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نقش اقتصادي تغییر کاربری اراضی در توسعه روستا يي
در دهستان طوالرود تالش
سيده صديقه حسني مهر
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استاديار گروه جغرافيا ،واحد آستارا ،دانشگاه آزاد اسالمي ،شهر آستارا ،ايران
تاریخ دریافت7931/ 06 / 06 :

تاریخ پذیرش7931/ 01 0/ 04 :

چکیده

«کاربری زمین» معادل فارسی ا طص الح  Landuseانگلیسی و بهمعنی استفاده از زمین است و شامل هر گونه استفادهای از زمین
يباشد .مطالعه و شناخت کاربری زمین ،زیربنای تجزیه و تحلیل و برنامهریزی کاربری زمین است .عنوان اين مقاله «نقش اقتصادي
م 
يباشد ،با
يباشد .روش تحقیق ،توصیفی و تحلیل م 
تغییر کاربری اراضی در توسعه روستا يي در دهستان طوالرود تالش گيالن» م 
توجه به حجم جامعۀ آماری بر اساس فرمول کوکران ،تعداد  375پرسشنامه بعنوان نمونه انتخاب و با روش نمونهگیری تصادفی
نهای زراعی بوده و موجب افزا شي
یدهد تغییرکاربری اراضی بیشتر بر روی زمی 
تكميل شد .نتایج حاصل از این بررسی نشان م 
یشود که با
درآمد اقتصادی ،بهبود وضعیت مساکن و معابر و افزایش قیمت زمین در روستاهای مورد مطالعه شده است .پیشنهاد م 
تشویق و حمایت دولت از بخش کشاورزی و ایجاد کارگاههای تولیدی کوچک و تث يب ت جمعيت روستا يي و حمايت از افزا شي
توليدات كشاوزري به رشد اقتصادي و در نهايت توسعه روستا يي كمك شود.

واژگان کلیدی نقش اقتصادي ،تغییرکاربری اراضی ،توسعه روستایی ،دهستان طوالرود تالش.

( -1نویسنده مسئول)ss.hasanimehr@iau-astara.ac.ir
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بیان مسئله و ضرورت تحقیق
یپذیرد که یکی از مهمترین آنها توسعه
تغییر کاربری زمین بهویژه اراضی مولد تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت م 
یبینیم که اراضی کشاورزی بهعنوان یک کاربری ویژه
سکونتگاههای انسانی در مناطق روستایی است .در طول زمان م 
اعم از زراعی و باغی ،همواره دستخوش تغییرات و تحوالت ،و گاهی سوء بوده است که بخش اعظمی از این
یپذیرد.
تغییرات از طریق توسعه کالبدی (فیزیکی) سکونتگاههای زیستی (شهری و روستایی) صورت م 
در این مقاله ،تأثیر نقش اقتصادي تغ يي ر كاربري اراضي در توسعه روستا يي در دهستان طوالرود تالش بررسی شده
است ،که چه عاملي بیشتری نقش را در تغییر کاربری اراضی دهستان طوال راد شلات دور دد و آیا تغییر کاربری اراضی
در بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان نقش داشته است.
هدف اين تحقيق هم مشخص شدن علل تغ يي ر كاربري اراضي در دهستان طوالرود تالش و بررسي تأثیر عامل
يباشد.
اقتصادي و افزايش درآمد در اين فرآيند م 
تغییرات کاربری اراضی دهستان تا چه اندازه موجب افزایش یا کاهش توليدات کشاورزی شده است؟ و آیا توسعه
پسکرانههای پیرامونی دهستان در کاهش اراضی کشاورزی مؤثر بوده است؟ از دیدگاه توسعه پایدار روستایی،
یباشد .اهداف
يـ فضایی م 
برنامهریزي کاربري زمین هدف عمده زیست محیطی ،اقتصادي ،اجتماعی و کالبد 
يها ،جلوگیري از تداخل کاربريهاي
يـفضایی کاربري زمین ،موارد عمدهاي از جمله توزیع متعادل کاربر 
کالبد 
يها ،حفظ تناسب در توسعه
ناسازگار ،تدوین معیارها و استانداردهاي مناسب کاربري ،تشویق تنوع و اختالط کاربر 
یزاده.) 77 : 1379 ،
عمودي و افقی و… را در بردارد (مهد 

