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 atefeh.douroudian@gmail.com .دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی ،دانشجوي دکتري جامعه شناسی سیاسی
  

 1396بهمن  :و پذیرش 1395مرداد  :دریافت

  
  چکیده

  
اي از ناکامی  نمونه و شود آبی، دومین مشکل اساسی کشاورزي ایران محسوب میتغییر کاربري اراضی کشاورزي پس از کم 

از و هاي کشاورزي شده  سبب نابودي بخش اعظمی از زمیناین امر  .رود شمار می سازوکار بازار در حفظ محیط زیست به
و اقتصادي بسیار حائز  فرهنگی، اجتماعی هايپیامد، جامعه روستاییپایدار ل اغتشو اخودکفایی امنیت غذایی، دیدگاه 

وري بخش کشاورزي، تغییر سبک  فشار صنعت، گردشگري، بحران کم آبی و کاهش حاصلخیزي و بهره. اهمیت است
بررسی در میان  .کند حفاظت از اراضی کشاورزي را دشوارتر میخال قوانین بازدارنده و فساد اداري، زندگی روستاییان، 

به صرفه ، کشاورزي و هاي زندگیمشکالت اقتصادي مردم، درآمد کم، افزایش هزینهدهد که  تحقیقات انجام شده نشان می
نداشتن پشتوانه مالی، افزایش کاذب قیمت ، فروش محصوالتبازاریابی و مشکالت مربوط به و  هاي کشاورزي نبودن فعالیت

هاي مرتبط  بندي مقاالت و نظرات متخصصین رشتهبا جمع .ندستهتغییر کاربري اقتصادي امل وع ترینمهم، از مسکن و زمین
زایی گسترش بیابان هاي طبیعی شامل هاي جبران ناپذیر به عرصهمنجر به خسارت تغییر کاربري زمینمشخص گردید که 

از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش تنوع  سیل و تغییر اقلیم،، و فرسایش خاك، و وقوع بالیاي طبیعی مانند رانش زمین
ي  آلوده شدن منابع آبی و خاکی توسط صنایع آالیندههمچون نفی زیست محیطی و حاصلخیزي اراضی و پیامدهاي م زیستی

مرگ تدریجی و نهایتاً مجاور منابع آب شرب و کشاورزي  ، ساحل دریا و مناطقها غیرمجاز به خصوص در حاشیه رودخانه
ناسان علوم اجتماعی، عالوه بر این پیامدهاي محیط زیستی، از نظر کارش. گردد می امنیت غذایی جدي تهدید و کشاورزي

که منجر به  باعث پدید آمدن تغییرات ساختاري در ابعاد اجتماعی، اقتصادي و فیزیکی روستاها شده استتغییرکاربري 
هاي خانوادگی و تعارضات  سرخوردگی روستاییان، ایجاد تنش، و گسترش تبعیض و بی عدالتی نابرابري درآمد روستاییان

مدت ازانگیزه براي برنامه ریزي درکاهش فرهنگی، از دست دادن هویت خانوادگی و اجتماعی، افزایش تمایل به مهاجرت، 
گردد  ستاییان میو نهایتاً تبعات اجتماعی و فرهنگی جبران ناپذیر در رو ، کاهش اشتغال مولد و پایدارهاي کشاورزي فعالیت

  .است دهیگرد بحث مقاله نیا درمشروح  بطور آن يها جنبه از یبرخ که
 

  .امنیت غذایی، اشتغال، جامعه، حفاظت از اراضی :هاي کلیديواژه

                                                        
  .دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان، دانشکده کشاورزي: آدرس نویسنده مسئول -1
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  مقدمه
 .شودمی محسوب طبیعی منابع اساس ،زمین

 زمین کاربري کیفیت و نوع با ،اکوسیستم هر کارآیی
 بررسی با ).1384 ،خوشحال و زادهمنشی( است وابسته
 هر طبیعی منابع کلی بطور و زمین از برداري بهره نحوه
 ،رامین( دکر بینیپیش را ملت آن آینده توانمی ،کشور
 کشاورزي يها نهاده و طبیعت از پایدار برداي بهره ).1360

 عمیقا و آید می حساب به تولید فرآیند در مهمی شاخص
  .است تأثیرگذار کنندگان تولید معیشت شیوه بر

