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چکیده

تغییرکاربری اراضی کشاورزی توجه برنامهریزان را به رعایت نکات اصول توسعه پای تسور راد ایییییی معط راد یم فو دد ددد .کا ربر ییی اراضییی

کشاورزی از مهمترین اجزای ساختار اکولوژیک میباشد که باعث استمرار فرایندهای اکولوژیک در سکونتگاه ها م  یی یییگ در ددد .با یغت  یر   
کاربری اراضی کشاورزی پیامدهایی از قبیل اق صت ادی ،مدیریتی برنامه ریزی ،محیطی ،اجتماعی و فیزیکی کالبدی به وجود می آی هک د   
ت گرفتههه
در این تحقبق با هدف سنجش تغییرات کاربری اراضی کشاورزی و پیامدهای کالبدی در بخش خما هد ود رد م ه روص ریخا  تتتت تتتت
است .بدین منظور با به کارگیری روش تحقیق توصیفی -تحلیلی ،روش جمع آوری اطالعات اسنادی و میدانی ،فن مشاهده بوده و سوال
اساسی براین محور بوده است که پیامدهای کالبدی سکونتگاههای روستایی ناحیه مطالعاتی متاثر از تغییر کاربری اراضی زم دنمادک نی ؟؟ ؟؟؟
بدین سان ابتدا تغییرات کاربریهای اراضی کشاورزی در طی مشاهدات میدانی استخراج گردید ،همچنین نقشه تحوالت کاربری اراضی
نواحی روستایی بخش خمام طی سالهای  95 ، 85 ، 75توسط نرم افزار  GISترسیم و نیز تحلیل کاربری اراضی ساخته شده ،کشا و یزرو
جنگلی در طی این سالها انجام و نیز مصا بح ه ای از دهیاران وشوراهای اسالمی بخش در زمینه تغییرات کاربری اراضی کشا لمعب یزرو   
آمد نتایج نشان می دهد نتیجه این بررسی نشان داد که اراضی زیادی اخ صت اص به خانه های دوم یافته است بطوریکه مشاهدات می و یناد
خروجی های پرسشنامه بیانگر آن است که سطح وسیعی از باغات و اراضی زراعی به خصوص در روستاهای بزرگتر و روستاهای ه فد

گردشگری تغییر کاربری داده و تبدیل به خانه های دوم ،شهرک های توریستی شده است .همچنین یافته ها هک تسا نآ رگنایب 

رتشیب    

اثرات گردشگری بر اراضی باغی و زراعی می باشد .بطوریکه در طی دو دهه اخیر اراضی باغی تغیی براک ر ر  ی ی هتفا یتامدخ لغاشم و      
بیشتر از گذشته شده است.

واژگان کلیدی :پیامد ،کالبد ،تغییر کاربری ،اراضی کشاورزی ،روستا ،بخش خمام
( -1نویسنده مسئول) Amar@iaurasht.ac.ir
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مقدمه
ن ،آب
استفاده بی اندازه از منابع کره زمین ،انسان را در قرن  21با چالش های گوناگونی به ویژه درباره سه منبع زمین ن
تمحیطی ،کاهش بهرهوری محصوالت کشاورزی و اف شیاز
و هوا ،از جمله تغییرات آب و هوایی و زیس 

ی،
گنسرگ یی یی

سوءتغذیه و بیماری مواجه نموده است .این موضوع ،باتوجه به آینده افزایش جمعیت جهان به  9میلیارد نفر تا س لا
 ،0 205همچنان ادامه دارد و درصورت عدم راهکار مناسب انسان را با مشکل بزرگی مواجه خواهند نم د .دو ررر می نا
مسائل مختلف مربوط به سه منبع زمین ،آب و هوا ،مسئله تغییر کاربری و پوشش اراضی با توجه به ارتب میقتسم طا
آن با بهرهبرداری از این سه منبع در راستای تأمین امنیت غذایی ،از جایگاه خاصی برخوردار است .تحقیق ماجنا تا   
شده نشان دهنده گسترش روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی و طبیعی در سالهای اخیر و اثرات متفاوت اجتماعی،
اقتصادی و محیط زیستی ناشی از این تغییرات میباشد.مهم بودن این مسئله بادرنظر گرفتن مسئله حیاتی بودن زم نی
برای مردم روستایی از جنبه تأمین غذا ،سرپناه ،درآمدوحقوق اجتماعی واینکه اکثریت جمعیت فقیر لقادح ناهج     
تاسال  0 204همچنان درنواحی روستایی ساکن بوده واز طریق کشاورزی گ رذ اان خواهن ومن د دد ددد ،آش ددرگیم رتراک   
بپذیری در برابر گرسنگی و فقر را ک شها
تضمین دسترسی به زمین آسی 

    

کمک یناسنا هعسوت دربشیپ هب و هداد

میکند.تغییر کاربری اراضی درشمال کشور دروضعیت کنونی به چالشی مهم دربرنامه های توسعه تبدیل ش تسا هد   
واثرات متفاوتی از خود نشان داده است.بنابراین جلوگیری از تغییرکاربری اراضی کشاورزی یعنی رسیدن به توس هع
روستایی است.توسعه روستایی به عنوان یک فعالیت چند بخشی تعریف میشودکه ه  تیوقت نآ نیتسخن فد ر هاف     
مادی و اجتماعی جمعیت روستایی است جهت دستیابی به توسعه روستایی نیاز برنامه ریزی است(.موالیی هشتجین،
.) 45 - 44 : 1373و برای شناسایی و درجه بندی به همراه دستورالعمل و پیشنهادات مربوط به نحوه استفاده اص زا یلو
اراضی و نیز تعیین خطوط بلند مدت و راهبردهای رشد و توسعه همه جانبه و پای هش راد ر و ی