دهستان طوالرود در شهرستان تالش ،یکی از دهستانهایی است که در استان گیالن ،روستاهاي زیادي را در پهنه
لگیري روستاها در این منطقه
جغرافیایی و سطوح فضایی و مکانی خود جاي داده است و از دالیلی که براي شک 
سکرانۀ وسیع و
بوهواي مساعد و قرارگیري در کوهپایه و دامنۀ کوههای جنگلی تالش ،پ 
یتوان ذکر کرد ،آ 
م
مطلوب در جهت کشاورزي ،حوزه نفوذ خدماتی مناسب و قابل اتکا و وجود راههاي ارتباطی بسیار مناسب با شهر
تالش است.
شهای تحقیق
پرس 
 -1چه عاملی بیشتری نقش را در تغییر کاربری اراضی دهستان طوالرود تالش دارد؟
 -2آیا تغییر کاربری اراضی در بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان نقش داشته است؟
اهداف تحقیق
 -1علل تغییر کاربری در دهستان طوالرود تالش.
 -2بررسی نقش اقتصادي تغییر کاربری اراضی.
مباني نظري تحقيق
«برنامهریزی کاربری زمین» ،علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی است .هدف اصلی
برنامهریزی کاربری زمین ،استفادۀ بجا و مناسب و در نهایت ،آمادهسازی زمین برای مصارف مختلف شهری است
(رضویان.)41 : 387 1 ،
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تها و عملکردهای شهری بر
یـفضایی فعالی 
طبق تعریف دیگر برنامهریزی کاربری اراضی؛ یعنی سازماندهی مکان 
یکند.
اساس خواستهها و نیازهای جامعه ،این برنامهریزی انواع استفاده از زمین را طبقهبندی و مکانیابی م 
یبخشد و در حد
تهای هدفمند است که محیط مصنوع را سامان م 
برنامهریزی کاربری اراضی ،مجموعهای از فعالی 
یکند (پورمحمدی.) 13 : 38 17 ،
مقدور ،خواستهها و نیازهای جوامع شهری را در استفاده از اراضی فراهم م 
امروزه در دنیا ،توجه خاصی به کنترل تحوالت کاربری اراضی و پوشش سطح زمین شده که بیشتر به خاطر تنظیم
تهای مربوط به کاربری اراضی بوده است بوده است که نیاز به اطالعات کافی و جدید دربارۀ روند تحوالت
سیاس 
کاربری اراضی دارد .برای پاسخ به سؤاال  مه هب ت پپیوستهای نظیر چرا؟ چه وقت؟ چگونه؟ کجا؟ تغییر کاربری
یدهد که مدت دویست سال است دیدگاهها و الگوهای متعددی مطرح و به عمل گراییده است
اراضی روی م 
(خاکپور و همکاران.) 48 : 386 1 ،
اهداف کاربری اراضی
 -1اهداف محیطی :جلوگیری از تخریب زمین ،حفظ پیوند شهر و طبیعت ،توسعۀ منابع ،حفظ منابع تاریخی و
فرهنگی ،گسترش فضای سبز ،مکان یابی صنایع و خدمات ایمنی از سوانح.
 -2اهداف اقتصادی :اهداف اقتصادی ،استفادۀ بهینه از زمین ،جلوگیری از سوداگری زمین ،تعدیل حقوق مالکیت،
استفاده از اضافه ارزش زمین.
 -3اهداف اجتماعی :کاهش نابرابری در استفاده از زمین ،افزایش تسهیالت و خدمات عمومی ،گسترش فضاهای
تهای قدیمی ،زیباسازی محیط شهری ،تقویت هویت محلهای ،اعتالی کیفیت کاربری مسکونی
جمعی ،بهسازی باف 
و تفریحی و . ...
یهای ناسازگار ،حفظ تناسب در
یها ،جلوگیری از تداخل کاربر 
یـفضایی :توزیع متعادل کاربر 
 -4اهداف کالبد 
توسعه عمومی و افقی ،تدوین معیارها و استانداردهای مناسب کاربری و ( ...بنیاد مسکن انقالب اسالمی:3931 ،
.) 65
پیشینۀ تحقیق
یگردد .پیشگام در این
سابقه مطالعات تغ يي ر کاربری در جهان ،چندان طوالنی نیست و به اوایل قرن نوزدهم بر م 
بزاده روستایی به نام فون تونن بوده که در سال  826 1میالدی ،دست به انتشار اثر خود تحت
عرصۀ مهم ،یک نجی 
عنوان «دولت منزوی در ارتباط با کشاورزی ،اقتصاد ملی» زد .اگرچه وی الگوهای کاربری زمین شهری آغاز شد.
طبق نظر فون تونن ،رابطه مستقیمی میان نوع استفاده از زمین و میزان فاصله از مرکز شهر وجود دارد .بهطوری که به
لونقل محصول ،الگوی بهرهبرداری از زمین متفاوت
موازات فاصله گرفتن از مرکز شهر و تحت تأثیر عامل حم 