 استفاده نوع به آن کلی مفهوم در اراضی کاربري
 در کاربري برگیرنده در که موجود وضعیت در زمین از

 و تجاري ،مسکونی ،طبیعی منابع ،کشاورزي يها بخش
 کاربري نظام گیري شکل .شود می گفته شودمی صنعت

 آنها از استفاده و اراضی تقسیم نحوه و جامعه هر در زمین

 عملکرد برآیند و بازتاب ،مختلف خدمات و ها فعالیت در
 ،محیطی مختلف نیروهاي و عوامل از ايمجموعه متقابل

 ،سرور( است غیره و حقوقی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي
 چون نیرومند مولفه دو تاثیر تحت زمین کاربري .)1387

 فرآیندهاي و ها ویژگی و انسان زندگی اساسی نیازهاي
 میان تناسب بودن به توجه با .گیرد می شکل محیطی زیست
 با باغی و زراعی هايفعالیت از حاصل افزوده ارزش

 استفاده چگونگی موضوع زمین فروش از ناشی درآمدهاي
 و نفعان ذي ،گیرانتصمیم همواره ،آن تغییرات و زمین از

 روز تقاضاي .است کرده جدي يها چالش دچار را مالکان
 و زمین تخصیص الگوي ،مینز از برداريبهره براي افزون
 ،دیرن( دهدمی قرار تأثیر تحت را آن مدیریت هايشیوه

 يها زمین نگهداري و حفاظت هايشیوه از یکی ).1995
  .است آنها کاربري تغییر از جلوگیري ،هاباغ و زراعی

  

  
  )1396حمیدرضا دورودیان،  روستاي گوکه الهیجان، عکس. (حاصلخیزي که تبدیل به ویال می شوندشالیزارهاي  - 1شکل 
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  تغییر کاربري اراضی  - 2شکل 

  
 اجرایی نامه آیین »د« بند در »کاربري تغییر«

 »اراضی کشاورزي کاربري حفظ قانون اصالح« قانون
 هرگونه« :تاس شده تعریف اینگونه 2/3/86 مصوب
 در کشاورزي استمرار و برداريبهره از مانع که اقدامی
 ،مجلس هاي پژوهش رکزم( »شود ها باغ و زراعی اراضی
 صدها ریاخ يها سال یط یرسم آمار اساسبر .)1386
 کی دیتول يبرا که کشور يکشاورز یاراض هکتار هزار
 لیدل به است ازین زمان سال صدها آن خاك متریسانت

 سازمان نه متاسفانه .است رفته نیب از یاراض يکاربر رییتغ
 میزان درباره اطالعاتی ایران آمار مرکز نه و اراضی امور
 کاربري تبدیل .ندارند اخیر سالهاي طی کاربري تغییر
 تولیدات خودکفایی دیدگاه از تنها نه کشاورزي يها زمین

 ،رود می شمار به بزرگ معضلی روستایی جامعه کشاورزي
 و اجتماعی پیامد ،روستا در شغلی تغییرات دیدگاه از بلکه

 در آن جبران و است اهمیت حائز بسیار نیز اقتصادي
 عوامل از حفاظت .رسد می نظر به غیرممکن مدت کوتاه
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 کشاورزي زمین عامل ویژه به ،کشاورزي بخش در تولید
 بلکه کشاورزي اقتصاد از حمایت براي فقط نه ،زراعی و

 .است ضروري امري ،کشور اقتصاد کل از حمایت براي
 ناکامی از اي نمونه کشاورزي اراضی کاربري تغییر

 شمار به زیست محیط حفظ در آزاد بازار اقتصاد سازوکار
 و نفعان ذي آزاد بازار منطق در اساسا چراکه .رود می
 حداکثر کسب و بیشتر وري بهره براي تالش در نفوذان ذي

 کیفیت با اراضی از کشی بهره به منجر که بوده سود
 سنتی کاربران میان منافع تضاد شرایط این در .شود می

 به دستیابی براي رقابت به منجر نهادها دیگر و اراضی
  .شود می مناقشه گیري شکل و بیشتر منافع

 کشاورزي اراضی از هکتار هزار 200 ساالنه
 امکان و شودمی کوچکتر و کوچک و شده افراز و تفکیک