زا ییاتسور

هلمج     

تحوالتی است که ضرورت طرح این موضوع را در این تحقیق مطرح ساخته است .تغییرکاربری اراض یزرواشک ی   
نمونه ای مهم از تاثیر گذاری انسان بر محیط است .تغییر ک واشک یضارا یربرا ر ندمآ دیدپ ثعاب یز ارییغت ت        
ساختاری در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فیزیکی روستاها شده.در حالی که سایر تحوالت توسعه در سطح روستا ،کم
تر باعث ایجاد چنین تغییرات وسیعی در محیط روستا میگردد .بخش خمام در قسمت شمالی شهرستان رش ارق ت ر   
دارد و شامل  40روستا در سطح سه دهستان پراکنده شده اند برخی از روستاها مانند جفرود ب هقطنم کیدزن رد الا    
ساحلی قرار دارد و به همین دلیل بیش از سایر مناطق مورد توجه قرار گرفته و برخی روستاها مانند فش ناونعب هکت   
روستای هدف گردشگری بوده و موجب ورود گردشگران شده است و برخی روستاها هم مانند خ رس رب نیکچاو    
راه ارتباطی قرار دارد و به همین دلیل تغییر کاربری اراضی در آن صورت گرفته است  .به هر منوال در هر ناتسهد    
ی،
از بخش خمام بنا به دالیل مختلفی تغییراتی ایجاد شده است که این تغییرات را م  یاهروحم رد ناوت ی ا عامتج یییی یییی
اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی نام برد که در این پژوهش محقق در صدد بررسی آن است.
مبانی نظری
زمین واژهای است با معانی بسیار که برحسب نظر و من عفا

ب ینامز رد یناسنا هههه هههههخ صوص

ار یتوافتم میهافم

رد   

تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی335 ...

برمیگیرد .زمین شهری از مهمترین منابع ارزش صتقا دنم ا و ید

ره یعامتجا

تلم ص(تسا ا ایقد نننننن ننننننن.) 225 : 1379 ،

یتوان سایقم رد د   
یش م هک دو ییی ییی
نحوهی استفاده از زمین و کارکردی که به آن تعلق میگیرد کاربری زمین نامیده می ی
منطقه ،سکونتگاههای انسانی یا شهر در نظر گرفته شود(عسگری و همکاران.)5 : 1381 ،تغییر ک لماش نیمز یربرا    
یهاس سست بهههعب را تتتدیگررر ،تغییر
تغییر نوع کاربری و تغییر در نحوهی پراکنش والگوهای فضایی فعالیتها و ک ربرا ی ی
ت ،بلک یغت ه ی و مکارت رد ر
کاربری اراضی یعنی تغییر در نوع استفاده از زمین که لزومًاًا تغییر در س  نیمز حط ن سی تتت تتت
مدیریت زمین است(پرنون.) 40 : 1389 ،در دنیای امروز زمین از مواهب کمیاب به شمار میرود؛ به همین دلیل بر سر
استفاده از آن برای فعالیتهای گوناگون ،مانند زراعت و باغداری ،مرتع و جنگل ،ص دعم و تعن نن ننن ،ش اتسور و ره   
رقابت وجود دارد .شکلگیری نظام کاربری زمین در هر جامعه و نحوهی تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیتها
ی،
ی ،اقت داص ی ی
و خدمات مختلف ،بازتاب و برآیند عملکرد متقابل مجموعهای از عوام تخم یاهورین و ل لل ل للللف محیطی ی
اجتماعی ،سیاسی ،حقوقی است(مطیعی لنگرودی و همکاران .)1931 ،برنامهریزی کاربری زمین عبارت است از علم
تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی.هدف اصلی برنامهریزی کاربری زمین اس دافت ه ه بج و ا
مناسب در نهایت آمادهسازی زمین جهت مصارف مختلف شهری است(رضویان.)41 : 387 1 ،برطبق تعری گید ف ررررر،
ته تساوخ ساسارب یرهش یاهدرکلمع و ا ههههه ههههههها
برنامهریزی کاربری اراضی یعنی ساماندهی مکانی فضایی فعالیت ت
ونیازهای جامعه.این برنامهریزی انواع استفاده از زمین را طبقهبندی میکند.برنامهریزی کاربری اراضی مجموعهههای از
فعالیتهای هدفمند است که محیط مصنوع را سامان میبخشد و در حد مقدور خواستهها و نیازهای جوامع ش یره
را در استفاده از اراضی برآورده میکند(پورمحمدی.) 13 : 1382 ،از مس تحا
میلیون هکتار (حدود  33درصد) زمین قابلکشت است و از این مقدار نیز فقط

 165میلی اتکه نو ر دودح ناریا ی     

51

6/ 18میلی اتکه نو ر  رد  ر دیلوت دنو     

محصوالت زراعی استفاده میشود.بر اساس این محاسبات حدود  11درص یمز زا د نن نننه باق یا لل لللکش رد ناریا رد ت   
چرخهی تولید قرار دارند؛همچنین باید افزود حدود  80درصد از مساحت کش مین و کشخ قطانم ار رو هههه هههههخشک
تشکیل داده است .در این میان سرانهی زمین کشاورزی برای هر ایرانی  0 240مترمربع یعنی یکچهارم هکتار اس .ت
صیانت از این فضاها و جلوگیری از تبدیل آنها به فضاهای مسکونی ،ویالها ،ج دا ه ههاا ،تأسیس رانک رد یتعنص تا    
حفظ توان اکولوژیکی و تولیدی آنها و همچنین مدیریت پایدار اراضی زراعی و باغی روزبهروز دشوارتر میش و دو
تغییر کاربری آنها علیرغم احتیاج شهرها و روستاها به فضاهای سبز ،بهویژه الک فارطا رد  ننن ننننش هره اا ،بهههص ترو
مستمر در حال وقوع است(امیر نژاد.) 48 :2931 ،
پیشینه
سابقه تغییر کاربری در جهان را می توان بدین شرح بررسی کرد :فییوئن و همکاران ( ) 2005در تحقیقی تحت عنوان
تغییر کاربری زمین با استفاده از روش بیشترین همسایگی به تهیه نقشه کاربري اراضی در محدوده ي کالن شهر
توین در ایالت مینوسوتا آمریکا پرداخته است در نتیجه گسترش شهر موجب تغییرات کاربری اراضی شده.پنساك و
شرستا ( ) 2007در پژوهشی با عنوان تغییر کاربری اراضی و اثرات اقتصادی به اثرات تغ يي ر كاربري اراضي در معيشت
روستا يي ان را در حوزه آبخيز فاتالونگ در جنوب تايلند مطالعه كردند در نتیجه روستاها به دالیل اقتصادی زمینهای
کشاورزی تغییر کاربری داده می شود.از مطالعات صورت گرفته در ارتباط با کاربری زمین در ایران می توان به موارد

