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پیشرانهاي کاربري اراضي کشاورزي در قلمروهاي روستايي دشت ارومیه
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دریافت مقاله1396/04/28 :

پذیرش نهایی1398/11/01 :

کاربری اراضی قلمروهای روستایی امروز میدان کارزار اصلی نیروها و پیشرانهای توسعه روستایی متضاد از
هم است که در اکثر مواقع حالتهای متضادی را در پیشروی ذینفعان اراضی برای استفاده از آن قرار میدهد.
لذا هدف تحقیق حاضر شناسایی پیشران های تغییر کاربری اراضی در قلمروهای روستایی است .روش تحقیق
توصیفی -تحلیلی مبتنی بر روشهای آیندهپژوهی است .جمعآوری اطالعات بصورت میدانی با استفاده از
پرسشنامه ( 318نفر از روستائیان و  22کارشناس اجرایی و دانشگاهی) انجام شده است .از روش تجزیه و
تحلیل ساختاری در محیط نرمافزار میکمک برای تحلیل دادهها استفاده شده است .نتایج نشان داد که؛
خشکسالی با میانگین  3/88و ضعف اجرای قانون ،البی و فساد(پارتیبازی) با میانگین  3/88مؤثرترین
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چکیده

پیشران تغییر در شدت کارکرد و گسترش حمل و نقل با میانگین  4/13موثرترین پیشران تغییر کاربری اراضی
می باشند .همچنین نتایج تحلیل روابط متقابل پیشرانها نشان میدهد که عدم حضور سازمانها و نهادها و
عدم دیدبانی تغییرات ،ضعف اجرای قانون ،البی و فساد(پارتیبازی) و رشد جمعیت تأثیرگذارترین پیشران بر
عبارتی بحرانیترین و عدم قطعیترین پیشران انتخاب شدند.
واژگان کلیدي :کاربری اراضی ،اقتصاد روستایی ،کشاورزی ،نواحی روستایی ،دشت ارومیه.
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 )1مقدمه
مدلهاي کاربري اراضي روابط بين فاکتورهاي سيستم زمين را بيان مي کند( Gollnow & et al,
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 .)2017فاکتورهاي سيستم زمين(مانند کيفيت زمين ،شيوه بهره برداري ،قوانين کاربري اراضي ،رطوبت و
 )...از تنوع بسيار بااليي برخودار است و شناسايي آنها براي استفاده مناسب از اراضي قلمروهاي روستايي
از اهميت بسيار بااليي در مجامع علمي و اجرايي برخودار است .بـرخالف اغلـب روشهـا و فناوريهاي
نوين ،عوامل اقتصادي به تنهايي نقش اساسي در فرآيند پذيرش و توسعه کشاورزي ندارند(پاپ زن و
شيري .)1391،استفاده از اراضي در قلمروهاي روستايي با وجود تجربيات تاريخي بهرهبرداران در
بکارگيري زمين به جهت وقوع رخدادهاي تأثيرگذار قابل پيش بيني و غير قابل پيشبيني و در مواقع
بسيار غير قابل کنترل به عنوان يك چالش اساسي باقي مانده است .عالوه بر آن به جهت ضعف داده و
اطالعات اوليه براي برنامهريزان و سياستگذاران هنوز به عنوان يك مسئله مهم روستايي به شمار ميرود.
قلمروهاي روستايي شامل تمام اراضي است که در بالفصل روستاها واقع شده و منابع معيشتي و
کنش اجتماعي روستائيان را تشکيل ميدهد .کاربري اراضي قلمروهاي روستايي امروزه ميدان کارزار
اصلي نيروها و پيشرانهاي توسعه روستايي متضاد از هم است که در اکثر مواقع حالتهاي متضادي را در
پيشروي ذينفعان اراضي براي استفاده آن قرار ميدهند .تغيير يا حفاظت تضاد پيشروي آنهاست که
هنوز به عنوان يك چالش اساسي در ميان محققين باقي مانده است( Nguyen & et al, 2017; Lu& et
 .)al, 2011مهمترين فاکتور کليدي که در انتخاب نوع استفاده از اراضي تأثيرگذار هستند بهرهوري
اقتصادي و روابط عاطفي با زمين يا "سحر" ( ) Herman, 2015ميباشند .اما اين فاکتورهاي کليدي
تصميمگيري ،هميشه در ميان ذينفعان با اجماع نظر همراه نيست و در اکثر موارد با تضاد منافع همراه
بوده( )Hermanns & et al, 2015و فضاهاي متناقضي را خلق ميکند .فاکتورهاي کليدي تصميمگيري
دو حالت حفاظت و تغيير بهرهبرداري اقتصادي از زمين را تقويت ميکند که اولي مبتني بر احساسات
دروني و تعلق خاطر بهرهبرداران نسبت به کارکرد زمين(کياني و ديگران )5۷ :1390 ،و ديگري معطوف
به انديشه نئوليبراليزم است که مشوق استفاده اقتصادي از زمين و دستيابي به حداکثر سود( Ding & et
 )al, 2015است .در منطق نئوليبراليزم اجماع نظر ذينفعان در استفاده از اراضي معني ندارد بلکه بر
اساس منافع ذينفعان است که مهمترين بدعت در منطق نئوليبراليزم است و اين امر استفاده از زمين را
براي سود منفعت شخصي افراد(جهاني فر و ديگران )1396 ،تغيير ميدهد.
دشت اروميه محدودهاي است که روستاهاي زيادي را در خود جاي داده است و اقتصاد اصلي آنها نيز
بصورت عمده کشاورزي و فعاليتهاي وابسته به آن است .در اين منطقه در ساليان أخير تحوالت زيادي
در نوع استفاده از زمين و مقياس بهرهبرداريها رخ داده است .اين تغييرات را ميتوان در دو دسته جاي
داد که در تحقيقات مشابه خارجي به آنها اشاره گرديده است .يکي تغيير در شدت کارکرد( Levers & et
 )al, 2016; Jing-an & et al, 2006و ديگري تغيير در کارکرد( . )Jing-an & et al, 2006در بسياري از
روستاها اراضي زراعي بصورت عمده به سمت باغات تغيير يافته و مييابد و ديمزارها بيشتر از طريق
انتقال آب به کاربريهاي کشت آبي و باغات تخصيص داده ميشوند و در روستاهاي حاشيه شهر اروميه
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تغييرات کاربري اراضي در فرمت خاصي اتفاق ميافتد .در اين روستاها عالوه بر تغييرات کاربري اراضي
زراعي به سمت باغات ،ديمزارها به سمت اراضي زراعي باغي و مراتع به سمت ديمزارها تغيير مي-
يابند(کرهاي .)1394 ،همچنين در روستاهاي بالفصل شهر اروميه پديده خاصي در حال شکلگيري است
و آن تبديل اراضي زراعي به باغات در مقياسهاي کوچك با کارکردهاي تفريحي و توريستي با استفاده
شخصي است که اين پديده اراضي را از نفع منافع عمومي  -توليد مواد غذايي  -خارج ميکند و اشتغال
و امنيت غذايي را به مخاطره مياندازد .فاکتورها و پيشرانهاي تغيير کاربري اراضي در دو گروه انساني و
فيزيوگرافيك(  )Jing-an & et al, 2006; Mottet& et al, 2006; Newman & et al, 2014در مقياس
زماني و فضايي( )Jing-an & et al, 2006قابل پيشبيني و غير قابل پيشبيني ( )Pratt, 2009قابل
مطالعه است .ويژگي اصلي پيشرانها ،تغيير در گذر زمان ،بحراني بودن آنها و عدم قطعيت آنهاست و اين
ويژگي شناسايي آنها براي پي بردن به حالتهاي آينده و برنامهريزي براي آن حالتها را ضروري ساخته
است .بنابراين هدف تحقيق حاضر شناسايي پيشرانهاي مؤثر بر تغييرات کاربري اراضي در قلمروهاي
روستايي است.