یباشد (حسين زاده.)7 : 1382 ،
م
محمدی ،محمد ،همکاران ،1931 ،نیروهای انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری اراضی در حاشیه مناطق روستایی
یدهد مهمترین
یبن شهرستان تنکابن) ،مجله جغرافیا ،شماره  ، 35نتایج نشان م 
(مطالعه موردی :روستاهای آلکله و س 
یبن ،مشکالت اقتصادی مردم (درآمد کم و نداشتن پشتوانه مالی) و
عامل تغییر کاربری در روستاهای آلکه و س 
تهای کشاورزی یا به عبارت دیگر ،باال رفتن هزینههای کشاورزی و مشکالت مربوط به فروش
بهصرفه نبودن فعالی 
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محصوالت است .همچنین رکود بازار ملک و قیمت زمین در چند سال اخیر ،مهمترین نیروی بازدارنده تغییرات
یتوان به تدوین قانون کارامد در خصوص کاربری زمین و حمایت دولت از
کاربری اراضی بوده و همچنین م 
کشاورزان و باغداران از تغییرات را تا حد زیادی متوقف نمود.
ینیاز ،جهانبخش ،3931 ،تغییرات کاربری اراضی و نقش آن در اقتصاد روستایی (مطالعه موردی :دهستان خطبهسرا
ب
یدهد که
تالش) ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا ،نتایج حاصل از این بررسی نشان م 
نهای زراعی بوده و تا حدودی موجب توانمندسازی اقتصادی در زمینۀ
تغییر کاربری اراضی بیشتر بر روی زمی 
افزایش قیمت زمین ،کسب درآمد ،بيشتر و در مقابل ،باعث افزایش مهاجرت از روستاهای مورد مطالعه شده است.
نیاکانی ،مرضیه ،4931 ،بررسی نقش تغ يي ر کاربری اراضی در اقتصاد روستایی (مطالعه موردی :بخش مرکزی آستارا،
یدهد که تغییر
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا ،نتایج حاصل از این بررسی نشان م 
تهای زراعی و باغی و مراتع و جنگل صورت گرفته است و بیشتر پاسخدهندگان از
کاربری اراضی بیشتر در قسم 
تغییر کاربری راضي بودند.
مطیعی لنگرودی ،سیدحسن و همکاران ،1931 ،بررسی اثرات اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی
نرود بندرانزلی) ،مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی ،شماره ،1
روستایی (مطالعۀ موردی :دهستان لیچارکی حس 
یدار بین تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اثرات اقتصادی آن در منطقه است.
نتایج تحقیق حاکی از رابطه معن 
یباشد.
همچنین اثرات اقتصادی مثبت تغییرات کاربری بیش از اثرات منفی آن در سطح منطقه م 
جامعۀ آماری
یباشد .در خصوص تعیین نمونه آماری با
محدودۀ مورد مطالعه شامل روستاهای دهستان طوالرود شهرستان تالش م 
استفاده از فرمول کوکران ،از مجموع  4908خانوار ساکن در روستاهای مورد مطالعه 375 ،نمونه انتخابشد .گفتنی
است خانوارهای نمونه با استفاده از شیوۀ نمونهگیری تصادفی سیستماتیک ،انتخاب شدند.
موقعیت جغرافیایی
دهستان طوالرود ،از توابع بخش مرکزی شهرستان تالش ،به لحاظ موقعیت جغرافیایی ،در طول جغرافیایی  48درجه
شرقی و عرض  35دقیقه شرقی تا  49درجه شرقی و عرض  37درجه و  40دقیقه عرض شمالی تا  37درجه و 50
دقیقه شمالی واقع شده است.
گترین آن« ،تکی تازهآباد» با مرکز شهرستان تالش 1 ،کیلومتر فاصله
این دهستان شامل  23روستا (محله) بوده و بزر 
دارد( .نقشه تقسیمات سیاسی استان گیالن.)7931 ،
ویژگیهای انسانی تالش
یآباد ،جولندان
شمحله جوکندان ،اوالکری ،برزگرو ،پالوته ،تازه آباد ،تک 
دهستان طوالرود تالش شامل روستاهای :انو 
حیان ،خلیفهگری ،درازلو ،ریک ،سوراپشت طوالرود پایین و طوالرود باال ،شادرسول ،عنبراپشت ،کندهسرا،
ککری ،هنده کران ،وزنهسر ،هرهشوندشت ،سیاه درون ،سیاه
کیشاویشه سفلی ،کیشاویشه علیا ،میانکوه ،للکهپشته ،نی 
هونی ،چاله خونی ،حایمر ،سئون سر ،اوله دشت ،بستانسر ،ارباسر از روستاهای این دهستان است.