 336فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره اول ،زمستان 7931

زیر اشاره نمود قادر مرزی()2931در مقاله ای با عنوان گسترش فضایی شهر و تغییر کاربری زمین در روستاهای
پیرامونی شهرسنندج؛ طی دوره  ، 1355 - 387 1گسترش فضایی شهرها و ادغام روستاها و اراضی پیرامونی آنها ،یکی
از پیامدهای مهم شهرنشینی شتابان است ،که در مادرشهرهای منطقهای نمود چشمگیری داشت است.پورمحمدی و
همکاران() 387 1به ارزیابی گسترش فضایی کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره – 384 1
 1355پرداخته وسعت و مکانیزم تبدیل و تغییر کاربری اراضی شهری شهر زنجان را به عنوان برآیند و تجسم
گسترش فضایی کالبدی آن نشان میدهد و مشخص شد که در چه ابعاد و مقیاس کاربری شهری به ترتیب شدت
یهای ارضی پیرامون خود را تحت گسترش فضای کالبدی خود قرار داده است.پورمحمدی()3931در
عمل ،کاربر 
مقاله ای با عنوان تغییرات کاربری اراضی محدوده کالنشهر تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره های چند زمانه ای،
ارزیابی چند معیاری و سلولهای خودکار زنجیره مارکوف آورده و رشد سریع شهرنشینی ،فشارهای سنگینی بر
سرزمین و منابع اطراف آنها وارد کرده و موجب کاهش پوشش گیاهی ،فضاهای باز و مشکالت زیست محیطی شده
است.قربانی و همکاران درمطالعهای به بررسی تغ يي رات جمعيتي و اثرگذاريهاي آن بر تغ يي رات كاربري اراضي
درمنطقه باالطالقان پرداختند.نتایج تحقیق آنها نشان داد عامل جمعیت یکی از عوامل اثرگذار بر تغییرات کاربری
یآید و اراضی رها شده دارای نرخ افزایشی و مثبت بوده و کاربری مرتع بیشترین نرخ منفی را به
اراضی به حساب م 
خود اختصاص داده(قربانی و همکاران 138 ،؛ ) 75 - 88درمطالعه منشي زاده وخوشحال در الهيجان نتایج نشان داد
پدیده توریسم به صورت مستقیم و غیرمستقیم برکاربری اراضی تاثیرگذارمی باشد(منشي زاده و خوشحال 1383 ،؛
.) 108 - 89
شها
مواد و رو 
روش تحقیق به صورت توصیفی– تحلیلی بوده و لذا داده ها از منابع موجود و مطالعات میدانی وجمع هدش یروآ   
است.روش گردآوری اطالعات به صورت کتابخانه ای ،اسنادی و میدانی میباشد.لذا جهت تهیه آماره و یتیعمج یا
خدمات به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و کتابخان تشر دحاو یمالسا دازآ هاگشناد ه

تارادا یخرب زین و و      

سازمانها و همچنین سایتهای اینترنتی مختلف مراجعه نموده و جهت تحلیل داده ه ازفا مرن زا ا ر      ،Excelو جهت
ترسیم نقشه ها از نرم افزار  GISاستفاده شد.در مطالعات میدانی نیز به مصاحبه ب ببا بازدی هدش هتخادرپ هقطنم زا د     
است.ابزارگردآوری اطالعات در روش کتابخانه ای به صورت فیش برداری ،جدول وکروک یتاعالطا یاهکناب و ی    
بوده و در روش میدانی از پرسشنامه ،دوربین عکاسی استفاده شده است.
قلمرو مکانی
بخش خمام در موقعیت جفرافیایی  49درجه و  33دقیقه تا  49درجه و  44دقیقه طول جغرافیایی شرقی و  37درجه
و  19دقیقه تا  37درجه و  27دقیقه عرض جغرافیایی شمالی در شهرستان رشت از استان گیالن واقع ش شخب نیا.هد
شامل سه دهستان کته سر ،چوکام و چاپارخانه است.

تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی337 ...

شکل  -1موقعیت محدوده مورد مطالعه در تقسیمات کشوری و استان

یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل
کاربری اراضی نواحی روستایی بخش خمام
در دو دهه اخیر بخش خمام نیز مطابق سایر سکونتگاه های انسانی دچار توسعه و رشد چشمگیری ش هب تسا هد    
طوری که سکونتگاه های این بخش از جهات مختلف رشد داشته و به سوی زمین های مرغوب کش فارطا یزروا   
متصل شده است .این توسعه بدون برنامه موجب شده است اراضی کشاورزی که بنیان و اقتصاد نواحی روستایی این
شهرستان را تشکیل می دهد تا حد زیادی از بین رود .که ادامه این وضعیت زندگی س ا ییاتسور یاه هاگتنوک ین     
محدوده را با مشکل و حتی مختل می نماید .بنابراین این روند اقتصاد این نواحی را دچار چالش می کن یپ رد و د   
آن مهاجرت های روستاـشهری شکل میگیرد و در نهایت ناپایداری سکونتگاه های روس یات ی  هب ار  ه دهاوخ هارم     
داشت .بررسی تغییرات مساحت اراضی در کاربری های مختلف مح وم هدود ر رد هعلاطم د لاس     

 1375نش یم نا   

دهد(جدول  )1که اراضی کشاورزی دارای مساحت بیشتری بوده است به گونه ای که می یضارا نیا تحاسم ناز     
 76 16 52هکتار بوده است .این مقدار نشان می ده نیا رد یزرواشک شخب هک د تیعضو زا هدودحم