کاربری اراضی
کاربري اراضي نوع استفاده از زمين است .در برنامهريزي فضايي و آمايش سرزمين تعريف کاربري
اراضي با کاربري اراضي شهري و روستايي متفاوت است .در سطح منطقه کاربري اراضي در سطوح کاربري
مرتعي ،جنگلي ،اراضي ساختهشده و اراضي کشاورزي( ;Mancosu & et al, 2014; Lin, 2007
 )Maimaitijiang & et al, 2015; Xystrakis& et al, 2017شامل اراضي زراعي آبي ،ديمي و اراضي
باغي تعريف ميشود .تغييرات کاربري اراضي نيز در دو فرمت قرار ميگيرد يکي تغيير در شدت کارکرد و
ديگري تغيير در کارکرد( .)Levers & et al, 2016; Jing-an & et al, 2006شدت کارکرد شامل تغيير
کاربريها به کاربري همسنخ هماننده؛ تبديل جنگل به مرتع ،تبديل مرتع به گندمزار( Gollnow & et al,
 ،)2017تبديل اراضي زراعي به باغات ،تغيير محصول مصرفي انسان به محصول مصرفي دام( Neumann
 )et al. 2010و تغيير در کارکرد شامل تغيير کاربري به کاربريهاي غير همسنخ هماننده؛ تبديل اراضي
باغي و زراعي در امتداد شبکههاي اتصالي و ارتباطات فضايي و شهري به اراضي ساخت صنعتي ،خدماتي،
مسکوني و کاربريهاي توريستي (.)Lai & Lombardi, 2016

