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شهر و تاثیرات تحولی آن در ی روند توسعه  واکاوی

   بخش مرکزی شهریارکشاورزی اراضی کاربری 

 

 4همت اله زکی پور چراغی، 3سمیرا پورجعفر، 2گیتی صالحی اصفهانی، 1پارسا التیامی نیا

 
  ییروستا یزیارشد برنامه ر یکارشناس43،1،

  رانینور، ا امیدانشگاه پ ا،یجغراف اریاستاد2

  

eltyami.parsa121@yahoo.com  

 
تا به امروز، به صور مختلف، در بیشتر  1321توسعه شهری در ایران در سیر تحول تاریخی خود، خصوصأ از سال :چكیده 

کشور، بصورت صعودی ظهور و نمود پیدا کرده است. با این وجود توسعه شهری در ایران، متاسفانه در بسیاری از مناطق 

موارد، فاقد انسجام و همچنین فاقد تناسب کارکردی و توسعه ای با مناطق همجوار بوده است، بنحوی که نه تنها روند 

مناطق همجوار و نواحی روستایی و خصوصا نظام کشاورزی و اراضی  پایداری در شهر را محقق نساخته است؛ بلكه پایداری در

تغییر کاربری اراضی کشاورزی پس از کم آبی، کشاورزی مجاور خود را، مختل ساخته است. بنحوی که  در حال حاضر، 

ه شهر واکاوی روند بسط و توسعد. به همین جهت این تحقیق در پی دومین مشكل اساسی کشاورزی ایران محسوب می شو

-1313ساله ) 23و تاثیرات تحولی آن در کاربری اراضی کشاورزی بخش مرکزی شهرستان شهریار  در یک دوره زمانی 

spsپیمایشی است. روند تحلیل با استفاده از نرم افزار  –(می باشد. نوع تحقیق توصیفی 1331 s  .نتایج صورت گرفته است

توسعه شهری روندی افزایشی و اراضی کشاورزی  13تا  31سالهای که طی فرضیات و بررسیهای تحقیق نشان می دهد 

به  6/36درصد و در اراضی کشاورزی از  3/3به  21/2روندی کاهشی داشته است، به طوری که نسبت اراضی مسكونی از 

درصد رسیده است. یكی از مسائلی که در فرآیند توسعه شهری و کاهش اراضی کشاورزی موثر بوده مقوله  6/31

 13نفر در سال  1143364به  60نفر در سال  110503هاجرپذیری ناحیه مورد مطالعه بوده است، زیرا جمعیت آن از م

افزایش یافته است . افزایش جمعیت یقینا غیر قابل کنترل بوده و مدیریت آن دشوار می باشد و نتیجه آن تخریب گسترده 

  اراضی کشاورزی و محیط زیست منطقه می باشد.

 

  .توسعه شهری ، تناسب کارکردی ، پایداری ، شهرستان شهریار، اراضی کشاورزی:مات کلیدیکل  

  

 

 

 هقدمم

از پدیده های مهمی که در زندگی اجتماعی انسانها رخ داده است، ظهور روستاها و سپس شهرها و ارتباط بین آنها می  

رکرد آنها نیز تغییراتی را بوجود آورده است. شهر و باشد، این روابط نه فقط در سیمای شهرها و روستاها؛ بلكه در کا

روستا به عنوان دو کانون زیستی انسانها در طول تاریخ روابط متقابلی با هم داشته و این رابطه منجر به حرکت نیروی 

به  کار و سرمایه از نقاط روستایی به سمت نقاط شهری شده است. بدین ترتیب رفته رفته با گسترش شهرنشینی و میل

زندگی شهری جمعیت شهرها افزایش یافته و با گسترش فیزیكی شهرها اراضی کشاورزی پیرامون آنها به واحدهای 

هزار سال قبل از میالد؛ یعنی پس  0شهرنشینی نزدیک به توسعه شهری و مسكونی، تجاری و خدماتی اختصاص یافت. 
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شروع شده است که در پی تحوالتی که در امر کشاورزی از گذشت چند هزار سال از آغاز مرحله ی کشاورزی و هنگامی 

رخ داده است، کشاورزان توانسته اند کمی بیش از نیاز خود، مواد غذایی تولید کنند و در واقع دستیابی به مازاد تولید 

چون این مازاد اجازه می داده است بخشی از جمعیت،  [1]در کشاورزی، نخستسن شرط آغاز شهرنشینی بوده است. 

 [2]بی آنكه به کشاورزی بپردازند، تغذیه شوند و همین افراد بوده اند که به تدریج جوامع شهری را پدید آوردند. 

 و کوتاه عملی برنامه های تهیه طریق از شهر مدت بلند انداز چشم تحقق سازی آماده فرآیند شهری در واقع، توسعه 

 تقویت و محیطی زیست تعادل عادالنه، رشد شهروندان، اگیرفر مشارکت بر که شهر پایدار توسعه برای مدت، میان

 راه تنها عنوان به امور اداره نمودن مشارکتی و نهادی اصالحات شهری، مدیریت ارتقاء دارد. تاکید شهر اقتصادی رقابت

 شهر سعهتو راهبرد قالب در که است اهدافی جمله از شهروندان، کلیه اجتماعی و اقتصادی مناسب وضعیت به نیل حل

 توسعه تامین آن اصلی هدف و شده گرفته کار به مشارکتی تكنیكهای آن در که است ابزاری[3]باشد. می پیگیری قابل

 همچنین باشد.  می همگانی اقدام و مشارکتی انداز چشم تدوین برای اجتماعی سازی ظرفیت طریق از شهری، پایدار

 به جامعه، گسترده مشارکت و همكاری فرایند طریق از شهرها در اجتماعی عدالت رشد جهت در شهر توسعه راهبرد

با این وجود در بررسیهای مربوط به روابط شهر و [ 4.] مینماید تالش شهروندان کلیه زندگی کیفیت ارتقاء منظور

ی شهری برنامه ریزان شهری با تمرکز بر گروههاروستا معموال شهر به عنوان جزء تعیین کننده در نظر گرفته می شود، 

توجه ی اندکی به کشاورزی و برنامه ریزی با جهت گیری به سمت نواحی روستایی داشته اند. در حالی برنامه ریزان 

توسعه روستایی نیز با تاکید بر روستا و اراضی کشاورزی کمتر به فضای شهری و تاثیر آن در توسعه ی روستایی 

هرنشینی، حاشیه نشینی شهری بیشتر مطرح می شود تا به همین دلیل است که مفاهیمی چون ش پرداخته اند.

 [0.]روستانشینی، اشتغال روستایی، و واپسماندگی روستایی

با اینحال، یكی از بخشهای مهم اقتصادی هر جامعه بخش کشاورزی می باشد که تحول در آن منجر به افزایش تولید و 

وان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در در مجموع توسعه روستایی می گردد، رشد بخش کشاورزی به عن

حال توسعه امری مهم و ضروری قمداد می شود، در کشورهای کم درآمد بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و 

پیوندهای قوی با سایر بخشهای اقتصادی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی عمل می نماید، همچنین کشاورزی 

واحدهای فرآوری همراه شده و عرصه خدمات و نهاده های بیشتری را در بازار به دنبال نوین با اشغال بیشتر در 

 [6.]دارد

اکنون پس از چند دهه کشورهای جهان دریافته اند که الزمه رسیدن به توسعه توجه به روستاها و به تبع آن بخش 

صنعتی در شهرها بهترین زمینهای  با افزایش سرمایه گذاریهای [3]کشاورزی به عنوان موتور محرک توسعه است. 

