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وحید ریاحی؛ دانشیار گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
سیده سعیده بیرقی؛ 1کارشناسی ارشد گروه جغرافیای انسانی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.

چکیده

امروزه مهمترین مسئلهای که شهر ای ایران با آن مواجه سیند ،تغییرات وسیع کاربری اراضی کشاورزی فضاا ای
پیراشهری است .اثرات تغییرات کاربری اراضی کشاورزی ازجمله رواج سرمایهداری نامولد و بورسی شدن زمین در
اطراف شهر ا ،باألخص مراکز اسیان ا مشهود است .پژو ش حاضر به بررسی میزان تحوالت  1۵سال اخیر تغییرات
کاربری اراضی پیراشهر بیرجند در اسیان خراسان جنوبی میپردازد .داده ای تحقیق به  2روش اسنادی و روش میدانی

واژههااای جمعآوریشده است .در بخش مطالعات اسنادی از تصاویر مربوط به ما واره لندست ساازمان زمینشناسای آمریکاا
( ،)USGSدر سطح تصحیحات  LITو در بخش مطالعات میدانی از پرسشنامه و مصاحبه اسیفادهشده است .جامعاه
کلیاادی
کااااااااربری آماری شامل اعضای شورا ای اسالمی و د یاران محدوده موردمطالعه است .پرسشنامه اا درمیاان  ۶0نفار توزیاع و
اراضاااااای ،تکمیلشده است .نیایج تحقیق نشان مید د که نخست وسعت اراضی دارای تغییر کاربری در سال ای موردمطالعه از
روساااایا ای حدود  24کیار در سال  1383به حدود  177کیار در سال  1399رسیده است بعالوه بیشیرین افزایش تبدیل اراضی
پیراشاااهری ،پیراشهری بیرجند به کاربری مسکونی در قسمت شمالی بوده است و درنها یت این تحقیق نشان داد که تأمین مسکن و
ساختوساز غیررسمی مهمترین دالیل مهاجرت به پیراشهر بیرجند و ا فزایش سطح پیراشهری در این شهر بوده است.
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شهر بیرجند.

مقدمه

کاربری زمین معادل فارسی اصطالح انگلیسی  Land useاست .از نظر لغوی به معنی اسایفاده از زماین اسات و
شامل رگونه اسیفادهای از زمین میشود (شیعه .)120 :1391 ،اصطالح و مفهوم کاربری زماین ،ابیادا در غار و
بهمنظور نظارت دولت ا بر نحوه اسیفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد؛ ولی مراه باا گسایرش ساریع
شهرنشینی و رشد برنامهریزی شهری و منطقهای ،ابعاد و محیوای این مفهوم روزبهروز وسیعتر شده است (زیااری،
 .)2 :1400ورود این اصطالح کلی در حوزه برنامهریزی سبب توسعه بار معنایی و مفهومی آن شاد .ایان اصاطالح
نخست در مطالعات شهری اسیفاده شد ،سپس در راسیای تهیه برنامه ای دایت و توسعه کالبدی روسیایی ،به ایان
عرصه نیز وارد شد (شیعه.)120 :1391 ،
موضوع کاربری زمین در ارتبااط باا روسایا ،مفهاوم نخسایین میفااوتی باا شاهر دارد و بار اساا

بررسای ای

گوناگون که در منابع مخیلف فارسی و غیرفارسی انجام شد نیز مفهوم کاربری زماین روسایا ،در نگااه نخسات باه
پوشش زمین در قالب مزارع وسیع ،اراضی جنگلای ،دیمزار اا و مازارع کشات آبای و مانناد آن اطاالق میشاود.
مطالعه و شناخت کاربری زمین ،زیربنای تجزیهوتحلیل و برنامهریزی کاربری زمین محسو

میشاود ( Kaiser et

 .)al,1995: 13چاپین از پیشکسوتان و صاحبنظران کاربری اراضی شهری ،برنامهریزی کاربری اراضای را نحاوه
تقسیم زمین و مکان بهینه برای مصارف و کاربرد ای مینوع زندگی تعریف مینماید ( Chapin & Kaiser,1978:

.)15
در طول حیات شهر ای ایران میتوان دو سناریوی رشد را مشا ده کرد :یک سناریوی رشد افقی آرام یا رشد
ارگانیک که تا عصر پهلوی و بخصاو

