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 فضاا ای شاورزیک اراضی کاربری وسیع تغییرات  سیند، مواجه آن با رانشهر ای ای که یامسئله ینترمهم امروزه

 در زمین شدن یبورس و نامولد دارییهسرما رواج ازجمله تغییرات کاربری اراضی کشاورزی اثرات. است یشهریراپ

 غییراتت خیرا سال 1۵ تحوالت میزان بررسی به حاضر پژو ش. مشهود است ا اسیان مراکزباألخص  ،شهر ا اطراف

میدانی  روش و اسنادی وشر 2 ی تحقیق به ا. دادهپردازدیم جنوبی خراسان اسیان در بیرجند پیراشهراراضی  کاربری

 آمریکاا شناسایینزم ساازمان لندست ما واره به مربوط تصاویر از اسنادی مطالعات بخش در. است شدهیآورجمع

(USGS)، تصحیحات سطح در LIT جامعاه. استشده اسیفاده مصاحبه و پرسشنامه از دانیمی مطالعات بخش در و 

توزیاع و  نفار ۶0 درمیاان  ااپرسشنامه .است د یاران محدوده موردمطالعه و اسالمی ی اشورا اعضای شامل آماری

از  موردمطالعهی  اسالنخست وسعت اراضی دارای تغییر کاربری در  که د دیم نشان نیایج تحقیق. است شدهیلتکم

بدیل اراضی بیشیرین افزایش ت بعالوهرسیده است  1399 کیار در سال  177به حدود  1383 کیار در سال  24حدود 

 ین مسکن ومتأیت این تحقیق نشان داد که درنهاپیراشهری بیرجند به کاربری مسکونی در قسمت شمالی بوده است و 

 ین شهر بوده است.افزایش سطح پیراشهری در اشهر بیرجند و ادالیل مهاجرت به پیر ینترمهمیررسمی غ وسازساخت
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 .شهر بیرجند

 مقدمه
ماین اسات و زاست. از نظر لغوی به معنی اسایفاده از  Land useکاربری زمین معادل فارسی اصطالح انگلیسی 

کاربری زماین، ابیادا در غار  و  اصطالح و مفهوم (.120: 1391 شیعه،) شودای از زمین میشامل  رگونه اسیفاده

یع  ا بر نحوه اسیفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد؛ ولی  مراه باا گسایرش ساردولت منظور نظارتبه

 ،زیااری) تر شده استروز وسیعای، ابعاد و محیوای این مفهوم روزبهریزی شهری و منطقهشهرنشینی و رشد برنامه

ی و مفهومی آن شاد. ایان اصاطالح ار معنایریزی سبب توسعه بورود این اصطالح کلی در حوزه برنامه (.2: 1400

ایان  ی روسیایی، به دایت و توسعه کالبد  ایبرنامهنخست در مطالعات شهری اسیفاده شد، سپس در راسیای تهیه 

 (.120 :1391 شیعه،) شدعرصه نیز وارد 

  ایبررسایموضوع کاربری زمین در ارتبااط باا روسایا، مفهاوم نخسایین میفااوتی باا شاهر دارد و بار اساا   

انجام شد نیز مفهوم کاربری زماین روسایا، در نگااه نخسات باه  غیرفارسیگوناگون که در منابع مخیلف فارسی و 

. شاودمیو مازارع کشات آبای و مانناد آن اطاالق  زار اادیمپوشش زمین در قالب مزارع وسیع، اراضی جنگلای، 

 Kaiser et) شاودمیاربری زمین محسو  ک ریزیبرنامهو  وتحلیلتجزیهمطالعه و شناخت کاربری زمین، زیربنای 

al,1995: 13.)  کاربری اراضای را نحاوه  ریزیبرنامه کاربری اراضی شهری، نظرانصاحبچاپین از پیشکسوتان و

 :Chapin & Kaiser,1978) نمایدمیتقسیم زمین و مکان بهینه برای مصارف و کاربرد ای مینوع زندگی تعریف 

15.) 

د فقی آرام یا رشدو سناریوی رشد را مشا ده کرد: یک سناریوی رشد ا توانمیران در طول حیات شهر ای ای

ا شمسای، بار توساعه فیزیکای شاهر  40ارگانیک که تا عصر پهلوی و بخصاو  قبال از اصاالحات ارضای د اه 

د افقی ساریع جمعیت شهر در خود بوده است. سناریوی دیگر رش ریزیدرونحاکمیت داشیه و مشخصه عمده آن 

ت میعاددی سال گذشایه اسات. ساناریوی اخیار، شاهر ا را دچاار مشاکال 30مربوط به  تقریباًکه  غیر ارگانیک یا

 (.133: 138۵ سرایی،تقوایی و ) استنابودی بخشی از اراضی کشاورزی اعم از باغی و زراعی کرده  ازجمله

جمعیات، توساعه و ایجااد  در کشور ما ایران نیز  مگام با توساعه صانعیی و اقیصاادی کشاور و  م ناین رشاد

و معقاول روسایا ا  کارشناساانه غیارو تبدیل  در اراضی زراعی و باغی حاشیه شهر ا  اشهرکغیرمنطقی شهر ا و 
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 ترینمرغاو و  ازاران  کیاار از  انادگردیدهو با جمعیت کم روسیایی تبدیل باه شاهر  اندبودهکه تا دیروز روسیا 

از  جانباه مه  ایحمایتعادمرا تحت عنوان محدوده و حریم شاهر و  اراضی کشاورزی و مسیعد برای کشاورزی

جامعه کشاورزی کشور، و عدم برخورد قاطع و قاانونی باا میجااوزین باه اراضای کشااورزی، اطالاه رسایدگی باه 

صاادره از محااکم قضاایی باه دالیال  وقماعقلعاحکاام  موقعباه، و عدم اجارای غیرمجازتغییر کاربری   ایپرونده

اجرایای در برخاورد باا   ایدسایگاهتوسط برخی از مسائولین محیارم  غیرمنطقی  ایاندیشیمصلحتو  انونیغیرق

قنباری ) اسات یافیاهافزایشو ... تغییار کااربری اراضای کشااورزی   ااباغمیجاوزین به تخریب اراضای زراعای و 

 (.3: 1397شیرسوار، 

مرکاز  عنوانبهپس از انیخا  شدن  ویژهبه 1380در د ه  مرکز اسیان عنوانبهدر اسیان خراسان جنوبی، بیرجند 

از کل اراضی کشااورزی  درصد ۵2/1، 1370در سال  کهطوریبهاسیان با رشد شیابان شهرنشینی روبرو شده است 

از کال اراضای  درصاد 7۵/1درصدی نسبت به ابیادای دوره، باه  1۵با افزایش  1390تغییر کاربری یافیه و در سال 

ا، عیی حاشایه شاهر رشد شدید نیاز به زمین برای توسعه شهر ا و مناطق صن رسدمینظر  به سیده است.کشاورزی ر

باه گسایرش  بدیهی است کاه افازایش جمعیات و نیااز البیه دلیل اصلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده است.