-می عملی غیر را علمی و فنی فعالیتهاي و مکانیزاسیون

 در .بخشد می تسریع تغییرکاربري براي را شرایط و سازد
 و دو از کمتر ،کشاورزي بردارانبهره درصد 84 ما کشور

 .)1393 ،ایران آمار مرکز( دارند اختیار در زمین هکتار نیم
این امر باعث شده کشاورزان به دلیل عدم صرفه استفاده 
از ماشین آالت به سمت استفاده از نیروي انسانی گرایش 

تر شدن مهمترین اثر منفی اقتصادي کوچک. دپیدا کنن
که  است محصولمنطقی هزینه تولید اراضی، افزایش غیر

این امر نتایج زیانباري را براي بخش کشاورزي ایران به 
یکی  از اینرو تفکیک اراضی کشاورزي. داشته و دارددنبال 

 .یدآحساب میه از مهمترین عوامل تغییر کاربري اراضی ب
هزار هکتار از  194بیش از  در کمتر از نیم قرن گذشته

هاي کشور از تغییر راراضی ارزشمند حاشیه کالنشه
 اندبه مناطق شهري و صنعتی تبدیل شدهو اند کاربري داده

سال گذشته، جمعیت  46طی . )1386مومنی و همکاران، (
کالن شهرهاي مورد مطالعه حدود هفت برابر شده است 

برابر شده  75به استثناي کالن شهر کرج که جمعیت آن (
درصد  67درحالی که تراکم جمعیت در آنها حدود  ؛)است

سرانه زمین شهري در این نتیجتاً کاهش پیدا کرده است و 
بنابراین . درصدي افزایش گردیده است 260ا کالن شهره

افزایش فضاي تنفس شهروندان کالن شهرهاي ایران به 
تن  500000بهاي از دست رفتن امکان تولید ساالنه حدود 

 136000توانست بر روي گندم حاصل شده است که می
هکتار اراضی کشاورزي از دست رفته در حواشی کالن 

  ).1386نی و همکاران،موم(د شهرهاي کشور تولید گرد
  

  )1386نی و همکاران، موم( 1386تا  1343هاي کشور از سال تغییر کاربري حاشیه کالنشهر
 کالن شهر مشهد شیراز اهواز تبریز کرج تهران جمع

 مساحت اراضی تغییر 34890 36640 22775 8285 25180 70835 194605
 )رهکتا(کاربري یافته 

  
  کشاورزي اراضی کاربري تغییردالیل 

 نداشتن ،کم درآمد ،مردم اقتصادي مشکالت
 ،کشاورزي يها فعالیت نبودن صرفه به ،مالی پشتوانه
 ،زمین قیمت کاذب افزایش ،کشاورزي يها هزینه افزایش
 به مربوط مشکالت و زندگی هايهزینه افزایش ،مسکن
 کاربري تغییر اقتصادي مهم املوع از محصوالت فروش
-بی برداريبهره ،توسعه فشار و شهرنشینی گسترش .است

 اندازي دست و اراضی کاربري نادرست تغییرات ،رویه
 زدن برهم باعث روز به روز ،کشاورزي هايعرصه به بشر

 زمانیکه در ).1389 ،قربانی( گرددمی ايمنطقه هايتعادل

 سرمایه جایگاه زمین ،باشد تورم از بیش زمین قیمت رشد
 .باید می گسترش اراضی از کشیبهره و یابد می خانوادگی

 هب اراضی کاربري تغییرات آغاز نقطه جمعیت افزایش
 نوع ،اجتماعی تحوالت چون عواملی .رودمی شمار

 مهاجرت ،)فرعی و اصلی( اشتغال محل و خانوار معیشت
 عوامل بعنوان گردشگري و )1389 ،همکاران و رحمانی(

 اراضی تخریب و کاربري تغییر معیشتی و اجتماعی
  .شود می محسوب ايناحیه هر در کشاورزي

 و بندها وجود و قانونی هاي شفافیت نبود
 مشخص ،اراضی کاربري تغییر دربارة مختلف هاي تبصره
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 عوامل از شورایی گیري تصمیم و نظارتی مسئولیت نبودن
 .است اراضی کاربري تغییر اصلی ساختاري و سیاسی
 در یمقررات با ولی دیر هرچند دولت ام کشور در امروزه
 اراضی تفکیک ممنوعیت و و کاربري تغییر منع مورد