قبال از اصاالحات ارضای د اه  40شمسای ،بار توساعه فیزیکای شاهر ا

حاکمیت داشیه و مشخصه عمده آن درونریزی جمعیت شهر در خود بوده است .سناریوی دیگر رشد افقی ساریع
یا غیر ارگانیک که تقریباً مربوط به  30سال گذشایه اسات .ساناریوی اخیار ،شاهر ا را دچاار مشاکالت میعاددی
ازجمله نابودی بخشی از اراضی کشاورزی اعم از باغی و زراعی کرده است (تقوایی و سرایی.)133 :138۵ ،
در کشور ما ایران نیز مگام با توساعه صانعیی و اقیصاادی کشاور و م ناین رشاد جمعیات ،توساعه و ایجااد
غیرمنطقی شهر ا و شهرک ا در اراضی زراعی و باغی حاشیه شهر ا و تبدیل غیار کارشناساانه و معقاول روسایا ا
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که تا دیروز روسیا بودهاند و با جمعیت کم روسیایی تبدیل باه شاهر گردیدهاناد و ازاران کیاار از مرغاو ترین
اراضی کشاورزی و مسیعد برای کشاورزی را تحت عنوان محدوده و حریم شاهر و عادمحمایت ای مهجانباه از
جامعه کشاورزی کشور ،و عدم برخورد قاطع و قاانونی باا میجااوزین باه اراضای کشااورزی ،اطالاه رسایدگی باه
پرونده ای تغییر کاربری غیرمجاز ،و عدم اجارای باهموقع احکاام قلعوقماع صاادره از محااکم قضاایی باه دالیال
غیرقانونی و مصلحتاندیشی ای غیرمنطقی توسط برخی از مسائولین محیارم دسایگاه ای اجرایای در برخاورد باا
میجاوزین به تخریب اراضای زراعای و باغ اا و  ...تغییار کااربری اراضای کشااورزی افزایشیافیاه اسات (قنباری
شیرسوار.)3 :1397 ،
در اسیان خراسان جنوبی ،بیرجند بهعنوان مرکز اسیان در د ه  1380بهویژه پس از انیخا شدن بهعنوان مرکاز
اسیان با رشد شیابان شهرنشینی روبرو شده است بهطوریکه در سال  1/۵2 ،1370درصد از کل اراضی کشااورزی
تغییر کاربری یافیه و در سال  1390با افزایش  1۵درصدی نسبت به ابیادای دوره ،باه  1/7۵درصاد از کال اراضای
کشاورزی رسیده است .به نظر میرسد رشد شدید نیاز به زمین برای توسعه شهر ا و مناطق صنعیی حاشایه شاهر ا،
دلیل اصلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی بوده است .البیه بدیهی است کاه افازایش جمعیات و نیااز باه گسایرش
مناطق مسکونی و ایجاد واحد ای صنعیی و خدماتی جهت اشیغالزایی ،سبب بروز پدیاده تغییار کااربری اراضای
کشاورزی شود (عسگری.)۶-2 :1391 ،
رشد شیابان شهرنشینی در بیرجند و به تبع توسعه فیزیکی آن ،روسیا ای حوزه بالفصل خود را تحت تأثیر قرار
داده است .با توجه به ا میت موضوع کاربری زمین و تأثیرات تحوالت آن بار ابعااد مخیلاف کالبادی ،اجیمااعی،
اقیصادی و  ...درروند توسعه فضا ای پیراشاهری ،محادوده موردبررسای در ایان پاژو ش 4 ،روسایا از شهرسایان
بیرجند انیخا شده که  24000نفر از جمعیت  ۵2000نفری جمعیت روسیایی این شهرسیان را باه خاود اخیصاا
داده است .این موضوع ا میت بررسی را در این حوزه نشان مید د .ر  4روسیای انیخا شده دارای طرح اادی
بوده و یکی از مؤلفه ای اساسی طرح ای ادی این روسیا ا که اصلیترین و کاربردیترین نییجه طرح محساو
میشود ،برنامهریزی کاربری اراضی روسیاست.
برنامهریزی کاربری زمین ،در این طرح ا شاامل دو محاور اساسای مطالعاه کااربری زماین و بارآورد نیاز اای
مربااوط بااه کاااربری زمااین اساات .نیاز ااای قاباال باارآورد در ایاان روساایا ا شناخیهشااده و برنامااهریزی انجامشااده
دربرگیرنده نیاز ای عملکرد روسیا بوده ،نظیر کاربری ای مخیلف مسکونی ،آموزشی ،بهداشایی ،درماانی و  ...و
زمین موردنیاز ر یک از این کاربری است .برنامهریزی زمین روسیا بر پایه نیایج و یافیه ای مطالعاات بخش اای
قبل درزمینهٔ اوضاع اقیصادی ،اجیماعی و محیطی روسیا صاورت گرفیاه اسات .پاژو ش حاضار ضامن بررسای
تغییرات کاربری اراضی روسیایی در حوزه انیخابی با توجه به طرح ای فرادست و با اسیفاده از تصاویر ماا وارهای
در سه بازه زمانی در سال ای  1383تا  1399در تالش است تا به پرسش ای ذیل پاسخ د د:
-

روند تحوالت کاربری اراضی در روسیا ای پیراشهری بیرجند چگونه است؟

-

تحوالت کاربری اراضی در روسیا ای موردمطالعه تا چه میزان با شاخص ای ارزیابی کاربری اراضی میناسب
است؟
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تغییرات پوشش و کاربری اراضی از گذشیه ای دور در سطح زمین مطرح بوده که معموالً این تغییرات باه دو
صورت ایجاد میگردد ،نوع اول تغییرات ،بهوسیله عوامل طبیعی و نوع دوم تغییراتی اسات کاه بهوسایله انساان بار
روی زمااین در بهرهباارداری از منااابع آن ایجاااد میشااود .ایاان فعالیت ااا باعااا از بااین رفااین جنگل ااا ،زمین ااای
کشاورزی و مراتع شده و درنییجه شهر ا و مناطق صنعیی در سطح زمین نمود پیادا میکنناد .تحقیقاات نشاان داده
است که بهرهبرداری ای بیرویه انسان از محیط طبیعی در اکثر نقاط جهان باعاا تغییارات زیاادی در کااربری و
پوشش اراضی گردیده که بیشیر این تغییرات مخر و زیانبار بوده است (شفیعی.)33 :138۵ ،
عوامل طبیعی نظیر تغییرات آ و وایی دورهای و فعالیت ای انسانی م ون جنگالزدایی ،حاذف پوشاش
گیا ی و توسعه شهری فرسایش زمین را رقم میزنند که باعا تغییرات کااربری زماین و پوشاش زماین میشاوند
( .)Zhihui et al, 2015:9در این میان تأثیر فعالیت اای انساانی بار توزیاع فضاایی کااربری اراضای عامال اصالی
الگوی تغییر کاربری زمین شناخیهشده است و تغییرات عمدهای را در مدتی کوتااه موجاب میشاود ( Gao et al,

