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. است قرارگرفته موردتوجه یطورجدبه ییروستا جامعه در نیزم یکاربر راتییتغ مورد در ینگران و هابحث امروزه

 رشت شهر رامونیپ یروستاها یاراض یکاربر راتییتغ بر رگذاریتأث عوامل ییشناسا پژوهش نیا انجام از یاصل هدف

 یارهماهوا ریتصاو از رشت، شهرستان در یاراض یکاربر راتییتغ یبررس جهت پژوهش از اول بخش در. است

. شد لیتحل یاراض یرکارب راتییتغ بر مؤثر عوامل یآمار یهالیتحل از استفاده با دوم بخش در. شد استفاده لندست

 یلیتحلـ  یفیتوص ژوهشپ انجام روش. شدند یبررس یمورد نمونه عنوانبه شهر نیا رامونیپ یروستا 37 اساس نیا بر

 استفاده یآمار یهاروش از زین اطالعات لیوتحلهیتجز یبرا و پرسشنامه کیتکن از اطالعات یگردآور یبرا. بود

 یهمبستگ دتش نیشتریب روستا بودن ریمهاجرپذ شاخص ،یاجتماع مستقل یهاشاخص نیب در داد نشان جینتا. شد

 راتییتغ زانیم ،روستا به یورود مهاجران تعداد شیافزا با درواقع. داشت یاراض یکاربر راتییتغ با را ارتباط و

 یکشاورز آب کمبود یهاشاخص ،یاقتصاد مستقل یهاشاخص نیب در. افتی شیافزا زین ییروستا یاراض یکاربر

 نیب رد. داشت یاراض یکاربر راتییتغ با را ارتباط و یهمبستگ شدت نیشتریب روستا اقتصاد شدن متنوع و

 یاراض یاربرک راتییتغ با را ارتباط و یهمبستگ شدت نیشتریب شهر به یکینزد شاخص ،یکالبد مستقل یهاشاخص

 یهمبستگ یبررس. داشت شیافزا زین ییروستا یاراض یکاربر راتییتغ زانیم شهر، به روستا یکینزد با درواقع. داشت

 روستا یگردشگر یهاتیظرف یهاشاخص  که داد نشان یاراض یکاربر راتییتغ و یطیمح مستقل یهاشاخص انیم

 یاراض یکاربر تراییتغ با یقو اریبس رابطه و یهمبستگ نیشتریب یکشاورز یبرا روستا یهانیزم نبودن مساعد و

 و یهمبستگ شدت نیترشیب کارآمد قانون نبود شاخص ،یتیریمد - ینهاد مستقل یهاشاخص نیب در. داشتند روستا

 . داشت یاراض یکاربر راتییتغ با را ارتباط
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 (طالقانی و همکارانیوسفی ) یاراض یکاربر راتییتغ بر ثرؤم عوامل نییتب

 

 مقدمه
سان همواره شکال به یعیطب طیمح منابع از بردن بهره در یسع خود یازهاین رفع یبرا ان شته مختلف ا ست دا شر. ا  ب

 از. نامحدود بشر ازین و است محدود نیزم است؛اما وابسته نیزم به خود یازهاین گرید و ونقلحمل ،خانه ساختن یبرا

شد با گرید یسو صوصبه جهان تیجمع ر شته قرنمین در خ ش شدت را ازین نیا گذ ست دهیبخ  نیزم یهایکاربر. ا

 و کار یروین همراه به نیزم. کرد تیریمد را آن توانیم اما ؛رندیناپذاجتناب هایکاربر رییتغ. است رییتغ حال در دائماً

 به غذا دیتول و مسـکن یبرا یضـرور عامل کی و کیکالسـ اقتصـاد در دیتول مهم عامل سـه از یکی عنوانبه هیسـرما

صاد فقرات ستون نیبنابرا. رودیم شمار شاورز اقت صاد و یاجتماع یایمزا که شودیم قلمداد یک  را یتوجهقابل یاقت

 است افتاده اتفاق میقد اریبس یهازمان از نیزم پوشش و یکاربر در راتییتغ. (Junkie Wu, 2008: 10)کندیم فراهم

 مانند یمختلف یهارشته در نیزم از استفاده راتییتغ هینظر. است ارتباط در هردو انسان و یعیطب یهادهیپد دخالت با و

 ،یشناسستیز ،یطیمح یروانشناس ،یطیمح خیتار ،یاجتماع کیزیف ،یشناسجامعه یامنطقه و یشهر دانش اقتصاد،

. است داده ارائه نیزم یکاربر رییتغ ندیفرا ٔ  نهیدرزم یدیمف یهادگاهید رشته هر. است شدهارائه جغرافیا و یشناسبوم

ما حد هینظر امروز به تا ا گاهید که ندارد وجود یوا مه یهاد ته ه ـــ طه یهارش مل طوربه را مربو ئه کا  ارا

ــر حال در. (Clark,2010: 18)دهد ــهرها در جهان تیجمع از یمین از شیب حاض ــتفاده بر که کنندیم یزندگ ش  و اس

 .(Eppler,2015) دارد داللت شهرها در ییروستا یانسان یروین جذب و یعیطب منابع از استفاده نیزم یکاربر رییتغ

 تنها آن، از حاصل زدهشتاب ینیشهرنش و هاآن تیجمع یعیطب رشد با یهماهنگ در شهرها به  عیوس یهامهاجرت

ضاها یسوبه یشرویپ با زین شهرها بلکه ،شوندینم بزرگ یشهرها شدن داریپد موجب  بر خود اطراف یستیز یف

ها و یباغ و یزراع یهانیزم تاها یدگرگون موجب و گذارندیم ریتأث یعیطب طیمح تیدرن ـــ ـــکل و روس  یریگش

 از یکی(. 62: 13۹0 ،یقادرمرز) شـــوندیم خود رامونیپ در یررســـمیغ یهاســـکونتگاه و گذار در حال یروســـتاها

ش هیاول یامدهایپ نیترمهم ست شتابان، ینیشهرن ضاها به شهر یاندازد شهریپ یف صلخ یهانیزم ژهیوبه و یرا  زیحا

ــاورز ــت یکش ــتاها یریمهاجرپذ. اس ــهرها اطراف یروس ــهر ریفق تیجمع جذب مکان عنوانبه ش  نیا شیگرا و یش

. کندیم دیتشد را یراشهریپ یروستاها یاراض یکاربر راتییتغ شهر، در ادغام و یقانون محدوده به ورود به روستاها

 و یاجتماع شیآ دهیپد به ،شــهرکالن یرونیب عامل ریتأث تحت یراشــهریپ یروســتاها یدرون تحوالت روند، نیا در

شد ض یکاربر رییتغ دیت ساز روند شیافزا ،یاجتماع شیآ دیپد. زندیم دامن یارا ض یرها شاورز یارا ست ریفق یک  ا

سا به نیزم داریپا تیریمد فقدان اثر در که شم یکیزیف بیتخر و خاک دیشد شیفر  دهیپد نیا. شودیم منجر اندازچ

 ســاختار لیدل به و شــودیم شــامل زین را پربازده یاراضــ از یاریبســ در کشــت و ســتین نامرغوب یاراضــ به منحصــر

 ,Cloke) .دهدیم یرو توســعه یبرا یخوارنیزم و یکشــاورز ریغ بهتر یشــغل یهافرصــت ،یدارنیزم نامطلوب

س و هیاول نقش ندیفرا نیا در یاقتصاد منفعت (113 :2013 سا  یفضا در یکشاورز یهانیزم معمول دهیپد و دارد یا

ست رامونیپ سئله«.  شهرها سان تیجمع تعداد روزافزون شیافزا به توجه با آن تیریمد و نیزم م  یازمندین و جهان یان

ــتفاده به انســان ــائل نیترمهم از ازها،ین نیتأم یبرا نیزم از نهیبه اس  شــمار به ینیســرزم تیریمد و یزیربرنامه در مس

ستاها، شدن یصنعت رامون،یپ ییگرا شهر». رودیم سعه رو سکون تو ستیس فقدان ،یم  از تیحما کیستماتیس یهاا

 ،یکشاورز
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  7 یاپی، پ1401ستان چهارم، شماره اول، بهار و تاب دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

 یکشاورز ریغ به یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ موجب یهمگ نیزم توسعه یهابرنامه و هاآن یاجرا سازوکار  

ــوندیم ــتاها در (xu,2004:15) «ش ــهریپ حوزه یروس ــ یکاربر راتییتغ ،یراش ــوع به یاراض  یجد و ندهیفزا یموض

ست شدهلیتبد ض تیماه. ا ستاها نیا یارا ست، یدگرگون به رو رو صاد اول بخش تیفعال از کهیطوربه ا  یعنی یاقت