شهری نابود می شوند و زیر پوشش تاسیسات شهری قرار می گیرند. با تأکید بر روی صنعت و سرمایه گذاری در 

شهرهای بزرگ، زمینهای کشاورزی به شدت وارد نظام سوداگری می شوند و بسرعت معامالت زمین را به میان می 

هم از سرمایه گذاری در زمین های خود جهت تولیدات کشاورزی خودداری می  کشانند و کشاورزان و روستانشینان

کنند و در انتظار می نشینند تا زمینهای کشاورزی خود را به نفع شهر به قیمت باال بفروشند. امروزه در دنیا توجه 

استهای مربوط خاصی به کنترل تحوالت کاربری اراضی و پوشش سطح زمین شده است که بیشتر به خاطر تنظیم سی

به کاربری اراضی بوده است . به طور کلی عمده ترین و بارزترین مساله تغییرات کاربری زمین از سوی شهر ، تغییر 

 که هستند مهمی متغیرهای آن، تغییرات و اراضی پوششدر واقع، [ 5.]کاربری اراضی کشاورزی در اطراف شهرهاست

  [1]. گذارند می آن هایفرآیند و زیست محیط بر ای توجه قابل اثرات

بنابراین،  مقوله مذکور با توجه به شرایط فضایی خاص ایران، اهمیت و حساسیت بیشتری دارد بطوری که نسبت 

ولی این نسبت ها در کشور ما به [ 11.]درصد است36درصد و اراضی کشاورزی 31میانگین اراضی جنگلی در جهان 

درصد مساحت کشور را زمینهای آبی 6/3میلیون هكتار یا  6شاورزی فقط درصد است و از کل اراضی ک11و  0/3ترتیب 

بدلیل اینكه اکثر شهرهای ایران در مراحل اولیه شكل گیری، با هدف استفاده از  [11.]و باغها تشكیل می دهند
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مروزه توسعه خاکهای مرغوب برای زراعت و کشاورزی در کنار یا در میان اراضی مرغوب کشاورزی استقرار یافته اند، ا

 [12ی و تغییر کاربری آنها همراه است.]به اراضی کشاورز شهرها در ایران با دست انداز

( روند 1313تا  1331با تفاسیر مذکور، از آنجاییكه بخش مرکزی شهریار)محدوده مورد مطالعه( در برهه ی زمانی ) 

نفر در  110503ه طوری که جمعیت کل آن از مهاجرپذیری و به تبع آن توسعه شهری باالیی را تجربه کرده است، ب

شهر در سال  2رسیده است . همچنین تعداد شهرهای ناحیه مورد مطالعه از   13نفر در سال  1143364به  60سال

رسیده است. مسلما این حجم از رشد جمعیت و توسعه شهری دارای باعث تحوالت  13شهر در سال  10به   60

ین جهت در این پژوهش راضی کشاورزی بخش مرکزی شهریار گردیده است. به همگسترده ای در ساخت و بافت ا

 ت که روند توسعه ای شهر و  تاثیرات آن در کاربریهای کشاورزی این منطقه، مورد واکاوی قرار دهد.    نستالش بر ای

 

 ضرورت انجام تحقیق 

. نملی شلود اسلتفاده آن بلالقوه و بالفعلل های یتظرف از که است، اقتصاد کشور در مهم بخشهای از یكی کشاورزی       

 شلده کشلاورزی محصلوالت مختللف تولید در مالحظه یی قابل افزایش موجب چه اگر بخش این اخیر دهه دو تغییرات
در تمامی فعالیتهای بشری، ایلن کشلاورزی [13.]نگرانی است موجب پایه منابع کننده تخریب عوامل رشد روند اما است،

در دهه هلای اخیلر در ملورد جایگلاه با اینحال،   [14]جهانی را با بزرگترین وسعت، دگرگون می کند. است که محیط 

بخش کشاورزی و توسعه روستایی و همچنین تعادل بلین جامعله شلهری و روسلتایی بحلث هلای نظلری و کلاربردی 

در حال توسعه و حتی توسعه یافته گوناگونی در قلمرو اقتصاد توسعه رد و بدل شده است . با توجه به تجارب کشورهای 

می توان مدعی شد که توسعه بخش کشاورزی و روستایی شالوده و اساس توسعه در سطح ملی می باشد. در دهه هلای 

اخیر تقطیع و خرد شدن اراضی کشاورزی و تبدیل اراضی کشاورزی به کاربری های تجاری ، مسكونی و صنعتی تشدید 

  [10.]اسی در کشاورزی کشور تبدیل شده است شده است، امروزه به چالشی اس
، اشتغال کشاورزی از بارزترین شاخه های پیدایش و توسعه روستاها در منطقه شهریار می باشد که در  دهه از طرفی

های اخیر به دلیل روند شتابان توسعه شهری ، تغییرات شدیدی در کاربری اراضی کشاورزی بخش مرکزی رخ داده 

منجر به کاهش تولیدات کشاورزی و کاهش نقش تولیدی روستاهای آن گردیده است و به موازات آن است . این امر 

باعث افزایش مشاغل غیر تولیدی و تغییر کارکرد سكونتگاههای روستایی از تولیدی به استراحتگاهی گردیده است. 

ی اثرات توسعه شهری بر تغییرات بنابراین با توجه به اینكه حفظ و حراست از محیط زیست منطقه، اهمیت شناسای

کاربری اراضی کشاورزی را آشكار می کند. این پژوهش، سعی دارد تا با شناخت آنها،  راهكارهایی مناسب برای 

 جلوگیری از اثرات زیانبار آن ارائه دهد. 

 

 اهداف تحقیق

 اهداف تحقیق عبارتند از : 

-1313ی در بخش مرکزی شهرستان شهریار طلی سلالهای )شناسایی میزان تغییرات کاربری اراضی کشاورز -

1331 ) 

 چگونگی روند توسعه فیزیكی شهرهای بخش مرکزی شهریار  در ادوار مختلف .  -

 ارائه پیشنهاداتی برای حفظ اراضی مستعد کشاورزی بخش مرکزی شهرستان شهریار. -

 ستان شهریار.کمک به احیای محیط زیست و کشاورزی نواحی روستایی در بخش مرکزی شهر -

 

 

 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 923-943، ص1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-4798 

http://www.joih.ir  

 

994 

 

 پیشینه تحقیق  

در کاربری اراضی کشاورزی، مجموعه در ارتباط با موضوع تحقیق؛ بسط و توسعه شهری و تاثیرات تحولی آن  

 مطالعات و بررسیهای انجام شده در این حیطه براساس سلسله مراتب زمانی بصورت زیر ارائه می گردد:

شهر ، بیان می دارد،  اثرات روند توسعه فضایی شهر رشت بر پسكرانه کشاورزی روستاییدر پژوهشی با عنوان:  [؛16]

رشت در مراحل توسعه فیزیكی به اشغال فضاهای پیرامون خود پرداخته است . این شهر در قلمرو محدوده یک قلمرو 

های روستایی خود ارتباط متقابل داشته است . همراه با توسعه از دید باز با پسكرانهزراعی و مناطق روستایی قرار دارد و 

در مقاله  [؛13]فضایی، ارتباط شهر با فضاهای اطراف در حال تحول است و تغییرات فرمی و نقشی فراوان به همراه دارد.