اربری اراضای کادیاده تغییار ، سبب بروز پزاییاشیغالمناطق مسکونی و ایجاد واحد ای صنعیی و خدماتی جهت 

 (.۶-2: 1391 ،گریعس) شودکشاورزی 

قرار  رتأثیتحت  بع توسعه فیزیکی آن، روسیا ای حوزه بالفصل خود راو به ت رشد شیابان شهرنشینی در بیرجند

، ی، اجیمااعیتحوالت آن بار ابعااد مخیلاف کالباد تأثیراتداده است. با توجه به ا میت موضوع کاربری زمین و 

شهرسایان  روسایا از 4در ایان پاژو ش،  موردبررسای محادودهتوسعه فضا ای پیراشاهری،  درروندادی و ... اقیص

خاود اخیصاا   نفری جمعیت روسیایی این شهرسیان را باه ۵2000نفر از جمعیت  24000که  شدهانیخا بیرجند 

دارای طرح  اادی  شدهانیخا روسیای  4.  ر د دمیداده است. این موضوع ا میت بررسی را در این حوزه نشان 

و  نییجه طرح محسا ترینیکاربردو  تریناصلی ادی این روسیا ا که   ایطرحاساسی   ایمؤلفهبوده و یکی از 

 کاربری اراضی روسیاست. ریزیبرنامه، شودمی

ز اای بارآورد نیا وشاامل دو محاور اساسای مطالعاه کااربری زماین   اطرحدر این  کاربری زمین، ریزیبرنامه

 شاادهانجام ریزیبرنامااهو  شاادهشناخیهمربااوط بااه کاااربری زمااین اساات. نیاز ااای قاباال باارآورد در ایاان روساایا ا 

.. و ی، درماانی و .مخیلف مسکونی، آموزشی، بهداشای  ایکاربرینیاز ای عملکرد روسیا بوده، نظیر  دربرگیرنده

  اایبخشمطالعاات   اییافیه ون روسیا بر پایه نیایج زمی ریزیبرنامه.  استکاربری ر یک از این  موردنیاززمین 

ی پاژو ش حاضار ضامن بررسا اوضاع اقیصادی، اجیماعی و محیطی روسیا صاورت گرفیاه اسات. ٔ  درزمینهقبل 

 ایوارهماا از تصاویر  با اسیفاده فرادست و  ایطرحتغییرات کاربری اراضی روسیایی در حوزه انیخابی با توجه به 

 د:ذیل پاسخ د   ایپرسشدر تالش است تا به  1399تا  1383  ایسالنی در بازه زما در سه
 روند تحوالت کاربری اراضی در روسیا ای پیراشهری بیرجند چگونه است؟ -

یناسب بری اراضی مارزیابی کار  ایشاخصتا چه میزان با  موردمطالعهتحوالت کاربری اراضی در روسیا ای  -

 است؟
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 تغییرات باه دو این معموالًبوده که  دور در سطح زمین مطرح  ایگذشیهاضی از تغییرات پوشش و کاربری ار

انساان بار  وسایلهبهاسات کاه  عوامل طبیعی و نوع دوم تغییراتی وسیلهبه، نوع اول تغییرات، گرددمیصورت ایجاد 

  ااایزمین،  ااانگلجرفااین  باعااا از بااین  ااافعالیت. ایاان شااودمیاز منااابع آن ایجاااد  باارداریبهرهروی زمااین در 

ده . تحقیقاات نشاان داکننادمیشهر ا و مناطق صنعیی در سطح زمین نمود پیادا  درنییجهکشاورزی و مراتع شده و 

 وباعاا تغییارات زیاادی در کااربری  انسان از محیط طبیعی در اکثر نقاط جهان رویهبی  ایبرداریبهرهاست که 

 (.33: 138۵بوده است )شفیعی،  بارزیانخر  و پوشش اراضی گردیده که بیشیر این تغییرات م

 پوشاش حاذف ،زداییجنگال  م ون انسانی  ایفعالیت و ایدوره و  وایی آ  تغییرات نظیر طبیعی عوامل 

 شاوندمی زماین پوشاش و زماین کااربری تغییرات باعا که زنندمی رقم را زمین فرسایش شهری توسعه و گیا ی

(Zhihui et al, 2015:9 .)اصالی عامال اراضای کااربری فضاایی توزیاع بار انساانی  اایفعالیت تأثیر میان این در 

 ,Gao et al) شاودمی موجاب کوتااه مدتی در را ایعمده تغییرات و است شدهشناخیه زمین کاربری تغییر الگوی

ات وسیع کااربری تغییر مسئلهکه بسیاری از شهر ا با آن مواجه  سیند  ایمسئله ترینمهمحاضر  حال در (.2015:6

  اایزمینکشاور ماا را،  شاهر ای ازجملاهاراضی کشاورزی فضاا ای پیراشاهری اسات. بیشایر شاهر ای جهاان، 

و وجاود آ  موجاب   اازمینوجاود ایان  اساسااًاحاطه کرده است. در غالب موارد   اباغو  کشتقابلکشاورزی 

آ  موجاود بیشایر باوده، شاهر نیاز گسایرش  و مقدار  ازمیناین   رقدرو  احداث شهر و گسیرش بعدی آن شده

 .(3۶۵: 1370است ) اشمی،  شدهافزودهبیشیر یافیه و بر جمعیت آن 

 و شاودمی محساو  ایاران کشااورزی اساسای مشکل دومین ،آبیکم از پس کشاورزی اراضی کاربری تغییر