. شودیم کینزد یمسکون و یخدمات یعنی اقتصاد سوم بخش به و ردیگیم فاصله دارد یدیتول یتیماه که - یکشاورز

 یکالبد گسترش و یراشهریپ یروستاها داخل در یکاربر رییتغ ادیز سرعت ،یکشاورز یاصل تیفعال از شدن خارج

 یاراضــ پوشــش و یکاربر. شــودیم انینما روســتا و شــهر برخوردگاه قالب در تیدرنها و افتدیم اتفاق وســتهیپ هاآن

سان و یعیطب ییندهایفرا ازجمله ست یان شه هیته. افتدیم اتفاق عیسر یلیخ آن در راتییتغ که ا  بخش رات،ییتغ نیا نق

صان ازیموردن اطالعات از یاعمده ص سعه زانیر برنامه و متخ ستا و یشهر تو  روند یطرف از. سازدیم فراهم را ییرو

 یکاربر رییتغ نیهمچن و رامونیپ یاراض دنیبلع و رشت شهر یکیزیف گسترش ژهیوبه آن یامدهایپ و ینیشهرنش شتابان

ستاها در شت شهر رامونیپ یرو ضا لیدل به ر صادیغ ن،یزم یبرا تقا  بر لیدل نیزم متیق شیافزا و زراعت بودن یراقت

ــ و دقت ــتریب یبررس ــدیم راتییتغ نیا روند بر ش ــ یکاربر رییتغ رایز. باش ــر ندهیآ تواندیم مرغوب یاراض  یبرا را بش

 دینما دیتهد ندهیآ نسل یبرا ستیز قابل یطیمح ،ییغذا تیامن به یابیدست

 شهر یراشهریپ یروستاها  یاراض یکاربر راتییبر تغ مؤثر عوامل نییتب ییشناسا و یبررس باهدف حاضر پژوهش

 شهر رامونیپ یروستاها یاراض یکاربر رییتغ در یعوامل چه که است یاصل سؤال نیا به ییپاسخگو ،درصدد رشت

 یادیز مطالعات یاراض یکاربر راتییتغ بر مؤثر عوامل نییتب ٔ  نهیدرزم ؟است داشته ریتأث تیاهم بیترت به رشت

 .است شدهاشاره( 1) جدول در هاآن نیترمهم از یبرخ به که گرفته صورت یخارج و یداخل نیمحقق توسط

 

 مشارکت و توسعه روستایی نهیدرزم شدهانجام یهاپژوهش. برخی از 1جدول  

 نتایج عنوان پژوهش محقق)سال(

نقش روند گسترش کالبدی شهر تبریز  (1386)ظاهری

کاربری اراضی حومه در ایجاد تغییرات 

 ی نفوذشهری و روستاهای حوزه

 صورتبهتحوالت اقتصادی و اجتماعی منبعث از تغییر مناسبات شهر و روستا 

 .اندبوده مؤثراین تغییرات  یریگشکلای مرتبط با یکدیگر در مجموعه

شفیعی 

 (1386ثابت)

فضایی روستاهای   -تحوالت کالبدی

بر  دیتأکتهران با  شهرکالنپیرامون 

تغییر کاربری اراضی کشاورزی 

 میکررباطروستاهای ناحیه 

از  متأثرفضایی روستاها  –تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تحوالت کالبدی 

که میان تغییرات .نخست شهری است یهاسکونتگاهتمرکز گرایانه  یهااستیس

 .وجود دارد یمعنادارروستایی رابطه  یهاتیقابلکاربری اراضی و 

رهنما و 

 (138۹)همکاران

بررسی نقش دولت در رشد و گسترش 

بر تغییرات  دیتأکفیزیکی شهر ماسال با 

 کاربری اراضی کشاورزی پیرامون

دهد که بین منزلت یابی اداری و سیاسی شهر از جانب نتایج پژوهش نشان می

 وجود دارد یمعنادارو گسترش  کالبدی رابطه  یریپذتیجمعدولت و 

دربان 

 (138۹آستانه)

بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی 

تغییرات کاربری اراضی شهرستان 

 محمودآباد

نبودن  صرفهبهپایین بودن قیمت محصوالت کشاورزی،مخارج باالی زندگی،و 

 مؤثردرآمد کشاورزی،تورم باال در جامعه و در بعد اجتماعی عوامل مهم و 

 یهاتیفعالافزایش جمعیت ساکنان بومی روستاها،عدم تمایل جوانان به 

 است. ینیشهرنشهای زندگی و تمایل به دراکشاورزی و تغییر استاند

مطیعی 

 (13۹1لنگرودی)

 اراضی کاربری تغییر اقتصادی اثرات

 روستایی نواحی در کشاورزی

 یریپذستیزجهت تسهیل دستیابی به اهداف  ییهاشنهادیپارائه 
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 (طالقانی و همکارانیوسفی ) یاراض یکاربر راتییتغ بر ثرؤم عوامل نییتب

 

 نتایج عنوان پژوهش محقق)سال(

محمدی و 

 (13۹1همکاران)

 کاربری تغییرات بر مؤثر انسانی نیروی

 روستایی مناطق حاشیه در اراضی

 بودن صرفهبه مردم مالی پشتوانه نداشتن و کم درآمد و اقتصادی مشکالت

 و کشاورزی یهانهیهز باال رفتن ،گریدعبارتبه یا کشاورزی یهاتیفعال

 تغییر برنده پیش عوامل عنوانبه را محصوالت فروش به مربوط مشکالت

 اندافتهی کاربری

 ظاهری و همکاران

(13۹1) 

 هاآنپژوهشی پیرامون خانه دوم و نقش 

در تغییرات کاربری اراضی نواحی 

روستایی واقع در دره لیقوان استان 

 آذربایجان شرقی

عامل در تغییرات کاربری اراضی روستایی رواج گردشگری،ساخت  نیترمهم

یکی از اشکال گردشگری روستایی ،تغییرات کارکردی  عنوانبهخانه دوم 

 کنند.را تجربه می یتوجهقابل

 

تحلیل تغییرات کاربری اراضی  (13۹3کرمی)

روستایی پیراشهری  یهاسکونتگاه

 13۹2تا  1382ی یاسوج در طی دهه

 تحوالت ،موردمطالعه روستاهای در اراضی کاربری تغییرات اصلی دلیل

 هامهاجرت این و بوده محدوده این به گسترده یهامهاجرت مانند کارکردی

 تغییرات که اندشده دیگری عوامل یریگشکل محرک قوای خود ینوبهبه

 دهدیم قرار ریتأث تحت را یضارا کاربری

احمد پور و 

 (13۹3)همکاران

در  مؤثر یهامؤلفهشناسایی و تحلیل 

تغییر کاربری اراضی کشاورزی 

 روستایی

اجتماعی،جغرافیای و –مهیا نبودن شرایط اولیه کشت وکار،عامل اقتصادی 

 شدهییشناسا عامل ۹مدیریت ریسک و دسترسی نداشتن به نهادهای تولید 

از واریانس متغییر تغییر کاربری اراضی کشاورزی را تبیین  66.471،درمجموع

 .کنندیم

سجاسی قیداری و  

صدرالسادات 

(13۹4) 

بر تغییرات  مؤثرشناسایی عوامل 

کاربری اراضی روستاهای پیراشهری 

 مشهد شهرکالن

 راز عوامل اجتماعی و اقتصادی تاثی عمدتاًتغییرات کاربری اراضی 

و افزایش قیمت  یریمهاجرپذروستاها ناشی از  یریپذتیجمع.پذیرفتند

این عوامل به شمار  ازجملهزراعی و کاهش رونق فعالیت کشاورزی  یهانیزم

 آیندمی

یاسوری و 

 (13۹4)همکاران

نقش گسترش فیزیکی شهر رشت در 

ایجاد تغییرات کاربری اراضی حاشیه 

 شهر

هکتار از حاشیه شهر  3587، حدود 13۹0تا 1370که از سال  دهدیمنتایج نشان 

رسیده است،که  13۹5واحد در سال  140355به 1370در سال  84053رشت از 

 درصد افزایش  واحدهای مسکونی طی این دوره است. 67نشانگر 

 

عقیلی زاده و 

 (13۹8)همکاران 

تغییرات کاربری اراضی شهری و 

با  روستایی در شهرستان کالردشت

 یاماهوارهاستفاده از تصاویر 

-در طی سال موردمطالعهبخش زیادی از اراضی زراعی،باغات و جنگلی ناحیه 

نظیر  شدهساختهتغییر کاربری یافته و تبدیل به کاربری  13۹4تا  1366های 

دوم،کاربری خدماتی و مانند آن گردیده است که عوامل اصلی در  یهاخانه

 تغییرات کاربری اراضی،توسعه گردشگری کنترل نشده بوده است.