موقعیت ، چنین بیان می دارد؛ فهانهشداری در مورد تبدیل اراضی کشاورزی به شهری: مطالعه موردی اصبا عنوان: 

خاص جغرافیایی اصفهان و جاذبه های شهری، صنعتی، دانشگاهی و تاریخی، باعث افزایش مهاجرت روستاییان و در 

نتیجه تبدیل کاربری اراضی کشاورزی شده است. این پدیده به لحاظ اثرات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و 

د. در این مطالعه از نقشه ها، مدارک قدیمی، عكس های هوایی موجود و تصاویر فرهنگی آن در خور توجه می باش

ماهواره ای استفاده شده و با تعیین محدوده های شهری، صنعتی و مسكونی و اراضی تبدیل شده از اراضی کشاورزی، 

ه گردیده است. نتیجه شمسی در واحد هیدرولوژیک برخوار برآورد 1333تا  1312روند تغییرات کاربری اراضی از سال 

هزار هكتار از بهترین اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته و از چرخه تولید  34سال اخیر، حدود  30آنكه طی 

در پژوهشی با عنوان:  روند توسعه تاریخی، کاربری اراضی و تنگناهای شهرسازی در  [؛15].کشاورزی خارج شده اند

شهرسازی در هفت محور خالصه می کنند: بحران زمین، بحران شهرسازی،  سنندج، که مشكالت این شهر را در حیطه

بررسی اثرات ؛ در پژوهشی با عنوان: [11] ترافیک، ایمنی شهری، توانمند ساز  و زیباسازی و بهسازی شهری می داند.

نین بیان ، چزیست محیطی تغییر کاربری اراضی روی پوشش گیاهی مناطق شهری با بكارگیری تكنیک سنجش از دور

.در مناطق شهری افزایش جمعیت باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسكونی، تجاری و صنعتی شده می دارد

است. این تغییرات دارای پیامدهای ناخوشایندی بر روی محیط زیست شهری همچون کاهش پوشش گیاهی و افزایش 

اراضی به منظور مدیریتی مناسب در مناطق شهری  دمای محیط می باشند. بنابراین ارزیابی اثرات تغییر کاربری

ضروری به نظر می رسد. تكنیک سنجش از دور می تواند در یک زمان کوتاه اطالعات خوبی را در مورد تغییرات کاربری 

سال برای هر یک از محلهای  12بیانگر تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی در طی . و یافته ها، ارضی فراهم سازد

 لعه است.مورد مطا

تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری در فرایند خزش شهر روستاهای نایسر و در پژوهشی با عنوان:  [؛21]

دهد که هرچند شهرِ سنندج مبدأ و مقصد همه مهاجران وارد شده به نتایج این تحقیق نشان می،  آباد سنندجحسن

به دالیلی چون فاصله کم روستاها با شهر، پایین بودن قیمت زمین و  اما اکثر آنهاآباد نیست، روستاهای نایسر و حسن

اند. مسكن نسبت به شهر، سهولت دسترسی و امكان استفاده از خدمات مختلف شهری، در این روستاها سكنی گزیده

گاهی شهر ای تكمیلی برای کارکردهای شهر سنندج، بخشی از نقش سكونتی ل خوابدرواقع این روستاها به منزله عرصه

توان گفت که افزایش جمعیت، گسترش سطح و به تبع آن تغییر کاربری اراضی اند. از این رو میسنندج را پذیرا گشته

آباد، درواقع بخشی از افزایش جمعیت و گسترش شهر سنندج بوده، که طی فرایند خزش روستاهای نایسر و حسن

 آن اتفاق افتاده است.شهری به صورت منفصل از شهر در روستاهای پیرامون 

ارزیابی اثرات زیست محیطی گسترش افقی شهرها با تأکید بر زمین های کشاورزی در پایان نامه ای با عنوان:  [؛21]

وط به توسعه بی رویه شهر که غالبا نتایج بدست آمده از این بررسی نشان داد که زیانبارترین تغییرات مرب، پیرامون

ناشی از تغییر اراضی کشاورزی و باغات پیرامون شهر زنجان به مناطق مسكونی و اراضی ساخته شده است، می باشد. 

هكتار از باغات اطراف شهر زنجان در  230هكتار از زمینهای کشاورزی پیرامون شهر زنجان و  66/1101که در مجموع 
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صورت مستقیم یا غیر مستقیم( از بین رفته و به کاربری های شهری تغییر کاربری داده است که اثر توسعه شهری)به 

اغلب این زمین ها از نوع اراضی کشاورزی دیم و باغات بوده است، در بین مناطق شهری هم بیشترین اراضی تغییر 

به دست آمده از تجزیه و تحلیل کاربری  شهری زنجان می باشد. با توجه به نتایج 3و  2کاربری یافته مربوط به مناطق 

ها بخصوص اراضی کشاورزی پیرامون منطقه مورد مطالعه و همچنین باغات به عنوان مناطق بحرانی از نظر تغییر 

در پایان نامه ای [؛ 22. ]آنها مورد تأکید قرار گرفته استکاربری مشخص شده و بكارگیری اقدامات حفاظتی خاص در 

 1350کارکردی روستاهای حریم شهر سنندج در فرآیند گسترش فضایی شهر )طی دوره -تحوالت ساختاری با عنوان: 

نشان از سطح باالی تغییرات در کاربری اراضی روستاهای مورد مطالعه دارد . به گونه ای که طی دوره ، نتایج (1300-

هكتا ر از اراضی زراعی ، باغی و مراتع این  3311هكتار و در مجموع  114به طور متوسط سالیانه  00-53زمانی 

روستاها تبدیل به کاربری های دیگر شده اند . تمام تغییرات یاد شده توسط عوامل و نیروهای مختلف شهر سنندج و 

 در جریان گسترش فضایی ناپیوسته این شهر صورت گرفته است.

پژوهشی باعنوان: بررسی اثرات اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی روستایی)دهستان لیچارکی در  [؛23]

نتایج تحقیق نشان می دهد گرچه تغییر کاربری ها بر اثر گردشگری اثرات و پیامدهای منفی از قبیل بندر انزلی(، 

گی اقتصاد روستا به گردشگری را موجب شده افزایش کاذب قیمت زمین، افزایش هزینه زندگی و تا حدودی وابست

است، اما اثرات مثبتی همچون افزایش درآمد، اشتغال زایی ایجاد اشتغال به ویژه برای جوانان شده است. در نهایت، از 

در  [؛ 24]. دیدگاه ساکنان منطقه، اثرات اقتصادی مبثت تغییرات کاربری بیش از اثرات منفی آن در سطح منطقه است

و نتایج نشانگر آن  تحلیلی بر توسعه کالبدی تبریز و تخریب اراضی کشاورزی و فضاهای سبز شهریبا عنوان:  مقاله

هكتار از فضای سبز و بیش از  1111ساله باعث تخریب بیش از  16است که هدایت نادرست توسعه شهری در دوره 

، از یكسو، عدم توجه به راهكارها و پیشنهادات هكتار زمین زراعی شده است. عوامل اصلی این توسعه بی برنامه 3311

طرح های جامع تبریز در توسعه فضایی شهر تبریز که توسعه شهر در آن طرح ها به سوی جنوب و شمال غربی 

پیشنهاد گردیده بود است. ولی شهر برخالف این پیش بینی ها به طرف شرق و شمال شرق شهر که زمین های 

مت از شهر مستقر بوده است، توسعه یافته و باعث تخریب این زمین ها گردیده است.از کشاورزی و باغات در این قس

سوی دیگر، سیستم مدیریتی نامناسب شهری و دخالت ارگان ها و مقامات استانی در توسعه شهری باعث توسعه 

، بیش از 56و  50شهر تبریز در سال های  0نامناسب شهری گردیده است بطوری که بر اساس مصوبات کمیسیون ماده 

هكتار از کاربری فضای سبز به کاربری های دیگر تغییر یافته است. همچنین نتایج حاصل از مدل هلدرن نشانگر  06

درصد آن مربوط به رشد افقی و اسپرال  61درصد رشد فیزیكی شهر مربوط به افزایش جمعیت شهر و  41آنست که 

 شهر تبریز بوده است.