پيشرانها ،وقايع و روندهاي تغيير در حوزه طبيعي ،علمي و اقدامات نهادها ( )Taghiloo, 2014در
يك سيستم است .به عبارتي نيروها و روندهايي هستند که نقش باز ساخت آينده فضاهاي زندگي را بازي
ميکنند( )Taghiloo, 2016و ويژگي اصلي آنها تغيير و عدم قطعيت در گذر زمان است و اين ويژگي
مطالعه آنها را براي پي بردن به آيندهها و برنامهريزي به ضرورتي تام تبديل کرده است .عدم قطعيت؛
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پيشراني است که از پيشرانهاي ديگر تأثير زيادي ميپذيرد و بحرانيترين آن ،حالتي است که احتمال
وقوع آن نامشخص بوده ولي شدت تأثير آن در تصميمگيري(تغيير کاربري اراضي) بسيار زياد است(همان،
 .)1395ويژگيهاي اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي ،سياسي و تکنولوژيکي کالن از يك سو و ويژگيهاي
طبيعي از سوي ديگر روندهايي را ايجاد مينمايد که بر نحوه استفاده از منابع براي تحقق اهداف مختلف
تأثير عميقي ميگذارند .اين روندها در ادبيات تغيير کاربري اراضي در مطالعات مختلف در دو گروه انساني
و فيزيوگرافيك (  )Jing-an & et al, 2006; Mottet& et al, 2006; Newman & et al, 2014در مقياس
محلي ( Kristensen , 2016; Wang & et al, 2016; Zhang & et al, 2017; Alexander & et al,
 )2015و منطقهاي ( )Lai & Lombardi, 2016; Newman & et al, 2014و از نظر زماني در مقياسهاي
دراز مدت ،ميان مدت و کوتاه مدت( )Jing-an & et al, 2006تقسيمبندي شدهاند .پيشرانهاي
فيزيوگرافيك عمدتا ثابت هستند و تغييرات آنها کم و در دراز مدت بصورت بطئي و کند انجام ميشود .و
چون تغييرات آنها در دراز مدت اتفاق ميافتد اثرات آنها در تغييرات استفاده از زمين نيز در دراز مدت
مشخص ميشوند .ولي پيشرانهاي انساني سيال و پويا هستند و بصورت عمده تراکم آنها بر پيشرانهاي
طبيعي نيز مؤثر واقع ميشوند و آنها را در گذر زمان تغيير ميدهند به عبارتي نقش خاکستري را در
تغيير کاربري اراضي بازي ميکنند.
پيشرانهاي انساني در گروههاي مختلف تکنولوژيکي ،اقتصادي ،اجتماعي – فرهنگي ،سياسي(تقيلو،
 )1395و( )Vliet & et al, 2015قرار ميگيرند .ماشينيشدن کشاورزي ،گسترش حمل و نقل( Pratt,
 )2009و نهاده هاي جديد ( )Fox, 2017; Levers, 2016; Jing-an & et al, 2006است که عمدتا در
مقياس منطقهاي و در مدت زمان کم بر تغييرات کاربري نقش ايفا ميکنند .ماشينيشدن
کشاورزي( )Levers, 2016; Bell & et al, 2015به افزايش قدرت انسان در رابطه با منابع زمين کمك
ميکند و انسان اين قدرت را پيدا ميکند که با توان باال اراضي نقاط دور دست از مناطق جمعيتي و
اراضي با توان پايين براي کشاورزي را بهرهبرداري نمايد .همچنين با ورود تکنولوژي به جامعه روستايي
تشديد کاربريهاي کشاورزي و استفاده از سيستمهاي نوين آبياري اراضي ديمي را به اراضي باغي تبديل
نمايد که به نوبه خود وضعيت بحران آبي را در منطقه ايجاد مينمايد .اين امر در مناطق مختلف و
همسايگي جمعيتي و خدماتي با روند شديدي انجام ميشود.
در بعد اقتصادي فاکتورهاي مهم و تأثيرگذاري در کاربري اراضي وجود دارد .فاکتورهاي اقتصادي
فاکتورهاي اصلي و بدون واسطه تغيير کاربري اراضي قلمروهاي روستايي به شمار ميروند .مطالعات نشان
ميدهد که سطح توليدات( )Kristensen & et al 2017از اراضي ،بهره زمين را براي دينفعان نشان مي-
دهد .اراضي با توليدات کمتر انگيزه بااليي را براي تغيير کارکرد و شدت کارکرد ايجاد ميکند .توليدات
باال ،درآمد مردم( )Wang & et al, 2016; ; Jing-an & et al, 2006; Nguyen & et al 2017و بازگشت
سرمايه ( )Fox & et al , 2017; Jing-an & et al, 2006را در فعاليت امکانپذير مينمايد و انگيزه
حفاظت را براي کاربري زمين به همراه ميآورد و تعلق خاطر به اراضي و فعاليت کشاورزي را تقويت مي-
کند .بازار از جمله عوامل ديگري است که کاربري اراضي را تحت تأثير قرار ميدهد .متغيرهاي بازار
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همانند واردات ارزان محصول ( ،)Pratt, 2009قيمت محصوالت (،)Ding & 2015; Gollnow & 2017
گرايش به صادرات( ،)Pratt, 2009تقاضاي براي توليد محصوالت( Johnson & et all, 2016; Call & et
 al, 2017; Ustaoglu & et al, 2016و رحماني و همکاران ، )1395 ،تجارت محلي( Johnson & et all,
 ،)2016محصوالت جايگزين ( ،)Ding & 2015انگيزه تغيير کاربري را براي کاربران بوجود ميآورد هر چه
بازار و وضعيت آن براي توليدات جاري از زمين مناسب باشد بر حسب منطق اقتصادي نئوليبراليزم به
افزايش منافع مادي کمك ميکند و انگيره تغيير در شدت کاربري را افزايش ميدهد در غير اين صورت
به تغيير کارکرد ميانجامد .همچنين مطالعات نشان ميدهد که صنعتي شدن ( ;Silva & et al, 2016
 ،)Newman & et al, 2014رژيم مالکيت اراضي( ،)Silva & et al, 2016تجاري شدن
کشاورزي( )Newman & et al, 2014بر انتقال نيروي کار( Pratt, 2009و عاشري و همکاران1394 ،؛
احمدلو و دالور )1394 ،روستايي کمك مي کند که با تغييرات در ساير ويژگيهاي دموگرافيك بهره-
برداران تغييرات کاربري را تشديد ميکند .فقر و ثروت نسبي بهرهبرداران( ;Call & et al, 2017
 )Newman & et al, 2014درک قوي از بهاي زمين( Gollnow & 2017از پيشرانهاي محلي در سطح
مزرعه و خانوار هستند که در مقياسهاي مختلف زماني تأثير متفاوتي در تغييرات کاربري اراضي دارند.
در بعد کالبدي و طبيعي ،عواملي که بر روي تغييرکارکرد و شـدت تغييرات آن اثر ميگذارد فاصله از
مناطق مسکوني شهرها ،روستاها و مجتمعهاي مسـکوني اسـت .مطالعات نشان ميدهد که همسايگي
( )Mancosu & 2014يك فاکتور کليدي در ايجاد انگيزه تغيير و حفظ به شمار ميرود .فاصله کاربريها
( )Mottet & et al, 2006اتصاالت و شبکههاي ارتباطي ( )Zhang & et al, 2017فاصله از جاده ،شهر،
روستا و سواحل ( Lai & Lombardi, 2016; Eraso & et al, 2013و عاشري و همکاران1394 ،؛ آلياني و
ديگران )1390:90 ،در تغييرات کاربري اراضي انگيزه اصلي را براي تصميمگيران و ذينفعان ميدهد که
در استفاده از زمين تجديد نظر داشته باشند که در نهايت کاربري اراضي را تغيير ميدهد که گاها ممکن
است با سياستهاي کالن ملي نيز مغايرت داشته باشد .در برخي موارد اراضي همسايگي به تغيير کارکرد
ختم شود و در مواردي به تغيير شدت کار کرد کمك مينمايد .تغيير در شدت کارکرد در اکثر موارد به
توسعه روستايي و امنيت غذايي جامعه کمك ميکند ولي در بسياري از مواقع به نفع جوامع روستايي
نيست و باعث ميشود که اراضي و منابع روستايي بدون کمك به اقتصاد و توسعه روستايي به نفع رفاه
شهر نشينان در قالب کارکردهاي توريستي شخصي تغيير پيدا کند(کياني و ديگران .)1390 ،همچنين در
مطالعات ديگري اندازه زمين( )Van dijk, 2003; Fox, 2017به عنوان يکي ديگر از عوامل تشديدکننده
تصميمگيري تغييرات به شمار ميرود اندازه کوچك زمين به هر داليلي که باشد بر تغيير کارکرد و شدت
کارکرد کمك ميکند .اندازه کوچك زمين در بسياري از مواقع از نظر بهرهبرداران براي سرمايهگذاريها
غير اقتصادي قلمداد شده و بهرهبرداران سعي در استفاده زمين در مقاصد ديگر به غير از فعاليتهاي
جاري آن باشد .اين اراضي بصورت عمده از بخش کشاورزي زراعي به کاربريهاي باغي و تفريحي در
حاشيه شهرها تبديل ميشود( )Aliani & et al, 2011که روند کاهش اندازه اراضي بهرهبرداري و تغيير
آن ميتواند در آينده ،امنيت غذايي و حيات روستايي را مخاطره بياندازد.
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در بعد طبيعي نيز پيشرانهاي مهمي وجود دارد .مطالعات نشان ميدهد که کيفيت و کميت آب
( )Ding & 2015و خشکسالي (بحري و دستوراني)1396 ،در تغييرات کاربري اراضي نقش مهمي را بازي
ميکنند و انگيزه تغيير را براي کاربران ايجاد ميکنند.
برخي روندهاي سياسي نيز در تغييرات کاربري اراضي نقش مهمي را بازي ميکنند .مطالعات نشان
ميدهد که برنامهريزي کاربري اراضي مدون ،برنامههاي اصالحات ارضي ،ارائه سوبسيدها( Vliet et al,
 )2015استراتژيهاي دولت در مورد تأمين آب کشاورزي ،تغييرات سياسي( ،)Pratt, 2009عدم حضور
سازمانها و نهادها ،ضعف حقوق زمينداري ،ضعف اجراي قانون ،البي و فساد(،Ustaoglu & et al, 2016
صديقي و همکاران )1396 ،پيشرانهاي بي واسطه تغييرات کاربري اراضي در قلمروهاي روستايي هستند
و انگيزه کاربران را در تغييرات کاربري اراضي تشديد ميکنند.
در حوزه اجتماعي فرهنگي فاکتورهاي مهمي وجود دارد که در تصميمگيرهاي استفاده کنندگان
اراضي قلمروهاي روستايي تاثيرگذار هستند .رشد جمعيت ( (Nguyen & et al, 2017; Lu& et al,
 2011که بصورت عمده تقاضا براي زمين را افزايش ميدهد و همچنين تقاضاي مواد غذايي را افزايش
داده و منجر به تغيير تشديد کاربري اراضي در قلمروهاي روستايي ميشود .مهاجرت ،تغييرات دموگرافي