 از اعظمای بخاش ناابودی سابب راما این. رودمی شمار به زیستمحیط حفظ در بازار سازوکار ناکامی از اینمونه

 پیاماد ای روسایایی، جامعاه پایادار اشایغال و خودکفاایی غاذایی، امنیات دیادگاه از و شده کشاورزی  ایزمین

 سااخیار تغییارات باا شهری حاشیه روسیایی  ایسکونیگاه. است ا میت حائز بسیار اقیصادی و فر نگی اجیماعی،

 شاناخیه زماین ارزش رفاین بااال و مهااجرت و جمعیات ساریع رشاد و و خدمات صنعت به کشاورزی از اقیصادی

 صانعیی فرایناد ای. د نادمی دسات از را خاود روسایایی نقاش زمان طول در فزاینده طوربه مناطق، این. شوندمی

 ,2015, 19) انادکرده ایجااد منااطق ایان زماین کااربری در را ایعماده تغییارات شهرنشینی و شدنجهانی شدن،

Eppler et al.) 
 مناابع و محیطیزیسات  ایسیسایم تخریاب ،د ادمی نشاان زمینه این در جهانی بانک توسعه سازمان گزارش

 راسایای در مسایمر تهدیادی ایان و دارد روزافازون حجمای و روناد ،توساعهدرحال کشور ای در ویژهبه طبیعی،

 محیطیزیسات  ایسیسایم و طبیعای مناابع از جاامعی درک رابطاه، این در. شودمی محسو  جوامع پایدار توسعه

 World) اسات الزاماات از دولات  اایحمایت و پایادار توساعه الگوی از پیروی با( ملی اقیصاد پشیوانه عنوانبه)

Bank,1992: 322یکای بدانیم، زیستمحیط حفظ و اجیماعی عدالت اقیصادی، کارآمدی را پایدار توسعه گر(. ا 

 باا رابطاه در (.133: 138۵ سارایی، و تقاوایی)اسات  اراضای از گیاریبهره ازیسبهینه آن تحقق مهم  ایشرط از

 میفااوت رویکارد چناد  اگیریتصامیم در داده، و ورودی یاک عنوانباه زمین به توجه و زمین از اسیفاده الگوی

 عنوانباه انادتومی و دارد باالقوه باازاری ارزش کاال، عنوانبه زمین کالسیک، اقیصاد دیدگاه در. است شدهمطرح

 از کاه یاباد اخیصاا  کااربری حاد بااالترین و بهیارین به باید زمین مورد این در. شود اسیفاده سود کسب وسیله
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-Suslind & CruikShank,1987: 121) شاودمی تعیاین میعاادل بازار سیسیم یک در تقاضا و عرضه روابط طریق

  اایآرایش برای مردم که است ارزشی کنندهبیان که است شدهاسیفاده اجیماعی  ایارزش بعدی، دیدگاه (.276

 ایان(. Kaiser et al,1995: 110) شاوندمی قائال شاانزندگی بارای محیطای عنوانباه زماین کااربری از میفااوتی

. بیننادمی اجیمااعی آماال و فعالیات مطلاو  الگو ای به دسییابی برای گر تسهیل عاملی را زمین کاربری دیدگاه،

 و روح اجیمااعی واحاد ای و( 1979) کاایزر و چاپیین انسان فعالیت  ایسیسیم ،(1981) لینچ کوین خو  شکل

 مادار بازار اقیصادی رقابت انسانی، اکولوژیک  ایتئوری در. کنندمی معرفی خوبیبه را دیدگاه این( 198۵) گییز

 اسایثمار برحساب زماین توسعه ی،مارکسیسی  ایتئوری در و سازدمی مشخص را زمین از اسیفاده شکل فضا، برای

 از اکولوژیاک  اایارزش ساوم، دیادگاه (.Hawley,1960: 44) شاودمی تبیاین دارانسارمایه طریاق از کارگران

 ایان در مفهاوم ساه ،اورتااالنو. گیردمی ریشه انسانی حیات در طبیعی زیستمحیط نقش ٔ  درزمینه میفاوتی مفا یم

 حفاظات و طبیعای  ایسیسایم یکپاارچگی حفظ طبیعی، منابع از کارآمد فادهاسی: کندمی تعریف و تعیین را رابطه

 تهدیاد ای و محیطیزیست تعادل  ایوضعیت اکولوژیک  ایتئوری(. Ortolano,1984: 125) طبیعت از کامل

 ساه طاول در(. Holling & Goldberge,1971: 221) کننادمی توصیف و تشریح را شرایط این با رابطه در مطرح

 و مورداسایفاده در اقیصاادی کاامالً  ایدیادگاه از جاییجاباه ناوعی کاه است شدهمطرح پارادایمی گذشیه، د ه

. اسات زمین کاربری پایداری رویکرد آن و است داده نشان را نگرکل و ترمیعادل رویکردی سویبه زمین، توسعه

 از: اندعبارت پایدار زمین کاربری اصلی بعد سه

 ؛شودمی مربوط لندمدتب افق یک در طبیعی منابع اسیمرار و برداریبهره قابلیت ماندگاری هب که ،معیشیی بعد

 از میفااوتی اناواع یاانم ارتباطاات و بنادیبخش یا بندیترکیب چون ابعادی روی بر که میقابل، وابسیگی بعد 

 دارد؛ تأکید و توجه زمین کاربری

 (.Beinat,1997: 1-14) کندمی گوشزد را آینده  اینسل به نسبت تعهد که اخالقی، بعد 

طبیعای و   ایدیادهپبسیار قدیم اتفاق افیاده است و باا دخالات  ایزمانهتغییرات در کاربری و پوشش زمین از 

ه از زمین را تغییار و انسانی الگوی اسیفاد  ایفعالیت درواقع .(Briassoulis, 2000:7) تانسان  ردو در ارتباط اس

ر بار تغییار کااربری عوامال تأثیرگاذا لای .(Lui et al,2011: 587) د ادمیرا تحت تأثیر قرار  دازانچشمپایداری 

کارده  بندیهدسایزمین در حوزه پیراشهری را در شش حوزه به عوامل مؤثر در عرضه و تقاضای زمین برای توسعه 

ات دسیرسای باه خادم .4. مشخصاات مالکاان زماین 3. اقادامات نظاارتی 2. خصوصیات فیزیکی قطعاات 1 :است