، پیامد تغییرات کاربری اراضی کشاورزی بر ساکنان روستاهای مجموعه شهری اصفهانی با عنوان: ؛ در پایان نامه ا[20]

شتاب تغییرات اراضی کشاورزی در ایران، تا حد زیادی برآیند رشد و گسترش توسعه  نتایج بررسی ها نشان می دهد، 

آوری و ارتباطات، گرایش بیشتر به شهر نشینی و نزدیكی رقابت ها در عرصه های اراضی کشاورزی می  همزمان فن

باشد. تغییرکاربری اراضی کشاورزی نمونه ای مهم از تاثیر گذاری انسان بر محیط است. تغییر کاربری اراضی کشاورزی 

یزیكی روستاها شده است. در حالی که سایر باعث پدید آمدن تغییرات ساختاری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و ف

در مقاله با [؛ 26] .تحوالت توسعه در سطح روستا، کم تر باعث ایجاد چنین تغییرات وسیعی در محیط روستا می گردد

نتیجه تحقیق  رزی )مطالعه موردی: شهر ارومیه(ی اراضی کشاوربررسی توسعه فیزیكی شهری و تغییر کاربعنوان: 

نشان می دهد که تغییر و تبدیل زمین های کشاورزی به کاربری شهری ناشی از توسعه فیزیكی شهر همچنان ادامه 

دارد که نمونه های مهم تغییر کاربری زمینهای کشاورزی را در روستاهای توپراق قلعه، صداقه، ده ده سقی، الیاس آباد، 

دروضع موجود می توان مشاهده کرد ا ز دالیل عمده و موثر بر تغییر اراضی کشاورزی شامل طرح های توسعه  بند،

شهری و مهاجرت است که بر میزان شدت تبدیل زمینهای کشاورزی به محدوده شهر ارومیه در سال های اخیر افزوده 
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، انهر، بند و مهاباد جهت توسعه شهر ارومیه را در اند و همچنین برخی از محورها از جمله محورهای سلماس، جاده دریا

وضع موجود و در سال های آتی نشان می دهند. این در حالی است که محورهای مذکور زمین های کشاورزی و 

روستاهای قابل توجهی را در خود جای داده اند که در آینده نیز تأثیر خود را بر توسعه فیزیكی شهر و در نتیجه تغییر 

 زمین های کشاورزی نشان خواهند داد.  کاربری

 

 سواالت  و فرضیات تحقیق 

 با توجه به مباحث مطروحه پرسش های زیر قابل طرح  می باشد: 

 چه روندی داشته است ؟  1313تا  1331کاربری اراضی کشاورزی بخش مرکزی شهرستان شهریار طی سالهای  -1

ا تغییرات کلاربری اراضلی کشلاورزی در بخلش مرکلزی شهرسلتان چه رابطه ای بین روند توسعه فیزیكی شهرها ب -2

 شهریار وجود دارد ؟ 

 روند کاهشی داشته است.  1313تا  1331فرضیه اول: اراضی کشاورزی بخش مرکزی شهریار،  طی سالهای 

 . .فرضیه دوم: بین روند توسعه شهری و تغییرات کاربری اراضی کشاورزی بخش مرکزی شهریار رابطه وجود دارد

 

 مبانی نظری

 شهر و توسعه شهری

توسعه شهری در قالب شهرسازی به عنوان اقدامی از پیش اندیشیده شده برای سكونت انسان سلابقه ای بلس طلوالنی 

دارد. در روند توسعه شهری برای بهبود شرایط بد صنعتی شدن دو راه حل ارائه شد ، پرچمداران نظریله تجدیلد کاملل 

ی آن )ایدئالگرایان (و طرفداران بدون تغییر بنیادی )لیبرال دولتی (. از دیدگاه جامعه شناسلان شهرسازی و تغییر بنیاد

شهری پروژه ی توسعه شهری ابزار کلیدی نظام مدیریت شهری برای چاره اندیشلی علملی در رویلارویی بلا پیاملدهای 

ی تلوان مبنلای تجدیلد سلاختارهای ناشی از پیچیده تر شدن نظام جامعه شهری است . بنابراین توسلعه شلهری را مل

اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و حقلوقی شلهری تلقلی کلرد کله هلدف آن در درجله ی اول بهبلود فراینلد 

شهرنشینی و روند شهرگرایی ، ترمیم محیط زیست شهری ، سامانمند کردن اقتصاد شهری و تقویت جنبه های سیاسی 

. توسعه روستایی هم بدلیل وجود روابط اقتصادی تنگاتنلک شلهر و حومله ، ، اجتماعی و فرهنگی زندگی شهری است 

عی شلهری و اجتملا –بخش اصلی و مكمل سیاست توسعه شهری محسوب می شود کله بله بهبلود زنلدگی اقتصلادی 

 [23روستایی خواهد انجامید.]

 

 اراضی کشاورزی 

 

به صلورت تقریبلا ملداوم ، بلر  1داری یا تاک داریاراضی کشاورزی امالکی دانسته شده ، که عملیات زراعت ، باغ

 روی آنها انجام می گیرد . ویا به دلیل شرایط ویژه ، این اراضی برای امر کشاورزی استعداد فراوانی دارند . 

 

 تغییر کاربری زمین

شد . تغییلر کلاربری تغییر کاربری زمین به معنای ایجاد تغییر در نحوه استفاده از زمین و تغییر در کارکرد زمین می با

اراضی یعنی تغییر در نوع استفاده از زمین که لزوما تغییر در سطح زمین نبوده ، بلكه تغییر در تراکم و مدیریت نیز می 

تغییر از یک کاربری متفاوت به دیگری باشلد ماننلد تغییلر از یلک  -1باشد. تغییر کاربری زمین ممكن است به صورت 

به صورت گسترش یک کاربری موجود برروی کاربری دیگر باشد . یلا بله  -2ته شده و یا مزرعه شالی به یک زمین ساخ

                                                           
1 . Agriculture, Horticulture, Viticulture 
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عبارت دیگر از بین رفتن یک کاربری به نفع کاربری دیگر . علل تغییر کاربری زمین بین کشورهای توسلعه یافتله و در 

عیت اقتصلادی عواملل اصللی حال توسعه متفاوت است . در کشورهای در حال توسعه ، رشد سریع جمعیت ، فقر و موق

                                    [11] می باشند .

 :  عوامل موًثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی1جدول شماره 

  ابعاد

 مدیریتی

عدم وجود مرجع و نهاد مشخص در جهت کنترل ساخت و سازها به دلیل نبود مدیریت روسلتایی در  -

توسعه کالبدی روستاها نا متوازن و بدون برنامله ملدون صلورت پلذیرد سطح محلی سبب می گردد تا 

[.23] 

 [10.]حمایت دولت در سرمایه گذاری زیر ساخت ها و مشوق های گردشگری است -

 [21]توجیهی برای بهبود خدمات عمومی ، زیر بنایی و حمل و نقل در نواحی روستایی می باشد.  -

 [25]ش خاک را سبب می شود. تخریب منابع آب، وقوع سیل، فرسای -

 اقتصادی

زمینهایی که کاربری شهری دارند اجاره اقتصادی بسیار زیادتری نسبت بله فعالیلت هلای کشلاورزی  -

ایجاد می کند و بدین ترتیب اراضی کشاورزی واقع در حاشیه شهر ها خریداری و برای مقاصدی چلون 

 [21.]داف صنعتی تغییر کاربری می یابندایجاد مسكن یا اه

 [31.]باعث افزایش قیمت زمین می شود -

تورم قیمت زمین و مسكن می تواند باری اضافی بر دوش مردملان جواملع روسلتایی باشلد و گلاهی   -

 [10.[باعث جابجایی مكانی افراد و خانوار ها از جوامعشان می شود

 [10. ]حلی داردو درک تبعات اقتصادی ، نقش موًثری در تعیین گرایش های مطلوب ساکنان م -

 اجتماعی

خوابگاهی روستاهای اطراف تهران به عنوان عرصه تكمیلی  –شكل گیری کارکردهای سكونتكاهی  -

 [31]برای سكونت بخشی از کارگران و کارکنان شهری تبدیل شده است. 