یبولطم

       

برخوردار است و ساخت و سازها اندک بوده است و بیشتر زمین های اطراف شهر زیر کشت مح هدوب جنرب لوص    
است به طوری که در سال  1375مساحت اراضی ساخته شده  127521هکتار را به خود اختصاص داده است(نقشه
.)2
جدول  .1کاربری اراضی نواحی روستایی بخش خمام در سالهای 97 31- 1385 - 1375
ردیف

نوع اراضی

- 1375هکتار

 - 1385هکتار

 -7931هکتار

1

اراضی ساخته شده

127521

98697 1

41 6070

2

اراضی کشاورزی

76 16 52

556519

842 2 56

3

اراضی جنگلی

898974

1 79698

806 2 38

منبع :یافته های تحقیق96 31 ،
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طی سال های  85ـ  1375جمعیت سکونتگاه های انسانی محدوده مورد مطالعه از  5000 1نفر به ب شی

زا

 0 2000نفر

در سال  1385رسیده است .از آن جا که افزایش جمعیت ،افزایش تقاضا برای ساخت وساز را به دنبال دارد ،در ب نی
این سال ها ساخت و سازهای مسکونی از میزان  127521هکتار به میزان  98697 1هکتار افزایش داشته است(جدول
 .)1وزمین های کشاورزی از میزان  6 076 1هکتار به میزان  9832هکتار کاهش یافته ،بنابراین افزایش جمعیت می ناز
ساخت وسازها را افزایش داده و این روند موجب کاهش اراضی کشاورزی در این منطقه گردیده است(نقشه .)2
طی سال های  97ـ  1385میزان اراضی ساخته شده بر اراضی کشاورزی و زراعی پیشی گرفت به طوری ک لاس رد ه   
 6 38 1میزان اراضی ساخته شده  98697 1هکتار بوده که این میزان در سال  7931به  41 6070هکت هتفای شیازفا را    
است ،همچنین در سال  7931میزان اراضی کش یزروا

 842 2 56هکت لودج(تسا را     .)1مه ـ اتسور یاه ترجا

شهری و همچنین ساخت خانه های دوم در این نواحی شکل گرفته و موجب گسترش فیزیکی و کالبدی س هاگتنوک
های انسانی شده است .به طوری که از سال  1385تا  13 95بخش خمام دچار رشد چشمگیری گشته است .که این
رشد موجب از بین رفتن اراضی کشاورزی و جنگلی شده که این عامل درآمد روستاییان را کاهش داده و این کاهش
رابطه مستقیم با کیفیت زندگی روستاییان داشته است .کاهش درآمدروستاییان عدم ثبات و ماندرگاری جمعیت را در
این نواحی موجب گشته و در نهایت ناپایداری سکونتگاه های روستایی محدوده م د هارمه هب ار هعلاطم درو ا هتش      
است .شدت توسعه فیزیکی شهر خمام در سال  7931افزایش چشمگیری داشته است به طوری ک یدبلاک یاضف ه    
شهر از جهات مختلف توسعه پیدا کرده و به محدوده اراضی کشاورزی متصل گشته است.

شکل .2نقشه کاربری اراضی نواحی روستایی بخش خمام در سال ( 1375منبع :ترسیم نگارندگان)

تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی933 ...

شکل  .3نقشه کاربری اراضی نواحی روستایی بخش خمام در سال ( 1385منبع :ترسیم نگارندگان)

شکل  .4نقشه کاربری اراضی نواحی روستایی بخش خمام در سال ( 96 31منبع :ترسیم نگارندگان)
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پیامدهای کالبدی روستاهای ناحیه مطالعاتی در دو دهه اخیر
تغییرات جمعیت:دربررسیآماریسالهای  1375و  1385و  5931بعد خانوار مشخص که دارای رشد منفی و با وج دو
افزایش تعداد جمعیت و خانوار در روستاهای بخش خمام کوچک شدن خانواده ه تسا نایامن یبوخ هب نآرد ا     
دهستان چوکام پرجمعیت ترین دهستان این بخش بوده و نیز روستای اسماعیل آباد کم جمعیت ترین روس نیا یات   

بخش و روستای چوکام از پرجمعیت ترین روستاها می باشند.مجموع تعداد جمعیت وخانواردر دهستانهای بخش-
خمام روند افزایشیداشته درحالیکه تغییرات بعد خانوار کاهشی و نشانگر کوچک شدن خانوارهای روستایی است.
جدول  -1تحوالت خانوار روستاهای بخش خمام به تفکیک دهستان در دوره آماری 1375 – 95 31
5931

تغییرات 1375 - 95

د هس ت ا ن

1375

1385

2612
2794

چاپارخانه

3084

3440

3536

چوکام

3771

1934

4572

کته سر

3181

61 34

3766

1878

جمع

6 003 1

247 11

874 11

6837

منبع :مرکز آمار ایران ،سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای  95 ، 85 ، 75سازمان مدیریت و برنامه ریزی

بررسی ها نشان می دهد که جمعیت از سال  1385تا  5931دچار کاهش شده که کاهش زاد و ولد و مه یم ترجا   
تواند از علل آن باشد.در بررسی های آماری دهه  1375 - 85و قبل از آن مشاهده شده که حدود  4/ 54درصد از کل
خانه های دوم مربوط به دهه قبل از  1375می باشد و حدود  95 / 46درصد از خانه های دوم احداثی در بخش خمام
مربوط به دهه  85تا  5931بوده که نشانگر یک روند رو به رشد و گسترش خانه های دوم در دهه 5931م .دشاب ی   
هئارا   

روستای فشتکه(گردشگری)نیز بیشترین ت لودج(.تسا هتفریذپ تالوحت نیا زا ار تاریثا        ) 13 -4اف شیاز

