مسکونی با رشرد 

درصد كاهش يافته است، در روستای كهجه در  28بخش زارعی 

روبرو بوده اسرت  %20و  %2و زراعی با رشد  دو بخش مسکونی

كراهش يافتره  %8و %16ودو بخش غيرگياهی و مرتع و علفرزار 

است، در روستای سوران دو بخش مرتع و علفزار و مسرکونی برا 

روبرو بوده است و دو بخش غيرگياهی و زراعی   %9و  %40رشد 

 كاهش يافته است  %25و  24%
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 1380ستای حسينی سالنقشه كاربری اراضی رو.1شکل

 

 
نقشه كاربری اراضی روستای جوزقان .2شکل

1380سال
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 1380نقشه كاربری اراضی روستای كهجه .3شکل

 

 
 1380نقشه كاربری اراضی روستای سوران  .4شکل
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 1390نقشه كاربری اراضی روستای حسينی سال .5شکل

 
 1390نقشه كاربری اراضی روستای جوزقان سال .6شکل
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 1390نقشه كاربری اراضی روستای كهجه سال .7شکل

 
 1390نقشه كاربری اراضی روستای سوران سال .8شکل
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 1380نتايج كاربری اراضی دهستان كوهسنگی سال. 2جدول

 مسکونی       زراعیعلفزار       -غيرگياهی            مرتع روستا                                                                             

 %5 %15 %22 %58 حسينی
 %48 %9 %20 %23 جوزقان
 %18 %7 %27 %48 كهجه
 %39 %13 %18 %30 سوران

 

 1390نتايج كاربری اراضی دهستان كوهسنگی سال. 3جدول

 علفزار                مسکونی                          زراعی-غيرگياهی            مرتع روستا

 %30 %20 %15 %35 حسينی
 %20 %12 %27 %41 جوزقان
 %38 %11 %19 %32 كهجه
 %14 %22 %58 %6 سوران

 

 1400نتاي  كاربری اراضی دهستان كوهسنگی سال .4جدول

 علفزار           مسکونی              زراعی-غيرگياهی            مرتع روستا

 %25 %13  %27          %35 حسينی 
 %48 %9 %20 %23 جوزقان
 %22 %5 %16 %57 كهجه
 %37 %6 %8 %49 سوران

 