 حفظ صدد در ،آن بند نیم اجراي البته ،باغات و کشاورزي
 مصارف به اراضی تا است کشاورزي حاصلخیز يها زمین
  .یابندن تغییر زراعی غیر

ها به دو دلیل در مرکز  اراضی کشاورزي و باغ
توجه سرمایه گذاران در بخش ساخت و ساز قرار دارند؛ 

فروش و تغییر کاربري اراضی  حاصل از ارزش افزوده
قرارگیري این اراضی در شرایط مطلوب آب و . کشاورزي

هاي  باال و دور از آلودگیزیستی  کیفیت محیطو هوایی 
هاي  چالش ).1383سوزنچی، (ر مرکز شهر و ازدحام کمت

تغییر کاربري در مورد اراضی زیر کشت محصوالت 
اند استراتژیک و کاربر که اشتغال زیادي را ایجاد کرده

هاي شمالی که هدف و مقصد  مانند برنج و استان
  .گردشگري هستند شدید تر و جبران ناپذیرتر است

  
  اي بر تغییر کاربري اراضی اراضی مقدمهتقسیم  - 3شکل 

  
 را اش شالی زمین ،برنجکار کشاورز چرا که این

 ،برنج تولید نداشتن سود در باید را اش ریشه ،کند می بایر
 بودن گران یا و کمبود بواسطه برنجکاري نبودن  مکانیزه
  جایگزین ،بندي بسته هاي ماشین و دروکن ،کمباین ،نشاکن
 کاهش و شیمیایی کود جاي به آلی کود نشدن

 ،برنج پرمحصول ارقام از اقبال عدم ،زمین حاصلخیزي
 نشدن  تعیین ،آب مدیریت و ملی تولید از حمایت نبود

 تعیین یا و دولت سوي از برنج خرید تضمینی قیمت
 به مناسب یارانه نیافتن صاختصا و آن دیرهنگام
 کاربري تغییر یا فروش اندیشه در را کشاورزان ،شالیکاران

  .است انداخته زمین
 اراضی فروش اصلی علت مثال عنوان به

 ،استان غرب مناطق در ویژهبه مازندران در کشاورزي
 و باغی و کشاورزي محصوالت تولید هاي هزینه باالبودن

 گذاري قیمت ،کشاورزان بیمه مانند الزم هاي پشتیبانی نبود
 يها مجوز و تسهیالت و تضمینی خرید بهنگام و مناسب

 تولید بخش از کشاورزي جهاد سازمان سوي از تولید
 همچنین و کشاورزان؛ ِ معیشتی مشکالت کنارِ در که است؛
 براي مرکزنشینان ویژه به غیربومی متقاضیانِ انبوه وجود
 شاهد متاسفانه ،کشور شمال در مناسب ویالهاي داشتن

 شتاب .هستیم کشاورزي اراضی فروش و خردشدن
 برآیند زیادي حد تا ایران در کشاورزي اراضی تغییرات

  .است ارتباطات و آوري فن توسعه
 نشان نیز )1392( همکاران و جاللیان مطالعات

 اراضی کشاورزي، به دیم اراضی تبدیل علیرغم دهدمی
 بافت به تبدیل اصفهان و ارومیه شهر حاشیه کشاوري
 کشاورزي اراضی درصد 4/5 که است گردیده مسکونی

 شهر حاشیه کشاورزي اراضی درصد 6/3 و ارومیه شهر
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 تغییر خواري زمین اثر در ساله 12 دوره طی اصفهان
 آنان مطالعات .اندشده تبدیل مسکونی به و یافته کاربري

 اراضی از هکتار 3392 اخیر سال 12 طی که دهدمی نشان
 خدمات که یافته کاربري تغییر اصفهان حاشیه کشاورزي

  .است جبران قابل غیر آن معادل اکوسیستمی
  

  دوم يها خانه بحران و انبوه گردشگري
 توسعه منفی اثرات از یکی اراضی کاربري تغییر

 ،روستایی نواحی ،ها حومه در که است انبوه گردشگري
 در هرچند دهد؛ می رخ بیشتر شدت با جنگلی و ساحلی
 .است خود ویژة اهمیت داراي نیز شهري مناطق

 اراضی کاربري تغییر باعث مستقیما یا گردشگري
 با یا و شود می مهمانپذیر و هتل ،دوم خانه به کشاورزي