خدمات در منطقه و افزایش برنامه های عمرانی و تحوالت عمیق در توسعه شبکه ارتباطی ،از عوام هم رایسب ل می    
است که روند گسترش خانه های دوم در دهه  0931را باعث شده است.
جدول  :2تعداد خانه های دوم در روستاهای نمونه بخش خمام
دهستان چاپارخانه

روستا

دهستان کته سر

دهستان چوکام

س ال

جفرود باال

فشتکه

چاپارخانه

خواچکین

چوکام

جیرسرچوکام

دهنه سر شیجان

سال 1375

2

4

1

1

3

0

2

0

سال 1385

5

23

7

6

19

2

01

5

سال5931

15

70 1

30

02

70

12

60

25

جمع کل

کویشا

کته سر
0

13

4

81

02

422

تغییر در الگوی سکونت روستاها:در ساخت و سازهای جدید مسکونی شکل و معماری سنتی تغییر یافته بنحوی که
نفوذ فرهنگ شهرنشینی و افزایش توان اقتصادی باعث گردیده از مصالح مقاومتر و جدید در ساختمان استفاده ش دو
به نحوی که در توزیع فضاهای جدید اتاقها مستقیمًاًا با ایوان ارتباط ندارند بلکه ارتباط اتاقها با یک عفر یارب رگید   
نیازهای خانواده بوده.در روستاهای مورد مطالعه مصالح ساختمانی بکار برده شده دردو تیپ ،ساختمانهای ق و یمید
جدید قابل تقسیم بندی است.چوب ،گل و الیاف گیاهی در س میدق یاهنامتخا ی روم  ددد دددد اس ارق هدافت ر رد و هتفرگ 

  

ساختمان جدید مصالح قدیمی جای خود را به مصالح جدید داده اند بطوری که آجر ،تیرچه ،بلوک ،آهن ،ج نیزگیا
مصالح قدیمی شده.همچنین توان اقتصادی ساکنان روستاها نسبت به گذشته در حد مطل ارق بو ر و دراد

 نیا زا رو   

استفاده از مصالح مقاوم و شیک در ساختمان های جدید از جمله موارد یاد شده است .بر طبق نتایج جدول مشخص
می گردد که در طی سال  1375مساکن جدید و نوساز در سطح روستا کمتر از  50درصد بوده است اما این میزان در

تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی341 ...

طی سال  1385افزایش می یابد بطوریکه در سال  5931میزان مساکن نوساز افزایش یافته و ب تشیب ه ر ا  زز ززز  50درصد
میرسد .این مسئله نشان دهنده تمایل و تقاضای ساکنین بومی در نتیجه افزایش ارتباطات است .
جدول  :3وضعیت مسکن و نوع مصالح بکار رفته در ابنیه روستاهای نمونه به درصد
1375
نام روستا

5931

1385

مصالح

مصالح بومی و

مصالح

مصالح

مصالح بومی و

مصالح

مصالح

مصالح بومی و

مصالح

بومی

جدید

جدید

بومی

جدید

جدید

بومی

جدید

جدید

53/9

16/9

29/2

22/2

29/6

48/1

5/6

7/4

87/0

فشتکه

68/7

19/3

12/0

41/5

29/5

29/1

12/6

20/1

67/3

چاپارخانه

جفرود باال

77/6

11/8

10/6

49/5

23/5

27/0

17/8

13/7

68/5

کویشاء

66/1

20/3

13/6

44/7

34/1

21/2

21/7

37/7

40/6

خواچکین

9/4

23/3

67/3

2/9

19/6

77/5

1/0

16/7

82/3

باال محله چوکام

13/4

40/3

46/3

4/4

33/0

62/6

0/8

15/3

83/9

جیر سر چوکام

82/6

9/6

7/8

58/1

20/0

21/9

24/0

14/6

61/4

دهنه سر شیجان

49/1

43/1

7/8

24/8

59/3

15/9

5/0

25/2

69/8

کته سر

42/9

30/4

26/8

17/8

37/8

44/4

4/3

16/9

78/9

منبع :طرح هادی روستا و مطالعات میدانی نگارنده96 31 ،

تغییر وضعیت روستاها به لحاظ کارکردی :از جمله عوامل موثر دیگر در تغییرات کارکردی روستاهای م هعلاطم درو   
می توان به ارتباطات اقتصادی اشاره نمود در سالهای اخیر بسیاری از اهالی ساکن روس دازآ هقطنم رد مامخ یاهات    
انزلی مشغول به کار شده اند و از طرفی با توجه به اینکه برخی از روستا ها در حریم منطقه آزاد قرار گرفته ان زا و د
طرفی بعنوان روستای هدف گردشگری انتخاب شده اند بنابر این با توجه به این روابط کارکرد در برخی از روستاها
مانند فشتکه ،دهنه سر شیجان و یا چاپارخانه نسبت به گذشته تغییرات چشم گیری داشته است.از عوامل دیگر یم    
توان به ارتباط فیزیکی اشاره نمود که در طی سالهای اخیر در زمینه استفاده از وسیله نقلیه به طرق مختلف می باشد
که موجب ارتباط بیشتر بین شهر و روستا شده است.بنابر این می توان بیان نمود کههه روس امخ شخب یاهات م زا و    
جمله روستاهای نمونه تحقیق در سالهای  75تا دارای فعالیت اقتصادی با تکیه بر اقتصاد کشاورزی بوده ان اب اما د    
تحولی که در منطقه بوجود امد از جمله منطقه ازاد در سال  1382و بحث گردشگری و روستاهای هدف گردشگری
در طی دهه اخیر یعنی سالهای  85تا  95دارای تغییرات کارکردی روستاها بوده ایم بطوریکه روستاها که تاا قبللل از
ی بودنددد در
ط طبیعی ی
شکل گیري گردشگري داراي جنگل ،باغات ،ساختمانهاي بومی و یک طبقه و عدم آلودگی محیط ط
حال حاضر چهره طبیعی این مناطق تغییرشکل یافته و بسیاري ساختمان هاي بلند در این روستا ساخته شده یا در حال
ی
ساختند و محیط طبیعی این روستاها رو به ناپایداري رفته است .گردشگري در مجموع از دو طریق سبببب دگرگ نو ی ی
محیط طبیعی این روستاها شده است .اول ،احداث ساختمانهاي ناشی از گردشگري در این مناطق مانند احداث خانههه
ها ،هتل ها ،تخریب جنگل ،تغییر کاربري اراضی می باشد دوم ،تخریب ،که درنتیجه حضور گردش ارگ ننن بههه ص رو ت ت
ت
فیزیکی در این روستاها می باشد .تا قبل از شکل گیری گردشگری در این روستاها ساکنان از طریق کشاورزی امر را
معاش می کردند اما چندین علت باعث تغییر شیوه معاش سنتی در این روستاها ش هظحالم لباق شهاک تسا هد      
وسعت جنگل ها در ایران از  18میلیون هکتار به  4/ 12میلیون هکتار در چند دهه گذش ریدم هت ی یطیحم تسیز ت     
کشور را به اقدامات کنترلی در جهت جلوگیری از ادامه روند تخریب جنگل وا داشته اند از جمله این اقدامات اتخاذ
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سیاست خروج از دام از جنگل در شمال کشور می باشد که از سال  1369به این طرف به اجرا درآم و تسا هد