نقش اقتصادي تغییر کاربری اراضی302 ...

توزیع جمعیت
دهستان طوالرود در سال  ،0931دارای  15089نفر جمعیت و  4083خانوار و ُ 3/6بُبعد خانوار بوده است .تعداد
جمعیت این منطقه در سال  5931به  15959نفر در قالب  4908خانوار افزایش یافته است .بعد خانوار در سال
 ،5931برابر  3/2است.
تغییرات جمعیتی در دهستان طوالرود ،مانند سایر مناطق روستایی استان گیالن ،تحت تأثیر دو عامل کاهش موالید و
میزان مهاجرت است.

نقشه  :1پراکندگی روستاهای دهستان طوالرود منبع :نگارندگان

لهای ) 1390 – 95
جدول  :1توزیع جمعیت و تعداد خانوار در دهستان طوالرود (سا 
سال 0931

سال 5931

جمعیت

15089

15959

خانوار

4083

4908

3 /6

3 /2

ُبُبعد خانوار

منبع :مركز آمار ايران سرشماری عمومی نفوس و مسکن سالهای 0931-5931

سواد و آموزش
بماندگی یک جامعه ،میزان «سطح آموزش» آن
یکی از شاخصهای مهم در خصوص میزان توسعهنیافتگی و یا عق 
جامعه است .یک جامعه هر چقدر از سطح سواد بیشتری برخوردار باشد ،آن جامعه از سطح توسعۀ باالتری
برخوردار است.
لگیری و
در کنار عوامل مؤثر تحوالت نظام کشاورزی در دهستان طوالرود تالش ،عوامل جمعیتی و سواد نیز در شک 
روند تحوالت اقتصادی و اجتماعی اثرگذار است .هر چه جمعیت باسواد بیشتر باشد ،سطح آگاهی پیرامون نوع
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برخورد با محیط زندگی ،آگاهانهتر میشود .از تعداد  15959جمعیت روستایی دهستان طوالرود ،تعداِدِد  1 767نفر
یسوادی نیز  71/4است (مركز آمار ايران.)5931 ،
یسواد است که درصد باسوادی در این بخش  ،18/6و درصد ب 
ب
يافتههاي تحقيق
برای بررسی این موضوع ،پرسشنامهای تهیه و بین  375نفر از اهالی روستاهای دهستان طوالرود تالش توزیع شد.
این پرسشنامه شامل  8سؤال در زمینۀ مشخص کردن نقش اقتصادي تغییرات کاربری اراضی در روستاهای مورد
مطالعه بوده است .ضریب خطای  5درصد (  4908خانوار روستایی) برابر  375خانوار روستایی محاسبه شده است.
پس از جمعآوری اطالعات و پردازش آنها در محیط  GISو نرمافزار آماری  SPSSو  ،Excelبه تحلیل دادهها و
تبیین موضوع مورد مطالعه پرداخته شد.
یها ،از  375نفر روستایی پرس شونده در این مطالعه 90 ،درصد مرد و  10درصد زن بودهاند.
جنسیت :بر طبق بررس 
جدول  :2توزیع پاسخگویان روستایی بر حسب جنس
شرح

مرد

زن

تعداد

336

93

درصد

10

90
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سن :بر اساس نتايج مستخرج شده در سطح روستا ،از بین  375فقره پرسشنامه که در این تحقیق تکمیل شد47 , 47 ،
درصد بین  02تا  40سال 34 , 67 ،درصد بین  40تا  60سال 9,6 ،درصد باالی  60سال و  8, 26درصد زیر  02سال
سن داشتند.
جدول  :3پاسخگویان روستایی به تفکیک گروههای سنی
شرح