امینی و همکاران 

(13۹8) 

پیامدهای تغییرات کاربری اراضی 

 روستاهای پیراشهری

تغییر کاربری اراضی کشاورزی،رابطه مستقیمی با تغییر عملکرد اقتصادی در 

داشته و به هر  موردمطالعهمربوط به زمین و مسکن در روستاهای  یهاشبخ

شاهد تغییرات بیشتری در  توانیممیزان که عملکرد روستاها تغییر نموده،

 کاربری اراضی کشاورزی بود

موالیی و 

 (13۹۹همکاران)

اراضی با  بررسی روند تغییرات کاربری

 یهاسالجمعیت طی  شیبرافزا دیتأک

 ه.ش ۹5-1378

، اراضی ساختانسانبیشترین تغییرات در تغییر اراضی کشاورزی به کاربری 

و اراضی  ساختانسانجنگلی به اراضی کشاورزی، کاربری بایر به کاربری 

کشاورزی می باشد. همچنین از میزان کاربری آبی به دالیلی مانند؛ مصرف 

کاسته شده است. همچنین ، افزایش جمعیت و تغییرات جوی کره زمین هیرویب

با در نظر گرفتن عامل جمعیت، مشخص شد بین رشد جمعیت و کاربری 

 ارتباط مستقیم وجود دارد شدهساخته

تغییر کاربری در منطقه دالورا ایالت  (1998)هایت

 اوهایو

 یهانیزم به نزدیکی مانند اراضی یهایژگیو دهدیم نشان تحقیق این نتایج

 به نزدیکی ،هااچهیدر و هابرکه) طبیعی یهامکان از هاآن یفاصله کشاورزی،
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 نتایج عنوان پژوهش محقق)سال(

 و مرکزی شهر به نزدیکی فرودگاه، ،آهنراه و هابزرگراه ،هاجاده ،هارساختیز

 .اندبوده مؤثر هاآن یهایکاربر تغییر در خاک کیفیت و مراکز کار

راجیش و 

 (2006)بهادر

عنوان تحلیل تغییر کاربری اراضی با 

 از سیستم اطالعات جغرافیااستفاده 

درصد کل حوزه را تشکیل  23جایگاه مسکونی  1۹8۹در سال 

ه و سطح درصد افزایش داشت 17این مقدار  2005در سال  کهیدرحال،دادندیم

 22ه ب 1۹8۹درصد کل حوزه در سال  36اراضی کشاورزی در طول این سال از 

 است افتهیکاهشدرصد 

انسانی در تغییر نیروهای محرک  (2007)التگ

 کاربری اراضی

ده از تصاویر با استفا 2000تا  1۹۹4و 1۹۹4تا 1۹87 یهاسالتغییر کاربری بین 

دن،شهری که صنعتی ش.و اطالعات اجتماعی و اقتصادی پرداخته شد یاماهواره

ند شدن،رشد جمعیت و تحول اقتصادی چین، چهار نیروی محرک انسانی هست

 اندشدهی در منطقه کونشان که سبب تغییر کاربری اراض

 و ورک سوان

 (2012)چانتالکاه

 رب مؤثر عوامل ارتباطی لیوتحلهیتجز

 اراضی کاربری تغییرات

 عوامل عنوانبه را هارساختیز به نزدیکی و شهر به نزدیکی جمعیت، که رشد

 .اندودهنم مطرح تایلند شرق شمال در کشاورزی اراضی کاربری تغییر بر مؤثر

 

 شناسیروش
ماهیت و روش انجام پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. در بخش اول  ازنظرهدف کاربردی،  ازنظرپژوهش حاضر   

و سپس  شدهاستفادهلندست  یاماهوارهتصاویر از پژوهش جهت بررسی تغییرات کاربری اراضی در شهرستان رشت، از 

جامعه آماری است.  قرارگرفتهمورد پردازش تصاویر  (ENVI 1 ) یاماهوارهپردازش تصاویر  افزارنرمبا استفاده از 

 بوده که بسیاری توسطتغییرات کاربری اراضی شهری، روستایی و پوشش گیاهی بر  مؤثرغیر مکانی  اطالعات مکانی و

است. روش گردآوری  شدهاصالحمبهم  یهانمونهبرداشت و یا با کنترل  میدانیوعملیات GIS-RS 2 هایتکنیک

 یهاسازمانها، مراکز پژوهشی و که اطالعات تئوریکی از کتابخانه صورتنیبدمیدانی بوده، -، روش اسنادیهاداده

و ثبت این مناطق  هایکاربراز منطقه جهت مشاهده انواع  یاهیاولشد و سپس بازدید  یبردارشیفسایر منابع  و ربطیذ

 یبندطبقه، پردازش، پردازششیپ، یاماهوارهتصاویر  یریگکاربهصورت پذیرفت. در ادامه با GPS 3با استفاده از  

تصویر و انجام آنالیزهای مکانی نقشه نهایی کاربری اراضی در پنج کالس کاربری اراضی)کشاورزی، جنگلی، آبی، 

 . شودیممیالدی( تهیه  2015و  2007، 2000 یهاسالشمسی)در  1378-13۹4و بایر( در بازه زمانی  ساختانسان

آماری بررسی شد. جامعه  یهالیتحلدر بخش دیگری از پژوهش عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی از طریق 

سکونتگاه روستایی پیرامون شهر رشت است که بر اساس سرشماری عمومی نفوس مسکن  37آماری این پژوهش شامل 

جامعه نمونه، با توجه به اهداف پژوهش،  ٔ  نهیدرزم. باشندیمنفر جمعیت  31681خانوار و  10372دارای  13۹5سال 

روستاهای نمونه انتخاب شدند که در این پژوهش  عنوانبهروستای دارای سکنه که مرز مشترک با شهر رشت دارند  37

و سنگر از  آباداسالم یهادهستانشده است )تمام شماری(. این روستاها در  قرارگرفته یموردبررسروستا  37تمام این 

است. در این  شدهواقعپسیخان، پیربازار، حومه و مرکزی از بخش مرکزی شهرستان رشت  یهادهستانر و بخش سنگ

پژوهش برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پس از شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری 

                                                           
1 -  Enviornment for Visualizing Images 

2 -  Remote Sensing and Geographic Information Systems 

3 -Global Positioning System 
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ش طراحی گردید. در این پژوهش متغیرهای ، پرسشنامه پژوهشده استارائه 2اراضی کشاورزی که در جدول شماره 

متغیرهای مستقل و میزان تغییرات کاربری اراضی نیز به صوت متغیر  عنوانبهاقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی 

وابسته بررسی شد. در این پرسشنامه محقق ساخته از پاسخگویان خواسته شد تا وضعیت هر یک از عوامل مذکور و 

رات کاربری اراضی را در قالب طیف لیکرت ارزیابی نمایند. این پرسشنامه در اختیار پاسخگویان در همچنین میزان تغیی

ها همکاری کردند. نفر در تکمیل پرسشنامه 516تعداد  تیدرنهااهای پیرامون شهر رشت قرار گرفت. روست

ب همبستگی پیرسون، برای ترسیم ای، ضریاطالعات نیز از با استفاده از آزمون آماری تی تک نمونه لیوتحلهیتجز

است. شهرستان رشت بر  شدهاستفاده   Arc GISافزار و برای ترسیم نقشه از نرم  Excelجداول و نمودار از نرم افزار 

سکونتگاه روستایی  37شمال  موردمطالعهاست. محدوه  شدهلیتشکبخش  6اساس آخرین تقسیمات اداری و سیاسی از 

دقیقه طول شرقی و  27درجه  4۹هکتار در مختصات جغرافیایی  ۹863.6720 که  با مساحتپیرامون شهر رشت است 

 31681خانوار،  10372دارای  13۹5بر اساس سرشماری سال  و. است قرارگرفتهدقیقه عرض شمالی  23درجه و  37

 (.13۹8استان گیالن، یزیربرنامهسازمان مدیریت و )باشدیمنفر جمعیت 

 

 
 موردمطالعه. موقعیت جغرافیایی محدوده 1شکل 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 53 

 
 

  7 یاپی، پ1401ستان چهارم، شماره اول، بهار و تاب دوره                  مجله توسعه فضاهای پیراشهری                    

 در پژوهش موردمطالعه. عوامل اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، محیطی و نهادی 2جدول 

 اقتصادی

 زراعی، کاهش اراضی تولید بازدهی کشاورزی، کاهش آالتنیماش خرید برای کافی بودجه کشاورزی، نداشتن آب کمبود