 .)2015:6در حال حاضر مهمترین مسئلهای که بسیاری از شهر ا با آن مواجه سیند مسئله تغییرات وسیع کااربری
اراضی کشاورزی فضاا ای پیراشاهری اسات .بیشایر شاهر ای جهاان ،ازجملاه شاهر ای کشاور ماا را ،زمین اای
کشاورزی قابلکشت و باغ ا احاطه کرده است .در غالب موارد اساسااً وجاود ایان زمین اا و وجاود آ موجاب
احداث شهر و گسیرش بعدی آن شده و رقدر این زمین ا و مقدار آ موجاود بیشایر باوده ،شاهر نیاز گسایرش
بیشیر یافیه و بر جمعیت آن افزودهشده است ( اشمی.)3۶۵ :1370 ،
تغییر کاربری اراضی کشاورزی پس از کمآبی ،دومین مشکل اساسای کشااورزی ایاران محساو میشاود و
نمونهای از ناکامی سازوکار بازار در حفظ محیطزیست به شمار میرود .این امار سابب ناابودی بخاش اعظمای از
زمین ای کشاورزی شده و از دیادگاه امنیات غاذایی ،خودکفاایی و اشایغال پایادار جامعاه روسایایی ،پیاماد ای
اجیماعی ،فر نگی و اقیصادی بسیار حائز ا میت است .سکونیگاه ای روسیایی حاشیه شهری باا تغییارات سااخیار
اقیصادی از کشاورزی به صنعت و خدمات و رشاد ساریع جمعیات و مهااجرت و بااال رفاین ارزش زماین شاناخیه
میشوند .این مناطق ،بهطور فزاینده در طول زمان نقاش روسایایی خاود را از دسات مید ناد .فرایناد ای صانعیی
شدن ،جهانیشدن و شهرنشینی تغییارات عمادهای را در کااربری زماین ایان منااطق ایجااد کردهاناد (,2015 ,19
.)Eppler et al

گزارش سازمان توسعه بانک جهانی در این زمینه نشاان مید اد ،تخریاب سیسایم ای زیساتمحیطی و مناابع
طبیعی ،بهویژه در کشور ای درحالتوساعه ،روناد و حجمای روزافازون دارد و ایان تهدیادی مسایمر در راسایای
توسعه پایدار جوامع محسو میشود .در این رابطاه ،درک جاامعی از مناابع طبیعای و سیسایم ای زیساتمحیطی
(بهعنوان پشیوانه اقیصاد ملی) با پیروی از الگوی توساعه پایادار و حمایت اای دولات از الزاماات اسات ( World

 .)Bank,1992: 322اگر توسعه پایدار را کارآمدی اقیصادی ،عدالت اجیماعی و حفظ محیطزیست بدانیم ،یکای
از شرط ای مهم تحقق آن بهینهسازی بهرهگیاری از اراضای اسات (تقاوایی و سارایی .)133 :138۵ ،در رابطاه باا
الگوی اسیفاده از زمین و توجه به زمین باهعنوان یاک ورودی و داده ،در تصامیمگیری ا چناد رویکارد میفااوت
مطرحشده است .در دیدگاه اقیصاد کالسیک ،زمین بهعنوان کاال ،ارزش باازاری باالقوه دارد و میتواناد باهعنوان
وسیله کسب سود اسیفاده شود .در این مورد زمین باید به بهیارین و بااالترین حاد کااربری اخیصاا
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طریق روابط عرضه و تقاضا در یک سیسیم بازار میعاادل تعیاین میشاود (Suslind & CruikShank,1987: 121-

 .)276دیدگاه بعدی ،ارزش ای اجیماعی اسیفادهشده است که بیانکننده ارزشی است که مردم برای آرایش اای
میفااوتی از کااربری زماین باهعنوان محیطای بارای زندگیشاان قائال میشاوند ( .)Kaiser et al,1995: 110ایان
دیدگاه ،کاربری زمین را عاملی تسهیل گر برای دسییابی به الگو ای مطلاو فعالیات و آماال اجیمااعی میبینناد.
شکل خو کوین لینچ ( ،)1981سیسیم ای فعالیت انسان چاپیین و کاایزر ( )1979و واحاد ای اجیمااعی روح و
گییز ( )198۵این دیدگاه را بهخوبی معرفی میکنند .در تئوری ای اکولوژیک انسانی ،رقابت اقیصادی بازار مادار
برای فضا ،شکل اسیفاده از زمین را مشخص میسازد و در تئوری ای مارکسیسیی ،توسعه زماین برحساب اسایثمار
کارگران از طریاق سارمایهداران تبیاین میشاود ( .)Hawley,1960: 44دیادگاه ساوم ،ارزش اای اکولوژیاک از
مفا یم میفاوتی درزمینهٔ نقش محیطزیست طبیعی در حیات انسانی ریشه میگیرد .اورتااالنو ،ساه مفهاوم در ایان
رابطه را تعیین و تعریف میکند :اسیفاده کارآمد از منابع طبیعی ،حفظ یکپاارچگی سیسایم ای طبیعای و حفاظات
کامل از طبیعت ( .)Ortolano,1984: 125تئوری ای اکولوژیک وضعیت ای تعادل زیستمحیطی و تهدیاد ای
مطرح در رابطه با این شرایط را تشریح و توصیف میکنناد ( .)Holling & Goldberge,1971: 221در طاول ساه
د ه گذشیه ،پارادایمی مطرحشده است کاه ناوعی جاباهجایی از دیادگاه ای کاامالً اقیصاادی در مورداسایفاده و
توسعه زمین ،بهسوی رویکردی میعادلتر و کلنگر را نشان داده است و آن رویکرد پایداری کاربری زمین اسات.
سه بعد اصلی کاربری زمین پایدار عبارتاند از:
بعد معیشیی ،که به ماندگاری قابلیت بهرهبرداری و اسیمرار منابع طبیعی در یک افق بلندمدت مربوط میشود؛
بعد وابسیگی میقابل ،که بر روی ابعادی چون ترکیببندی یا بخشبنادی و ارتباطاات میاان اناواع میفااوتی از
کاربری زمین توجه و تأکید دارد؛
بعد اخالقی ،که تعهد نسبت به نسل ای آینده را گوشزد میکند (.)Beinat,1997: 1-14
تغییرات در کاربری و پوشش زمین از زمانهای بسیار قدیم اتفاق افیاده است و باا دخالات پدیاده ای طبیعای و
انسان ردو در ارتباط است) . (Briassoulis, 2000:7درواقع فعالیت ای انسانی الگوی اسیفاده از زمین را تغییار و
پایداری چشمانداز را تحت تأثیر قرار مید اد ( .)Lui et al,2011: 587لای عوامال تأثیرگاذار بار تغییار کااربری
زمین در حوزه پیراشهری را در شش حوزه به عوامل مؤثر در عرضه و تقاضای زمین برای توسعه دسایهبندی کارده
است .1 :خصوصیات فیزیکی قطعاات  .2اقادامات نظاارتی  .3مشخصاات مالکاان زماین  .4دسیرسای باه خادمات
عمومی  .۵سهولت دسیرسی به سایت  ۶انگیزه توسعهگرا) . (Lee,1979: 25در مطالعهای دیگار تغییارات کااربری
اراضی در مقیا