 .تحصیل فرزندان را باعث شده است -

بهشت گمشده »تبلیغاتی تحت عنوان  تبلیغات )رشد شتابان خانه های دوم در کالردشت بر اساس -

 [31. ]مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفت « ایران 

آمار مهمترین علل گسترش خانه های دوم را در ریشه روستایی افراد بیان کرده است . یعنی کسانی  -

 [32]که خود یا والدین و اجداد آنها در نقاط روستایی سكونت داشته اند .

 –کالبدی 

 ژیكیاکولو

کاهش فاصله فیزیكی بین شهر و روستا از یک سو و افزایش مطلق زمین از سوی دیگر در شدت اثر  -

برخورد غیر مستقیم شهر با زمینهای کشاورزی موًثر بوده و تغییرات کاربری زمین در حاشیه شهرها را  

 [5.]سرعت می بخشد

 [31.]رکود فعالیت های کشاورزی و دامی را بوجود آورده است -

وجود جاذبه ها و چشم اندازهای دیدنی و نیز شرایط اقلیمی مناسب برخی از روستاها را فراهم کرده  -

 [10]است. 

بهبود وسائل حمل و نقل عمومی به ویژه حمل و نقل خصوصی انگیزه افراد را برای احداث خانه های  -

   [33.]دوم بیشتر می کند 

 

 روش شناسی تحقیق 

تحلیلی است .  روند جمع آوری اطالعات بصورت کتابخانه و اسلنادی بلا  -یق، نوع تحقیق، توصیفیبا توجه موضوع تحق

بررسی مجموعه کتابها، مقاالت و سایتهای مختلف علمی صورت پذیرفت و بلرای تحلیلل تحقیلق از آنجاییكله مقایسله 
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ساله؛ مد نظر اسلت، اینكلار، جلدای از   23، در یک دوره  1313تا   1331یار از سال بخش مرکزی شهر کاربری اراضی

بكارگیری اطالعات و داده های آماری مرکز آملار و اطالعلات ادارات )جهلاد کشلاورزی و... ( شهرسلتان شلهریار، بلرای 

 رائه گردیده است. از روند تغییرات کاربری ا  GIS ARCاز دو  نقشه مقایسه ای   تحلیل و واکاوی بیشتر

 

 ابزار و روش تجزیه و تحلیل تحقیق 

و همچنین در تجزیه و تحلیل    ARC GISشامل بكارگیری  نقشه ها که اینكار با استفاده از نرم افزار  ابزار تحقیق :

 استفاده شده است. SPSSاز نرم افزار 

 

ستگی و رگرسیون خطی استفاده شده و برای در مرحله تجزیه و تحلیل تحقیق از تحلیل همب روش تجزیه و تحلیل :

تهیه نقشه های کاربری اراضی ناحیه مورد مطالعه از منابع مختلفی داده ها تهیه و از آنها خروجی گرفته شد و در آخر 

 نقشه های بدست آمده در سه مقطع مورد نظر مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند .  

 

 متغیرهای  عملیاتی تحقیق 

رسی روند توسعه فیزیكی شهرها و تحوالت اراضی کشاورزی در ناحیه شهریار متغیرها به گونه ای انتخاب شدند برای بر

که هم تحوالت جمعیت در مناطق شهری و روستایی را در طول دوره تحقیق نشان دهند و هم تغییرات کاربری اراضی 

ها به تبیین روابط متقابل آنها بپلردازیم . بلر ایلن مبنلا را در محدوده مورد مطالعه آشكار کنند تا با شناخت این متغیر 

متغیر های تحقیق شامل : جمعیت کل ، تعداد جمعیت روستایی و شهری، نسبت اراضی مسلكونی، اراضلی کشلاورزی، 

 اراضی بایر، مراتع فقیر و متوسط و خوب و باغات در طی دوره ی تحقیق می باشد .

 

 لعهشناسایی جغرافیایی منطقه مورد مطا

درجه و  30دقیقه طول شرقی و  14درجه و  01دقیقه تا  21درجه و  01شهرستان شهریار در مختصات جغرافیایی  

کیلومتر  1311دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است . این شهرستان با مساحتی در حدود  44درجه و  30دقیقه و  30

از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است .  1:1265درصد از مساحت استان تهران و حدود  11/6مربع حدود 

این شهرستان در جنوب غربی استان تهران واقع شده و از سمت شمال و غرب با شهرستان کرج ، از سمت شرق با 

شهر تهران و شهرستان اسالمشهر و از جنوب با شهرستانهای رباط کریم و زرندیه همسایه است . ارتفاع متوسط 

متر می باشد . این جلگه از شمال به جلگه ساوجبالغ محدود است و از جنوب شرقی و مشرق  1111شهرستان شهریار 

به ترتیب به بخش های پیشاپویه و غار مربوط می شود . مغرب و جنوب غربی و جنوب آن را رشته کوه کم ارتفاع و 

( 0:1352د . ) انصافی مقدم ، متر ، از منطقه کویری شهرستان ساوه جدا می کن 1401باریک تخت رستم با ارتفاع 

از نظر تقسیمات کشوری بخش محسوب می شد و یكی از بخشهای شهرستان کرج به  1363شهرستان شهریار تا سال 

به دلیل  1336بخش شهریار از کرج منفک شد و به شهرستان ارتقاء یافت. در سال  1365حساب می آمد. در سال 

و مشكالتت فراوانی که با آن روبرو بود بخش رباط کریم از شهرستان جدا  وسعت نسبتا باال و جمعیت زیاد شهرستان

بخش مرکزی،  3شهرستان شهریار شامل  1350گشته و به شهرستان ارتقاء یافت. بر اساس تقسیمات کشوری سال 

ند. طی مصوبه هیئت وزیران شهرستانهای قدس و مالرد از این شهرستان جدا شد 1355مالرد و قدس بود، در سال 

 سكونتگاه روستایی می باشد . 31دهستان و   6شهر،    1اینک شهرستان شهریار متشكل از یک بخش،  
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 نقشه شهرستان شهریار: 1نقشه شماره 

 
 

 

 

 تحلیل یافته ها 

 تحلیل نظام سکونتگاهی 

ت و به عنلوان یكلی از به طور کلی شهرستان شهریار در دهه های اخیر از لحاظ مهاجرپذیری وضعیت خاصی داشته اس

سلال  0بر طبق آخرین سرشماری شهرستان شلهریار در  مهاجر پذیرترین شهرستانها در سطح استان عمل کرده است .

نفر مهاجر به خود بوده است که سهم استان تهران بیش از سلایر اسلتان هلا بلوده  132135( ، پذیرای 55-13اخیر ) 

نفلر ملرد و  66621یشترین سهم را دارا بوده است . از میان تعداد مهاجران نفر مهاجر فرست ب 11111است . تهران با 

سال اخیر و کمتلر از یلک 1سال اخیر بیشترین تعداد مهاجران در  0نفر را زن تشكیل می داده است . در طی  60403

 سال است که به شهرستان وارد شده اند .
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شهرستان شهریار به تفکیک جنس در دوره دالیل مهاجرت مهاجران وارده به نقاط شهری (: 2جدول 

88-39 

 عمده ترین دالیل مهاجرت  جمع کل  

جستجوی  شهرستان شهریار

 کار 

انتقال  کار بهتر 

 شغلی 

مهاجران 

 تبعی 

مسكن 

 بهتر

اظهار  سایر

 نشده

 132135 کل 

 

6051 3321 2116 51513 25133 3323 2046 

 1351 0155 23113 20631 361 2163 0512 66621 مرد

 1160 2031 0164 00133 312 303 333 60403 زن

 1939مآخذ : مرکز آمار ایران ، مطالعات جمعیتی به تفضیل شهرستان ، 

 