 قیمت افزایش باعث دور نقاط از سافرانم تردد و حضور
 یا و کشاورزي ادامه فایده- هزینه به توجه با که شده زمین

 را کشاورزي به کشاورزان رغبت و میل ،زمین فروش
 درآمد کسب و زمین فروش به مایل را آنان و داده کاهش
 موجب دوم يها خانه گردشگري توسعه .نماید می یکباره

 است شده بومی ساکنین آسایش و آرامش رفتن بین از
 مطابق گردشگري توسعه اگر .)1388 ،همکاران و قدمی(
 تواند می نباشد اراضی کاربري ریزيبرنامه اصول با

 روستایی نواحی در اراضی کاربري زمینه در را مشکالتی
 ممکن گردشگري تسهیالت که طوري به نماید ایجاد
 نوع براي که نماید گردشگري درگیر را ییها زمین است

 ندابوده مناسب کشاورزي نظیر اراضی کاربري از دیگري
 گسترش و رشد کهاین به توجه با ).1387 ،قلیزاده علی(

 شدیداً نمونه روستاهاي در دوم يها خانه گردشگري
 و بوده مدت دراز و کالن ریزيبرنامه بدون و خودجوش
 اراضی کاربري تغییر تخریب همچون نامطلوبی پیامدهاي

 اندازهاي چشم تخریب ،آب منابع آلودگی ،شاورزيک
 ،محمدپورچابري و رونیزي اکبریان( باغات و طبیعی
 رضوانی( اجتماعی دوگانگی و مهاجرت افزایش ).1391

  .است داشته بدنبال را )1384 ،صفایی و

 که دهد می نشان )1388( همکاران و قدمی نتایح
 اراضی يها کاربري تغییر از درصد 78 نوشهر شهرستان در

 کشاورزي اراضی کاربري تغییر از درصد 92 و جنگلی
 .است بوده گردشگري و دوم يها خانه توسعه از ناشی
 ،محلی جامعه از درصد 86 اینکه توجه جالب نکته

 موجود روند با دوم يها خانه صاحبان و اقامتی گردشگران
 منابع کیفیت معتقدند و مخالفند ها کاربري تغییر افزایش در

 .است کاهش حال در توامان منطقه گردشگري و طبیعی
 انسانی و طبیعی اندازهاي چشم تخریب و کییاکولوژ ناپایداري

 که است اراضی کاربري نامطلوب تغییر کلی پیامدهاي از
 در زیرا ،کند می روبرو چالش با را گردشگري توسعه پایداري
 يها جاذبه عمده گردشگري مقصدهاي و ها مکان از بسیاري

-چشم شناختی زیبایی يها ویژگی تاثیر تحت گردشگري

 40 بریتانیا در مثال طور به .قراردارد فرهنگی و طبیعی اندازهاي
 زیبایی با مستقیم طور به گردشگري بخش مشاغل درصد
 در نسبت این دارد؛ پیوند زیست محیط کیفیت و اندازهاچشم

 رمه حسنی( یابد می افزایش درصد 60-70 به روستایی نواحی
  .)1385 ،شاهور و

 ايپدیده چنین برنامه بی و رویهبی گسترش
 ،طبیعی يها اندازهچشم تغییر قبیل از پیامدهایی تواند می

 رویه بی برداريبهره ،بکر اراضی در ساز و ساخت توسعه
 داشته پی در را اکوسیستم تعادل عدم و طبیعی منابع از

 تغییر طریق از طبیعی اندازهايچشم تخریب .باشد
 زیست منفی پیامدهاي بر عالوه ،زمین کاربري نامطلوب
 يها جاذبه شناختی زیبایی يها جلوه حذف زمینه ،محیطی

 از و گردشگري زوال به و سازد می فراهم را گردشگري
 .انجامد می آینده در توسعه يها فرصت رفتن بین

 را خود تخریب بذر ،خودجوش و انبوه گردشگري
 براي گردشگران که محیطی يها جذابیت همان و پاشد می

 .برد می بین از را اندکرده عزیمت مقصد به آنها مشاهده
 از برآمده و مشابه روندهاي سایر و پدیده این همچنین

 سر بر رقابت ایجاد با ،گردشگري توسعه فرایند درون
 در شود؛ می زمین قیمت افزایش موجب زمین مالکیت