محلی با چهار عامل مهم سازگاری فیزیکی ،منطقه بندی ،دسیرسای و تعاامالت پویاای کااربری

اراضی شناخیهشاده اسات ) .(RIKS BV,2008: 43در بررسای دیگار ،سیاسات حفاظات از محیطزیسات (تغییار
کاربری کشاورزی به جنگل) ،انیقال نیروی کار ،توسعه صانعیی و رشاد تکااملی ساکونیگاه ای روسایایی ،چهاار
عامل اصلی انسانی تأثیرگذار در تغییر کاربری شناخیه شدند (.)Lui et al,2011: 587

روششناسی
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پژو ش حاضر به لحاظ دف ،کاربردی و به لحاظ روش ،توصیفی -تحلیلی است .این پژو ش با دف کلای
ارزیابی تحوالت کاربری اراضی در نواحی روسیایی پیراشهری بیرجند انجامشده است .به ایان منظاور اطالعاات و
داده ا به  2روش اسنادی (اسیفاده از مقاالت و کیب مرتبط ،طرح ای باالدسات حاوزه موردبررسای ،سرشاماری
عمومی نفو

و مساکن ،نقشاه ا و تصااویر ماا وارهای و  )...و روش میادانی (اسایفاده از مصااحبه باا مسائولین و

مشا ده و پرسشنامه) جمعآوریشاده اسات .در بخاش مطالعاات اسانادی از تصااویر مرباوط باه ماا واره لندسات
سازمان زمینشناسی آمریکاا) ، (USGSدر ساطح تصاحیحات( LITشاامل تصاحیح رادیاو میریاک و اتمسافری)
اسیفادهشاده اسات .باهمنظور اطمیناان از عادم وجاود خطا اای اتمسافری ،در ایان مطالعاه از روش  Flaashکااه
قدرتمندترین روش برای تصحیحات اتمسفری میباشد ،اسیفاده گردید .در مرحله بعد جهت آشکارسازی و تعیین
نوع کاربری ا ،از طریق روش طبقهبندی نظارتشده Maximum Likelihoodپاردازش و آشکارساازی تصااویر
در سه بازه زمانی انجام شد و بهمنظور شناسایی منطقه و تهیه نقشاه کااربری ،از نقشاه و تصااویر  Google Earthو
تصاااویر لندساات شاات ،شااامل ساانجنده  OLIو  TIRSو تصاا یر  ،Asterبااه ترتیااب مربااوط بااه سااال ای،
 2020،201۵،2010،200۵اسیفاده گردیاد .جهات پاردازش تصااویر و تجزیاهوتحلیل داده اا نیاز از نرمافزار اای
 Excel ، ArcGIS ،Enviاسیفادهشده است .بهاینترتیب کاه در ابیادا باا اسایفاده از تصااویر ماا وارهای در مقطاع
زمانی  1۵ساله ( 1383تا  )1399و در  3بازه  ۵ساله میزان تغییر کاربری اراضی محدوده موردمطالعه بررسی و با در
نظر گرفین سایر اسناد به تحلیل و سنجش میزان تغییرات پرداخیه میشود که نیایج حاصل ،پاسخ سؤال اصالی ایان
پژو ش خوا د بود .در بخش مطالعات میدانی به طراحی و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با اسیفاده از طیف لیکارت
اقدام شده است که تحلیل توصیفی آن با اسیفاده نرمافزار  spssصورت گرفیه و درنهایت پاسخ دومین ساؤال ایان
پژو ش را مشخص میکند .با توجه به تخصصی باودن ما یات ساؤال دوم ایان پاژو ش ،جامعاه آمااری را افاراد
مسئول و مطلع در محدوده موردمطالعه (اعضای شورای اسالمی و اعضای د یاری ا و کارشناسان فنای) باه میازان
 1۵نفر در ر روسیا و مجموعاً  ۶0نفر در محدوده موردمطالعاه تشاکیل داده و از ایان طریاق پرسشاگری صاورت
میگیرد.
محدوده موردمطالعه در پژو ش حاضار حاوزه پیراشاهری بیرجناد و بهصاورت ماوردی  4روسایای امیرآبااد،
حاجیآباد ،چهکند و دسیگرد میباشد که درمجموع طبق آمار و اطالعات ارائهشده از سوی مرکز آماار ایاران در
سال  ،139۵جمعییی معادل  228۶0نفر در قالب  ۶043خانوار دارد .روسایا ای امیرآبااد ،حاجیآبااد و چهکناد باه
لحاظ تقسیمات اداری سیاسای از تواباع د سایان بااقران و روسایای دسایگرد از تواباع د سایان القاورات از بخاش
مرکزی شهرسیان بیرجند میباشند .روسیا ای موردبررسی به لحااظ بافات روسایایی ،بهصاورت میاراکم و از نظار
توپوگرافی و طبیعی در موقعیت دشیی و اقلیم گرم و خشک اسیقراریافیهاند.
جدول .1تقسیمات کشوری و ویژگیهای جمعیت روستاهای پیراشهری موردمطالعه
فاصله از مرکز شهرسیان

روسیا

د سیان

بخش

شهرسیان

امیرآباد

باقران

مرکزی

بیرجند

7/3

حاجیآباد

باقران

مرکزی

بیرجند

8

132

تعداد خانوار

جمعیت زنان

جمعیت مردان

جمعیت کل

3۶2۵

3۵۵2

7177

38۶8

3881

7749

کیلومیر

دقیقه
7

1847

9

2078
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چهکند

باقران

مرکزی

بیرجند

7/8

9

1220

2208

23۶1

4۵۶9

دسیگرد

القورات

مرکزی

بیرجند

10/2

9

898

1۶۵3

1712

33۶۵

اطالعات جمعییی محدوده موردمطالعه (مجموع)