جمعيت (; Kristensen, 2016احمدلو و دالور )1394 ،از ديگر فاکتورهايي است که وضعيت کمي و
کيفي بهرهبرداران را در جامعه روستايي تغيير ميدهد .در بسياري از مواقع نيروي فعال و متخصص را از
فعاليتهاي روستايي خارج ميکند و با خروج نيروي کار از جامعه روستايي زمينه را براي تغييرات در
استفاده از زمين را مهيا ميسازد(کياني و همکاران )5۷ :1390،البته مهاجرت و تغييرات دموگرافيك
ناشي از وجود جريان فکري مالمت و احساس ذلت از کار کشاورزي( )Fox & et al , 2017تشديد مي-
گردد که در انتخاب نوع استفاده از زمين مؤثر است .عالوه بر آن ،مطالعات ديگري نشان ميدهد که
تحصيالت بهرهبرداران( ،)Newman & et al, 2014بار تکفل()Wang & et al, 2016رژيم
غذايي( )Alexander & et al, 2015در تغييرات کاربري اراضي قلمروهاي روستايي تأثيرگذار هستند.
بنابراين براساس مباني فوق مدل نظري تحقيق بصورت زير ترسيم ميگردد.
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در ارتباط با تغيير کاربري اراضي نتايج مطالعه کمالي و جليلي در سال  1394در حوضه آبريز
درياچه اروميه نشان ميدهد که انواع پوشش در فاصله زماني بين سالهاي  2001تا  2012داراي
تغييراتي بعضا چشمگير ميباشند .بررسي اجمالي روند اين تغييرات نشان ميدهد که پهنههاي آبي در
سال  2003بيشترين ميزان تغيير را تجربه کرده که معادل  4609کيلومترمربع است .مساحت پهنههاي
آبي از سال  2005به بعد داراي روند نزولي است .پوشش بوتهزار از سال  2001تا  2006روند کاهشي و از
سال  2006تا  2011روند افزايشي دارد .زمينهاي کشاورزي در اين بازه زماني روند افزايشي داشته و در
سال  2011پوشش سطحي به اوج خود ميرسد .مساحت چمنزارها در فاصله  2001تا  2011نسبتا
ثابتي دارد و در دو سال آخر روند کاهشي نشان ميدهند .پوشش شهري در اين بازه زماني تغييراتي را به
خود ديده است.
جهاني فر و همکاران ( )1396در مقالهاي امکانسنجي اقتصادي و زيستمحيطي تغيير کاربريها به
کاربري جديد براساس دو مدل پويا و ايستا را مورد بررسي قرار داد .در نتايج مدل ارزيابي ايستا ،همه 12
سناريو تغيير کاربري فعلي و محتمل نشان داد که هيچ يك از کاربريهاي ممکن ،با لحاظ نمودن هزينه-
هاي زيستمحيطي ،از لحاظ اقتصادي توجيهپذير نيست .در مدل ارزيابي پويا نيز از ميان  3سناريو
تعريف شده 2 ،سناريو در بلندمدت به طور کامل غير اقتصادي و يك سناريو تبديل مرتع به واحد
مسکوني با لحاظ نمودن مالحظات زيستمحيطي توجيه ذير ميباشند .همچنين ميزان تغييرات طي اين
دوره در کل عرصههاي مرتعي به کاربريهاي ديگر حدود  33466هکتار بوده که با توجه به متوسط ارزش
ساالنه هر هکتار مرتع از حيث توليد کاال و خدمات ،خسارتي به ميزان  165۷ميليارد ريال به جامعه وارد
شده است .بحري و همکاران( )1395در مقالهاي اثر تغيير اقليم و کاربري اراضي بر سيالب منطقه را مورد
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بررسي قرار داد .نتايج نشان از افزايش بارش متوسط ساالنه دهه  2020و افزايش توأمان دماي حداقل و
حداکثر منطقه مطالعاتي در تمامي ماهها دارد .افزايش دبي اوج و حجم سيالب در ماههاي مارس ،اکتبر
و فوريه و کاهش آن در ماه آوريل پيشبيني شده است به طوري که در صورت تغيير کاربري اراضي
همراه با تغيير اقليم اين افزايش شديدتر خواهد بود .محمدي و همکاران( )1394در تحقيقي مدلسازي
تغيرات کاربري در شهرستان راميان را مورد بررسي قرار داد .نتايج تحقيق نشان داد که روش کالسهبندي
تلفيقي روش مناسبي براي تهيه نقشه کاربري اراضي است .همچنين مهمترين تغييرات کاربري در
شهرستان راميان تبديل جنگلها و مراتع به زمينهاي کشاورزي و مسکوني بوده است .با توجه به نتايج
تحقيق حاضر ميتوان گفت که اطالعات مؤثر و بهنگام راجع به کاربري اراضي در آينده ابزار مفيدي در
تصميمگيري براي کاربري اراضي ،مديريت و سياستگذاريها فراهم ميکند .کياني و همکاران( )1390در
مقالهاي تغييرات کاربري طالقان را با استفاده از مدل سوات مورد بررسي قرار داد .نتايج تحليل ماتريس
 SWOTتوسعه گردشگري پايدار به عنوان بهترين راهبرد قوت -فرصت ،اعمال قوانين آلودگي آب و خاک
از طرف مراکز بهداشت منطقه به عنوان بهترين راهبرد قوت -تهديد ،جلوگيري از تغيير کاربري اراضي به
عنوان بهترين راهبرد ضعف -فرصت و در نهايت اجراي طرح مرتعداري به منظور کاهش رواناب سطحي و
متعاقبا کاهش فرسايش خاک به عنوان بهترين راهبرد ضعف -تهديد نشان داد .با اين وجود پيشنهاد شد
مطابق با دورنماي سنجش پايداري رهيافت ) (IUCNشاخصهاي مطلوبيت اکوسيستم و مطلوبيت زندگي
انسان بر پايه ويژگيهاي بومشناختي و دانش بومي آن مناطق که ريشه در مشارکت مردمي دارد اندازه-
گيري گردد و بر اساس وضعيت پايداري راهکارهاي واقع بينانه تعميم داده شود تا خللي در تعادل طبيعي
اکوسيستم بروز نکند و به توسعه پايدار و در خور شهرستان طالقان بيانجامد .فالح و اصفهاني( )1394در
مقالهاي اثرات تغيير کيفيت آب بر تاالب انزلي را مورد برسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که کاربري
جنگل و باغ در سال  1364و کاربري کشاورزي و مرتع در سال  1392بيشترين درصد مساحت را دارا
هستند .بر اساس آناليز آماري )(PCAکاربري شهري و کشاورزي بيشترين مقدار همبستگي را با عامل
اول دارا هستند و سپس به ترتيب به پارامترهاي نيترات ،قلياييت کل ،COD BOD. ،هدايت الکتريکي
اختصاص دارند .که حاکي از تبديل شدن بخش زيادي از مساحت کاربري جنگل به کشاورزي و پوشش
گياهي سطح و کناره آب و شهر طي اين سالها است .صيديقي و همکاران عوامل عوامل کالبدي ،حقوقي
و سياسي تغييرات کاربري محمود آباد را مورد بررسي قرار داد؛ مهمترين عوامل کالبدي تغيير کاربري
عبارتاند از :توريستي بودن منطقه ،فشار توسعه شهر ،افزايش ساخت و ساز ويالهاي اجارهاي و گسترش
حمل و نقل و ارتباطات .در بعد سياسي حقوقي نيز عوامل مهم و مؤثر عبارتاند از :برخورد ضعيف با
قانونشکنان ،ضعف دستگاههاي اجرايي در اطالعرساني به مالکان زمينهاي کشاورزي درباره نوع کاربري
و ممنوعيت تغيير کاربري ،ضعف نظارت دستگاههاي دولتي ،و فساد اداري و باندبازي بين برخي از
کارکنان .آلياني و همکاران()1395بررسي تغييرات کاربري اراضي و اثر عوامل فيزيوگرافيك در توزيع
تغييرات با استفاده از سنجش از دور و  GISرا مورد بررسي قرار داد نتايج آشکارسازي تغييرات کاربري
اراضي نشان داد که اراضي جنگلي و کشاورزي کاهش يافته و اراضي ساخته شده و شهري داراي رشد
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مثبت هستند .در مرحله آخر توزيع تغييرات کاربري اراضي در شرايط مختلف فيزيو گرافيك مورد بررسي
قرار گرفت .نتايج نشان دهنده اثر عوامل مذکور بر تغييرات کاربري بوده ،به طوري که بيشترين تغييرات
کاربري در شيب و ارتفاعات کم و در جهت هاي شرقي رخ داده است .سلماني و همکاران( )1391تغيير
کاربري و تأثير آن روي رژيم هيدرولوژيکي را مورد بررسي قرار داد و در تحليل کاربري اراضي مشخص
گرديد که بهبود کاربري حوزه باعث کاهش مقادير رواناب از طريق افزايش نفوذپذيري ،آبگذري به
آبخوان سطحي و عميق و افزايش تبخير و تعرق ميشود از طرفي با تخريب منطقه در جهت قهقرا مقدار
رواناب افزايش يافته و مقادير نفوذپذيري ،آبگذري به آبخوان سطحي و عميق و تبخير و تعرق واقعي
کاهش چشمگيري پيدا مينمايد؛ لذا لزوم حفظ کاربري فعلي حوزه و بهبود و اصالح آن يکي از
راهکارهاي اساسي در جهت مديريت رواناب سطحي در حوزه آبخيز مورد مطالعه است.
 )3روش تحقیق
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هدف تحقيق شناسايي پيشرانها مؤثر در تغيير کاربري اراضي است .روش جمعآوري اطالعات براي
نيل به اين هدف بررسي اسناد و پژوهش ميداني بوده است .براي احصاء پيشرانها از ادبيات نظري34 ،
تحقيق داخلي و خارجي مرتبط با موضوع بررسي گرديد .که از آنها  38پيشران در مقياس محلي و
منطقهاي استخراج گرديد .سپس براي جمعآوري ميزان اثر آنها در تغييرات کاربري اراضي  318نفر از
بهرهبرداران به عنوان نمونه با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گرديدند .براي جمعآوري اطالعات و
تفهيم پرسشنامه و سؤاالت براي کشاورزان محقق بصورت حضوري اقدام به جمعآوري اطالعات کرده
است .پس از آن جهت سنجش احتمال تغيير پيشرانها در گذر زمان ،جهت تأثير پيشرانها(منفي و
مثبت) و تأثير متقابل آنها بر يکديگر از نظرات  12کارشناس اجرايي از منابع طبيعي ،راه شهرسازي،
صنعت و معدن و جهاد کشاورزي و  10کارشناس دانشگاهي که اعالم همکاري کردند ،کمك گرفته شد.
پس از بررسي تحقيقات انجام يافته و مرتبط با تغييرات کاربري اراضي و سنجش وجود آنها در
منطقه مورد مطالعه ،پيشرانهاي مؤثر در نوع استفاده از زمين بصورت جدول زير استخراج گرديدند.
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جدول  .1پیشرانهاي تغییرات کاربري اراضي
پيشرانها