اب    

اجرای این طرح و عدم جایگزینی برای دامداری صنعتی در روستاها دامداری روستاها بکلی نابود ش وم د ر  د د رگی    
یباش  یرگید لماع و د ککک ک کککککه سبب
برای تغییر معیشت در روستاها ،عدم حمایت دولت از کشاورزی این من م قطا یی یی
خسارت به بخش کشاورزی این روستاها شد ،سرما و برف دی ماه سال 6 38 1بود(.مطالعات نگارن صم و هد ا اب هبح    
شورا و دهیاران روستاهای بخش خمام)6931 ،درخصوص گردشگری به روستای فش اشا هکت ر هک دومن ه در نیا      
روستا 1/3هکتار زمین توسط یک شخص خریداری و اق رب زوجم ذخا هب ماد ااااا اااااای اح یارب یهافر عمتجم ثاد     

گردشگران نموده که البته هنوز احداث نشده و در حال اقدام است .با توجه به نتایج پرسش مان ههه ،مجم ساپ زا عو خخ خخخ-
دهندگان در جواب به این سوال که آیا زمین کشاورزی شما منبع مناسبی برای درآمد شما میباشددد  52درص نیمز د   
کشاورزی را منبع مناسبی برای تأمین درآمدشان نمیدانند 33 ،درصد تا حدی زمین کشاورزی خ یبسانم عبنم ار دو    
برای تأمین درآمدشان میدانند و فقط 41درصد از پاسخدهندگان که دارای اراض و دایز ی شیب .دندوب بوغرم زا

  

16درصد از ساکنان تمایل بسیار باالیی به فروش زمینشان دارند 43 /8 .درصد از ایشان قصد مه ار اتسور زا ترجا   
دارند(جدول )61-4که نظر به لزوم توجه به پایداری جمعیتی این روستاها ،رقم بسیار باالیی میباشد و اگر به همین
یش هم.دنو ممم تر نی
صورت پیش برود ،این روستاها به روستاهای فصلی ،برای گردشگران صاحب خانه دوم تبدیل می ی
علت فروش زمین از نظر ساکنین ،پایین بودن درآمد ناشی از کشاورزی میباشد .علت اصلی اف شیاز

نیمز تمیق    

یگردد  عومجم رد .ع  ترجاهم یلصا لل ا د اهاتسور نیا ز ر نییاپ دمآ          
دراین روستاها به آغاز گردشگری بر می ی
کشاورزی ،باال رفتن قیمت زمین در نتیجه گردشگری ،کمبود امکانات و سخت بودن شرایط زندگی میباشد.
جدول  :4نظر ساکنان روستاها مستخرج از پرسشنامه در مورد تغییر کاربری زمین
گزینهها

بلی

خ یر

تاحدی

مجموع

آیا زمین کشاورزی شما منبع مناسبی برای تأمین درآمد شما میباشد؟
فراوانی

55

200

126

381

درصد

14/4

52/5

33/1

00 1

آیا تمایلی به فروش زمین کشاورزی خود دارید؟
فراوانی

236

145

0

درصد

61/9

38/1

0/0

381
00 1

آیا قصد مهاجرت از این روستا را دارید؟
فراوانی

167

214

0

درصد

43/8

56/2

0/0

381
00 1

منبع :یافته های میدانی نگارنده6931 ،

در مجموع تغییرات کارکردی روستاها را می توان به ترتیب زیر بر شمرد:
*تا دهه  75اقتصاد روستاها بر پایه کشاورزی بود واکثر روستاها نقش اقتصاد تولیدی و سکونتی داشتند*از س یاهلا
 85به بعد روستاها دچار تحول شدند زیرا وجود منطقه آزاد موجب تغییر در اقتصاد روستاها شد و روستائیان جذب
فعالیت های تجاری منطقه آزاد شدند به این ترتیب روستاها تا حدود زیادی دچار تحول شدند بطوریکه روس یاهات
مانند دهنه سر شیجان ،کته سر و خواچکین نقش خدماتی و تسهیالتی یافته اند*از دهه  90به بعد بحث گردش یرگ
در روستاهای منطقه رونق شدیدی یافت و برخی از روستاها مانند دهنه سر شیجان و فشتکه دچار تغییر یدایز تا   
شدند بدین صورت که روستاها از سکونتی به خدماتی و استراحتی تغییر یافته و ویالها و مجتمع های اق شقن یتما

تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی343 ...