۶043

113۵4

11۵0۶

228۶0

اطالعات جمعییی شهرسیان بیرجند (مجموع)

74۶۵7

129142

132182

2۶1324

منبع :مرکز آمار ایران سرشماری عمومی مسکن و نفو 139۵ ،

شکل  .1موقعیت قرارگیری روستاهای موردمطالعه نسبت به شهر بیرجند

یافتههای پژوهش
میزان تغییرکاربری اراضی

نقشه ای کاربری اراضی اسیخراجشده از سال ای  1383تاا ساال  1399روسایای امیرآبااد نشاان مید اد کاه
تغییرات کاربری با شدت ای میفاوتی در بازه ای  ۵ساله برای این روسیا رخداده است .باهاینترتیب کاه بیشایرین
تغییر مربوط به کاربری سکونیگا ی بوده که از  23/۶۵کیار در ساال  200۵مایالدی باه  177/17کیاار در ساال
 2020میالدی رسیده است .روند تغییر ساایر کاربری اا بهصاورت نزولای باوده و بیشایرین کاا ش بارای اراضای
کشاورزی و رخنمون ای سنگی به بازهی سوم زمانی یعنای  201۵تاا  2020مایالدی مرباوط میشاود .باااینوجود
میتوان بیان کرد که پیشرفت و توسعه کاربری ساکونیگا ی ،دخال و تصارف بیشایری در ایان  2کااربری داشایه
است.
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شکل  .2تغییرات کاربری اراضی روستای امیرآباد در  1۵سال اخیر

شکل  .3سطح تغییر کاربری اراضی روستای امیرآباد در  1۵سال اخیر

با توجه به بررسی درصد رشد کاربری ا در بازه  1۵ساله موردبررسای و مثبات باودن نارخ رشاد  3۵درصادی
کاربری سکونیگا ی نسبت به سال مبدأ ( )200۵و منفی بودن رشد ساایر کاربری اا میتاوان اذعاان داشات رشاد
کاربری سکونیگا ی با تصرف سایر کاربری ا مراه بوده است .با توجه به نقشه ای کاربری تهیهشده برای بازهی
زمانی موردبررسی مانطور که مالحظه میشود تغییرات کاربری سکونیگا ی روسیای حاجیآباد از مرکز روسیا
تا سال  1393در مه جهات و اغلب در زمین ای کشت غیرآبی بوده است اماا در حدفاصال ساال  1393تاا ساال
جاری گرایش توسعه کاربری سکونیگاه به سمت غربی و جنو روسایا واقاع در اراضای کشات غیرآبای (سامت
غر ) و اراضی کشاورزی (سمت جنو ) بوده است .با توجه به جدول شاماره  2میتاوان تغییارات کاربری اای
روسیای حاجیآباد را در  1۵سال اخیر بهجز کاربری سکونیگا ی ،با سیر نزولی بیاان کارد .کااربری ساکونیگا ی
نیز بیشیرین توساعه خاود را در ساال ای  1388تاا ( 1393باازه ساوم) برابار باا  72/3۶کیاار تجرباه کارده اسات.
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مانطور که در شاکل شاماره  ۵مشاخص اسات روناد نزولای اراضای کشااورزی از ساال  1388آغازشاده و در
سال ای  1388تا (1393بازه سوم) دقیقاً برابر با مان بازهای که کااربری ساکونیگا ی بیشایرین افازایش را داشایه
است ،این کاربری بیشیرین کا ش را داشیه که نشانگر تصرف بافت سکونیگا ی در اراضی کشاورزی در آن بازه
زمانی میباشد.

شکل  .4تغییرات کاربری اراضی روستای حاجیآباد در  1۵سال اخیر

شکل  .۵سطح تغییر کاربری اراضی روستای حاجیآباد در  1۵سال اخیر

بررسی رشد کاربری ای روسیای حاجیآباد نشان مید د بیشیرین تغییار مرباوط باه کااربری ساکونیگا ی باا
 30/۶درصد و کمیرین تغییر مربوط به اراضی کشاورزی با  -4/2درصد بوده که نشاند نده کا ش نااچیز اراضای
مربوطه در  1۵سال اخیر میباشد که این میزان از رشد منفی در اراضی کشااورزی باا توجاه باه دوره خشکساالی
منطقه کامالً طبیعی بوده و به نظر نمیرسد که رشد اراضی سکونیگا ی دخل و تصارفی در اراضای کشااورزی در
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این روسیا داشیه است .مانطور که نقشه ای مربوط به کاربری اراضای روسایای چهکناد در  1۵ساال اخیار نشاان
مید د رشد فیزیکی (کاربری سکونیگا ی) روسیا بهصورت میمرکز و با گرایش به سامت شامالی روسایا کاه در
مجاورت محور اصلی دسیرسی قرار دارد بوده است .ایان افازایش بافات باین ساال ای  1388تاا  1393بهصاورت
محسوسی مشخص بوده است .مانطور که نقشه ا نشان مید د این تصرف بیشایر در زمین اای کشات غیرآبای
(دیم) بوده و تصرفی در اراضی کشاورزی جنوبی روسیا که در مجاورت رشیهکوه باقران قرار دارد ،نداشیه اسات.
طبق جدول شماره  2و شکل شماره  7میتوان نییجه گرفت در خصو

تغییرات کاربری کشاورزی ازآنجاییکاه

در سال مبدأ بررسی و در سال مقصد تغییر چندانی نداشیه است لذا تغییرات بازه ای بینابینی مربوط به خشکسالی
بوده که در سال ای اخیر جبران شده است.