توضيحات

تکنولوژيکي

ماشيني شدن کشاورزي ،گسترش حمل و نقل ،نهاده هاي
جديد

اقتصادي

سطح توليدات ،درآمد مردم ،بازگشت سرمايه در فعاليت
،واردات ارزان محصول ،قيمت محصوالت در بازار ،گرايش به
صادرات محصوالت ،تقاضا براي توليد محصوالت ،تجارت
محلي ،محصوالت جايگزين در بازار ،صنعتي شدن ،رژيم
مالکيت اراضي ،تجاري شدن کشاورزي ،انتقال نيروي کار ،فقر
و ثروت نسبي بهره برداران

فاصله کاربريها ،شبکه هاي ارتباطي ،فاصله از جاده ،فاصله از
شهر ،روستا و سواحل ،اندازه کوچك زمين
کالبدي

سياسي و
سازماني

برنامه ريزي کاربري اراضي مدون(برنامه ريزي حفاظت از
منابع) ،برنامه هاي اصالحات ارضي ،ارائه سوبسيدها،
استراتژيهاي دولت در مورد تامين آب کشاورزي(سد سازي و
انتقال اب) ،عدم حضور سازمانها و نهادها و عدم رصد تغييرات،
ضعف حقوق زمين داري(سند دهي به اراضي) ،ضعف اجراي
قانون(جلوگيري از تغيير کاربري در حاشيه شهرها و روستاها)
 ،البي و فساد

اجتماعي و
فرهنگي

رشد جمعيت ،مهاجرت،تغييرات دموگرافي جمعيت ،مالمت و
کار کشاورزي(مثل ضعف استقبال جوانان از فعاليت
کشاورزي) ،تحصيالت بهره برداران ،بار تکفل ،رژيم غذايي،
درک قوي از بهاي زمين

Nguyen & et al, 2017; Lu& et al,
2011: Kristensen , 2016; Kristensen
, 2016; Fox & et al , 2017: Newman
;& et al, 2014: Wang & et al, 2016
Alexander & et al, 2015 ;Gollnow
& 2017
عاشري و همکاران ،1394 ،رحماني و همکاران،
،1395

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.6.1

پس از تعيين پيشرانهاي اصلي ،پرسشنامهاي براي تعيين تأثير متقابل و ميزان عدم قطعيت آنها
تدوين شد .همتي و حاجياني(  )1393براي تحليل تأثير متقابل پيشرانها از مدل بولين در نرمافزار
ميكمك استفاده گرديد که شامل مراحي زير است:
گام اول :تهيه فهرست رويدادها؛ گام دوم :تعيين اهميت و تأثير پيشرانها در تصميمگيريهاي
کاربري اراضي؛ گام سوم :ترسيم نقشه ارتباط و همبستگي رويدادها؛ در اين مرحله همبستگي()Cو جهت
تدثير منفي( )Neو مثبت( )Pارتباط رويدادها با استفاده از نظر کارشناسان در طيف همبستگي قوي(،)S
متوسط( ،)Mضعيف( )Wو بدون همبستگي( .)NCبين -3با همبستگي قوي منفي ،صفر بدون همبستگي

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

طبيعي

کيفيت و کميت آب ،خشکسالي

منبع
Levers, 2016; Bell & et al,
2015;Pratt, 2009;Fox, 2017; Jing-an
& et al, 2006
Kristensen & et al 2017 ;Wang & et
;al, 2016; Jing-an & et al, 2006
Nguyen & et al 2017; Fox & et al ,
;2017;Pratt, 2009;Ding & 2015
Gollnow & 2017;Johnson & et all,
2016; Call & et al, 2017; Ustaoglu
;& et al, 2016;Silva & et al, 2016
& Newman & et al, 2014;Newman
et al, 2014
عاشري و همکاران1394 ،؛ احمدلو و دالور،
1394
Mottet & et al, 2006;Zhang & et al,
2017;Lai & Lombardi, 2016; Eraso
& et al, 2013; Van dijk, 2003; Fox,
2017
عاشري و همکاران1394 ،؛ آلياني و ديگران،
1390
Ding & 2015
فالح و اصفهاني1394 ،
;Vliet et al, 2015;Pratt, 2009
Ustaoglu & et al, 2016
صديقي؛ همکاران1396 ،؛ بني حبيب و عربي،
1388؛
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یپی