خدمات رسانی به گردشگران را دارند*در حال حاضر بسیاری از روستاهای منطقه در حال تحول م روطب دنشاب ی    
نمونه در طی مطالعات میدانی و مصاحبه با شورا مشخص گردید که  1/4هکتار زمین در روستای چاپارخانه در حال
تغییر کاربری از کشاورزی به مجتمع تفریحی و توریستی است و همچنین تعداد زیاد س هک یتنس یاه هناخرف در   
روستاهای مسیر راه اصلی رشت به انزلی ( کته سر ) ب چ ه ش اتسور سیسات لاح رد لته دننام دروخ یم م ی

       

خواچکین و همچنین ویالها و رستورانها موجود در روستای جفرود همگی دلیل محکمی است از تغییرات کارکردی
روستاهای بخش خمام*به طور کلی تغییر و تحوالت در چشم انداز روستاهای حاشیه معابر بین شهری وروس یاهات
نزدیک منطقه آزاد بخش خمام بیشتر از روستاهای حاشیه با وسعت محدود بوده است.
تغییر در شبکه ارتباطی :بررسی ها نشان می دهد که راه اصلی رشت به خم تالوحت راچد نونک ات هتشذگ زا ما       
زیادی نشده است و این آزاد راه از گذشته راه مواصالتی رشت به خمام و انزلی بوده اس  اب هطبار رد و.ت را هه ای     
ارتباطی روستایی در گذشته نسبت به امروز در روستاها بر تعداد کوچه ها افزوده شده اما راههای اصلی تغییر نداشته
است البته یک راه در حال حاضر در حال اح هک دشاب یم ثاد در برغ 

مامخ

.دشاب یم ی مهم تارثا زا یک      

   

گردشگری در تغییرات مربوط به راههای ارتباطی است اغلب مسئولین به دلیل جذب گردشگری اق و ریمعت هب ماد
تعریض راههای ارتباطی می کنند اینکار در روستاها بر عهده دهیاران می باشد که دهیاران در روس یاهات ی حرط هک     
هادی انجام شده است اقدام به اجرای طرح و بهبود وضعیت راهها می نمایند خمام در مسیر ارتباطی اصلی رشت به
انزلی قرار دارد ،تغییراتی در راه ارتباطی آن مشاهده می شود.

شکل :2تصویر ماهواره ای از مسیرهای ارتباطی رشت به انزلی

راه ارتباطی حسن رود:این راه ارتباطی نیزازداخل شهرخمام عبور نموده و ب  یم دور نسح ه رو ددد دددد ،همچن یسم نی ر   
دیگری در شرق خمام به شهر انزلی وصل می گردد.راههای اصلی در طی دهه نود نسبت ب هد ه ه ه اتش ددد دددد تغییر تا
زیادی نداشته و یک راه ارتباطی درشرق خمام احداث شده است که خمام را به انزلی وصل می کند این راه ارتباطی
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به طول  2کیلومتر و در  6الین که سه الین رفت و  3الین برگشت در ح و ددرت لا

و تسا رفاسم لقن و لمح     

حدود 9هکتار برای احداث این راه ارتباطی تغییر کاربری داده شده است.در روستای جفرود باال چون به منطق دازآ ه
نزدیک است تغییرات زیاد بوده و حدود  0/ 33هکتار از اراضی روستا به کوچه های جدید تغییر کاربری شده است
ت،
و روستا از حالت خطی به شبکه ای تغییر یافته ،در روستای فشتکه کو وط هب هچ للل لللل  400متر سا هدش ثادحا  تتتت تتتت
درروستای کویشاء  15کوچه در طی دهه اخیر احداث شده است ،بنابراین مشاهده می شود که تغییرات در س ار حط ه ه
های روستایی زیاد است.

شکل  :3نمایش راه ارتباطی شرق خمام به شهر انزلی
جدول  :5راههای احداث شده در بخش خمام در طی دو دهه اخیر
نام روستا

دهنه سر

گورابجیرصحرا

چاپارخانه

کته سر

راسته کنار

روس
مفسشیتر
تاکهی
صا
ات
چاپار
ل
مخسانیهر
روس
صا
اتبه
تای
گلرا
چاپار
ن
ببیجیر
خانه
د
صهنحهر
به
س ار و
اسالم
شان
محله
گهای

صاو
افتتات
بله

ن
کت ه
به
سر
کت ه
م بسهیر
سر
باترمصا
چ
مسهلیر

چورکی

پیخشواه

کنار
الت
به
به
چو
تدیافسیچها
کام
ه به

به
راس
سوقه
ته

به
مچصور
ت
دکشام

هلل کا

نوع مسیر

فتاتو

خواچکین

دافچاه

الت

مصردشت

هلل کاء

طول(کیلومتر)

1

3

2

1.5

1.5

5

3

0.7

2

1.5

2

سال احداث

1376

1386

1386

1380

93 31

1380

1931

94 31

95 31

95 31

95 31
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نتیجه گیری
همچنین یافته های تحقیق بیانگرآن است که بیشتر اثرات گردشگری بر اراضی باغی و زراعی میباشددد ،من عبا یعیبط   
هم در این فرآیند کمتر مورد تخریب قرار گرفته است به هر جهت یافته های بیانگرآن است که به دلیلی ماهیت ذاتی
این نوع گردشگری یعنی نیاز به زمین برای توسعه ،اراضی باغی و زراعی تغییر کاربری یافته اند.همچن  هتفای نی ها    
بیانگر آن است که بین تغییر کاربری و مولفه های اقتصادی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.یعنی با تغییر ک یربرا
وضعیت اقتصادی مردم بهبود یافته بطوریکه برخی از ساکنین محلی با فروش بخشی از اراضی ضمن انتخ لغش با   
مناسب در شهرها و یا همان دهستان امروزه بخود به عنوان صاحبان خانه های دوم مطرح می باشند.در مجموع نتایج
نشان میدهد که گردشگری در بخش خمام تغییرات زیادی را در بافت روستا ،توس هاتسور هع ا و   درکراک ر اهاتسو     

تبیین پیامدهای کالبدی تغییرات کاربری اراضی345 ...