دیگار تغییارات کااربری  ایمطالعهدر . (Lee,1979: 25) گراتوسعهانگیزه  ۶ سهولت دسیرسی به سایت. ۵عمومی 

ای کااربری و تعاامالت پویا اراضی در مقیا  محلی با چهار عامل مهم سازگاری فیزیکی، منطقه بندی، دسیرسای

)تغییار  زیساتمحیطدیگار، سیاسات حفاظات از  رسایبردر . (RIKS BV,2008: 43)اسات  شادهشناخیهاراضی 

روسایایی، چهاار   ایساکونیگاهکاربری کشاورزی به جنگل(، انیقال نیروی کار، توسعه صانعیی و رشاد تکااملی 

 (.Lui et al,2011: 587) عامل اصلی انسانی تأثیرگذار در تغییر کاربری شناخیه شدند

 

 شناسیروش
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ا  دف کلای این پژو ش ب تحلیلی است. -دی و به لحاظ روش، توصیفیپژو ش حاضر به لحاظ  دف، کاربر

و  نظاور اطالعااتمبه ایان  .است شدهانجامبیرجند  تحوالت کاربری اراضی در نواحی روسیایی پیراشهری ارزیابی

، سرشاماری بررسایموردباالدسات حاوزه   ایطرحروش اسنادی )اسیفاده از مقاالت و کیب مرتبط،  2به   اداده

و  مسائولیناحبه باا اسایفاده از مصا)و ...( و روش میادانی  ایماا وارهو تصااویر   انقشاهومی نفو  و مساکن، عم

 لندسات ماا واره هبا مرباوط تصااویر اسات. در بخاش مطالعاات اسانادی از شادهآوریجمعمشا ده و پرسشنامه( 

( یاتمسافر و میریاک ورادیا تصاحیح )شااملLIT تصاحیحات ساطح در ،(USGS) آمریکاا شناسیزمین سازمان

 کااه Flaash روش از مطالعاه ایان در اتمسافری، خطا اای وجاود عادم از اطمیناان منظورباه. اسات شادهاسیفاده

 تعیین و رسازیآشکا جهت بعد مرحله در. گردید اسیفاده ،باشدمی اتمسفری تصحیحات برای روش قدرتمندترین

 تصااویر ساازیآشکار و پاردازش Maximum Likelihood شدهنظارت بندیطبقه روش طریق از ، اکاربری نوع

 و Google Earth صااویرت و نقشاه از کااربری، نقشاه تهیه و منطقه شناسایی منظوربهشد و  انجام زمانی سه بازه در

 ، ایسااال بااه مربااوط ترتیااب بااه ،Aster یرتصاا   و TIRS و OLI ساانجنده شااامل  شاات، لندساات تصاااویر

 افزار ااینرم از نیاز  ااداده وتحلیلتجزیاه و تصااویر پاردازش جهات. گردیاد دهاسیفا 2020،201۵،2010،200۵

Envi،  ArcGIS، Excel مقطاع  در ایماا وارهده از تصااویر کاه در ابیادا باا اسایفا ترتیباینبه .است شدهاسیفاده

بررسی و با در  العهردمطمواراضی محدوده کاربری ساله میزان تغییر  ۵بازه  3( و در 1399تا  1383)ساله  1۵زمانی 

یان ااصالی  سؤالاسخ که نیایج حاصل، پ شودمینظر گرفین سایر اسناد به تحلیل و سنجش میزان تغییرات پرداخیه 

رت ز طیف لیکااپژو ش خوا د بود. در بخش مطالعات میدانی به طراحی و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با اسیفاده 

ایان  ساؤالسخ دومین پا درنهایتصورت گرفیه و  spss افزارنرماسیفاده  اقدام شده است که تحلیل توصیفی آن با

ا افاراد ردوم ایان پاژو ش، جامعاه آمااری  ساؤال. با توجه به تخصصی باودن ما یات کندمیپژو ش را مشخص 

ن فنای( باه میازا و کارشناسان  اد یاری)اعضای شورای اسالمی و اعضای  موردمطالعهمسئول و مطلع در محدوده 

شاگری صاورت تشاکیل داده و از ایان طریاق پرس موردمطالعاهنفر در محدوده  ۶0 مجموعاًدر  ر روسیا و  نفر 1۵

 .گیردمی

میرآبااد، روسایای ا 4ماوردی  صاورتبهدر پژو ش حاضار حاوزه پیراشاهری بیرجناد و  موردمطالعهمحدوده 

 از سوی مرکز آماار ایاران در شدهائهارطبق آمار و اطالعات  درمجموعکه  باشدمی، چهکند و دسیگرد آبادحاجی

و چهکناد باه  آباادحاجی، امیرآباادخانوار دارد. روسایا ای  ۶043نفر در قالب  228۶0، جمعییی معادل 139۵سال 

 ات از بخاشلحاظ تقسیمات اداری سیاسای از تواباع د سایان بااقران و روسایای دسایگرد از تواباع د سایان القاور

میاراکم و از نظار  صاورتبه یی،به لحااظ بافات روسایا موردبررسیی  ا. روسیادباشنمیمرکزی شهرسیان بیرجند 

 .انداسیقراریافیهتوپوگرافی و طبیعی در موقعیت دشیی و اقلیم گرم و خشک 

 

 موردمطالعهجمعیت روستاهای پیراشهری  هایویژگیتقسیمات کشوری و  .1جدول

 شهرسیان بخش د سیان روسیا
 شهرسیان مرکز از فاصله

 جمعیت کل جمعیت مردان جمعیت زنان اد خانوارتعد
 دقیقه کیلومیر

 7177 3۵۵2 3۶2۵ 1847 7 3/7 بیرجند مرکزی باقران امیرآباد

 7749 3881 38۶8 2078 9 8 بیرجند مرکزی باقران آبادحاجی
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 4۵۶9 23۶1 2208 1220 9 8/7 بیرجند مرکزی باقران چهکند

 33۶۵ 1712 1۶۵3 898 9 2/10 دبیرجن مرکزی القورات دسیگرد

 228۶0 11۵0۶ 113۵4 ۶043 )مجموع( موردمطالعهاطالعات جمعییی محدوده 

 2۶1324 132182 129142 74۶۵7 مجموع()اطالعات جمعییی شهرسیان بیرجند 

 139۵ ایران سرشماری عمومی مسکن و نفو ، آمار مرکزمنبع: 
 