تا  3با همبستگي قوي مثبت مشخص گرديد .گام چهارم :توليد ماتريس  Booleanهمبستگي؛ گام پنجم:
محاسبه تأثير همبستگي رويدادها؛ گام ششم :ترسيم نقشه دکارتي همبستگي تأثيرات متقابل؛ گام هفتم
تعيين عدم قطعيتها و پيشرانهاي بحراني (.)Taghiloo, 2016
منطقه مورد مطالعه به مساحت 6۷9۷۷واقع در جنوب شهر اروميه و غرب درياچه قرار گرفته است.
منطقه مورد مطالعه شامل  15۷روستا در پنج دهستان بکشلو چاي ،نازلو چاي ،روضه چاي ،طال تپه و
دهستان باش قلعه با جمعيت  245 89نفر در سال  1390در قالب  19۷81خانوار است.
 )4يافتههاي تحقیق

تعیین میزان تأثیر پیشرانها بر تغییرات کاربری اراضی

جدول  .2تأثیر پیشرانها بر تغییرات کاربري اراضي
مقياس 

تغيير در کارکرد اراضي

اراضي

تغييردر شدت کارکرد

مقياس

تغيير در کارکرد اراضي

اراضي

تغييردر شدت کارکرد

کد

پيشرانها

کد

پيشرانها

var
2

گسترش حمل و
نقل با امکانات

منطقه
اي

4.13

2.83

var
21

فاصله از جاده ،شهر ،روستا و
سواحل

محلي

3.48

3.25

var
3

نهاده هاي جديد
(نهال و بذر اصالح
شده)

محلي

3.74

1.67

var
22

اندازه کوچك زمين

محلي

2.70

3.38

var
4

سطح توليدات

منطقه
اي

4.09

2.29

var
23

کيفيت و کميت آب

منطقه
اي

3.35

3.38

var
5

افزايش درآمد مردم

منطقه
اي

3.65

3.08

var
24

خشکسالي

منطقه
اي

3.61

3.88

var
6

بازگشت سرمايه در

منطقه

3.65

3.13

var
25

برنامه ريزي کاربري اراضي از

منطقه

2.65

2.58

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.6.1

var
1

ماشيني شدن
کشاورزي

منطقه
اي

4.00

2.17

var
20

اتصاالت و ارتباطات فضايي
پيوستگي و وابستگي فضايي

منطقه
اي

3.26

2.88

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

تغيير کاربري اراضي بر اساس مباني نظري در دو مفهوم تغيير در شدت کارکرد اراضي از يك محصول
کشاورزي به يك محصول ديگري از کشاورزي و ديگري تغيير کارکرد اراضي از کاربري کشاورزي به غير
کشاورزي مورد بررسي قرار گرفت .بر اساس نتايج نظر سنجي؛ خشکسالي با ميانگين  ،3/88ضعف اجراي
قانون ،البي و فساد(پارتيبازي) با ميانگين  ،3/88واردات ارزان محصول با ميانگين  ،3/83انتقال نيروي
کار(از کشاورزي به غير کشاورزي) با ميانگين  ،3/۷1مالمت و احساس ذلت کار کشاورزي با ميانگين
 3/63و صنعتي شدن با ميانگين  3/54مؤثرترين پيشران تغيير در شدت کارکرد و گسترش حمل و نقل
با ميانگين  ،4/13سطح توليدات با  ،4/09رشد جمعيت با ميانگين  ،4ماشيني شدن کشاورزي با ميانگين
 ،4رونق تجارت محلي با ميانگين  ،3/91تجاري شدن کشاورزي با ميانگين  ،3/83تقاضاي براي توليد
محصوالت با ميانگين  3/83موثر ترين پيشران تغيير کاربري اراضي تعيين شد.
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فعاليت

اي

سوي دولت در جهت حفظ يا
تغيير

اي

var
8

قيمت محصوالت در
بازار

منطقه
اي

3.43

3.04

var
27

ارائه سوبسيدها

منطقه
اي

2.52

2.21

var
9

گرايش به صادرات
محصول

منطقه
اي

3.78

1.54

var
28

استراتژيهاي دولت در مورد
تامين آب کشاورزي(سد سازي
و انتقال اب)

منطقه
اي

3.74

2.42

var
10

تقاضا براي توليد
محصوالت

منطقه
اي

3.83

2.25

var
29

عدم حضور سازمانها و نهادها و
عدم رصد تغييرات

منطقه
اي

3.09

2.67

var
11

رونق تجارت محلي

محلي

3.91

2.00

var
30

ضعف حقوق زمين داري
(سند ،يا قانون حفظ يا قاون
تغييرات)

منطقه
اي

3.17

2.92

var
12

محصوالت جايگزين
در بازار

منطقه
اي

3.26

2.29

var
31

ضعف اجراي قانون ،البي و
فساد

منطقه
اي

3.57

3.88

var
13

صنعتي شدن

منطقه
اي

3.78

3.54

var
32

رشد جمعيت

منطقه
اي

4.00

3.33

var
14

رژيم مالکيت اراضي

منطقه
اي

3.39

2.71

var
33

مهاجرت

منطقه
اي

3.26

3.42

var
15

تجاري شدن
کشاورزي

منطقه
اي

3.83

2.42

var
34

تغييرات دموگرافي
جمعيت(کهولت سني ،کاهش
جوانان)

محلي

3.35

3.29

var
16

انتقال نيروي کار

منطقه
اي

2.96

3.71

var
35

مالمت کار کشاورزي

منطقه
اي

3.65

3.63

var
17

فقر و ثروت نسبي
بهره برداران

منطقه
اي

3.74

3.08

var
36

تحصيالت بهره برداران

محلي

3.52

2.33

var
18

درک قوي از بهاي
زمين

منطقه
اي

3.39

3.08

var
37

بار تکفل

محلي

2.65

2.00

var
19

فاصله کاربريها

محلي

3.22

2.96

var
38

رژيم غذايي

منطقه
اي

3.39

1.96

منبع :يافته هاي تحقيق
 پيشرانهايي محلي پيشرانهايي هستند که در سطح روستا بوده و و بر تغييرات تاثير گذار است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

var
7

واردات ارزان
محصول

منطقه
اي

3.35

3.83

var
26

برنامه هاي اصالحات ارضي

منطقه
اي

2.96

2.58

تعیین ارتباط و همبستگی پیشرانها
] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.6.1