نفر اسلت کله از ایلن میلان  316334، جمعیت شاغالن شهریار برابر  1313بر اساس آخرین نتایج سر شماری در سال 

نفر را به خود اختصاص داده اند . تعلداد شلاغالن  01336ین روستایی نفر و تعداد شاغل 200115تعداد شاغلین شهری 

نفلر آن را جمعیلت روسلتایی  6331نفلر جمعیلت شلهری و  0641نفر بوده که از این میلان  11132بخش کشاورزی 

نفلر را جمعیلت  21550نفلر را جمعیلت شلهری و 113116نفر  131511تشكیل داده است ، در بخش صنعت نیز از 

نفر بیشترین مشاغل را به خود اختصاص داده و برابلر  144116ر بر گرفته است ، در نهایت بخش خدمات با روستایی د

نفر جمعیت روستایی است . همان طور که مالحضله میشلود در حلال حاضلر  21045نفر جمعیت شهری و  123045

ا ملی باشلد و ایلن حاصلل تغییلر بیشترین سهم مشاغل در میان روستاییان را صنعت و کمترین سهم را کشلاورزی دار

کاربری اراضی کشاورزی و همچنین تغییر رویه معاش روستاییان می باشد که به واسطه تغییلر کلاربری کشلاورزی بله 

بر تعداد شلهرها افلزوده شلده و در  11-60رخ داده است . همچنین طی سالهای  …مسكونی ، شهر نشینی ، کم آبی و

است بر همین نسبت بر تعداد افراد ساکن در شهرها افزوده و تعلداد سلاکنان روسلتاها مقابل از تعداد روستاها کم شده 

 کاهش یافته اند . 

 1931-1931(: روند افزایش تعداد شهرهای ناحیه شهریار از سال 1نمودار 

0
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40
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70

شهر  روستا شهر  روستا شهر  روستا شهر  روستا

1365 1375 1385 1391

Series1

 
 

 

تا  1360ل ، طبق اطالعات بدست آمده از خروجی آماری، همانطور که مشاهده می شود، از سا1براساس نمودار شماره 

، روند توسعه شهری، روندی بالنسبه افزایشی داشته است و عكس آن، توسعه روستایی بصورت پلكانی با 1313سال 

 1330روستا در سال  01، به  1360روستا، در سال  61روند کاهشی همراه  بوده است، بنحوی که وضعیت روستاها از 

روستا،  تنزل  31این میزان به  1313تا  1350در نهایت بعد سال روستا کاهش و  41به  1350، و این میزان در سال 
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شهر )افزایش  1به  1360شهر در سال  2پیدا کرده است. در مقابل بسط جامعه شهری در این منطقه بطورکلی از 

 ، توسعه وبسط پیدا کرده است.  1313صعودی(  در سال ،   

 

 1939-1931ناحیه شهریار در سالهای (:  روند تغییرات جمعیتی شهری و روستایی 9جدول 

 

 سال

 

 جمعیت کل 

 روستایی شهری

 درصد جمعیت تعداد درصد جمعیت تعداد

1360 110503 2 00141 1/02 61 01314 1/43 

1330 202210 0 132360 0/65 01 31401 0/31 

1350 014341 3 315415 4/33 42 116332 6/22 

1311 624441 1 031142 32/56 31 50315 63/13 

 

تا  1360، روند تغییرات جمعیت )شهری و روستایی( بطور کلی با از سال 3طبق اطالعات بدست آمده از جدول شماره 

، در این میان، 1313نفر در  624441به  1360نفر در سال  110503برابر شده یعنی از  0، بطور تقریبی 1313سال 

درصد از این میزان را جمعیت  1/43درصد جمعیت شهری و  1/02، ساختار جمعیتی شهریار را، 1360در سال 

درصد جمعیت را، جامعه روستایی تشكیل  0/31درصد از جمعیت را، جمعیت شهری و  0/65، 1330روستایی، در سال 

درصد)جمعیت روستایی(، در سال  6/22درصد )جمعیت شهری(،  4/33، 1350میداد، همچنین این میزان در سال 

درصد )جمعیت روستایی( بوده است که این روند در مجموع در این  63/13رصد)جمعیت شهری( و د 32/56، 1313

با  23/34درصدی داشته و در مقابل جمعیت روستایی  22/34( جمعیت شهری افزایشی 1313تا  1360ساله) 25دوره 

 کاهش جمعیتی و سكونتگاهی همراه بوده است. 

 تحلیل آماری داده ها 

« ضریب پیرسلون » بط بین داده های حاصل از پردازش اطالعات آماری از روش تجزیه و تحلیل آماری برای بررسی روا

نمایش داده می شود به منظور مشخص نمودن همبستگی و بررسلی   rاستفاده گردیده است ، این ضریب که با عالمت 

+ در نوسلان اسلت . مقلدار مثبلت ایلن 1و  -1رابطه خطی متغیرهای فاصله ای به کار می رود و مقدار آن همواره بین 

ضریب نشانگر وجود رابطه مستقیم و مقدار منفی آن نمایانگر وجود رابطه معكوس بین متغیرهلا ملی باشلد . بلر طبلق 

انجام شد، بین روند تغییرات وسعت اراضلی کشلاورزی و مسلكونی ناحیله ملورد  SPSSمحاسباتی که توسط نرم افزار 

 است.  151/1وجود دارد و سطح معناداری آن برابر  -161/1همبستگی برابر  ضریب 31-12مطالعه در سال 

 

 آزمون فرضیات 

با توجه به روند کاهشی داشته است.  1313تا  1331اراضی کشاورزی ناحیه مورد مطالعه طی سالهای  فرضیه اول:

اضی کشاورزی در ناحیه مورد نتایجی که از پردازش و تجزیه و نحلیل داده های آماری بدست آمد می بینیم که ار

درصد از مساحت ناحیه مورد مطالعه  21/2اراضی کشاورزی حدودا  31مطالعه روند کاهشی راطی کرده است ، در سال 

 درصد رسیده است .   6/31کاهش یافته و به  12را تشكیل می داده است که این نسبت در سال 

 

 

 ربری کشاورزی رابطه وجود دارد .بین روند توسعه شهری و تغییرات کا فرضیه دوم :

بر طبق بررسیهای صورت گرفته و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها می توان گفت که کاهش وسعت اراضی 

کشاورزی تا حدودی ناشی از افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی در دهه های اخیر بوده است .برای سنجش نوع و 
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ونی و کاهش مساحت اراضی کشاورزی ناحیه مورد مطاله از تحلیل همبستگی میزان رابطه بین توسعه کاربری مسك

است . که برای تحلیل  151/1و سطح معناداری  -161/1استفاده گردید . نتایج حاصل از آن بیانگر ضریب همبستگی 

 بهتر آن از رگرسیون خطی اراضی مسكونی و کشاورزی استفاده گردیده است.

 

 مبستگی متغیرهای تحقیق در ناحیه شهریار(: ماتریس ضرایب ه4جدول 

 کاربری مسكونی

کاربری 

 کشاورزی

مراتع 

 زمین بایر فقیر

1 -.161 .141 -.311 

. .151 .213 .421 

3 3 3 3 

-.161 1 
-

.111(*) 
.055 

.151 . .123 .611 

3 3 3 3 

.141 -.111(*) 1 -.005 

.213 .123 . .623 

3 3 3 3 

-.311 .055 -.005 1 

.421 .611 .623 . 