هرای كراربری اراضری روسرتاهای همچنين با توجه به نقشه

 1390در مقايسه با سرال  4و جدول  1400مورد مطالعه در سال 

در روستای حسينی در بخش غيرگيراهی تغييرر صرورت نگرفتره 

دو  رشرد داشرته اسرت و %12است و در بخش مرترع و علفرزار 

برو بروده اسرت، كاهش رو %5و  %7بخش مسکونی و زراعی  با 

رشرد داشرته و سره  %28در روستای جوزقان در بخرش زراعری 

 %3و  %7، %18بخش غيرگياهی، مرتع و علفزار و مسرکونی برا 

كاهش روبرو بوده است ، روستای كهجره در بخرش غيرگيراهی 

اعی برا درصد رشد و سه بخش مرتع و علفزار، مسکونی و زر 25

كاهش روبرو بوده است و در سوران  دو بخرش   %16و  6%،  3%

رشد داشته اسرت و دو بخرش  %23و  %43غير گياهی و زراعی  

 كاهش روبرو بوده است  %16و  % 50مرتع و علفزار و مسکونی با 

 هرایشاخ  با ارتباط در كه دهدمی نشان تحقيق هایيافته

 60طراحی شده كه  رسشنامهپ اساس بر و اراضی كاربری ارزيابی

های و خبرگان محلی روستاهای مورد نفر از افراد شورا و دهياری

نفر از افرراد  24اند كه تمامی آنها مرد بوده ومطالعه شركت كرده

نفر ديگر خبرگان محلری  36اند وشورا و دهيارهای روستاها بوده

ظرر سال بوده است  از ن 42 روستايی هستند و ميانگين سنی آنها

افرراد ديرپلم و  %33/33 افرراد زيرر ديرپلم، %50/37تحصيالت 

در پاسخ به سوال اول تحقيق كه روند  اند ليسانس بوده 17/29%

تحوتت كاربری اراضی در روستاهای مورد مطالعه چگونه اسرت 

ها در بين و ميانگين داده13های به دست آمده و شکل طبق داده

جه بيشترين ميرانگين تغييرر روستای مورد مطالعه روستای كه 4

داشته است و روستای سوران با ميانگين  03/3 كاربری را با عدد

كمترين ميانگين تغيير كاربری را در بافت روستايی داشرته  53/2

روسرتای جوزقران و حسرينی ميرانگين تغييرر  2است همچنرين 

بوده است همچنين مطرابق  65/2و  54/2كاربری آنها به ترتيب 

رين تغيير كاربری به سمت كراربری مسرکونی برا بيشت  5جدول

و كمترين تغيير كاربری به سمت كاربری فرهنگری و  4ميانگين 

 بوده است  5/1ورزشی با ميانگين 
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 1400نقشه كاربری اراضی روستای حسينی سال .9شکل

 
 1400نقشه كاربری اراضی روستای جوزقان سال .10شکل
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ذ   ذزز
 1400روستای كهجه سال نقشه كاربری اراضی .11شکل

 
 1400نقشه كاربری اراضی روستای سوران سال .12شکل
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در ادامه ارزيابی پاسرخگويان در مرورد سره مؤلفره )منظرر و 

چشم انداز، امنيت عمومی و محي  زيسرت( شراخ  سرازگاری 

 باشد:نتايج بدست آمده به شرح زير می

شرکل  ها به لحاظ امنيت عمومی، مطابق باسازگاری كاربری

ميررانگين ارزيررابی پاسررخگويان در مررورد ميررزان سررازگاری  13

ها آمده اسرت   ها در رابطه با امنيت عمومی ذيل كاربریكاربری

بيشررترين سررازگاری را و  88/2روسررتای حسررينی بررا ميررانگين 

كمترين سازگاری را داشته است  85/1روستای كهجه با ميانگين 

روسرتای  2عمرومی در همچنين ميانگين سازگاری مؤلفه امنيت 

بوده اسرت   همچنرين  73/2و  44/2سوران و جوزقان به ترتيب 

بيشترين سازگاری با مؤلفه امنيت عمرومی مربروط بره كراربری 

ميباشد و كمترين سازگاری مربروط بره  87/4مذهبی با ميانگين 

 ميباشرد  سرازگاری 04/1توريستی با ميرانگين–كاربری پذيرايی 

 نمررودار بررا مطررابق انرداز،چشررم و رمنظرر لحراظ برره هرراكراربری

 سررازگاری ميررزان در مررورد پاسررخگويان ارزيررابی ميررانگين13

 آمرده هراكراربری ذيرل اندازو چشم منظر با رابطه در هاكاربری

 و را سرازگاری بيشرترين19/3  ميانگين با سوران است  روستای

 است داشته را كمترين سازگاری31/2 ميانگين با كهجه روستای

  در انرردازچشررم و منظررر مؤلفرره ميررانگين سررازگاری همچنررين

   است بوده62/2  و09/3  ترتيب جوزقان به و حسينی روستای2

 به مربوط اندازچشم و منظر مؤلفه با سازگاری بيشترين همچنين

 سرازگاری كمتررين و باشردمری62/4 ميانگين با كاربری مذهبی

اشررد ميب12/2ميررانگين بررا انتظررامی-اداری كرراربری برره مربرروط

 13ها به لحاظ محي  زيست، مطابق برا شرکل سازگاری كاربری

هرا ميانگين ارزيابی پاسخگويان در مورد ميزان سازگاری كاربری

هرا آمرده اسرت   روسرتای زيست ذيل كاربریدر رابطه با محي 

بيشترين سازگاری را و روستای كهجره  15/3سوران با ميانگين 

داشررته اسررت همچنررين  كمترررين سررازگاری را05/2بررا ميررانگين

روسرتای حسرينی و  2زيسرت در ميانگين سازگاری مؤلفه محي 

بوده اسرت   همچنرين بيشرترين 51/2و 97/2جوزقان به ترتيب 

زيست مربوط به كاربری فضای سبز برا سازگاری با مؤلفه محي 

ميباشد و كمترين سرازگاری مربروط بره كراربری  16/4ميانگين

 باشد می 25/1نتأسيسات و تجهيزات با ميانگي

 