 ،طبیعی منابع حریم به رویه بی اندازيدست شرایطی چنین
 زمینه و گیرد می شتاب آن شدن کاالیی و زمین سوداگري
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 در اکولوژیکی ناپایداري و اراضی روزافزون تخریب
  .دشو می فراهم مقصد نواحی

 رشد ،گردشگري مقصد نواحی در کلیرطو به
 ،زمین مالکیت نظام چگونگی ،گردشگران تعداد رویهبی

 ،عمومی منافع از قانون حمایت و قانون حاکمیت میزان
 محلی جامعه مشارکت میزان ،اقتصادي يها فرصت ایجاد

 و پایه يها بحث مهمترین ...و توسعه يها برنامه روند در
 بر را اراضی کاربري و گردشگري توسعه زمینه در بنیادین

 زمین از بیشتر چه هر سود کسب اینجا رد .انگیزندمی

 قبیل از ییها فعالیت و دهد می شکل را زمین کاربري منطق
 ،اساس این بر شوند می تلقی غیراقتصادي کشاورزي

 گردشگري بخش توسعه به مستعد اراضی از بسیاري
 نظام در تعادل عدم روند این تشدید .یابند می اختصاص

 رحمانی( دارد دنبال به را توسعه ناپایداري و زمین کاربري
 مزایاي که دهد می نشان 1 جدول .)1385 ،همکاران و

 نقاط که شرطی به ولی است انکار غیرقابل گردشگري
 را گردشگري و زیست محیط کیفیت شده یاد ضعف
  .ندهد کاهش

  ي دوم در مناطق روستاییها گسترش خانهگردشگري و اثرات جمع بندي  - 1جدول 
  منفی  مثبت

  ،قدیمی يها خانه و ابنیه بازسازي
  ،محلی ساکنین براي درآمد افزایش 
  ،گذاري سرمایه افزایش 
  ،ارتباطی زیرساختهاي بهبود 
  ،روستایی زندگی پویایی و اجتماعی حیات تجدید 
  ،محلی فروشگاههاي درآمد افزایش 

  زیبا نماي و ظاهر با محلی افراد توسط جدید يها خانه ساختن
  کار و کسب توسعه 

  محلی اقتصاد شدن متنوع
  منزوي و دورافتاده روستایی جوامع با تماس افزایش

  فرهنگی تبادالت براي فرصت ایجاد
  رسوم و آداب و سنتها اهمیت بر تأکید

  .انداز چشم از حفاظت اهمیت به نسبت روستائیان درك افزایش 

  روستا نقش و کارکرد ،فرم تغییر
  محیطی زیست پیامدهاي

  اراضی کاربري تغییر
  )کشاورزي( تولیدي يها ظرفیت کاهش
  بومی غیر و بومی زیست الگوي شدن قطبی
  روستایی جامعه با بیگانه هنجارهاي و رفتارها رواج

  ،مسکن و زمین قیمت کاذب افزایش
  روستا در گوناگون خدمات و مسکن زمینه در تقاضا و عرضه بین تعادل عدم
  روستا سنتی ساختار خوردن برهم

  

  

  
  هاي ساخته شده تنها راه مقابله با تغییر کاربري اراضی نیستشک قلع و قمع خانه بی - 4شکل 

  
  کشاورزي اراضی کاربري تغییر بر يدها طرح اثرات

 و ساماندهی هدف با روستایی ديها هاي  طرح
 طرح" از ستعبارت و شود می انجام کالبدي بافت بهسازي

 ،اقتصادي ابعاد لحاظ به روستا هدایت و حیات تجدید
 به بوده قرار اصل در طرح این ".کالبدي و اجتماعی

 براي مسکنی زمینشان از تا بدهد را امکان این روستاییان
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 استفاده سوء محل بهترین که کنند استفاده فرزندانشان
 ديها  طرح امروز .است کرده ایجاد خواران زمین براي

 کشاورزي اراضی کاربري تغییر مسیر و علت بزرگترین
 کامالً طرح این بنیان زمان در خود اهداف با که است

 کاربري تغییر قصد که کسانی طرف از صرفاً و دارد فاصله
 مورد آن هاي روش باید که گرفته قرار حمایت مورد دارند