شکل  .6کاربری اراضی روستای چهکند در  1۵سال اخیر

شکل  .7سطح تغییر وسعت کاربری روستای چهکند در  1۵سال اخیر
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با توجه به جدول شماره  2در روسیای چهکند نیاز بیشایرین رشاد مرباوط باه کااربری ساکونیگا ی باا 23/8۵
درصد و کمیرین رشد مربوط به رخنمون ای سنگی با  -1۶/۵درصد میباشد که بهمنزلاه کاا ش  1۶/۵درصادی
این کاربری در طی بازه موردبررسی است فلذا میتوان گفت رشد کاربری سکونیگا ی در این روسایا باا دخال و
تصرف در رخنمون ای سنگی بوده و ساختوساز ای صاورت گرفیاه در اراضای کشااورزی نباوده اسات .طباق
نقشه ای کاربری اسیخراجشده ،جهت توسعه بافت سکونیگا ی روسیای دسیگرد بهصاورت میمرکاز و در جهات
شمالی روسیا و نزدیکی به محور مواصالتی اصلی به شاهر باوده اسات .بیشایرین شادت رشاد بافات ساکونیگا ی
مربوط به بازه زمانی سوم مصادف با سال ای  1393تا  1399برابار باا  1۵1/09کیاار و در اراضای کشات دیام و
رخنمون ای سنگی بوده است .این روسیا در میان محدوده موردمطالعه تنها روسیایی است که کاربری کشااورزی
در  1۵سال اخیر سیر صعودی داشیه است .میتوان اذعان داشت که ر دو کااربری ساکونیگا ی و کشااورزی در
بازهی زمانی یکسانی شدت داشیه و این موضوع ناشای از رشاد جمعیات و اشایغال سااکنین در حاوزه کشااورزی
خوا د بود.

شکل  .8کاربری اراضی روستای دستگرد در  1۵سال اخیر

شکل  .9سطح تغییر وسعت کاربری روستای دستگرد در  1۵سال اخیر
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بر اسا

جدول شماره  2میتاوان گفات تغییار وساعت کاربری اا در روسایای دسایگرد کاامالً میفااوت از 3

روسیای دیگر بوده و تنها اراضی سکونیگا ی در  1۵سال اخیر رشاد مثبات نداشایه بلکاه در اراضای کشااورزی و
اراضی غیر کشت آبی نیز در این بازه زمانی شا د رشد مثبت سییم که با توجه به بافت اجیماعی جمعیات سااکن
در این روسیا ،افزایش اراضی کشاورزی میأثر از اشیغال برخی از ساکنین روسیا به کشاورزی با توجاه باه موقعیات
توپوگرافی این روسیا و قرارگیری آن در مخروط افکنه میباشد.
جدول  .2تغییرات وسعت کاربریهای روستاهای محدوده موردمطالعه در  1۵سال اخیر
نام روسیا

امیرآباد

حاجیآباد

چکهند

دسیگرد

سال بررسی

وسعت کاربری ( کیار)
اراضی سکونیگا ی

اراضی کشاورزی

اراضی غیر کشت آبی

رخنمون ای سنگی

مساحت کل روسیا

1383

23/۶۵

181/8۵

178/۵4

80/31

4۶4/34

1388

8۵/8۶

188/20

172/۶0

۵0/28

49۶/34

1393

101/43

172/۶0

94/94

100/92

4۶9/90

1399

177/17

128/90

113/81

20/3۶

440/2۶

درصد رشد

3۵/14

-9/88

-12/۵9

-12/۶0

-

1383

8/۶8

102/27

3۶2/04

92/۵۵

۵۶۵/۵۶

1388

44/88

123/043

39۶/3۵

41/39

۶0۵/۶7

1393

187/71

88/89

310/9۵

۵۶/21

۵73/30

1399

30/۶3

80/۵۵

288/90

2۶/2۵

۵73/30

درصد رشد

2۶/49

-4/27

-14/49

110/8۶

-

1383

4۵/84

31/71

214/۶۵

7۶/14

۵83/43

1388

72/۶2

23/۵8

22۶/8۶

۵2/01

349/00

1393

111/44

1۶/73

241/88

32/۶3

348/30

1399

23/8۵

27/88

19۶/47

18/۶4

3۶3/88

درصد رشد

28/79

-1/22

-۶/07

-1۶/۵۵

-

1383

3۵/31

۵9/23

180/93

314/4۵

3۵4/4۵

1388

۶2/0۵

80/۶8

21۵

133/82

۵83/42

1393

213/14

۶۵/71

279/81

1۵1/08

4۶4/82

1399

30/99

11۶/09

212/۶9

۵1/22

۵۵8/۶۶

درصد رشد

30/99

9/41

4/84

-4۵/2۶

-
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در نگا ی کلی به رشد محدوده موردمطالعه باید بیان کرد که در خصو

رشد اراضی سکونیگا ی ،روسایای

امیرآباد با  3۵/14درصد رشد بیشیرین تحول را در  1۵سال اخیر داشیه است کاه باهتبع آن تحاوالت جمعییای ایان
روسیا نیز بیشیر از سایر روسایا ای محادوده موردمطالعاه خوا اد باود .بیشایرین تحاول در اراضای کشااورزی در
روسیا ای امیرآباد و دسیگرد معادل  9درصد صورت پذیرفیه است با این تفااوت کاه در روسایای امیرآبااد شاا د
کا ش و در روسیای دسیگرد شا د افزایش اراضی کشاورزی سییم .م نین در روسیا ای امیرآباد ،حاجیآبااد
و چهکند اراضی غیر کشت آبی کا ش داشیه است و تنها در روسیای دسیگرد  4درصد رشد اراضای غیار کشات
آبی را شا د سییم.
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ارزیابی کیفی تغییر کاربری ا

ارزیابی کیفیت تحوالت کاربری اراضی تصویری گویا از منظر و چگونگی رخداد تحوالت در بازی زمانی
موردبررسی را بهخوبی انعکا

مید د .معموالً در ارزیابی کیفی جهت بررسی چگونگی کاربری اراضی،

مؤلفه ای مخیلفی مدنظر قرار میگیرد که در این تحقیق بسیه به ا میت و ضرورت بیشیر ،شاخص ای وابسیگی،
سازگاری و مطلوبیت در برداشت میدانی از طریق پرسشنامه ای کیبی که در اخییار اعضای شورا و کارشناسان
د یاری ر روسیا قرار گرفت موردبررسی واقع شد و بهمنظور تحلیل و جمعبندی آن از نرمافزار  spssو از
آنالیز ای توصیفی آن اسیفاده شد که نیایج حاصل به شرح زیر میباشد.