3 3 3 3 

 

بخلش مرکلزی شهرسلتان شلهریار بلا وسلعت  1331، در سلال 0با توجه به بررسیهای انجام شده  در جلدول شلماره 

درصد اراضی را در بر داشته است ، همچنین  21/2هكتار از اراضی مسكونی است که  3/3111هكتار ، شامل  130105

درصد از اراضی را شامل میشود و به همین ترتیلب زمینهلای بلایر  6/36که  هكتار را کاربری کشاورزی داراست41641

درصد و مراتع متوسلط 0/0هكتار ، 3034درصد و مراتع خوب  13/1هكتار ،  135درصد و باغات  1/6هكتار ،  0/1055

 بر می گیرد . درصد را نسبت به کل اراضی شهریار در  6/46هكتار ،  3/63401درصد و مراتع فقیر  1/1هكتار ، 2015

 

1931(:  کاربری اراضی شهرستان شهریار در سال 1جدول   

1331سال  کاربری  

 مسكونی

کاربری 

 کشاورزی

زمینهای 

 بایر 

 مراتع باغات

خوب   

مراتع 

 متوسط

رمراتع فقی  مجموع 

3/3111 هكتار  41641 0/1055  135 3034 2015 3/63401  130105 

21/2 درصد  6/36  1/6  13/1  0/0  1/1  6/46  111 
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1931طی سالهای  ( : وضعیت مراتع، باغات ، زمینهای مسکونی و کشاورزی2نمودار   
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1931(: کاربری اراضی کشاورزی شهریار در سال  2نقشه  

  

 
 

 1932تحوالت کاربری اراضی شهرستان شهریار در سال 
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نیز حاکی از تغییر کاربری کشاورزی به مسكونی و مقلدار انلدکی بله  12،  در سال 6ارقام بدست آمده از جدول شماره 

هكتلار را در بلر  1152مراتع فقیر می باشد که بدلیل روند شهرنشینی و خشكسالی رخ داده اسلت . کلاربری مسلكونی 

رفتله هكتار را در بر گ 41641می باشد و کاربری کشاورزی  54درصدی آن نسبت به سال  3/2گرفته که نشان از رشد 

را دارد . در این دوره مقدار مراتع فقیر به طلور نلاچیزی تغییلر  54درصدی خود نسبت به سال  4/1که نشان از کاهش 

 3/1رسلیده اسلت کله افلزایش آن برابلر  12هكتار در سال  66345به  54هكتار در سال 60550یافته به طوری که از 

درصدی زمینهای بایر در این دوره نسبت بله دوره ی قبللی  3/1درصد بوده است . نكته قابل توجه در این دوره کاهش 

است . و این بدلیل ساخت و ساز ها و روند افزایش شهرنشینی در زمین های بایر است، کله در راسلتای تحقلق اهلداف 

ی اداره امور اراضی شهرستان شهریار در جهت جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز و همچنین حفظ کاربری اراضل

 زراعی و باغات انجام گرفته است .

1932(: کاربری اراضی شهرستان شهریار در سال3جدول   

سال 

1312 

کاربری 

 مسكونی

کاربری 

 کشاورزی

زمینهای 

 بایر 

 مراتع باغات

خوب   

مراتع 

 متوسط

مراتع 

 فقیر

 مجموع

 130105 66345 2015 3034 135 3301 41641 1152 هكتار

3/3 درصد  6/31  3/0  13/1  0/0  1/1  3/45  111 
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1932(: نقشه کاربری کشاورزی شهریار در سال 9نقشه   
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روند متفاوتی را  12 تا 31نتایج حاصل از تحقیق گویای آنست که کاربری های ) هفت گانه مورد مطالعه ( طی سالهای 

 12درصد در سال  6/31به  31درصد در سال 6/36طی کرده است . کاربری اراضی کشاورزی با یک روند کاهشی از 

رسیده است.  12درصد در سال  3/3به  31درصد در سال  21/2رسیده است. ولی اراضی مسكونی با روند افزایشی از 
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ی و مقدار ناچیزی از زمین های بایر نشان از رشد شهرنشینی و کاهش اراضی کشاورزی و افزایش اراضی مسكون

خشكسالی های سال های اخیر دارد و همچنین کاهش زمین های بایر به همراه افزایش اراضی مسكونی نشان از 

 سیاست دولت در جهت حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از رشد ساخت و سازهای غیر مجاز دارد . 

 

32-31جامع تغییرات اراضی  ناحیه از سال ( : نمودار 4نمودار   
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 نتیجه گیری 

به طور کلی می توان گفت که مباحث مطرح شده در این تحقیق شامل توسعه شهری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی 

از جمله مباحثی هستند که امروزه در مدیریت شهری و روستایی از اهمیت شایانی برخوردارند . مساله ایلن اسلت کله 

رها در مسیر توسعه خود به فضاهای جدید نیاز دارند . برای همین به سلراغ اراضلی پیراملونی خلود یعنلی اراضلی شه

کشاورزی می روند . این موضوع در مناطقی که از گذشته دارای پتانسیل کشاورزی بوده و وابستگی باالیی به این بخش 

است . مطالعات صورت گرفته در این تحقیق روشن ساخت که داشته اند نظیر منطقه شهریار از اهمیت باالیی برخوردار 

توسعه شهری روندی افزایشی و اراضی کشاورزی روندی کاهشلی داشلته اسلت بله طلوری کله  13تا  31طی سالهای 

درصلد رسلیده اسلت . یكلی از  6/31بله  6/36درصد و در اراضی کشلاورزی از  3/3به  21/2نسبت اراضی مسكونی از 

ایند توسعه شهری و کاهش اراضی کشاورزی موثر بوده مقوله مهاجرپذیری ناحیه ملورد مطالعله بلوده مسائلی که در فر

افزایش یافته است . افزایش جمعیت  13نفر در سال  1143364به  60نفر در سال  110503است ، زیرا جمعیت آن از 

گسترده اراضی کشاورزی و محیط زیست  یقینا غیر قابل کنترل بوده و مدیریت آن دشوار می باشد و نتیجه آن تخریب

 منطقه می باشد .

 پیشنهادات 

 

 روستاها صنعتی توسعه کشور، در جانبه همه و متوازن توسعه ضرورت به توجه روستاها با صنعتی توسعه 
 ایجاد دامپروری و کشاورزی تولید عوامل محدودیت به واسطه که موجود ضعفهای از زیادی حد تا میتواند
 بكاهد. است گردیده

 روستا و شهر شدن قطبی از جلوگیری و روستایی توسعه 

 بهلره وری و  ارتقلاء و افلزایش جهلت انسانی در بخش کشلاورزی منابع برای علمی الزم زمینه ایجاد و آموزش

 استعدادهای روستایی در این منطقه. رفتن هدر از جلوگیری

 ه.اصالح فرهنگ کشاورزی رایج و گسترش کشاورزی سالم در منطق 
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 .تدوین قانون منع تغییر و تبدیل کاربری کشاورزی به مسكونی در منطقه 

  بهبود زندگی ساکنان این منطقه می تواند به عنوان یک عامل اساسی، نقش ایفا کند و به پایداری کشاورزی و

 سایر جنبه های مرتبط با آن، کمک کرد.

  . برنامه ریزی برای احیای اراضی کشاورزی رها شده 

  سیاستهای تشویقی و حمایت از بهره برداران کشاورز .اعمال 

  .ممانعت از اجرای پروژه های عمرانی و ارتباطی در اراضی مستعد کشاورزی 

   .تدوین مقرراتی جهت ترویج توسعه عمودی به جای توسعه افقی 

  توسعه شیوه های نوین آبیاری جهت کاهش اتالف آب در بخش کشاورزی 

 منابع و مآخذ

 

 

 (؛ نظریه های شهر و پیرامون، چ ششم، انتشارات سمت. تهران .1311ور، محمود)جمعه پ .1

(؛ رشد شهرنشینی در کشورهای در حال رشد، نشریه دانشكده ی ادبیات و علوم انسانی 1331وحیدا، فریدون) .2

 .143، ص 2دانشگاه اصفهان، شماره 

3. Asian Development Bank (2114) City Development Strategies to Reduce Poverty. 

Manila. 