 
 نسبت به شهر بیرجند لعهموردمطاموقعیت قرارگیری روستاهای  .1 شکل

 

 های پژوهشیافته
 کاربری اراضیمیزان تغییر

کاه  د ادمیبااد نشاان روسایای امیرآ 1399تاا ساال  1383  ایسالاز  شدهاسیخراجکاربری اراضی   اینقشه

شایرین کاه بی ترتیباینباه .است دادهرخساله برای این روسیا  ۵  ایبازهمیفاوتی در   ایشدتتغییرات کاربری با 

کیاار در ساال   17/177مایالدی باه  200۵ کیار در ساال  ۶۵/23تغییر مربوط به کاربری سکونیگا ی بوده که از 

ا ش بارای اراضای نزولای باوده و بیشایرین کا صاورتبه  ااکاربریروند تغییر ساایر . رسیده است میالدی 2020

 وجودباااین. شاودمیمایالدی مرباوط  2020تاا  201۵سوم زمانی یعنای  یبازهسنگی به   ایرخنمونکشاورزی و 

اربری داشایه کا 2بیان کرد که پیشرفت و توسعه کاربری ساکونیگا ی، دخال و تصارف بیشایری در ایان  توانمی

 .است
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 اخیر سال 1۵ . تغییرات کاربری اراضی روستای امیرآباد در2 شکل

 
 

 
 سال اخیر 1۵روستای امیرآباد در  . سطح تغییر کاربری اراضی3 شکل

 

درصادی  3۵و مثبات باودن نارخ رشاد  موردبررسایساله  1۵در بازه   اکاربریبا توجه به بررسی درصد رشد 

اذعاان داشات رشاد  تاوانمی  ااکاربری( و منفی بودن رشد ساایر 200۵) مبدأکاربری سکونیگا ی نسبت به سال 

 یبازهبرای  شدهتهیهکاربری   اینقشهبا توجه به   مراه بوده است.  اکاربریکاربری سکونیگا ی با تصرف سایر 

از مرکز روسیا  آبادحاجیتغییرات کاربری سکونیگا ی روسیای  شودمیکه مالحظه  طور مان موردبررسیزمانی 

ل تاا ساا 1393ساال  حدفاصالکشت غیرآبی بوده است اماا در   ایزمین مه جهات و اغلب در  در 1393تا سال 

)سامت  غیرآبایجاری گرایش توسعه کاربری سکونیگاه به سمت غربی و جنو  روسایا واقاع در اراضای کشات 

  اایکاربریتغییارات  تاوانمی 2 غر ( و اراضی کشاورزی )سمت جنو ( بوده است. با توجه به جدول شاماره

کاربری سکونیگا ی، با سیر نزولی بیاان کارد. کااربری ساکونیگا ی  جزبهسال اخیر  1۵را در  آبادحاجیروسیای 

  کیاار تجرباه کارده اسات. 3۶/72)باازه ساوم( برابار باا  1393تاا  1388  ایساالنیز بیشیرین توساعه خاود را در 
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و در  آغازشاده 1388مشاخص اسات روناد نزولای اراضای کشااورزی از ساال  ۵شاماره  شاکلکه در  طور مان

که کااربری ساکونیگا ی بیشایرین افازایش را داشایه  ایبازهبرابر با  مان  دقیقاً)بازه سوم( 1393ا ت 1388  ایسال

است، این کاربری بیشیرین کا ش را داشیه که نشانگر تصرف بافت سکونیگا ی در اراضی کشاورزی در آن بازه 

 .باشدمیزمانی 
 

 
 اخیر الس 1۵ در آبادحاجیتغییرات کاربری اراضی روستای  .4 شکل

 

 
 یراخ سال 1۵ در آبادحاجی یروستا یاراض یکاربر رییتغ سطح .۵ شکل

 

بیشیرین تغییار مرباوط باه کااربری ساکونیگا ی باا  د دمینشان  آبادحاجیروسیای   ایکاربریبررسی رشد 

کا ش نااچیز اراضای  د ندهنشانوده که درصد ب -2/4درصد و کمیرین تغییر مربوط به اراضی کشاورزی با  ۶/30

 ساالیخشککه این میزان از رشد منفی در اراضی کشااورزی باا توجاه باه دوره  باشدمیسال اخیر  1۵مربوطه در 

که رشد اراضی سکونیگا ی دخل و تصارفی در اراضای کشااورزی در  رسدنمیطبیعی بوده و به نظر  کامالًمنطقه 
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ساال اخیار نشاان  1۵مربوط به کاربری اراضای روسایای چهکناد در   اینقشهکه  طور ماناین روسیا داشیه است.

میمرکز و با گرایش به سامت شامالی روسایا کاه در  صورتبهکاربری سکونیگا ی( روسیا ) فیزیکیرشد  د دمی

 صاورتبه 1393تاا  1388  ایساالمجاورت محور اصلی دسیرسی قرار دارد بوده است. ایان افازایش بافات باین 

 غیرآبایکشات   اایزمیناین تصرف بیشایر در  د دمینشان   انقشهکه  طور مانحسوسی مشخص بوده است. م

باقران قرار دارد، نداشیه اسات.  کوهرشیهدیم( بوده و تصرفی در اراضی کشاورزی جنوبی روسیا که در مجاورت )

 کاهازآنجاییکاربری کشاورزی  نییجه گرفت در خصو  تغییرات توانمی 7شماره  شکلو  2طبق جدول شماره 

 سالیخشکبینابینی مربوط به   ایبازهبررسی و در سال مقصد تغییر چندانی نداشیه است لذا تغییرات  مبدأدر سال 

 اخیر جبران شده است.  ایسالبوده که در 

 

 
 اخیر سال 1۵ اراضی روستای چهکند در کاربری .6 شکل

 

 
 سال اخیر 1۵. سطح تغییر وسعت کاربری روستای چهکند در 7 شکل
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 8۵/23ا در روسیای چهکند نیاز بیشایرین رشاد مرباوط باه کااربری ساکونیگا ی با 2با توجه به جدول شماره 

درصادی  ۵/1۶کاا ش  منزلاهبهکه  باشدیمدرصد  -۵/1۶سنگی با   ایرخنموندرصد و کمیرین رشد مربوط به 