 کشاورزی، ارزش فعالیت نبودن تولید، اقتصادی مراحل در مالی حمایت کشاورزی، نبود بخش درامد کشت، کاهش زیر سطح

 با مرتبط یهاشغل مسکن، ایجاد و زمین بخش در یگذارهیسرما از حاصل روستا، منافع اقتصاد شدن ساختمان، متنوع و زمین

کشاورزی،  نهادهای قیمت بودن کشاورزی، باال محصوالت قیمت بودن ، پایینترمرفه شرایط آوردن دست گردشگری، به

 سم و کود ، بذر خرید برای کافی بودجه نداشتن

 اجتماعی

 هادی، افزایش طرح محدوده از روستاییان یناآگاهاراضی،  از  حفاظت قوانین با نبودن کشاورز، آشنا خانوارهای تعداد کاهش

 فروش به فرزندان دوم، فشار خانه صاحبان جمعیت افزایش گردشگران، جمعیت روستا، افزایش بودن ریمهاجرپذجمعیت، 

 نداشتن کشاورزی، دسترسی فعالیت به جدید نسل نداشتن زندگی، تمایل در رفاه لزوم به کشاورز بیکاری، نگرش زمین، میزان

 کشاورزی شغل نامناسب جایگاه به کشاورزی، اعتقاد شغل به نداشتن کشاورزی، عالقه کارگر به

 کالبدی
 زیربنایی، امکانات خدمات به دسترسی ارتباطی، سهولت و اصلی هایراه به کار، دسترسی مراکز به شهر، نزدیکی به دیکینز

 مسکن نیتأمروستا، 

 محیطی
 موردنظر زمین نبودن آبیاری، مساعد منبع از بودن آب، دور به نداشتن سیل، خشکسالی، دسترسی و ، تگرگیسرمازدگ خطر

 روستا گردشگری هایکشاورزی، ظرفیت زمین قطعه خاک شدن شسته و کشاورزی، فرسایش فعالیت برای

 نهادی

 مدیآکار اراضی، میزان کاربری قوانین اجرای کشاورزی، نحوه از دولت تیحماعدمزمین،  یدرپیپ تقسیم و ارث قانون نقش

 ناکارآمدکشاورزی،  محصوالت نبودن دولت، بیمه نادرست کارآمد، سیاست قانون باغات، نبود و اراضی کاربری حفظ قانون

 محلی نهادهای مؤثر نظارت روستایی، نبود هادی طرح بودن

 
 

 های پژوهشیافته
 مساحت اراضی کشاورزی

یکی از دالیلی که در طی دو دهه اخیر در روستاهای پیرامون شهر رشت باعث شده تا روند تغییرات کاربری اراضی 

 هانقشهاز  آمدهدستبهبا شدت بیشتری همراه شود،وسعت اراضی کشاورزی روستائیان است؛ بر اساس اطالعات 

یادی از ارضی کشاورزی روستائیان در مشخص شد که درصد ز موردمطالعهوضعیت اراضی کشاورزی در محدوده 

شده است که دالیل گوناگونی دارد.با توجه به کوچک بودن قطعات و رواج داشتن  یبندمیتقسقطعات کوچک 

کمتری به  خاطرتعلقنیست، افراد  توجهقابلخانوادگی و سنتی که بازده محصوالت زیاد و  عموماًکشاورزی 

دارند.زیرا معیشت و درامد نامناسب بسیاری از روستاییان از پرداختن به فعالیت کشاورزی،باعث کاهش  شانیهانیزم

 زراعی شده است. یهانیزمبه  هاآنوابستگی 

 

 )هکتار( 1383-1393یهاسالدر فاصله زمانی  موردمطالعه.مساحت و تغییرات اراضی زراعی و باغی روستاهای 3جدول 

 نام روستا ردیف

 

 1383زراعی  سال

 

 تغییرات باغی تغییرات زراعی 13۹3سال زراعی 

 باغی زراعی باغی زراعی

 -6 -123 0 223 6 346 شنبهسهطالم  1

 -5 -15- 0 56 5 71 دره پشت 2

 -1 -1 0 34 1 35 فشتام 3

 0 -4۹ 1 53 1 102 کشل ورزل 4
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 نام روستا ردیف

 

 1383زراعی  سال

 

 تغییرات باغی تغییرات زراعی 13۹3سال زراعی 

 باغی زراعی باغی زراعی

 -5 -174 0 68 5 242 گیل پرده سر 5

 -1 -50 0 84 1 134 ورازگاه 6

 -3 -172 1 71 4 243 رودبرده 7

 -10 -151 0 73 10 224 پسیخان 8

 0 -1۹0 0 47 0 237 کلش طالشان ۹

 -2 -7 0 68 2 75 خشت مسجد 10

 -3 -43 0 47 3 ۹0 کسار 11

 -10 -87 0 155 10 242 پسویشه 12

 -4 1 1 63 5 62 تازه آباد 13

 -26 -140 0 188 26 328 طرازکوه 14

 0 0 0 176 0 176 سیا ه اسطلخ 15

 0 16 0 37 0 21 کماکل 16

 0 -22 2 23 2 45 پیله داربن 17

 -3 -66 0 147 3 213 منگوده 18

 0 -27 0 48 0 75 آلمان 1۹

 0 2 0 70 0 68 باالکویخ 20

 0 2 0 38 0 36 توجی پایه بست 21

 0 1 0 10 0 ۹ رکن سرا 22

 4 -2۹ 5 30 1 5۹ گرفم 23

 2 -145 5 150 3 2۹5 بیجاربنه 24

 -1 -48 1 ۹6 2 144 لچه گوراب 25

 -1 -40 0 71 1 111 شالکو 26

 0 -42 3 52 3 ۹4 شکاراسطلخ 27

 -11 -36 0 86 11 122 کیژده 28

 6 -141 8 248 2 38۹ پاچکنار 2۹

 -4 -31 0 178 4 20۹ بیجارپس 30

 -2 38 0 51 2 13 پیرکالچاه 31

 0 -15 0 48 0 63 کرچوندان 32

 -16 -23 2 54 18 77 گوراب ورزل 33

 0 6 1 10 1 4 رواجیر 34

 -4 -4 0 55 4 5۹ کیسارورزل 35

 -11 -76 0 57 11 133 ویشکا ماتیر 36

 0 -33 0 7 0 40 ویشکا ورزل 37

 1383-13۹3 یهاسال:سرشماری کشاورزی در نبعم
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 یاماهوارهتغییرات کاربری اراضی در براساس تصاویر 

  2018 تا 2002های بین سال رشت در روستاهای پیراشهریبررسی تغییرات کاربری اراضی  منظوربهدر این تحقیق 

افزار پردازش تصاویر دریافت شد و با استفاده از نرم  Earth Explorerسایت و ازای لندست میالدی از تصاویر ماهواره

  بندی تصاویر شده است.تصحیح و طبقهاقدام به   ENVI5.3ای تصاویر ماهواره

و زمین مرجع شده است تصحیح هندسی  2018 ، 2002در دو بازه زمانی   ENVI5.3افزارتصاویر دانلود شده در نرم

های فیلترو بهتر شدن تصاویر  یاماهوارهو برای اصالح تصاویر  جلوگیری شود.  یاماهوارهخطا در تصاویر  هرگونه تا از 

 است.  شدهاستفاده Gamma filter تیدرنهامختلف امتحان  شده و 

 

 
 ( شهرستان محدوده مطالعاتی2018) 8(و لندست2002تاریخ)7. ترکیب رنگی لندست 2شکل 

 

است.  شدهانجامبندی ، طبقهخطا هرگونهو انجام  تصحیحات الزم و عاری بودن   یاماهوارهپس از بررسی تصاویر 

است. برای اجرای  شدهنظارتبندی است روش حداکثر احتمال  و روش طبقه شدهانتخاببندی روشی که برای طبقه

 است که شامل: شدهفیتعرافزار بندی، پنج کالس برای نرماین روش طبقه

 گیاهی(بایر)مناطق فاقد پوشش   -5آب      -4     ساختانسان-3جنگلی     -2کشاورزی)زراعت،باغ( -1

، و با باشدیمها تعداد کالس nکه  n(n-1)بندی برای هر پنج کالس با استفاده از فرمول معرفی نمونه برای طبقه

است  سپس با  شدهفیتعرتوجه به فرمول تعداد برای هر کالس بیست نمونه  و در مجموع برای پنج کالس صد نمونه 

به روش حداکثر احتمال برای سال  یبندطبقهنتیجه حاصل از . میاکرده یبندطبقهاقدام به ENVI5.3 افزاراستفاده از نرم