شکل  .10ارزیابی کیفی کاربریهای روستاهای موردمطالعه

شاخص وابسیگی

نسبت وابسیگی عملکرد کاربری ای مخیلف به یکدیگر و جانمایی آن ا در کنار یکدیگر و میزان ضرورت
وجود ر کاربری بهعنوان مکمل سایر کاربری ا موضوع شاخص وابسیگی میباشد .با توجه به نمودار شماره ،۵
نییجه بررسی ای صورت پذیرفیه برای سنجش وابسیگی کاربری ای تغییریافیه  1۵سال اخیر در محدوده
موردمطالعه از طریق پرسشنامه و با تأکید بر دسیرسی و فاصله کاربری ایی که به لحاظ شعاع عملکرد به یکدیگر
وابسیهاند ،نشان مید د که وابسیگی در کاربری ای ر  4روسیا در طیف زیاد قرار داشیه و از این منظر مسئله و
دغدغهای نیز وجود ندارد .دراینبین با مقایسه میانگین شاخص وابسیگی  4روسیا (جدول شماره  )3مشخص
میشود بیشیرین وابسیگی در روسیای امیرآباد و کمیرین وابسیگی در روسیای دسیگرد قرار دارد.
شاخص سازگاری

در شاخص سازگاری چگونگی قرارگیری انواع کاربری ا در کنار یکدیگر و درواقع کیفیت مجواری
کاربری ا با رویکرد سنخیت و مخوانی فعالیت کاربری ای مجوار ،مالک ارزیابی قرارگرفیه شده است .به
این جهت در پرسشنامه مربوطه با تکیه و تأکید بر مؤلفه آسایش و ارتباط منطقی کاربری ا ،شاخص سازگاری
مورد ارزیابی قرارگرفیه شد .نییجه حاصل از این ارزیابی طبق نمودار شماره  ۵بیانگر آن است که تحوالت
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کاربری صورت پذیرفیه و کاربری ای ایجادشده جدید در بازه  1۵ساله اخیر در ر  4روسیای موردمطالعه حد
زیادی از سازگاری را طبق نظر کارشناسان داشیه است با توجه به جدل ذیل شاخص سازگاری در روسیای
حاجیآباد سایر روسیا ا بیشیر بوده و این بدین معنی است که کاربری ای تغییریافیه در روسیای حاجیآباد به
لحاظ مجواری با کاربری ایی عملکرد سازگار با یکدیگر دارند ،در وضعیت بهیری است البیه با مقایسه عددی
با پایینترین میانگین این شاخص که مربوط به روسیای امیرآباد ( )2/8۵میشود مشخص است که وضعیت
سازگاری کاربری ا در حالت ماکسیمم و مینیمم محدوده موردمطالعه تفاوت چشمگیری ندارد.
شاخص مطلوبیت

چگونگی و نسبت تناسب ر کاربری با خصوصیات مکانی آن ،ما یت اصلی شاخص مطلوبیت در
بررسی ای کیفی کاربری اراضی به شمار میرود که دغدغه اصلی آن مکانیابی درست کاربری ا میباشد .در
خصو

بررسی مطلوبیت کاربری ای تغییریافیه در  1۵سال اخیر در سایت موردبررسی ،نظر کارشناسان (اعضای

شورا و کارشناسان د یاری ر روسیا) در خصو

ویژگی ای کاربری ای جدید در اراضی مسیقر از حیا

اندازه ،ابعاد ،موقعیت قرارگیری ،شیب و توپوگرافی میناسب با فعالیت و عملکرد ای جاری مورد پرسش قرار
گرفت که نیایج آن در نمودار شماره  ۵ارائهشده است .مانطور که مشخص است میزان تحقق و توزیع این
شاخص نیز برای ر  4روسیا تقریباً بهصورت یکسان و برابر با طیف زیاد بوده است .بااینوجود بهصورت دقیقتر
میتوان اذعان داشت روسیای چهکند باالترین میزان مطلوبیت و روسیای حاجیآباد کمیرین میزان مطلوبیت را
تنها در مقایسه کلی  4روسیا با یکدیگر داشیهاند.
جدول  .3میانگین شاخصهای کیفی در کاربریهای تغییریافته محدوده موردمطالعه در  1۵سال اخیر
نام روسیا ا

امیرآباد

حاجیآباد

چهکند

دسیگرد

میانگین شاخص وابسیگی

3/3۶

3/03

3/0۶

2/93

میانگین شاخص سازگاری

2/8۵

3/30

3/0۵

2/9۵

میانگین شاخص مطلوبیت

2/80

2/۵۵

3/4۵

3/2۵
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آن ه پس از تغییر کاربری ا میت مییابد ،وضعیت کیفی ماحصل از تغییرات به وجود آمده در بین کاربری ا
میباشد که در پژو ش حاضر با سه شاخص وابسیگی ،سازگاری و مطلوبیت ارزیابی کیفی کاربری ای تغییریافیه
نشاند نده وضعیت نسبیاً مناسب و میوسطی در بین کاربری ا و وضعیت مشابه در ر  4روسیای موردمطالعه
میباشد .پیشبینی میشود.
نتیجهگیری