کمتر از  02سال

تعداد

31

درصد

8, 26

 40 -02سال

 60 - 40سال

718

130

47 , 47

باالی  60سال
36
9,6

34 , 67
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اشتغال :با توجه به اینکه روستاهای دهستان طوالرود تالش در گذشته ،فقط یک روستای سکونتگاهی برای
روستاییان بود ،اکنون تغییر زیادی کرده است .بیشترین تغییرات مربوط به خدمات است .البته مشاغلی مانند صیادی،
صنایع دستی و زنبورداری از نسبت بسیار کمتری برخورداند.
جدول  :4توزیع پاسخگویان بر حسب شغل
شرح

زراعت

تعداد
درصد

105
28

دامداری
15
4

خدمات

زنبورداری

صیادی

11

3

221

2,39

0,8

58 , 94

صنایع دستی

بیکار

2

81

0, 52

4,8
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تأثير نزدیکی به مرکز دهستان و شهر در تغییر کاربری اراضي
در زمینۀ تغيیر کاربری اراضی به علت نزدیکی به مرکز دهستان و شهرهای نزدیک 10 , 13 ،درصد روستاییان معتقدند
این تأثیرپذیری در حد خیلی کم 41,39 ،درصد در حد کم 27 , 74 ،درصد در حد متوسط و  36 , 53درصد در حد
یدهد حدود از  75درصد نزدیکی به مرکز
یباشد .از مجموع نتایج ،نشان م 
زیاد و  10 , 67درصد در حد بسیار زیاد م 
یدانند.
دهستان و شهرهای اطراف را علت تغییر کاربری اراضی در روستاهای مورد مطالعه م 

نقش اقتصادي تغییر کاربری اراضی502 ...
جدول  :5تأثير نزدیکی به مرکز دهستان و شهردر تغییر کاربری اراضی
شرح

بسیار زیاد

تعداد

40

درصد

10 , 67

زیاد
37 1

تا حدودی

کم

04 1

93, 53

خیلی کم

56

27 , 74

38
10 , 13

41,39
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کاربری اراضی و توسعه و اصالح معابر
در مورد این مسئله که تغییر کاربری اراضی چه مقدار بر روی معابر (شامل جدولها ،فاضالب ،آسفالت و غیره)
نقش داشته است؟ به نظر  13 , 87درصد خیلی زیاد 30 ,4 ،درصد زیاد 21 ,6 ،درصد در حد متوسط 21 ,6 ،درصد کم
یباشند .در مجموع ،بیش از  65 , 87درصد
و  12 , 53درصد خیلی کم معتقد به توسعۀ معابر به دنبال تغییر کاربری م 
یباشند.
معتقد به توسعه و بهبود معابر بر اثر تغییر کاربری اراضی م 
جدول  :6کاربری اراضی و توسعه و اصالح معابر
شرح

بسیار زیاد

زیاد

تا حدودی

خیلی کم

کم

تعداد

52

411

18

18

47

درصد

13 , 87

30 ,4

21 ,6

21 ,6

12 , 53
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بهبود بافت و الگوی معماری مسکن
خدهندگان ،در این تحقیق 61, 27 ،درصد از روستاییان
یشود که از میان پاس 
همان طور که در جدول  7مشاهده م 
معتقند تغییر کاربری در حد بسیار زیاد و  23 , 47درصد در حد زیاد و  29 , 06درصد در حد متوسط و  24درصد در
یباشد.
حد کم و  7,2درصد در حد خیلی کم بر بهبود بافت و الگوی معماری مسکن تأثیرگذار م 
جدول  :7کاربری اراضی و بهبود بافت و الگوی معماری مسکن
شرح
تعداد
درصد

بسیار زیاد
16
61, 27

زیاد

کم

تا حدودی

خیلی کم

88

109

90

27

23 , 47

29 , 06

24

7,2
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نهای زراعی در افزايش درآمد
نقش تغییر کاربری اراضی زمی 
از میان پاس 
خدهندگان ،در این تحقیق 41, 67 ،درصد از پاسخگویان معتقدند نقش اقتصادي تغییر کاربری اراضی در
حد بسیار زیاد و  31 , 46درصد در حد زیاد و  21 , 34درصد در حد متوسط و  22 ,39درصد در حد کم و  9,6درصد
یگیرد.
نهای زراعی صورت م 
در حد خیلی کم بر زمی 
جدول  :8نقش اقتصادي تغییر کاربری اراضی زراعی
شرح