 آورده شده است: 3در شکل  2018و  2002
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 شهرستان رشت 2018و  2002 یهاساللندست برای  یاماهواره ریتصاو یبندطبقه. 3شکل 

 

درصد  از کل  84/17 ساختانسانمناطق 2018 بررسی تغییرات حاصله در دو دهه مختلف در سال 

دوم یعنی باغی  در طبقهدرصد افزایش نسبت به قبل داشته و  06/7است و  برگرفتهرا در  یلومترمربعیک8۹/125مساحت

درصد افزایش نسبت قبل داشته و در طبقه  24/5و  برگرفتهرا در  یلومترمربعیک31/1۹7کل مساحت درصد از ۹6/27با 

درصد کاهش 57/6است و  برگرفتهرا در  یلومترمربعیک68/244از کل مساحتدرصد   67/34سوم آن یعنی زراعی با 

را در  یلومترمربعیک75/12درصد  از کل مساحت 81/1نسبت  به قبل داشته و  در طبقه چهارم آن یعنی مناطق آبی با 

درصد  73/17 دهدیمطبقه آخر را درختزار تشکیل  تیدرنهادرصد کاهش نسبت به قبل داشته و  54/1است و  برگرفته

و با .داشته است 2002درصد کاهش نسبت با سال 20/4است و  برگرفتهرا در  یلومترمربعیک17/125مساحت از کل

و در مناطق آبی کاهش چشمگیری را شاهد  ساختانسانمربوط به  یبندطبقهتوجه به نتایج کلی بیشترین افزایش در 

 .است افتهیکاهش 2018درصد در سال  81/1به  2002درصد در سال  34.3هستیم از 
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 2018 2002 یهاسال 8و  7.  مساحت و درصد تصاویر لندست 4جدول 

 یبندطبقه
  8لندست    7لندست  

 درصد لومترمربعیک مترمربع درصد لومترمربعیک مترمربع

 17.84 125.۹ 125887873 10.77 76.04 7603۹02۹ ساختانسان

 27.۹6 1۹7.3 1۹730۹1۹۹ 22.71 160.3 160313۹58 باغی

 34.67 244.7 244684880 41.24 2۹1.1 2۹1065۹6۹ زراعی

 1.81 12.75 12748351 3.34 23.6 23601532 مناطق آبی

 17.73 125.2 12516۹836 21.۹3 154.8 15477۹651 درختزار

 100 705.8 70580013۹ 100 705.8 70580013۹ جمع کل

 

  NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)شاخص

که بر اساس بازتاب  باشدیم یاماهوارهپوشش گیاهی موجود در تصاویر  ییهاشاخص نیتریمیقداین شاخص از 

 .شودیم.و بر اساس فرمول زیر محاسبه کندیمطیفی  که گیاه دارد پوشش گیاهی را در منطقه شناسایی 
NDVI = NIR – RED / NIR + RED 

 

. کاهش اثرات اتمسفر،  ابدییمنسبت گیری نیز افزایش  نیاز ابا افزایش پوشش گیاهی ، میزان ارزش حاصل 

این شاخص بوده ولی تداخل بین خاک  یهاتیقابلتوپوگرافی و همچنین تصحیح تغییرات تابش ورودی خورشید، از 

. از طرفی چون اختالف بازتاب پوشش گیاهی در این دو باند بیشتر کندینم برطرفرا  قرمزمادونو گیاه در محدوده 

 .ردیگیماین فرآیند قرار  ریتأثاست، خاک بسیار کمتر از پوشش گیاهی تحت  هاآنخاک در  بازتاباز اختالف 

 .)جوی زاده، همکاران(

اعمال این شاخص در  بعد ازاست که  شدهمشخصNDVI یک مسیر مستقیم برای محاسبه  ENVI5.3 افزارنرمدر 

حاصل از اعمال شاخص به  DNکه هر چه  دیآیم به دست Gray scale صورتبهیک تصویر  موردمطالعه یمنطقه

و برای اینکه به این نتایج برسیم در  باشدیمبوده است احتمال وجود پوشش گیاهی در آنجا بیشتر  ترکینزدیک 

که مادون قرمز  4از باند  7مادون قرمز و در ماهواره لندست  4زدیک و باند مادون قرمز ن 5از باندهای  8ماهواره لندست 

 باشد.مادون قرمز می 3نزدیک و باند 
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  2018و  2002 یهاسالبرای  NDVI . نقشه شاخص پوشش گیاهی4شکل 

 

 تحلیل عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی

های مستقل و وابسته پژوهش با استفاده از های آماری پژوهش، وضعیت هر یک از شاخصدر گام اول از یافته

 است. شدهارائه، 5قرار گرفت. نتایج این بخش از مطالعات در جدول شماره  یموردبررسای آزمون تی تک نمونه

 تینبودن فعال یاقتصاددر بررسی عوامل اقتصادی نشان داد که برای دو عامل  یانمونهنتایج آزمون تی تک 

به این معنا که دو عامل مذکور . است 05/0باالتر از  یداریمعنی، سطح مرتبط با گردشگر یهاشغل جادیای و کشاورز

براساس نتایج مندرج . دانداشته ریتأثدر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیرامون شهرستان رشت در سطح متوسطی 

بیشترین تأثیرگذاری را بر  ۹3/4، کاهش درآمد بخش کشاورزی در روستاها، با نمره میانگین 5در جدول شماره 

نداشتن بودجه کافی برای خرید ، کشت ریسطح ز کاهشعوامل . تغییرات کاربری اراضی روستاها داشته است

نیز در  بذر ، کود و سم دیخر یبرا یبودجه کاف نداشتنو  دیدر مراحل تول یمال تیحما نبود، کشاورزی آالتنیماش

 .بعدی قرار دارند یهارتبه

ی حفاظت  از اراض نیآشنا نبودن با قوانعوامل اجتماعی حاکی از آن است که دو عامل  ٔ  نهیدرزم هایبررسنتایج 

در سطح متوسط بر تغییرات کاربری اراضی  05/0باالتر از  یداریمعنی با سطح نداشتن به کارگر کشاورز یدسترسو 

در رتبه اول و بیشترین تأثیرگذاری  ۹8/3براساس نتایج بدست آمده، عامل بیکاری با نمره میانگین . اندبوده مؤثرروستاها 

 ینگرش کشاورز به لزوم رفاه در زندگکشاورزی،  فعالیت به جدید نسل نداشتن همچنین عوامل تمایل. را داشته است

 .بعدی قرار دارند یهارتبهدر  گردشگران تیجمع شیو افزا
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داری برای شاخص امکانات روستا، های مستقل کالبدی، سطح معنیبراساس نتایج بدست آمده، در بین شاخص

در حد متوسط است. در رابطه  موردمطالعهبود. به این معنا که وضعیت شاخص مذکور در بین روستاهای  081/0برابر با 

مقایسه نمرات میانگین با آماره آزمون،  بر اساسبود.  05/0داری کمتر از های کالبدی، سطح معنیبا سایر شاخص

های کالبدی باالتر از حد متوسط بود. در این زمینه شاخص سهولت دسترسی به خدمات توان گفت وضعیت شاخصمی

های نزدیکی به مراکز کار، تأمین مسکن، نزدیکی به در رتبه اول قرار داشت. شاخص ۹6/3زیربنایی با نمره میانگین 

 8های مستقل محیطی، شاخص ٔ  نهیدرزمهای بعدی قرار داشتند. های اصلی و ارتباطی در رتبهشهر و دسترسی به راه

داری برای که سطح معنی شاخص نشان داد 8ای برای این قرار گرفت. نتایج آزمون تی تک نمونه یموردبررسشاخص 

بوده و وضعیت دو شاخص مذکور در نمونه  05/0ی باالتر از اریبودن از منبع آب دورو  یسرمازدگخطر دو شاخص 

بود. براساس  05/0داری کمتر از آماری پژوهش در حد متوسط است. در رابطه با شش شاخص دیگر، سطح معنی

را کسب کرد.  64/3دسترسی نداشتن به آب، بیشترین نمره یعنی  مقایسه نمرات میانگین با آماره آزمون، شاخص

ای در رتبه دوم قرار داشت. نتایج آزمون تی تک نمونه 43/3های گردشگری روستا نیز با نمره میانگین شاخص ظرفیت

ه آزمون، بود. براساس مقایسه نمرات میانگین با آمار 05/0داری کمتر از شاخص نشان داد که سطح معنی ۹برای این 

کارآمد و  قانون نبود یهاشاخصرا کسب کرد.  50/4کشاورزی ، بیشترین نمره یعنی  از دولت تیحماعدمشاخص 