 ها نتايج  ارزيابی سازگاری كاربری .5لجدو

 ميانگين محيط زيست ميانگين منظر و چشم انداز ميانگين امنيت عمومی ميانگين تغيير کاربری نام کاربری
 62/2 12/2 34/2 08/2 انتظامی و اداری

 25/2 62/2 16/3 62/3 معابر و دسترسی
 01/2 14/3 08/2 20/3 آموزشی

 91/1 20/2 80/2 98/2 درمان و هداشتب
 95/2 33/2 41/3 56/3 تجاری و بازرگانی
 54/2 08/3 21/3 56/1 ورزشی و فرهنگی
 70/2 16/3 33/2 95/1 ارتباطات -مخابرات

 16/2 62/4 87/4 96/2 مذهبی
 83/3 66/3 62/4 00/4 مسکونی
 16/4 08/3 23/3 45/3 سبز فضای
 36/3 29/3 04/1 70/2 توريستی و پذيرايی
 24/1 17/3 35/2 95/1 تجهيزات -تأسيسات
 95/2 91/2 65/2 75/1 كارگاهی-صنعتی
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 هانتايج ارزيابی سازگاری كاربری .13شکل

 

 نتي  

تحقيق حاضر با هد  بررسری تحروتت كراربری اراضری و 

ارزيابی تناسب تغييرات صورت گرفته و نتايج بدست آمده نشران 

صورت گرفته در پيرامون روستاهای مرورد نظرر دهد تغييرات می

 1390و  1390ترا1380های سال در سال 10در دو مقطع زمانی 

اكثر تغيير كاربری در برازده زمرانی اول مربروط بخرش  1400تا 

مسکونی بوده است كه در هر چهرار روسرتا رشرد داشرته اسرت 

 %20همچنين در روستای حسرينی عرالوه برر بخرش مسرکونی

در مقايسه با ده سال گذشته رشد %25و %5با  %30بخش زراعی 

و  %23با  %15و مرتع و علفزار  %35داشته و دو بخش غيرگياهی

نسبت به ده سال گذشرته برا كراهش رو بررو بروده اسرت در 7%

دو بخررش  %12روسررتای جوزقرران عررالوه بررر بخررش مسررکونی

نسربت   %7و  %18،  %3برا  %27و مرتع و علفزار %41غيرگياهی

برا  %20گذشته رشرد روبررو بروده و بخرش زراعری به ده سال 

كاهش پيدا كرده است ، در روستای كهجه وضعيتی مشرابه 28%

با  %38و زراعی %11روستای حسينی داشته و دو بخش مسکونی

در مقايسه با ده سال گذشته رشد داشته و دو بخرش  %20و  4%

كاهش يافته  %8و  %16با  %19 و مرتع و علفزار %32غير گياهی

و  %58ت و در روسررتای سرروران دو بخررش مرتررع و علفررزاراسرر

رشد داشرته و دو بخرش غيرگيراهی  %7و  %40با  %22مسکونی

نسربت بره ده سرال گذشرته  %25و  %24برا   %14و زراعی 6%

توانرد مترأثر از وقروع كاهش داشته است كه ايرن تغييررات مری

 خشکسالی در چند دهه اخير در منطقه مورد مطالعه باشد ، اما در

رونرد تغييررات نسربت بره سرال  1400تا 1390بازده زمانی دوم 

ای كه روستای حسينی فق  در كاهشی بوده است به گونه 1390

رشد داشته و بخش غيرگياهی  %12با  %27بخش مرتع و علفزار 

و  %7برا  %25و زراعری %13بدون تغيير و در دو بخش مسکونی

انرد،  در داشرته 1390تغيير روندی كاهشی نسربت بره سرال 5%

رشرد نسربت بره  %28برا  %48روستای جوزقان در بخش زراعی

روبرو بوده اسرت و در بقيره مروارد رونردی كراهش  1390سال 

 %25با  %57داشته است ، در روستای كهجه در بخش غيرگياهی

و  %5، مسرکونی %16رشد و در سه بخش ديگر مرتع و علفرزار 

سروران در دو كاهش روبرو بوده است و در روسرتای  %22زراعی

رشد روبرو  %23و  % 43با   %37و زراعی %49بخش غير گياهی 

و  %50با  %6و مسکونی %8بوده است و دو بخش مرتع و علفزار 

تروان نتيجره گرفرت طری برازه كاهش داشته است كه می 16%
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ساله اخير بيشترين تغيير كاربری افزايشری نسربت بره  10زمانی 