وسایا باا دخال و رگفت رشد کاربری سکونیگا ی در این  توانمیاست فلذا  موردبررسیزه این کاربری در طی با

طباق  ده اسات.صاورت گرفیاه در اراضای کشااورزی نباو وساز ایساختسنگی بوده و   ایرخنمونتصرف در 

میمرکاز و در جهات  صاورتبه، جهت توسعه بافت سکونیگا ی روسیای دسیگرد شدهاسیخراجکاربری   اینقشه

یگا ی شادت رشاد بافات ساکون بیشایرین مواصالتی اصلی به شاهر باوده اسات. شمالی روسیا و نزدیکی به محور

راضای کشات دیام و  کیاار و در ا 09/1۵1برابار باا  1399تا  1393  ایسالبه بازه زمانی سوم مصادف با  مربوط

 اربری کشااورزیکوسیایی است که تنها ر موردمطالعهسنگی بوده است. این روسیا در میان محدوده   ایرخنمون

کشااورزی در  واذعان داشت که  ر دو کااربری ساکونیگا ی  توانمیسال اخیر سیر صعودی داشیه است.  1۵در 

شااورزی کزمانی یکسانی شدت داشیه و این موضوع ناشای از رشاد جمعیات و اشایغال سااکنین در حاوزه  یبازه

 خوا د بود.

 
 اخیر سال 1۵ ستگرد درکاربری اراضی روستای د .8 شکل

 
 ریاخ سال 1۵ دردستگرد  یروستا یکاربر وسعت رییغسطح ت .9 شکل
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 3یفااوت از م کاامالًدر روسایای دسایگرد   ااکاربریگفات تغییار وساعت  تاوانمی 2بر اسا  جدول شماره 

شااورزی و کمثبات نداشایه بلکاه در اراضای  سال اخیر رشاد 1۵روسیای دیگر بوده و تنها اراضی سکونیگا ی در 

اکن ی جمعیات سااراضی غیر کشت آبی نیز در این بازه زمانی شا د رشد مثبت  سییم که با توجه به بافت اجیماع

 وقعیاتم باه توجاه از اشیغال برخی از ساکنین روسیا به کشاورزی با میأثردر این روسیا، افزایش اراضی کشاورزی 

 .باشدمی افکنه مخروط در آن قرارگیری و روسیا این توپوگرافی

 

 سال اخیر 1۵در  موردمطالعهروستاهای محدوده  هایکاربری. تغییرات وسعت 2 جدول

 سال بررسی نام روسیا
  کیار() وسعت کاربری

 مساحت کل روسیا ی سنگی ارخنمون اراضی غیر کشت آبی اراضی کشاورزی اراضی سکونیگا ی

 امیرآباد

1383 ۶۵/23 8۵/181 ۵4/178 31/80 34/4۶4 

1388 8۶/8۵ 20/188 ۶0/172 28/۵0 34/49۶ 

1393 43/101 ۶0/172 94/94 92/100 90/4۶9 

1399 17/177 90/128 81/113 3۶/20 2۶/440 

 - -۶0/12 -۵9/12 -88/9 14/3۵ درصد رشد

 آبادحاجی

1383 ۶8/8 27/102 04/3۶2 ۵۵/92 ۵۶/۵۶۵ 

1388 88/44 043/123 3۵/39۶ 39/41 ۶7/۶0۵ 

1393 71/187 89/88 9۵/310 21/۵۶ 30/۵73 

1399 ۶3/30 ۵۵/80 90/288 2۵/2۶ 30/۵73 

 - 8۶/110 -49/14 -27/4 49/2۶ درصد رشد

 چکهند

1383 84/4۵ 71/31 ۶۵/214 14/7۶ 43/۵83 

1388 ۶2/72 ۵8/23 8۶/22۶ 01/۵2 00/349 

1393 44/111 73/1۶ 88/241 ۶3/32 30/348 

1399 8۵/23 88/27 47/19۶ ۶4/18 88/3۶3 

 - -۵۵/1۶ -07/۶ -22/1 79/28 درصد رشد

 دسیگرد

1383 31/3۵ 23/۵9 93/180 4۵/314 4۵/3۵4 

1388 0۵/۶2 ۶8/80 21۵ 82/133 42/۵83 

1393 14/213 71/۶۵ 81/279 08/1۵1 82/4۶4 

1399 99/30 09/11۶ ۶9/212 22/۵1 ۶۶/۵۵8 

 - -2۶/4۵ 84/4 41/9  99/30 ددرصد رش

 1399پژو ش،   اییافیه منبع:

 

روسایای  باید بیان کرد که در خصو  رشد اراضی سکونیگا ی، موردمطالعهدر نگا ی کلی به رشد محدوده 

آن تحاوالت جمعییای ایان  تبعباهسال اخیر داشیه است کاه  1۵درصد رشد بیشیرین تحول را در  14/3۵امیرآباد با 

شااورزی در تحاول در اراضای ک بیشایرین خوا اد باود. موردمطالعاهز بیشیر از سایر روسایا ای محادوده روسیا نی

یرآبااد شاا د درصد صورت پذیرفیه است با این تفااوت کاه در روسایای ام 9روسیا ای امیرآباد و دسیگرد معادل 

 آبااداجیح ،امیرآباد ای در روسیا  م نین کا ش و در روسیای دسیگرد شا د افزایش اراضی کشاورزی  سییم.