دوم و سوم قرار گرفتند. متغیر وابسته پژوهش، تغییرات کاربری اراضی در  یهارتبهدولت نیز در  نادرست سیاست

کیفی  صورتبهق و رسمی از این شاخص در دسترس نبود، روستاهای هدف بود. با توجه به این نکته که آمار دقی

بود. این آمار نشان از سطح باالی  ۹4/3برابر با  000/0داری ارزیابی شد. نمره میانگین شاخص مذکور در سطح معنی

 دارد.  موردمطالعهتغییرات کاربری اراضی در روستاهای 

 
 های مستقل و وابسته پژوهشوضعیت شاخص ای در بررسی. خالصه نتایج آزمونی تی تک نمونه5جدول 

 شاخص متغیر نوع متغیر
سطح 

 داریمعنی
 میانگین

اختالف میانگین با 

 آماره آزمون

 اقتصادی مستقل

 +68/0 68/3 000/0 کمبود آب کشاورزی

 آالتنیماشنداشتن بودجه کافی برای خرید 

 کشاورزی
000/0 81/3 81/0+ 

 +41/0 41/3 012/0 زراعیکاهش بازدهی تولید اراضی 

 +۹6/0 ۹6/3 000/0 کاهش سطح زیر کشت

 +۹3/1 ۹3/4 000/0 کاهش درامد بخش کشاورزی

 +77/0 77/3 000/0 نبود حمایت مالی در مراحل تولید

 +16/0 16/3 0۹8/0 اقتصادی نبودن فعالیت کشاورزی

 -11/0 8۹/2 000/0 ارزش زمین و ساختمان

 -88/0 12/2 000/0 اقتصاد روستامتنوع شدن 

 +64/0 64/3 000/0 در زمین و مسکن یگذارهیسرمامنافع حاصل از 

 +11/0 11/3 081/0 مرتبط با گردشگری یهاشغلایجاد 

 +56/0 56/3 000/0 ترمرفهبه دست آوردن شرایط 

 +36/0 36/3 021/0 پایین بودن قیمت محصوالت کشاورزی
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 شاخص متغیر نوع متغیر
سطح 

 داریمعنی
 میانگین

اختالف میانگین با 

 آماره آزمون

 +43/0 43/3 033/0 کشاورزی یهانهادهباال بودن قیمت 

 +77/0 77/3 000/0 نداشتن بودجه کافی برای خرید بذر ، کود و سم

 اجتماعی

 -41/0 41/2 011/0 کاهش تعداد خانوارهای کشاورز

 +07/0 07/3 088/0 اراضیاز  آشنا نبودن با قوانین حفاظت 

 -8۹/0 11/2 023/0 روستاییان از محدوده طرح هادی  یناآگاه

 -82/0 18/2 000/0 افزایش جمعیت

 -37/0 63/2 000/0 بودن روستا ریمهاجرپذ

 +68/0 68/3 000/0 افزایش جمعیت گردشگران 

 +56/0 56/3 033/0 صاحبان خانه دوم تافزایش جمعی

 +41/0 41/3 000/0 فشار فرزندان به فروش زمین

 +۹8/0 ۹8/3 000/0 میزان بیکاری

 +74/0 74/3 000/0 نگرش کشاورز به لزوم رفاه در زندگی

 +۹1/0 ۹1/3 01/0 کشاورزی فعالیت به جدید نسل نداشتن تمایل

 +14/0 14/3 0۹1/0 دسترسی نداشتن به کارگر کشاورزی

 -74/0 26/2 000/0 عالقه نداشتن به شغل کشاورزی

 -81/0 1۹/2 000/0 قاد به جایگاه نامناسب شغل کشاورزیتاع

 کالبدی

 +68/0 68/3 000/0 به شهر یکینزد

 +81/0 81/3 000/0 به مراکز کار یکینزد

 +41/0 41/3 012/0 یو ارتباط یاصل یهابه راه یدسترس

 +۹6/0 ۹6/3 000/0 ییربنایبه خدمات ز یدست رس سهولت

 +11/0 11/3 081/0 روستا امکانات

 +77/0 77/3 000/0 مسکن نیتأم

 محیطی

 +16/0 16/3 0۹8/0 یسرمازدگخطر 

 -11/0 8۹/2 000/0 لیتگرگ و س

 -88/0 12/2 000/0 یخشکسال

 +64/0 64/3 000/0 نداشتن به آب یدسترس

 -07/0 ۹3/2 148/0 یاریبودن از منبع آب دور

 -44/1 56/1 000/0 یکشاورز تیفعال یبرا موردنظر نینبودن زم مساعد

 -64/0 36/2 021/0 یکشاورز نیو شسته شدن خاک قطعه زم شیفرسا

 +43/0 43/3 033/0 های گردشگری روستاظرفیت

 نهادی

 +5/1 50/4 000/0 دولت از کشاورزی تیحماعدم

 +3/1 30/4 000/0 نبود قانون کارآمد

 +1/1 10/4 001/0 سیاست نادرست دولت

 +8/0 80/3 000/0 نحوه اجرای قوانین کاربری اراضی

 +8/0 80/3 012/0 زمین یدرپیپنقش قانون ارث و تقسیم 

 +2/0 20/3 011/0 قانون حفظ کاربری اراضی و باغات یکارآمدمیزان 

 -8/0 20/2 000/0 بودن طرح هادی روستایی ناکارآمد

 -۹/0 10/2 000/0 نهادهای محلی مؤثرنبود نظارت 
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 شاخص متغیر نوع متغیر
سطح 

 داریمعنی
 میانگین

اختالف میانگین با 

 آماره آزمون

 -۹/0 10/2 000/0 بیمه نبودن محصوالت کشاورزی

 +۹4/0 ۹4/3 000/0 تغییرات کاربری اراضی وابسته

 

نوع رابطه و شدت همبستگی  SPSSافزار در ادامه پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و در محیط نرم

های نتایج این بخش از پژوهش نشان داد که در بین شاخصمیان متغیرهای مستقل و تغییرات کاربری اراضی بررسی شد. 

بیشترین شدت  876/0و با ضریب  000/0داری روستا در سطح معنی بودن ریمهاجرپذمستقل اجتماعی، شاخص 

با افزایش تعداد مهاجران ورودی به روستا، میزان  درواقع. کاربری اراضی داشتهمبستگی و ارتباط را با تغییرات 

اجتماعی نشان از ارتباط  یهاشاخصسایر  ٔ  نهیدرزمنتایج . اشتدتغییرات کاربری اراضی روستایی نیز افزایش خواهد 

روستا در  اقتصاد شدن کمبود آب کشاورزی و متنوع یهاشاخصهای مستقل اقتصادی، در بین شاخص .معنادار دارد

بیشترین شدت همبستگی و ارتباط را با تغییرات کاربری اراضی  8۹6/0و  8۹7/0و با ضرایب  000/0داری سطح معنی

نتایج این بخش از پژوهش نشان داد که . اقتصادی نشان از ارتباط معنادار دارد یهاشاخصسایر  ٔ  نهیدرزمنتایج . داشت

بیشترین  874/0و با ضریب  000/0داری ، شاخص نزدیکی به شهر در سطح معنیهای مستقل کالبدیدر بین شاخص

با نزدیکی روستا به شهر، میزان تغییرات کاربری  درواقعشدت همبستگی و ارتباط را با تغییرات کاربری اراضی داشت. 