مهاجرت یکی از مهمترین منابع تأمین نیروی انسانی الزم برای بازار اای کاار و توساعه اقیصااد ملای و محلای
است .کشور ما در دو د ه گذشیه پدیده گذار به شهرنشینی را تجربه کرده و روند انیقال جمعیت از روسیا به شاهر
م چنان ادامه دارد ،پدیاده مهااجرت موضاوعی درخاور توجاه پژو شاگران اجیمااعی و اقیصاادی خوا اد باود.
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مهاجرت گا ی در جهت ارتقای سطح زندگی روسیاییان و دسییابی ایشان به موا ب توسعه اسات .درواقاع انیظاار
میرود مهاجران روسیا به شهر با اقدام به مهاجرت در پایگا ی فراتر از جمعیت باقیمانده در روسایا قارار بگیرناد،
اما اینکه آیا مهاجران پس از ورود به نقاط شهری میتوانند به سطح زندگی مسان با شاهریان دسات پیادا کنناد،
موضوعی است که نمیتوان در مورد آن از پیش فرضیهای ارائه نمود (عباسی .)2-۵ :1387 ،در کشور ما باألخص
در د ه اخیر روناد مهاجرت اای روسایا باه شاهر ای مرکازی موجاب افازایش و گسایرش ساطوح کاربری اای
پیراشهری و تبادیل کاربری اای کشااورزی حوماهی شاهر ا باه ساکونیگاه مهااجرین شاده اسات؛ مسائلهای کاه
دردسر ای زیادی برای شهر ای بزرگ در ر اسیان به وجود آورده و دغدغه اصلی و جادی بارای برناماه ریازان
شهری و روسیایی محسو میشود .با توجه به بررسی ای صورت گرفیه در محدوده موردمطالعه نیاایج باه شارح
ذیل قابلطرح است:
-

روند تغییرات کاربری اراضی سکونیگا ی مزمان با رشد جمعیت شهری در روسیا ای پیرامونی نیز شا د
افزایش قابلمالحظهای بوده است که به دلیل عدم گنجایش بافت سکونیگا ی موجود و بهمنظور تأمین اسکان
جمعیت دخل و تصرف به اراضی کشاورزی و زراعی دیم جزو موارد مشیرک روسیا ای موردمطالعه میباشد.

-

بیشیرین تغییر کاربری در روسیای امیرآباد در دو بازه سال ای  1383-88و  1393-99بوده است که تنها در بازه
دوم با رشد منفی کاربری ای کشاورزی و کشت دیم مراه بوده است بنابراین تغییر کاربری کشاورزی به
سکونیگا ی در این روسیا بیشیر حدفاصل سال ای  1393تا  98اتفاق افیاده است .شایانذکر است در بازه
سال ای  1393-88تغییر کاربری ا در این روسیا ثابت بوده است.

-

در روسیای حاجیآباد رشد کاربری سکونیگا ی در دو بازه  1388-93و  1393-99برابر و معادل افزایش 70
کیار در ر بازه بوده است درحالیکه در مین روسیا اراضی غیر کشت آبی تنها در بازه  1393-99با حدود 30
کیار کا ش مواجه بوده است.

-

روسیای چهکند بیشیرین رشد سکونیگا ی خود را در بازه سال ای  1393-99و معادل حدود  40کیار داشیه
است .در این روسیا رشد کاربری سکونیگا ی با دخل و تصرف کاربری رخنمون ای سنگی بوده و کمیرین
تغییر کاربری کشاورزی در جهت ساختوساز و تأمین مسکن در این روسیا بوده است.

-

روسیای دسیگرد تنها روسیایی از محدوده موردمطالعه است که تمامی کاربری ای آن در بازه موردبحا با رشد
مثبت مراه بوده است و علیرغم اینکه تنها در بازه سال ای  1393-99معادل  1۵1کیار کاربری سکونیگا ی
آن گسیرشیافیه ،یچ دخل و تصرفی در سایر کاربری ا نداشیه ولیکن کاربری ای کشاورزی ،غیر کشت آبی
نیز مراه با رشد کاربری سکونیگا ی رشد کرده است.

-

در بین سال ای موردمطالعه در بازه سال ای  1393-99بیشیرین تغییر کاربری در محدوده موردمطالعه اتفاق
افیاده است که در دو روسیای امیرآباد و دسیگرد محسو تر از سایر روسیا ا بوده است.

-

کیفیت تغییرات انجامشده در روسیا ای موردمطالعه بر اسا

 3شاخص وابسیگی ،سازگاری و مطلوبیت میفاوت

بوده و تغییرات روسیای امیرآباد با میانگین  3/3۶بیشیرین وابسیگی را به م داشیه است م نین سازگاری
تغییرات کاربری صورت پذیرفیه در روسیای حاجیآباد با میانگین  3/30بیشیرین مقدار بوده است .شاخص
مطلوبیت در بین کاربری ای تغییریافیه در روسیای چهکند بیشیر از سایر روسیا ا و برابر با میانگین  3/4۵بوده
است.
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-

در محدوده موردمطالعه با توجه به پیراشهری بودن و مزیت ای اسکان در این روسیا ا ،سرریز جمعیت مهاجر
دلیل اصلی کمبود مسکن و توأم با آن فقر جمعیت مهاجرت دلیل ساختوساز ای غیررسمی در اراضی غیرمجاز
میباشد.

طبق مصاحبه ایی که با کارشناسان امور روسیا ا درروند این پژو ش صورت گرفت دو روسیای حاجیآباد و
دسیگرد از این موضوع بهعنوان دغدغه اصلی توسعه در حال حاضر و آتی روسیا نام بردند و فقار جمعیات مهااجر
را تنها دلیل اسکان غیررسمی و غیرمجاز میدانسیند .باا توجاه باه مصااحبه ای انجامگرفیاه باا د یااران و اعضاای
شورای اسالمی روسیا ای محدوده موردمطالعه مهمترین مسئله در خصو

تغییر کاربری ،ساختوساز در خاارج

از محدوده روسیا و بهصورت غیررسمی و با عادم رعایات اسایاندارد ای الزم اسات کاه خاود نیاز نیازمناد توجاه
مسئولین مربوطه جهت اعمال اقدامات قانونی و رسیدگی ای الزم در راسیای قلعوقمع کردن ماوارد فوقالاذکر را
میطلبد.
منابع
-

زیاری ،کرامت اهلل .1400 .برنامه ریزی کاربری اراضی شهری .تهران :موسسه انیشارات دانشگاه تهران.

-

تقوایی ،مسعود و سرایی .محمدحسین .138۵.گسیرش افقی شهر و ظرفیت ای موجود زمین (مورد :شهر یازد).
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