کشات  درصد رشد اراضای غیار 4و چهکند اراضی غیر کشت آبی کا ش داشیه است و تنها در روسیای دسیگرد 

 آبی را شا د  سییم.
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  اکاربریارزیابی کیفی تغییر 

مانی ازی زبارزیابی کیفیت تحوالت کاربری اراضی تصویری گویا از منظر و چگونگی رخداد تحوالت در 

 ،گی کاربری اراضیدر ارزیابی کیفی جهت بررسی چگون معموالً. د دمیانعکا   خوبیبهرا  بررسیمورد

وابسیگی،   ایشاخص یشیر،بضرورت ا میت و که در این تحقیق بسیه به  گیردمیمخیلفی مدنظر قرار   ایمؤلفه

 ارشناسانشورا و ک یار اعضایکیبی که در اخی  ایپرسشنامهسازگاری و مطلوبیت در برداشت میدانی از طریق 

و از  spss افزارنرمآن از  بندیجمعتحلیل و  منظوربهواقع شد و  موردبررسید یاری  ر روسیا قرار گرفت 

 .باشدمینیایج حاصل به شرح زیر آنالیز ای توصیفی آن اسیفاده شد که 
 

 
 موردمطالعهروستاهای  هایکاربری. ارزیابی کیفی 10 شکل

 
 گیشاخص وابسی

ورت یگر و میزان ضردر کنار یکد  اآنمخیلف به یکدیگر و جانمایی   ایکاربریعملکرد نسبت وابسیگی 

، ۵ه . با توجه به نمودار شمارباشدمیموضوع شاخص وابسیگی   اکاربریسایر مکمل  عنوانبه کاربری  روجود 

خیر در محدوده اسال  1۵ ریافیهتغیی  ایکاربریصورت پذیرفیه برای سنجش وابسیگی   ایبررسینییجه 

 دیگریکرد به ظ شعاع عملککه به لحا  اییکاربری بر دسیرسی و فاصله تأکیداز طریق پرسشنامه و با  موردمطالعه

و  مسئلهنظر مین ا رار داشیه و ازقروسیا در طیف زیاد  4 ر   ایکاربری وابسیگی در که د دمینشان ، اندوابسیه

( مشخص 3ول شماره جد)روسیا  4با مقایسه میانگین شاخص وابسیگی  بیندراینارد. نیز وجود ند ایدغدغه

 ار دارد.بیشیرین وابسیگی در روسیای امیرآباد و کمیرین وابسیگی در روسیای دسیگرد قر شودمی
 شاخص سازگاری 

 جواری مکیفیت  درواقعو در کنار یکدیگر   اکاربریانواع  قرارگیریچگونگی در شاخص سازگاری 

شده است. به  قرارگرفیه، مالک ارزیابی جوار م  ایکاربریسنخیت و  مخوانی فعالیت  با رویکرد  اکاربری

، شاخص سازگاری  اکاربریآسایش و ارتباط منطقی  مؤلفهبر  تأکیداین جهت در پرسشنامه مربوطه با تکیه و 

بیانگر آن است که تحوالت  ۵ق نمودار شماره شد. نییجه حاصل از این ارزیابی طب قرارگرفیهمورد ارزیابی 
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حد  موردمطالعهروسیای  4ساله اخیر در  ر  1۵جدید در بازه  ایجادشده  ایکاربریکاربری صورت پذیرفیه و 

توجه به جدل ذیل شاخص سازگاری در روسیای  ابزیادی از سازگاری را طبق نظر کارشناسان داشیه است 

به  آبادحاجیدر روسیای  تغییریافیه  ایکاربریبوده و این بدین معنی است که  سایر روسیا ا بیشیر آبادحاجی

عملکرد سازگار با یکدیگر دارند، در وضعیت بهیری است البیه با مقایسه عددی   اییکاربریبا  جواری ملحاظ 

که وضعیت مشخص است  شودمی( 8۵/2میانگین این شاخص که مربوط به روسیای امیرآباد ) ترینپایینبا 

 تفاوت چشمگیری ندارد. موردمطالعهدر حالت ماکسیمم و مینیمم محدوده   اکاربریسازگاری 
 شاخص مطلوبیت

ما یت اصلی شاخص مطلوبیت در  ،چگونگی و نسبت تناسب  ر کاربری با خصوصیات مکانی آن

. در باشدمی  اکاربری درست یابیمکانکه دغدغه اصلی آن  رودمیکیفی کاربری اراضی به شمار   ایبررسی

ارشناسان )اعضای ک، نظر موردبررسیسال اخیر در سایت  1۵در  تغییریافیه  ایکاربریخصو  بررسی مطلوبیت 

 ی مسیقر از حیاجدید در اراض  ایکاربری  ایویژگیشورا و کارشناسان د یاری  ر روسیا( در خصو  

 رسش قرارورد پمجاری  عملکرد ایمیناسب با فعالیت و  اندازه، ابعاد، موقعیت قرارگیری، شیب و توپوگرافی

ن تحقق و توزیع این که مشخص است میزا طور ماناست.  شدهارائه ۵گرفت که نیایج آن در نمودار شماره 

 تردقیق صورتبه وجودااینبیکسان و برابر با طیف زیاد بوده است.  صورتبه تقریباًروسیا  4شاخص نیز برای  ر 

لوبیت را کمیرین میزان مط آبادحاجیاذعان داشت روسیای چهکند باالترین میزان مطلوبیت و روسیای  توانمی

 .اندداشیهروسیا با یکدیگر  4تنها در مقایسه کلی 

 

 سال اخیر 1۵در  موردمطالعهمحدوده  تغییریافته هایکاربری درکیفی  هایشاخصمیانگین  .3جدول 

 دسیگرد چهکند دآباحاجی امیرآباد نام روسیا ا

 93/2 0۶/3 03/3 3۶/3 میانگین شاخص وابسیگی

 9۵/2 0۵/3 30/3 8۵/2 میانگین شاخص سازگاری

 2۵/3 4۵/3 ۵۵/2 80/2 میانگین شاخص مطلوبیت

 1399پژو ش،   اییافیهمنبع: 

 

  اکاربری ینوضعیت کیفی ماحصل از تغییرات به وجود آمده در ب ،یابدمیآن ه پس از تغییر کاربری ا میت 

 تغییریافیه  ایربریکاکه در پژو ش حاضر با سه شاخص وابسیگی، سازگاری و مطلوبیت ارزیابی کیفی  باشدمی

 طالعهموردمروسیای  4ر و وضعیت مشابه در    اکاربریمناسب و میوسطی در بین  نسبیاًوضعیت  د ندهنشان

 .شودمی بینیپیش. باشدمی

 

 گیرینتیجه
نیروی انسانی الزم برای بازار اای کاار و توساعه اقیصااد ملای و محلای  تأمینمنابع  ترینمهماز مهاجرت یکی 

ما در دو د ه گذشیه پدیده گذار به شهرنشینی را تجربه کرده و روند انیقال جمعیت از روسیا به شاهر  کشور است.