و در سطح  811/0اشت. شاخص نزدیکی به مراکز کار و فعالیت نیز با ضریب داراضی روستایی نیز افزایش خواهد 

، همبستگی بسیار قوی و مثبت با تغییرات کاربری اراضی داشت. در این چارچوب، 000/0معنی داری بسیار پایین یعنی 

مستقل محیطی  هایکمترین همبستگی را با متغیر وابسته داشت. بررسی همبستگی میان شاخص امکانات روستاشاخص 

های روستا های گردشگری روستا و مساعد نبودن زمینهای ظرفیتو تغییرات کاربری اراضی نشان داد که  شاخص

، بیشترین همبستگی و رابطه بسیار قوی 803/0و  834/0به ترتیب با ضرایب  000/0 یداریمعنبرای کشاورزی در سطح 

های گردشگری در روستاهای پیرامون ها و جاذبهن معنا که با افزایش ظرفیتبا تغییرات کاربری اراضی روستا دارند. به ای

های روستا برای شهر رشت، تمایل افراد برای تغییر کاربری اراضی بیشتر خواهد شد. در این فرایند قابلیت پایین زمین

 -های مستقل نهادی در بین شاخصدهد. های کشاورزی نیز سرعت تغییرات کاربری اراضی را افزایش میفعالیت

بیشترین شدت همبستگی و ارتباط  878/0و با ضریب  000/0داری مدیریتی، شاخص نبود قانون کارآمد در سطح معنی

 .نهادی نشان از ارتباط معنادار دارد یهاشاخصنتایج در زمینه سایر . را با تغییرات کاربری اراضی داشت

 

 در بررسی رابطه متغیرهای مستقل و وابسته. خالصه نتایج ضریب همبستگی پیرسون 6جدول 

 توصیف رابطه ضریب همبستگی داریسطح معنی شاخص متغیر

 اقتصادی

 بسیار قوی 8۹7/0 000/0 کمبود آب کشاورزی

 قوی 7۹8/0 002/0 کشاورزی آالتنیماشنداشتن بودجه کافی برای خرید 

 قوی 617/0 013/0 کاهش بازدهی تولید اراضی زراعی

 متوسط 5۹8/0 018/0 سطح زیر کشت کاهش

 قوی 611/0 013/0 کاهش درامد بخش کشاورزی
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 توصیف رابطه ضریب همبستگی داریسطح معنی شاخص متغیر

 قوی 601/0 011/0 نبود حمایت مالی در مراحل تولید

 قوی 634/0 01۹/0 اقتصادی نبودن فعالیت کشاورزی

 قوی 785/0 000/0 ارزش زمین و ساختمان

 بسیار قوی 8۹6/0 000/0 متنوع شدن اقتصاد روستا

 بسیار قوی 888/0 000/0 در بخش زمین و مسکن یگذارهیسرمامنافع حاصل از 

 متوسط 408/0 021/0 مرتبط با گردشگری یهاشغلایجاد 

 قوی 715/0 001/0 ترمرفهبه دست آوردن شرایط 

 بسیار قوی 821/0 000/0 پایین بودن قیمت محصوالت کشاورزی

 بسیار قوی 813/0 000/0 باال بودن قیمت نهادهای کشاورزی

 قوی 7۹3/0 000/0 نداشتن بودجه کافی برای خرید بذر ، کود و سم

 اجتماعی

 ضعیف 278/0 021/0 کاهش تعداد خانوارهای کشاورز

 ضعیف 354/0 015/0 اراضیاز  آشنا نبودن با قوانین حفاظت 

 ضعیف 241/0 002/0 روستاییان از محدوده طرح هادی  یناآگاه

 متوسط 5۹7/0 001/0 افزایش جمعیت

 بسیار قوی 876/0 000/0 بودن روستا ریمهاجرپذ

 ضعیف 368/0 038/0 افزایش جمعیت گردشگران 

 قوی 685/0 000/0 صاحبان خانه دوم تافزایش جمعی

 قوی 711/0 000/0 فشار فرزندان به فروش زمین

 بسیار قوی 845/0 018/0 میزان بیکاری

 قوی 651/0 011/0 کشاورز به لزوم رفاه در زندگینگرش 

 متوسط 543/0 001/0 کشاورزی فعالیت به جدید نسل نداشتن تمایل

 متوسط 48۹/0 014/0 دسترسی نداشتن به کارگر کشاورزی

 قوی 671/0 000/0 عالقه نداشتن به شغل کشاورزی

قاد به جایگاه نامناسب شغل کشاورزیتاع  متوسط 513/0 000/0 

 کالبدی

 بسیار قوی 874/0 000/0 به شهر یکینزد

 بسیار قوی 811/0 000/0 به مراکز کار یکینزد

 قوی 67۹/0 002/0 یو ارتباط یاصل یهابه راه یدسترس

 متوسط 511/0 000/0 ییربنایبه خدمات ز یدسترس سهولت

 متوسط 4۹8/0 014/0 روستا امکانات

 قوی 736/0 000/0 مسکن نیتأم

 محیطی

 قوی 61۹/0 000/0 یسرمازدگخطر 

 ضعیف 311/0 034/0 لیتگرگ و س

 ضعیف 2۹8/0 000/0 یخشکسال

 متوسط 5۹7/0 012/0 نداشتن به آب یدسترس

 قوی 687/0 000/0 یاریبودن از منبع آب دور

 بسیار قوی 803/0 000/0 یکشاورز تیفعال یبرا موردنظر نینبودن زم مساعد

 قوی 621/0 000/0 یکشاورز نیو شسته شدن خاک قطعه زم شیفرسا
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 توصیف رابطه ضریب همبستگی داریسطح معنی شاخص متغیر

 بسیار قوی 834/0 000/0 های گردشگری روستاظرفیت

 نهادی

 بسیار قوی 872/0 000/0 زمین یدرپیپنقش قانون ارث و تقسیم 

 بسیار قوی 82۹/0 000/0 دولت از کشاورزی تیحماعدم

 بسیار قوی -851/0 000/0 نحوه اجرای قوانین کاربری اراضی

 قوی -613/0 000/0 قانون حفظ کاربری اراضی و باغات یکارآمدمیزان 

 بسیار قوی 878/0 000/0 نبود قانون کارآمد

 بسیار قوی 856/0 000/0 سیاست نادرست دولت

 ضعیف 254/0 038/0 بیمه نبودن محصوالت کشاورزی

 ضعیف 311/0 00۹/0 بودن طرح هادی روستایی ناکارآمد

 بسیاری قوی ۹10/0 000/0 نهادهای محلی مؤثرنبود نظارت 

 

 یریگجهینت
 اراضی ماهیت. است شدهلیتبد جدی و فزاینده موضوعی به اراضی تغییرات کاربری پیراشهری، حوزه روستاهای در

 تولیدی ماهیتی که - کشاورزی یعنی اقتصادی اول بخش فعالیت از کهیطوربه است، دگرگونی به رو روستاها این

 اصلی فعالیت از شدن خارج. شودیم نزدیک مسکونی و خدماتی یعنی اقتصاد سوم بخش به و ردیگیم فاصله دارد

 و افتدیم اتفاق پیوسته هاآن کالبدی گسترش و پیراشهری روستاهای داخل در کاربری تغییر زیاد سرعت کشاورزی،

 تغییرات کاربری اراضی  بر مؤثر عوامل است الزم رونیازا. شودیم نمایان روستا و شهر برخوردگاه قالب در تیدرنها

ی مطالعه .کرد اقدام زمین کنترل و مدیریت اصولی برنامه تهیه و پایدار مدیریت به رسیدن برای و کرد یابیشهیر را

های پشت آن و سازوکار اثرگذاری متقابل شناخت انگیزه باهدفای مقیاس منطقه عوامل مؤثر بر تغییر کاربری زمین در

های اصلی منابع تنها بخشبینی نمود. تغییرات زمین نهسازی و پیشآن است تا بتوان فرایند تغییر کاربری زمین را شبیه

در تحقیقات  دهد، بلکه وابستگی تنگاتنگی با مسائل پایدار اجتماعی ـ اقتصادی دارد.الشعاع قرار میطبیعی را تحت

عنوان عامل تغییر کاربری زمین دارد. های انسانی در حال حاضر نقش اساسی بهاست که فعالیت شدهروشن آمدهعملبه

محیطی گردد. ما هنوز در مورد این موضوعات تواند منجر به برخی مسائل زیستکاربست نامناسب کاربری زمین می

کند داریم. ت کاربری زمین را کنترل میای که تغییرادانش اندکی داریم و فهم مختصری از عوامل و فرایندهای پیچیده

با توجه اینکه پژوهش حاضر به . تشخیص استسختی قابلها بهبندی آنعوامل مؤثر بر تغییر کاربری زمین و اولویت

بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری بوده به برخی مطالعات و تحقیقات مرتبط با  مؤثردنبال تبیین عوامل 

 .شودیماشاره شد، در ادامه جهت مقایسه نتایج با نتایج قبلی به برخی از این مطالعات اشاره  موضع پژوهش
بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای  مؤثرشناسایی عوامل "،پژوهشی با عنوان (13۹4)قیداری و همکاران -

از عوامل اجتماعی  عمدتاًتغییرات کاربری اراضی  موردمطالعهنشان دادند که در روستاهای  "مشهد شهرکالنپیراشهری 

زراعی و کاهش  یهانیزمو افزایش قیمت  یریمهاجرپذروستاها ناشی از  یریپذتیجمع .پذیرفتند ریتأثو اقتصادی 

 .انددهیرسهر دو پژوهش به نتایج یکسانی  جهتنیازا .آینداین عوامل به شمار می ازجملهرونق فعالیت کشاورزی 
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تغییرات کاربری اراضی مطالعه موردی شهرستان  دکنندهیتشدتبیین عوامل " ،پژوهشی با عنوان(13۹5)صدیقی -