ایجاد نموده و برخی از روستاها مانند دهنه سر شیجان فقط به اقتصاد متک  رییغت یرگشدرگ رب ی ی هتفا       ان نیارد.د
تحقیق با بررسی پیامدهای کالب یغت ید ی شخب یضارا یربراک تار

مامخ

ب ییاهداهنشیپ د یم هئارا حرش نی

          

گردد*:هدایت و کنترل در تغییر کاربری اراضی روستایی که می توان  بیرخت د ب  ی ر یریگولج فده یب و هیو        
نماید*ارائه الگوی بومی برای ساخت و ساز در روستاها*با توجه به موقعیت جغرافیایی خاص بخش خمام پیشنهاد
میگردد ،درکارگروههای زیربنایی شهرستانها مصوباتی پیرامون تنگناها و پتانسیلهای منطقه به جهت حفظ ک یربرا
اراضی با هدف رونق اقتصادی و جلوگیری از فروش اراضی مثمر*مکانیابی اراضی غیر مثمر دعتسم ریغ دیاب و      
کشاورزی و شناسایی آنها و لزوم برنامهریزی به جهت توسعه عمودی و ایجاد شرکتهای طبقاتی در بخش خم ما
و ایجاد رونق گردشگری و اقتصادی*بهمنظور کاهش روند فروش اراضی موروثی مستعد کشاورزی توس نیثراو ط   
مسئولین ذیربط میبایست برنامهریزی الزم را در راستای ایجاد اشتغال در جهت کاهش روند تغییر اک  ربر را ی ا یض    
کشاورزی و عدم مهاجرت روستایی گام صورت پذیرد*.ایجاد حتی المقدور یک شرکت گلخانهای پربازده در بخش
با عملکرد باالی تولید محصوالت مورد نیاز که در نهایت اراضی کمتری دستخوش تغییر کاربری قرار گیرد.
منابع
امیر نژاد ،حمید ( .)2931بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان جهت تغییر ک داصتقا تاقیقحت رد ناردنزام ناتسا رد یضارا یربرا       
کشاورزی ،ش  ،4جلد ،5
بنیاد مسکن انقالب اسالمی()6 38 1راهنمای مطالعات کاربری زمین روستایی ،چاپ ونشر شریف
پرنون ،زیبا ( «.) 1389بررسی اثرات مهاجرت بر تغییر کاربری اراضی شهر اسالمشهر از سال  1345تا  .» 1385پایاننام .دشرا یسانشراک ه    
دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران.
پور محمدی و همکاران ( .)3931تغییرات کاربری اراضی محدوده کالنشهر تبریز.
پورمحمدی و همکاران ( .) 387 1ارزیابی گسترش فضایی  -کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زم هرود یط نی    1355 – 1 384
پژوهش های جغرافیایی ،ش ، 63 :بهار 387 1
پورمحمدی ،محمدرضا (  .) 1382برنامهریزی کاربری اراضی شهری .تهران :انتشارات سمت.
خاکپور ،ب؛ والیتی ،س؛ کیاننژاد ،ق ( .)6 38 1الگوی تغییر استفاده از زمین در شهر بابل طی سالهای .» 387 1- 1362در مجلهههی جغرافیا
و توسعهی منطقهای ،ش9:
رضوانی ،محمدرضا(  ،) 1382بررسی روندایجاد وگسترش خانه هاي دوم در نواحی روستایی ،پژوهش هاي جغرافیایی ،شماره  ، 74تهران-
، 45
ب» د ر
رضویان ،محمدتقی (« .) 387 1عملکرد مدیریت شهرهای کو مانرب رد کچ هه هههری اک یز ربر را ی ا علاطم ؛یض هههه هههههی م هش یدرو ر انب  ن ببب ببب
فصلنامهی پژوهشهای جغرافیایی ،شمارهی . 62
روشنفکر ،حمید رضا ( .)6 38 1بررسی روند تغییرات کاربری اراضی روستاهای حاشیه شهر رشت ( ) 1345 - 85
سرور ،رضا() 387 1برنامه ریزی کاربری اراضی درطرحهای توسعه عمران ناحیه ای ،چاپ  1تهران:انتشارات گنج هنر
صادقیان ،سعید (  .) 1379سیستم اطالعات زمینی ،ابزار مدیریت توسعه شهری» .در همایش زم عسوت و نی هه هههی ش و تاعلاطم زکرم .یره
تحقیقات شهرسازی و معماری.
عسگری ،علی وهمکاران( ) 1381برنامهریزی کاربری اراضی شهری(سیستمهامدلها) ،چاپ.1تهران:انتشارات نورعلم.
فیروزنیا()1931ارزیابی اثرات گسترش فیزیکی شهر اردبیل و تاثیر آن در تغییر کاربری اراضی ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دولتی ،دانش هاگ
پیام نور (وزارت علوم ،تحقیقات ،و فناوری)دانشگاه پیام نور استان تهران
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یءگر د .ا ررر
فیضیزاده ،ب؛ میررحیمی ،م(.) 387 1آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهرک اندیش  اب ه ا زا هدافتس قبط شور هههه هههههبن ش ید یی یی
همایش ژئوماتیک  . 387 1سازمان نقشهبرداری کشور.
قادری مرزی(.)2931گسترش فضایی شهر و تغییر کاربری زمین در روس یط ؛جدننسرهش ینوماریپ یاهات هرود       ، 1355 - 387 1ف همانلص
مطالعات شهری شماره اول زمستان
قادرمزی ،حامد( .) 1388تحوالت ساختاری-کارکردی روستاهای حریم شهر سنندج در فرآیند گسترش فض یا ی هش  ر هرودیط    387 1

، 1355

رساله دوره دکتری تخ صص ی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
ت روستاا -ش یدروم هنومن ؛یره    
قادری مزی ،حامد و افشاری ،مریم(.) 387 1تحوالت کالبدی روستاهای پیراش الماعت دنیارف رد یره تتت تتت
روستاهای حسن آباد و نایسر سنندج ،فصلنامه مسکن و انقالب ،ش ، 122 :تهران.
قرباني مهدي ،مهرابي علي ،ثروتي محمدرضاونظري ساماني اکبر (  ،) 1389بررسي تغ يي رات جمعيتي و اثرگذاريهاي آن برتغ يي ر اك تا ربري   
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