و اقیصاادی خوا اد باود.   م چنان ادامه دارد، پدیاده مهااجرت موضاوعی درخاور توجاه پژو شاگران اجیمااعی
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انیظاار  درواقاعمهاجرت گا ی در جهت ارتقای سطح زندگی روسیاییان و دسییابی ایشان به موا ب توسعه اسات. 

، بگیرناد قاراردر روسایا  ماندهباقیمهاجران روسیا به شهر با اقدام به مهاجرت در پایگا ی فراتر از جمعیت  رودمی

به سطح زندگی  مسان با شاهریان دسات پیادا کنناد،  توانندمید به نقاط شهری آیا مهاجران پس از ورو کهایناما 

 باألخص(. در کشور ما 2-۵: 1387عباسی، ) نمودارائه  ایفرضیهدر مورد آن از پیش  تواننمیموضوعی است که 

  اایکاربریروسایا باه شاهر ای مرکازی موجاب افازایش و گسایرش ساطوح   اایمهاجرتدر د ه اخیر روناد 

کاه  ایمسائلهشاهر ا باه ساکونیگاه مهااجرین شاده اسات؛  یحوماهکشااورزی   اایکاربریراشهری و تبادیل پی

دردسر ای زیادی برای شهر ای بزرگ در  ر اسیان به وجود آورده و دغدغه اصلی و جادی بارای برناماه ریازان 

نیاایج باه شارح  ردمطالعهموصورت گرفیه در محدوده   ایبررسی. با توجه به شودمیشهری و روسیایی محسو  

 است: طرحقابلذیل 

ا د شنیز  روند تغییرات کاربری اراضی سکونیگا ی  مزمان با رشد جمعیت شهری در روسیا ای پیرامونی -

اسکان  تأمین منظوربهجود و بوده است که به دلیل عدم گنجایش بافت سکونیگا ی مو ایمالحظهقابلافزایش 

 .باشدیم موردمطالعهاورزی و زراعی دیم جزو موارد مشیرک روسیا ای جمعیت دخل و تصرف به اراضی کش

تنها در بازه  ت کهبوده اس 1393-99و  1383-88  ایسالبیشیرین تغییر کاربری در روسیای امیرآباد در دو بازه  -

ه ی ببری کشاورزکشاورزی و کشت دیم  مراه بوده است بنابراین تغییر کار  ایکاربریدوم با رشد منفی 

است در بازه  ذکرشایاناتفاق افیاده است.  98تا  1393  ایسالسکونیگا ی در این روسیا بیشیر حدفاصل 

 ابت بوده است.در این روسیا ث  اکاربریتغییر  1393-88  ایسال

 70معادل افزایش  برابر و 1393-99و  1388-93رشد کاربری سکونیگا ی در دو بازه  آبادحاجیدر روسیای  -

 30 با حدود 1393-99ه در  مین روسیا اراضی غیر کشت آبی تنها در باز کهدرحالیدر  ر بازه بوده است   کیار

  کیار کا ش مواجه بوده است.

 کیار داشیه  40حدود  و معادل 1393-99  ایسالروسیای چهکند بیشیرین رشد سکونیگا ی خود را در بازه  -

ین سنگی بوده و کمیر  ایرخنمونا دخل و تصرف کاربری است. در این روسیا رشد کاربری سکونیگا ی ب

 مسکن در این روسیا بوده است. تأمینو  وسازساختتغییر کاربری کشاورزی در جهت 

با رشد  اموردبحآن در بازه   ایکاربریاست که تمامی  موردمطالعهروسیای دسیگرد تنها روسیایی از محدوده  -

 کیار کاربری سکونیگا ی  1۵1معادل  1393-99  ایسالتنها در بازه  مثبت  مراه بوده است و علیرغم اینکه

بی آکشاورزی، غیر کشت   ایکاربرینداشیه ولیکن   اکاربری،  یچ دخل و تصرفی در سایر یافیهگسیرشآن 

 نیز  مراه با رشد کاربری سکونیگا ی رشد کرده است.

اتفاق  موردمطالعهغییر کاربری در محدوده تبیشیرین  1393-99  ایسالدر بازه  موردمطالعه  ایسالدر بین  -

 بوده است. روسیا ااز سایر  ترمحسو افیاده است که در دو روسیای امیرآباد و دسیگرد 

و مطلوبیت میفاوت  شاخص وابسیگی، سازگاری 3بر اسا   موردمطالعهدر روسیا ای  شدهانجامکیفیت تغییرات  -

م نین سازگاری  داشیه است   م بهبیشیرین وابسیگی را  3۶/3ا میانگین بوده و تغییرات روسیای امیرآباد ب

بوده است. شاخص  بیشیرین مقدار 30/3با میانگین  آبادحاجیتغییرات کاربری صورت پذیرفیه در روسیای 

بوده  4۵/3نگین رابر با میادر روسیای چهکند بیشیر از سایر روسیا ا و ب تغییریافیه  ایکاربریمطلوبیت در بین 

 است.
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هاجر م سرریز جمعیت اسکان در این روسیا ا،  ایمزیتبا توجه به پیراشهری بودن و  موردمطالعهدر محدوده  -

 جازغیرمدر اراضی  یغیررسم وساز ایساختبا آن فقر جمعیت مهاجرت دلیل  توأمدلیل اصلی کمبود مسکن و 

 .باشدمی

و  آبادحاجیای این پژو ش صورت گرفت دو روسی درروند روسیا اکه با کارشناسان امور   اییمصاحبهطبق 

ر فقار جمعیات مهااج ودغدغه اصلی توسعه در حال حاضر و آتی روسیا نام بردند  عنوانبهدسیگرد از این موضوع 

اعضاای  وباا د یااران  گرفیاهانجام  ایمصااحبه. باا توجاه باه دانسیندمی غیرمجازو  غیررسمیرا تنها دلیل اسکان 

در خاارج  وسازساخت در خصو  تغییر کاربری، مسئله ترینمهم موردمطالعهسالمی روسیا ای محدوده شورای ا

نیازمناد توجاه  و با عادم رعایات اسایاندارد ای الزم اسات کاه خاود نیاز غیررسمی صورتبهاز محدوده روسیا و 

را  الاذکرفوقکردن ماوارد  وقمعقلعالزم در راسیای   ایرسیدگیمسئولین مربوطه جهت اعمال اقدامات قانونی و 

 .طلبدمی
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