رویكردی جدید در برنامه ریزی شهری در رویكرد تحلیلی، فصلنامه مدیریت  CDS(؛ 1355اشرفی، یوسف) .4

 . 51-110، صص 1355، بهار 23شهری، شماره 

(؛ توسعه پایدار و ناپایداری توسعه روستایی، ده مقاله در شناخت سكونتگاههای 1351سعیدی، عباس) .0

 مهر مینو.روستایی، نشر 

( ؛ اثرات تخلیه روستاها بر فعالیت های کشاورزی بخش آرادان گرمسار ، پایان نامه 1335رنجبر ، مهدیه ) .6

 ارشد ، استاد راهنما دکتر محمد رضا رضوانی ، دانشكده جغرافیا ، دانشگاه تهران.

 ، انتشارات سمت ، تهران(؛ مقدمه ای بر برنامه ریزی روستایی دیدگاهها و روش ها 1354جمعه پور ، محمود) .3

 ( ؛ دیدگاههای نو در جغرافیای شهری ، جلد اول ، انتشارات سمت . 1351شكویی ، حسین ) .5

1. Foody, G. M., 2111, Mapping Land Cover From Remote Sensed Data with a 

SoftenedFeedforward Neural Network Classification, Journal of Intelligent and 

RobaticSystems, Vol. 21, No., pp. 433-44. 
 ( ؛ جنگلداری شهری ، سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران .1334هیبرد ، بی. جی )  .11

(؛ توسعه فیزیكی شهر و تاثیر آن بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی ، استاد 1355جرجانی ، حسن علی ) .11

 جغرافیا ، دانشگاه تهران. راهنما دکتر مهدی قرخلو ، پایان نامه ارشد ، دانشكده

محیط زیست ، مرکز مطالعات و –(؛ مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی 1331بهرام سلطانی ، کامبیز ) .12

 تحقیقات شهرسازی و معماری ایران ، تهران .

(؛ چالش های اساسی در توسعه پایدار کشاورزی ایران، مجموعه مقاالت 1353برقی، حمید، قنبری، یوسف ) .13

 .224، ص 1353، زمستان16س، شراهبرد یا

(؛ چالش با حرفه ها، عرصه های چالش در توسعه روستایی، ترجمه علیرضا خرمایی، 1351چمبرز، رابرت) .14

 ، وزارت جهاد کشاورزی، تهران.44سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 923-943، ص1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-4798 

http://www.joih.ir  

 

993 

 

ی خانه های دوم با ( ؛ تحلیل مقایسه ای آثار اقتصادی گردشگر1311رضوانی ، محمد رضا و همكاران ) .10

گردشگری روزانه بر نواحی روستایی ، با رویكرد توسعه پایدار ) مطالعه موردی : شهرستان شمیرانات ، 

 .62 – 30، صص  4استان تهران ( ، پژوهش های روستایی ، سال دوم ، شماره 

طرح پژوهشی . ، ات روند توسعه فضایی شهر رشت بر پسكرانه کشاورزی روستاییاثر(؛ 1333تاج، شهره) .16

 .1333دانشگاه آزاد اسالمی . 

 ،هشداری در مورد تبدیل اراضی کشاورزی به شهری: مطالعه موردی اصفهان(؛ 1331قیومی محمدی، حمید) .13

-163صص   2  شماره , 14  دوره , 1331  بخش تحقیقات خاک و آب اصفهان ،نشریه علوم خاک و آب 

104 

(؛ روند توسعه تاریخی، کاربری اراضی و تنگناهای شهرسازی در 1354فرهودی، رحمت اله، محمدی، اکبر) .15

 . 53-15، صص 1354، پاییز 03سنندج، پژوهش های جغرافیایی، شماره 

بررسی اثرات زیست (؛ 1350)مهدی ،شادان ،کاظم ،دشتكیان ،محمدحسن ،رحیمیان، جالل، عبدالهی .11

 نشریه، محیطی تغییر کاربری اراضی روی پوشش گیاهی مناطق شهری با بكارگیری تكنیک سنجش از دور

مرکز تحقیقات  ;( 21)مسلسل  2  شماره , 5  دوره , 1350تابستان   علوم و تكنولوژی محیط زیست : 

 .1-6. صص کشاورزی و منابع طبیعی یزد

تغییرات کاربری اراضی روستاهای پیراشهری در فرایند خزش (1355)حامد ،قادرمزی، محمدحسن، ضیا توانا .21

 .1355، تابستان 65، شماره 3، پژوهشهای جغرافیای انسانی، مقالهآباد سنندجشهر روستاهای نایسر و حسن

ارزیابی اثرات زیست محیطی گسترش افقی شهرها با تأکید (؛: 1311فتحعلی بیگی، علی، احد نژاد، محسن)  .21

دانشگاه  ،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، کارشناسی ارشد نامهپایان، بر زمین های کشاورزی پیرامون

 .1311 ، دانشكده علوم انسانی ،زنجان

کارکردی روستاهای حریم شهر سنندج در -الت ساختاری تحو(؛ 1355قادرمزی، حامد، توکلی نیا، جمیله) .22

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری . دکتری نامه پایان، (1300- 1350فرآیند گسترش فضایی شهر )طی دوره 

   . 1355.  دانشكده علوم زمین -دانشگاه شهید بهشتی  -

(؛ بررسی اثرات اقتصادی تغییر 1311مطیعی لنگرودی، سید حسن، رضوانی، محمدرضا، کاتب ازگمی، زهرا) .23

در انزلی(، نشریه پزوهش و برنامه ریزی کاربری اراضی کشاورزی در نواحی روستایی)دهستان لیچارکی بن

 .1-23، صص 1، شماره 1، دوره 1311روستایی، بهار و تابستان 

تحلیلی بر توسعه کالبدی تبریز و تخریب اراضی کشاورزی و (؛ 1311صدرموسوی، میرستار، رحیمی، اکبر) .24

،  4  شماره ، 2  دوره ، 1311پاییز منطقه ای:  -جغرافیا و آمایش شهری  ، نشریهفضاهای سبز شهری

 .11-111ص ص دانشگاه تبریز،

پیامد تغییرات کاربری اراضی کشاورزی بر (؛  1312صالحی، اصغر، تقدیسی، احمد، نوری، سید هدایت اله) .20

، دانشگاه اصفهان ،وزارت علوم، تحقیقات و فناورینامه . پایان، ساکنان روستاهای مجموعه شهری اصفهان

 .. دکترای تخصصی 1312.  دانشكده ادبیات و علوم انسانی

بررسی توسعه فیزیكی شهری و تغییر کاربی اراضی (؛ 1312کرمی، فریبا، حیدری، وحدت، نمازی، اکبر) .26

های ایران . اولین همایش ملی جغرافیا، های همایشمقاله ،کشاورزی )مطالعه موردی: شهر ارومیه(

 .1312 ،انجمن محیط زیست کومششهرسازی و توسعه پایدار . 
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(؛ گردشگری خانه های دوم و اثرات آن بر نواحی روستایی ؛ 1354رضوانی ، محمد رضا ، صفائی ، جواد ) .25
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111. 
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 .51-14، صص  43شماره تهران ، پژوهش های جغرافیایی ، 

( ؛ نقش و تاثیر خانه های دوم بر 1353مهدوی حاجیلویی ، مسعود ، قدیری معصوم مجتبی ، سنایی مهدی )  .31

 .11-31، صص  60اجتماعی ناحیه کالردشت ، پژوهش های جغرافیای انسانی ، شماره –ساختار اقتصادی 

رشماری عمومی نفوس و مسكن شهرستان ( ؛ نتایج تفضیلی س1311، 1350،  1330مرکز آمار ایران ) .32

 شهریار.

 ، انتشارات دانشگاه پیام نور .2( ؛ جغرافیای روستایی ؛ چ1330فشارکی ، پریدخت ) .33
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