 زیبا اندازچشم کافی، وخاکآب منابع مناسب، اقلیمی شرایط دهد کهنتایج مطالعات نشان می .انجام دادند"محمودآباد

 جهیدرنت که. است شده محمودآباد شهرستان به کشور نقاط سراسر از ،ینمهاجر جذب موجب توریستی امکانات و

 تجاری و مسکونی واحدهای به گرفتندمی قرار مورداستفاده تولید عرصه در دیروز تا که کشاورزی یهانیزم

توریستی ، افزایش جمعیت رزی،عامل این تغییرات کاربری قیمت پایین محصوالت کشاو نیترمهمکه  .اندشدهلیتبد

هر دو پژوهش به  جهتنیازا .اندشدهشناختهعوامل  نیترمهم عنوانبه شکنانقانونبودن منطقه و برخورد ضعیف با 

 .انددهیرسنتایج یکسانی 

جمعیت طی  شیبرافزا دیتأکاراضی با  بررسی روند تغییرات کاربری "پژوهشی با عنوان (13۹۹موالیی و همکاران)

، اراضی جنگلی به ساختانسانبیشترین تغییرات در تغییر اراضی کشاورزی به کاربری  "ه.ش  1378-۹5 یهاسال

. همچنین از میزان کاربری آبی به باشدیمو اراضی کشاورزی  ساختانساناراضی کشاورزی، کاربری بایر به کاربری 

ست. همچنین با در نظر گرفتن ، افزایش جمعیت و تغییرات جوی کره زمین کاسته شده اهیرویبدالیلی مانند؛ مصرف 

هر دو  جهتنیازا ارتباط مستقیم وجود دارد. شدهساختهعامل جمعیت، مشخص شد بین رشد جمعیت و کاربری 

 .انددهیرسپژوهش به نتایج یکسانی 

 یهابرنامهو  هاپروژه، هاطرحافزایش مشارکت روستاییان در  منظوربهاز پژوهش حاضر  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 پیشنهاد نمود: توانیم،راهکارهای زیر را موردمطالعهمختلف توسعه در روستاهای 

و  یزیربرنامهافزایش آگاهی مردم محلی در خصوص عواقب ناشی از تغییر کاربری اراضی ،توجه مدیران متولی  -

قانونی  یهاچارتبر تغییر کاربری اراضی روستایی، تقویت  رگذاریتأث عواملبه  یزیربرنامهمدیریت روستایی در فرایند 

 در مناطق پیراشهری، و کنترل قیمت اراضی روستایی پیرامون شهری. ژهیوبهدر مدیرت اراضی روستایی 

 جرائم سنگین برای متخلفان و زمین خوارن؛ -

 اصالح قوانین برای جلوگیری از خرد شدن زمین به دلیل ارث؛ -

 ورزان مانند کنترل تورم زمین و تورم عمومی جامعه؛حمایت دولت از کشا -

تا در صورت لزوم  یطیمحستیزارائه الگوی بهینه تغییر کاربری با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی،اجتماعی،کالبدی و  -

  برای تغییر کاربری این امر بر اساس الگوی مناسبی انجام شود؛

 ز.رمجایغ یوسازهاساختالزام و نظارت بر صدور پروانه ساخت در روستاها برای جلوگیری از  -
 
 

  منابع
در تغییر کاربری اراضی کشاورزی روستایی  مؤثر یهامؤلفهشناسایی و تحلیل  .13۹3احمد پور، امیر،علوی،اسماعیل. -

-10۹صص  .13۹3روستایی،سال سوم،شماره پنجم،بهار یزیربرنامهو  پژوهش،مجله )مطالعه موردی شهرستان ساری(

120 

پیامدهای اقتصادی تغییرات کاربری اراضی روستاهای .13۹6.امینی،سماء،رحمانی،بیژن،مجیدی خامنه،بتول -

،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی،شماره )مطالعه موردی: روستاهای دهستان جی در شهر اصفهان(یراشهریپ

 40-17صص.20
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بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی تغییرات کاربری .13۹5،صدیقی صابر،محمدرضاآستانه،علیرضا،رضوانی ،دربان -

 143تا127صص  .115،شماره6روستایی،دوره  یزیربرنامه،پژوهش و (محمودآباداراضی)مطالعه موردی:شهرستان 

ی نقش دولت در رشد و گسترش فیزیکی سبرر.138۹،کالنتری،محسن و صفری لوحه سرا،پروانه،یمحمدتقرهنما، -

فصلنامه علمی و پژوهشی انجمن جغرافیای ایران،دوره .بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون دیتأکشهر ماسال با 

 .26شماره .جدید،سال هشتم

 ،معاونت آمار و اطالعات.سالنامه آمار استان گیالن.13۹8استان گیالن. یزیربرنامهسازمان مدیرت و  -

بر تغییرات کاربری اراضی روستاهای  مؤثرشناسایی عوامل .13۹4.سحابی قیداری،حمداهلل،صدرالسادات،آیدا -

 832-856صص .4،شماره 6روستایی،دوره یهاپژوهش،فصلنامه مشهد شهرکالنپیراشهری 

غییر کاربری بر ت دیتأکتهران با  شهرکالنفضایی روستاهای پیرامون  –دی بتحوالت کال.1386.شفیعی ثابت،ناصر -

 یزیربرنامهدکتری جغرافیا و  نامهانیپا،میکررباط(مورد روستاهای ناحیه 1352-82) اراضی کشاورزی

 .روستایی،دانشگاه شهید بهشتی،تهران

نقش روند گسترش کالبدی شهر تبریز در ایجاد تغییرات کاربری اراضی حومه شهر و روستاهای .1386.ظاهری ،محمد -

 .1387،بهار و تابستان 11،شمارهو توسعه،جغرافیا ی نفوذحوزه

در تغییرات کاربری اراضی نواحی روستایی واقع در  هاآنژوهشی پیرامون خانه دوم و نقش پ .13۹1.ظاهری،محمد -

دره مطالعه موردی: روستاهای هروی،حاج عبدال، و دیزیج لیلی خان  واقع در دره لیقوان استان آذربایجان 

 123-144صص.43،شمارهیزیربرنامهجغرافیا و  یهاپژوهش،شرقی

بررسی اثرات گردشگری بر تغییرات .13۹8.عقیلی زاده فیروز جانی،ناصر،قدمی،مصطفی،غریبی جویباری،محمود -

 یهاسکونتگاه یزیربرنامه،مطالعات کاربری اراضی شهری و روستایی)مطالعه موردی شهرستان کالردشت(

 3۹5-410صص.2انسانی،شماره

-87گسترش فضایی شهر و تغییر کاربری زمین در روستاهای پیرامون شهر سنندج طی دوره .13۹0.قادرمرزی،حامد -

 61-76صص .،فصلنامه مطالعات شهری شماره اول ،زمستان1355

ی روستایی پیراشهری یاسوج در طی دهه یهاسکونتگاهبررسی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی  .13۹3.کرمی،فرشته -

پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه )مطالعه موردی روستاهای مهربان،بلهزار،مادوان علیا و مادوان سفلی(،13۹2 تا 1382

 .عنابستانی اکبریعلفردوسی مشهد،استاد راهنما 

،فصلنامه روستایی مناطق حاشیه در اراضی کاربری تغییرات بر مؤثر انسانی نیروی .13۹1.محمدی،محمد،و همکاران -

 .کالبد،تهران یزیربرنامه، 136۹مرکز مطالعات و تحقیقات مسکن و ساختمان، 35جغرافیا،سال دهم،شماره 

 تغییر اقتصادی اثرات بررسی(. 13۹1) زهرا گمی، از کاتب و محمدرضا رضوانی، حسن، سید، لنگرودی، مطیعی -

 پژوهش مجله (،انزلیبندر رودحسن لیچارگی دهستان: موردی مطالعه) نواحی روستایی در کشاورزی اراضی کاربری

 .1-22 روستایی.صص یزیربرنامه و

جمعیت طی  شیبرافزا دیتأکاراضی با  بررسی روند تغییرات کاربری ،13۹۹موالیی هشجین،نصراهلل،علینقی پور،مریم، -

و سرزمین،دوره ،مجله مهندسی فضا ه.ش)مطالعه موردی:شهرستان رشت ، استان گیالن( 1378-۹5 یهاسال

 225-241صص .8چهارم،شماره 

بررسی نقش گسترش فیزیکی شهر رشت در .13۹4.محمدی مریم مژگان، سبب کار، رضا، ویسی، مجید، یاسوری، -

 .۹2-112صص.20انسانی،شماره یهاسکونتگاه یزیربرنامه،مطالعات ایجاد تغییرات کاربری اراضی حاشیه شهر
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