نتايج بدست آمده نشان ميدهد که پرشدهگي ماتريس تاثيرات مستقيم( )MDIحدود  40درصد
است .اين امر داللت بر اين دارد که  40درصد پيشرانها انتخاب شده در تغيير کاربري اراضي بر هم ديگر
اثرات مستقيم دارند که بحراني بودن تصميمگيري استفاوده از زمين را نشان مي دهد .بر اساس نتايج
جدول 3؛  192رابطه بين پيشرانها صفر بوده که نشاندهنده عدم وجود ارتباط و تأثير ميان آنهاست،
 306روابط با ارزش يك به معني اثر ضعيف برهمديگر ،روابط  2نشاندهنده تعداد روابط به نسبت قوي
که تعداد آنها  183رابطه و ارزش  3نشاندهنده روابط قوي ميان پيشرانها با تعداد  92رابطه بوده است.
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یپی
جدول .3ويژگيهاي روابط پیشرانها
Indicator
 pتعداد

Value
0

Indicator
تعداد يك

Value
306

Indicator
اندازه ماتريس

Value
38

مجموع روابط

581

تعداد 2

183

تعداد تکرار

2

درجه پرشدگي

40.23546%

تعداد 3

92

تعداد صفر

192

منبع :يافتههاي تحقيق

درجه مطلوبیت ماتریسها
نتايج بدست آمده مطلوبيت ماتريسها نشان ميدهد که هم ماتريس اثرات مستقيم و هم ماتريس
تأثيرات بالقوه مستقيم به ترتيب  91و  85درصد بوده که نشاندهنده روايي پرسشنامه است

منبع :يافته هاي تحقيق

تعیین تأثیر متقابل پیشرانها بر همدیگر
جهت تحليل نحوه تأثير متغيرها بر همديگر از نقشه دکارتي استفاده شد .در اين نقشه منطق
ارتباطي مقادير ميزان وابستگي در محور  yها و مقاد تأثيرگذاري در محور  xها تعريف شد .در اين نقشه
پيشرانها به چهار دسته تقسيم شدند .پيشرانها و موجهايي که شديدا از پيشرانها ديگر تأثير ميپذيرند

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.6.1

جدول  .4درجه مطلوبیت ماتريسها
Iteration Influence Dependence
1
91%
85%
2
100 %
100 %

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل .2روابط متقابل پیشرانها
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و وقوع آنها بر ساير پيشرانها وابسته است و احتمال وقوع آنها از عدم قطعيت بااليي برخوردارند (ناحيه
چهارم) .پيشرانهايي که دو وجهي هستند هم تأثير زيادي دارند و هم از پيشرانهاي ديگر تأثير مي-
پذيرند (ناحيه ي دوم) .پيشرانها و موجهايي که خنثي هستند نه تاثير زيادي در ساير پيشران ها دارند و
نه از آنها تأثير ميپذيرند (پيشرانهاي ناحيه سوم) پيشرانها و موجهايي بر که ساير پيشرانها تأثيرگذار
هستند (ناحيه اول).

ناحيه دوم :ناحيه ريسک

ناحيه اول :ناحيه ورودي

متغيرهاي تاثير پذير

تاثير گذاري

متغيرهاي دو وجهي

متغيرهاي تاثير گذار

متغيرهاي مستقل وحذف
شونده

ناحيه

چهارم:

ناحيه خروجي
تاثير پذيري

شکل  .3نقشه دکارتي

براساس نقشه دکارتي فوق نتايج تجزيه و تحليل بصورت جدول 3ارائه شده است .شيوه پراکندگي
متغيرهاي مؤثر در تغييرات کاربري اراضي حاکي از اين است که پيشرانهاي تأثيرگذار بر چگونگي
دخالت دولت و منابع طبيعي در روند کاربري اراضي داللت دارد .بنابراين عملکرد عناصر طبيعي و عملکرد
دولت در انتخاب کاربري اراضي تأثير زيادي دارد.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

ناحيه سوم :ناحيه
متغيرهاي بي اثر

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.6.1
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یپی

جدول  .5نحوه تأثیرات متقابل پیشرانها
توضيحات

تأثيرگذار ( 10پيشران)

پيشرانهاي تعيين کننده يا

قيمت محصوالت در بازار ،گرايش به صادرات ،تقاضاي براي توليد محصوالت ،فاصله از جاده،
فاصله از شهر ،روستا و سواحل ،اندازه کوچك زمين ،استراتژيهاي دولت در مورد تامين آب
کشاورزي(سد سازي و انتقال اب) ،عدم حضور سازمانها و نهادها و عدم رصد تغييرات ،ضعف
حقوق زمين داري (سند ،يا قانون حفظ يا قاون تغييرات) ،ضعف اجراي قانون ،البي و فساد(پارتي
بازي) ،رشد جمعيت

احتمال تغيير
کوتاه مدت ،ميان
مدت و بلند مدت

تجاري شدن کشاورزي

ميان مدت با ميل
بيشتر به بلند
مدت

سطح توليدات ،افزايش درآمد مردم ،بازگشت سرمايه در فعاليت ،رونق تجارت محلي ،انتقال
نيروي کار(از کشاورزي به غير کشاورزي) ،فقر و ثروت نسبي بهره برداران ،مهاجرت ،تغييرات
دموگرافي جمعيت(کهولت سني ،کاهش جوانان) ،مالمت و احساس ذلت کار کشاورزي ،بار تکفل،
رژيم غذايي

بلند مدت و
نامعين

مستقل

ماشيني شدن کشاورزي ،واردات ارزان محصول ،محصوالت جايگزين در بازار ،رژيم
مالکيت اراضي ،فاصله کاربريها ،اتصاالت و ارتباطات فضايي پيوستگي و وابستگي
فضايي ،ارائه سوبسيدها

ميان مدت

بي اثر

گسترش حمل و نقل ،نهاده هاي جديد (نهال و بذر اصالح شده)

ميان مدت-

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.32.6.1

متغيرهاي دو وجهي متغيرهاي تاثيرپذير متغيرهاي مستقل

ريسك
هدف

صنعتي شدن ،کيفيت و کميت آب ،خشکسالي ،برنامه ريزي کاربري اراضي از سوي
دولت در جهت حفظ يا تغيير ،برنامه هاي اصالحات ارضي ،تحصيالت بهره برداران

ميان مدت و بلند
مدت

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  .4نقشه دکارتي تأثیر متقابل پیشرانهاي تغییر کاربري اراضي
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شکل  10 ،5درصد روابط متقابل پيشرانها در حد بسيار قوي را نشان ميدهد .در اين شکل خطوط
قرمز تأثيرات مستقيم بسيار قوي بين پيشرانها را نشان ميدهد خطوط آبي روابط و تأثيرات به نسبت
قوي ميان متغيرها را بيان ميکند.