بسیار زیاد

تعداد

55

درصد

41, 67

زیاد
811
31 , 46

تا حدودی
80
21 , 34

کم
86
22 ,39

منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

خیلی کم
36
9,6

 602فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال نهم ،شماره دوم ،بهار 8931

کاهش تولیدات کشاورزی
این موضوع که تغییر کاربری در کاهش تولیدات کشاورزی مؤثر میباشد ،بررسی شد و به نظر  81,4درصد از
روستاییان معتقد بودند كه تغییر کاربری منجر به کاهش تولیدات کشاورزی بودند و  23 ,2درصد معتقدند کاربری
اراضی بر روی کاهش تولیدات کشاورزی در حد زیادی اثر میگذارد و  19 , 47درصد معتقدند که تأثیر در حد
متوسط و  28 ,8درصد در حد کم و به نظر  10 , 13درصد به میزان خیلی کم است.
جدول  :9نقش تغییر کاربری اراضی در کاهش تولیدات کشاورزی
شرح

بسیار زیاد

تعداد
درصد

69
81,4

زیاد
87
23 ,2

تا حدودی

کم

خیلی کم

73

08 1

38

19 , 47

28 ,8

10 , 13
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افزایش درآمد
از میان پاس 
خدهندگان ،در این تحقیق 25 , 33 ،درصد از پاسخگویان معتقدند تغییر کاربری اراضی در حد بسیار زیاد و
 31 , 47درصد در حد زیاد و  28 , 27درصد در حد متوسط و  10 , 13درصد در حد خیلی کم و  4,8درصد در حد
خیلی کم باعث افزایش درآمد روستاییان در محدودۀ مورد مطالعه شده است.
یدهد از  85 ,7درصد روستاییان در حد متوسط به باال معتقد به افزایش درآمد بر اثر تغییر
از مجموع نتایج نشان م 
یباشد.
کاربری اراضی م 
جدول  : 10تغییر کاربری اراضی و افزایش درآمد
شرح

بسیار زیاد

تعداد

95

درصد

25 , 33

زیاد

تا حدودی

811

06 1

31 , 47

28 , 27

کم

خیلی کم

38

81

10 , 13

4,8

منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

افزایش قیمت زمین
تهای کشاورزی
نهای کشاورزی و باغی سبب افزايش قيمت زمين شده و سبب كاهش فعالی 
تغيیر کاربری زمی 
یشود .از آنجایی که روستاهای دهستان طوالرود ،جاذبههای گردشگری زیاد دارد ،باعث افزایش قیمت زمین شده
م
است ،بهطوری که  37 ,6درصد از روستاییان معتقدند که قیمت زمین تا حد بسیار زیادی افزایش یافته است و
همچنین  29 , 33درصد معتقدند قیمت زمین در حد زیادی افزایش داشته و  61, 53درصد نیز افزایش قیمت زمین را
یدانند.
در حد متوسط م 
جدول  :11تغییر کاربری اراضی و افزایش قیمت زمین در دهستان طوالرود
شرح

بسیار زیاد

زیاد

تعداد

141

110

درصد

37 ,6

29 , 33

تا حدودی

کم

62

47

61, 53

12 , 54

خیلی کم
15
4
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افزایش مهاجرت
نهای زراعی ،بر مهاجرت روستاهای مورد مطالعه افزوده شده
حال این موضوع که آیا با تغییر کاربری و کاهش زمی 
است ،بررسی شد و بنا به نظر  9, 34درصد از پاسخگویان ،تغییر کاربری اراضی در حد بسیار زیاد و  19 , 74درصد

نقش اقتصادي تغییر کاربری اراضی702 ...

در حد زیاد و  12 ,8درصد در حد متوسط و  33 , 06درصد در حد کم و  25 , 06درصد به میزان خیلی کم سبب
افزایش مهاجرت روستاییان در دهستان طوالرود تالش شده است.
جدول  : 12تغییر کاربری اراضی و افزایش مهاجرت
شرح