گياهی و زراعی صورت گرفتره ها  در دو بخش غير ديگر كاربری

های براير در تواند نشان دهنده استفاده كشاورزان از زمينكه می

های اخير باشد و تغيير كاربری كاهشی در دو بخش مرتع و سال

علفررزار و مسررکونی كرره هررر كرردام بسررتگی برره عررواملی چررون 

خشکسالی يا مشکالت اقتصادی داشته باشد  همچنين در سرط  

ت روستايی بيشترين تغييرر صرورت گرفتره در تغييرات درون باف

و روستای سروران برا ميرانگين  03/3روستای كهجه با ميانگين 

كمترين تغيير را داشته است همچنين در پاسرخ بره سروال  53/2

-دوم تحقيق كه به چه ميزان تحوتت صورت گرفته با شراخ 

های ارزيابی متناسب است با استفاده از شاخ  سازگاری با سره 

فه امنيت عمومی، منظر و چشم انداز و محي  زيست سنجيده مؤل

( و 87/4هرای مرذهبی )شده كه از لحاظ امنيت عمومی كراربری

ها از لحاظ سازگاری ( در مقايسه با ديگر كاربری62/4مسکونی )

در سط  باتتری قررار دارنرد كره مترأثر از داشرتن خصوصريات 

پرذيرايی و هرای همجروار باشرد و كراربری مشترک با كراربری

ها سازگاری كمترری ( در مقايسه با ديگر كاربری04/1توريستی)

گيری مناسب ايرن كراربری تواند به دليل عدم جایدارند كه می

باشد  همچنين ميرزان سرازگاری برا مؤلفره امنيرت عمرومی در 

روستای سوران بيشرترين ميرانگين و روسرتای كهجره كمتررين 

هرای همجروار نگی كراربریميانگين را دارد كه متأثر عدم هماه

انداز باشد  در ارزيابی سازگاری كاربری ها در بخش منظر و چشم

( سررازگاری 66/3( و مسررکونی )62/4هررای مررذهبی )كرراربری

هرای ها داشته است و كاربریبيشتری را نسبت به ديگر كاربری

( سرازگاری 20/2( و بهداشرت و درمران )12/1اداری و انتظامی )

ها داشرته انرد  همچنرين ميرزان گر كاربریكمتری نسبت به دي

انداز در روستای سوران بيشرترين سازگاری با مؤلفه منظر و چشم

ميانگين و روستای كهجره كمتررين ميرانگين را دارد  در مؤلفره 

( سازگاری بيشتری نسبت 16/4سبز )زيست كاربری فضایمحي 

( 24/1ها داشته و كاربری تأسيسات و تجهيزات )به ديگر كاربری

ها دارد  همچنين ميزان سازگاری كمتری نسبت به ديگر كاربری

زيسرت در روسرتای سروران بيشرترين سازگاری با مؤلفه محري 

  ميانگين و روستای كهجه كمترين ميانگين را دارد

شرود كره كراربری براساس نتايج بدست آمده پيشرنهاد مری
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Abstract 

One of the main tasks of planners in rural region is to allocate land to different uses 

according to the function and the impact of each function on each other. The aim of this 

study is to investigate usage progression of rural fields. The research method is descriptive 

and analytical, which has been studied using a map and a questionnaire. In this land study, 

conversion function have been studied in four villages: Jozghan, Hosseini, Soran and 

Kohjeh of Kuhsangi village, during the last 20 years. Which has examined land usage 

changes around the villages by preparing a map in ENVI and ARC MAP software. In 

addition, to investigate the conversions within the rural ground and evaluate the 

compatibility of these changes through a questionnaire that was fulfilled by 60 endemic 

persons using purposive random sampling and analyzed using SPSS software. The results 

show that in the first 10 years of the research, the highest growth of land usage conversion 

occurred in residential use and the least change was in non-vegetation land and in 

residential usage, rangeland was with the least change in usage in the second 10 years of 

research unlike to others in the first 10 years. Also, by evaluating the conversion indicator 

of compatibility indicator with using the three components of public security, village 

vision and environment, the results are as follows: according to the public security and  

village vision, residential-religious usage are more compatible than other usages and due 

to  environment, Greenbelt is more compatible than other usages. 
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