تعیین عدم قطعیتها و پیشرانهای بحرانی
براي تعيين عدم قطعيتهاي بحراني از روش طبقهبندي تأثير مستقيم و تکرار آن در طبقهبندي تاثير
غير مستقيم استفاده گرديد .بر اساس نتايج بدست آمده پيشرانهاي تأثيرگذار مستقيم و تکرار شده در
تأثيرگذار غير مستقيم شامل؛ قيمت محصوالت در بازار ،گرايشات صادرات ،تقاضاي براي توليد محصوالت،
صنعتي شدن و تجاري شدن کشاورزي پيشرانهايي هستند که رتبه آنها در تأثيرگذاري مستقيم و
تأثيرگذاري غير مستقيم جزء  15پيشران اول هستند(شکل  .)6و پيشرانهاي تأثيرپذير شامل سطح
توليدات ،افزايش درآمد مردم و تجاري شدن کشاورزي به عبارتي اين پيشرانها از عدم قعيت بااليي
برخوردارند(شکل .)۷
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تغيير کاربري اراضي يکي از روندهايي است که امروزه تبديل به بحران در سطح منطقه شده است.
عوامل متعددي در روند و شدت آن تأثيرگذار است که آنها را ميتوان در سطح محلي و منطقهاي و
کالن منطقهاي تقسيمبندي نمود .نتايج بدست آمده نشان ميدهد که عملکرد دولت و بازار و منابع
طبيعي همانند قيمت محصوالت در بازار ،گرايش به صادرات محصوالت ،تقاضا براي توليد محصوالت،
فاصله از جاده ،شهر ،روستا در تغييرات کاربري اراضي تأثير زيادي دارند نتايج بدست آمده همسو با نتايج
مطالعات آلياني و ديگران ( )1390در بررسي تغييرات کاربري اراضي و اثر عوامل فيزيوگرافيك است به
عبارتي هر چه از شبکههاي ارتباطي و شهرها و روستاها فاصله گرفته ميشود تغييرات کاربري کمتر شده
است و با نزديکي به اين مکانها تغييرات از شدت زيادي برخوردار است .همچنين از ديگر نتايج مي توان
به اندازه کوچك زمين اشاره کرد که باعث کاهش انگيزه فعاليت کشاورزي و موجب رهايي کشاورزي و
تغيير کاربري اراضي به نفع خانه هاي دوم گرديد است اين امر در مطالعات کياني و ديگران ( )1390در
شهرستان طالقان نيز اشاره شده است.
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-

آلياني ،حميده ،نوراللهي ،يونس ،باباييکفاکي ،ساسان؛،1390بررسی تغییرات کاربری اراضی و اثر عوامل
فیزیوگرافیک در توزیع تغییرات با استفاده از سنجش از دور و ، GISمجله تحقيقات منابع طبيعي تجديد
شونده ،سال دوم ،شماره سوم ،صص.9-22

-

بحري ،معصومه و دستوراني ،محمدتقي؛،1396ارزیابی اثرات تغییراقلیم و تغییرکاربریاراضی بر پاسخ
هیدرولوژیک حوزه آبخیز اسکندری ،جغرافيا و مطالعات محيطي ،شماره،22صص.3۷-5۷

-

بني حبيب ،محمدابراهيم ،عربي ،آذر؛ ،1388ارزیابی اثر سناریوهای گوناگون کاربری اراضی حوضه روی
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استراتژيهاي دولت در مورد تأمين آب کشاورزي(سد سازي و انتقال آب) ،عدم حضور سازمانها و
نهادها و عدم رصد تغييرات ،ضعف حقوق زمين داري (سند ،يا قانون حفظ يا قانون تغييرات) ،ضعف
اجراي قانون ،البي و فساد(پارتيبازي) نيز تأثير بسيار بااليي در تغيير کاربري و شدت تغيير کاربري
اراضي دارند عوامل کالبدي ،حقوقي و سياسي مهمترين عوامل تغيير کاربري هستند .مطالعاتي که
صيديقي و همکاران( )1396نيز به آن اشاره داشتند و به اين نتيجه رسيدند که در بعد کالبدي فشار
توسعه شهر ،افزايش ساخت و ساز ويالهاي اجارهاي و گسترش حمل و نقل و ارتباطات و در بعد سياسي
حقوقي نيز عوامل مهم همانند برخورد ضعيف با قانون شکنان ،ضعف دستگاههاي اجرايي در اطالعرساني
به مالکان زمينهاي کشاورزي درباره نوع کاربري و ممنوعيت تغيير کاربري ،ضعف نظارت دستگاههاي
دولتي ،و فساد اداري و باندبازي بين برخي از کارکنان در تغييرات کاربري اراضي تأثيرگذار بودند.
نتايج داللت بر اين دارد که  40درصد پيشرانهاي انتخاب شده در تغيير کاربري اراضي بر هم ديگر
اثرات مستقيم دارند و مابقي بصورت مستقل عمل ميکنند که اين وضعيت بحراني بودن تصميمگيري
استفاده از زمين را نشان ميدهد .بر اين اساس وضعيت احتمالي آنها در گذر زمان و شرايط محيطي
سناريوهاي مختلفي را براي اراضي منطقه ايجاد خواهد کرد که شناسايي آنها ميتواند براي برنامهريزي
و تحقق توسعه پايدار گام مهمي به شمار آيد .بنابراين پيشنهاد ميشود که سناريوهاي کاربري اراضي بر
اساس عدم قطعيتهاي عملکرد دولت ،بازار و اقليم بر اساس پيشرانهاي فوق مورد پژوهش و بررسي قرار
گيرد تا از اين طريق بتوان احتماالت و عدم قطعيتهاي مؤثر در تغييرات کاربري اراضي را مديريت نمود.

زمان پیش پیش هشدار سیالب شمال تهران ،علوم و مهندسي آبخيزداري ايران ،سال ،سوم ،شماره،۷
صص.۷-14
-

پاپ زن ،عبدالحميد ،شيري ،نعمت هلل؛ ،1391بررسی موانع و مشکالت توسعه کشاورزی ارگانیک ،فصلنامه

-

تقيلو ،علي اکبر؛  ،1393سناریوهای آیندة سکونتگاههای روستایی ایران ،پژوهش و برنامه مجلّة ريزي
روستايي ،سال سوم ،شماره  .5صص ..83-96

-

تقيلو ،علي اکبر؛  ،1395پیشرانهای توسعه روستاهای ایران ،برنامهريزي و آمايش فضا ،دوره  ،20شماره ،4
صص.1-28
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شماره.13
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سلماني،ح ،محسني،م ،روحاني،ح ،و سالجقه،ح؛ ،1391ارزیابی تغییر کاربری و تأثیر آن روی رژیم
هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز قزاقلی استان گلستان ،پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز ،سال سوم ،شماره،6
صص.49-60

-

صديقي ،صابر ،دربانآستانه ،عليرضا ،رضواني ،محمدرضا؛ ،1396بررسی عوامل کالبدی و سیاسی  -حقوقی
تغییرات کاربری اراضی در شهرستان محمودآباد ،فصلنامه علمي  -پژوهشي برنامه ريزي فضايي جغرافيا،
سال هفتم ،شماره دوم ،صص.38-59

-

عاشري ،امامعلي؛ عبدالهي ،عبداله؛ کريم زاده ،سوران؛ عزيزي ،روژين؛ ،1394بررسی پیامدهای تغییر کاربری
اراضی پیرامون شهری بر سکونت گاه های روستایی با استفاده از راهبرد مدل سازی سلول های
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-

فالح ،مريم ،فاخراناصفهاني ،سيما؛ ،1394اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت آب تاالب بین المللی
انزلی ،اقيانوسشناسي ،سال ششم ،شماره ،24صص.53-59

-

کره اي ،محمد تقي ،1394 ،طرح زمین شناسی کشاورزی دشت ارومیه ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت.

-
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-
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