زیاد

بسیار زیاد

تعداد

35

74

درصد

9, 34

19 , 74

تا حدودی

کم

48

خیلی کم

24 1

12 ,8

94
35 , 06

33 , 06
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شها
پاسخ پرس 
سؤال اول :چه عاملي بيشترين نقش را در تغییر کاربری زمین در دهستان طوالرود تالش دارد.
نهای زراعی بايد ذكر كرد كه
یهای صورتگرفته در مورد عامل اصلي تغییر کاربری بر روی زمی 
با توجه به بررس 
مهمترين دليل تغییر کاربری اراضی کشاورزي ،درآمد کم و هزینۀ زياد توليد در بخش زراعت برنج است كه
نهای زراعی خود شدهاند.
كشاورزان جهت افزایش درآمد و باال رفتن سطح رفاه زندگی ،حاضر به تغییر کاربری زمی 
در همين راستا از روستاییان در مورد چرا يي تغییر کاربری اراضی زراعی ،پرسش شد.
خدهندگان ،در این تحقیق 41, 67 ،درصد از پاسخگویان معتقد بودند كه نقش عامل
طبق جدول  ، 13از میان پاس 
اقتصادي در تغییر کاربری اراضی در حد بسیار زیاد و  31 , 46درصد در حد زیاد و  21 , 34درصد در حد متوسط و
يباشد.
 22 ,39درصد در حد کم و  9,6درصد در حد خیلی کم م 
جدول  : 13نقش عوامل اقتصادي در تغییر کاربری اراضی زراعی
بسیار زیاد

شرح
تعداد

55

درصد

41, 67

زیاد

متوسط
80

811

21 , 34

31 , 46

خیلی کم

کم

36

86
22 ,39

9,6
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سؤال دوم :آيا تغییر کاربری اراضی سبب بهبود وضعيت اقتصادي روستائيان دهستان طوالرود تالش شده است.
با توجه به نتايج مستخرج از پرسشنامه (جدول  )41دربارۀ تأثیر دستيابي به درآمد بيشتر در تغییر کاربریها در
روستاهای دهستان طوالرود تالش ،بايد گفت كه  25 , 33درصد از پاسخ دهندگان گزينه بسیار زیاد و  31 , 47درصد
در حد زیاد و  28 , 027درصد در حد متوسط معتقد به نقش افزایش درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی در دهستان
طوالرود تالش را داشته و از آنجایی که مهمترین دليل تغییر اراضی کشاورزی و زراعي ،کسب درآمد بیشتر و بهبود
وضعيت اقتصادي روستاییان است و بیشترین درصد پاسخگویان ،از تغییر کاربری در روستایشان راضی بودند.
جدول  : 14تغییر کاربری اراضی و افزایش درآمد
شرح

بسیار زیاد

تعداد

95

درصد

25 , 33

زیاد

تا حدودی

811

06 1

31 , 47

28 , 27

کم

خیلی کم

38

81

10 , 13

4,8

منبع :یافتههای پژوهش7931 ،

بحث و نتیجهگیری
موقعیت نسبي ،اقلیم ،توپوگرافی ،راههاي ارتباطي و تعداد جمعیت روستاها و تغییرات آن ،از جمله عواملی هستند
یدهند.
تهای اقتصادی آنها را تحت تأثیر قرار م 
که جنبههای مختلف روستاها و ازجمله فعالی 
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کشاورزی ،سودآورترین فعالیت اقتصادی در دهستان طوالرود تالش است 84 ،درصد شاغالن را جذب کرده و 90
درصد اراضی به محصول برنج و بقیه به باغها اختصاص دارد .از نظر سطح زیر کشت و تعداد شاغالن ،زراعت
مهمترین فعالیت کشاورزی دهستان طوالرود تالش است و بهرهبرداری زراعی دهستان بهشکل خانوادگی است که
یکنند و
عآوری م 
یکنند و در فصل برداشت ،محصول را جم 
با همکاری اعضای خانواده زمین را برای کشت آماده م 
در روستاهای کوهستانی دهستان ،دامداری نقش اصلی را در اقتصاد خانواده به عهده دارد.
شهای کشاورزی ،صنعت و خدمات شکل گرفته است و بیشترین تعداد
اقتصاد دهستان طوالرود تالش از بخ 
شاغالن را به خود اختصاص داده است .نقص صنعت در دهستان طوالرود ،زياد نیست و تأثير چنداني در اشتغال و
درآمد روستانشینان طوالرود تالش ندارد.
با توجه به یافتههای تحقيق در بخش خدمات ،هر چه قدر از مرکز دهستان طوالرود دورتر و به سمت مناطق
تآمده ،از
یرویم ،امکانات بهداشتی و درمانی کمتر میشود و با توجه به این اطالعات بهدس 
کوهستانی پیش م 
مهمترین علل در تغییر کاربری اراضی کشاورزی اين است كه بیش از  85 ,7درصد روستاییان معتقد به كسب درآمد
نهای کشاورزی و
بيشتر با تغییر کاربری اراضي هستند و همچنین افزایش قیمت زمين که ناشي از تغییر كاربري زمی 
خهای پرسشنامهها در این تحقیق 61, 27 ،درصد معتقد بودند كه با تغییر کاربری اراضي
باغی بوده است و بنا به پاس 
در حد بسیار زیادي بر بهبود بافت و الگوی معماری مسکن بودند.
بیش از  85درصد از پرس شوندهها هم نزدیکی به مرکز دهستان و شهرهای اطراف را علت تغییر کاربری اراضی در
یدانند.
روستاهای مورد مطالعه م 
حال ،كه مسئله نقش اقتصادي در تغییر کاربری و کاهش زمینهای زراعی معلوم شد بايد با حمایت دولت از بخش
کشاورزی برای جلوگیری يا كاهش تغییر کاربری اراضي و ایجاد زمینه مناسب برای تثبيت جمعيت روستا يي اقدام
يشود.
نمود .در اين راستا چند پيشنهاد به قرار زير ارائه م 
نهای کشاورزی
• جلوگیری از تغ يي ر كاربري زمی 
• تشویق و حمایت دولت از بخش کشاورزی
• قیمتگذاری مناسب محصوالت کشاورزی
تهای شغلی در مناطق روستایی برای جلوگیری از مهاجرت
• ایجاد فرص 
• تهیه و اجراي طرح هادی روستایی برای همۀ روستاها
• حمایت دولت و بخش خصوصي برای ایجاد کارگاههای تولیدی صنایع کوچک مرتبط با کشاورزی
منابع
اداره جهاد کشاورزی شهرستان تالش.5931 ،
استانداري گيالن ،دفتر تقسيمات سياسي ،سال .7931
بررسي نقش كاربردي اراضي در بخش مركزي آستارا ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا.
بي نياز ،جهانبخش ،3931 ،پايان نامه كارشناسي ارشد ،جغرافيا و برنامهريزي روستا يي  ،تغ يي رات كاربري اراضي و نقش آن در اقتصاد
روستا يي دهستان خطبه سراي تالش ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد آستارا.

نقش اقتصادي تغییر کاربری اراضی902 ...
بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،3931 ،راهنمای مطالعات کاربری زمین روستایی.
پورمحمدی ،محمدرضا ، 387 1 ،برنامهریزی کاربری اراضی شهر ،انتشارات سمت ،تهران ،چاپ چهارم.
حسینزاده دلیر ،کریم ، 1382 ،برنامهریزی ناحیهای ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
خاکپور ،براتعلی؛ والیتی ،سعداهلل؛ کیانژاد ،قاسم ، 386 1 ،الگوي تغ يي ر کاربري اراضي شهر بابل ،طي سالهاي  ، 1362 - 78دانشگاه فردوسی
مشهد ،نشریه جغرافیا و توسعه ناحیهای ،دوره  ،5شماره .9
شه ا ی
رضویان ،محمدتقی ، 387 1 ،عملکرد مدیریت شهرهای کوچک در برنامهریزی کاربردی اراضی (مطالعه موردی :شهر بناب) ،پژوه 
جغرافیایی ،شماره . 63
زیاری ،کرامتاهلل ، 1385 ،برنامهریزي کاربري اراضی شهري ،دانشگاه یزد.
محمدي ،محمدي و همكاران ،1931 ،مجله جغرافيا شماره  ، 35نيروهاي انساني مؤثر بر تغ يي رات كاربري اراضي در حاشيه مناطق
روستا يي (مطالعه موردي :روستاي آلكله و سي بن شهرستان تنكابن)
یزاده ،جواد ، 1379 ،برنامهریزي کاربري زمین ،تحول در دیدگاهها و روشها ،فصلنامه مدیریت شهري (.1 :)4
م هد 
مطيعي لنگرودي ،سيد حسن و همكاران ،1931 ،مجله پژوهش و برنامهريزي روستا يي شماره  ، 10بررسي اثرات اقتصادي تغ يي ر كاربردي
اراضي كشاورزي در نواحي روستا يي مطالعه موردي دهستان ليجار يك حسن رود بندر انزلي
مركز آمار ايران ،5931 ،سرشماري عمومي نفوس و مسكن شهرستان تالش
معاونت برنامهریزی استانداری گیالن ،دفتر آمار و اطالعات.7931 ،
نقشه توپوگرافي دهستان طوالرود ،مقياس 1 : 222222
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