 اراضی کاربري تغییر منع قانون .گیرد قرار بازنگري
 سال در شده اصالح و 1374 سال مصوب کشاورزي

 اراضی از حفاظت براي قانونی ابزار مهمترین 1385
-عجیب عنوان به قانون این 5 بصرهت ولی است کشاورزي

 داخل اراضی" که دارد اشاره کشور قانونی تبصره ترین
 ،مصوب ديها  طرح داراي روستاهاي قانونی محدوده
 در مقرر ضوابط کلیه از و بوده ديها  طرح ضوابط مشمول

 سی از بیش تبصره یک یعنی ".باشد می مستثنی قانون این
 این از را کشور روستاي هزار 42 مجموع از روستا هزار

 اصل از تبصره این قدرت واقع در .کند می مستثنی قانون
 درون در ها تغییرکاربري بیشترین و است بیشتر قانون

 و فساد ایجاد طرح این و شده ایجاد ديها  طرح اراضی
 و رشوه پرداخت با زمین صاحبان بعضاً که کند می را رانتی

 بافت طراحی در ديها  طرح بازنگري عامالن تطمیع
 براساس نه روستا ریزي طرح و شده واقع موثر روستا

 نفوذ و قدرت براساس بلکه آن اکولوژیک توانمندي
  طرح بازنگري و طراحی در .گردد می تعیین زمین صاحبان

 آبادي افقی گسترش باعث ديها  طرح افزایش نباید ديها
 هرگز متاسفانه که گردد کشاورزي اراضی داخل به روستا

 لحاظ ديها  طرح مجریان و مشاوران توسط نکته این
  .گرددنمی

 
 آب منابع وضعیت

 در و آیند می حساب به تولید اساس خاك و آب
 تغییر .نیست دیگري از بهینه برداريبهره امکان یکی نبود

 مشکل دومین ،آبی کم از پس کشاورزي اراضی کاربري
 بارندگی متوسط .شود می محسوب ایران کشاورزي اساسی
 سوم یک تقریباً و میلیمتر 250 حدود کشور سالیانه
 نیز آن تعرق و تبخیر پتانسیل و جهانی بارندگی متوسط

 گروه در را کشور که است جهانی پتانسیل برابر سه
 در .است داده قرار دنیا خشک نیمه و خشک کشورهاي

 میلیارد 413 کشور جوي نزوالت متوسط مجموع
 میلیارد 135 مقدار این از که است سال در مترمکعب
 اسفندیاري، نوري( است استحصال قابل مترمکعب

 کشور آب کننده مصرف بزرگترین شاورزيک .)1394
 و زیرزمینی هاي آب هاي سفره به بخشی تعادل .است

 پایداري در ايدهنکن تعیین نقش آب وري بهره افزایش
 و زمین ،آب نتیجتاً .دارد اراضی از حفاظت و کشاورزي

 با که دانست مثلث یک ضلع سه توان می را جامعه
 توامان را یکدیگر پایداري و دارند متقابل اثر یکدیگر
 در اساسی نقش استفاده قابل آب کاهش .کنند می تضمین
 نباید که آنست مهم نکته .دارد اراضی کاربري تغییر توجیه

 کاربري از را اراضی ،خشکسالی زمان در آب نبود بهانه به
 دیگر ترسالی يها زمان در که چرا کرد خارج کشاورزي

  .یابد ادامه کشاورزي که بود نخواهد زمینی
   دست به نامد می آب بودش کوزه
  )موالنا( شکست خود کوزه یافت چون را آب

  زمین کاربري تغییر پیامدهاي
 مهاجرت افزایش و اجتماعی – اقتصادي بیکاري

 افزایش و بیگانگان به وابستگی ،شهرها به روستاییان
 شهرها نامتوازن توسعه ،کشاورزان درآمد کاهش ،بیکاري

 و شدید کاهش ،نشینی حاشیه معضل رشد و ها شهرك و
 و کشاورزي تولیدات کمیت و کیفیت جبران غیرقابل

 در خصوصا باغی ومحصوالت زراعی  کشت زیر سطح
 کشاورزي هاي عرصه خروج و کشاورزي مرغوب اراضی

 بزرگترین از )2002 ،کانادل( اقلیم تغییر و تولید چرخه از
 اراضی غیرمجاز کاربري تغییر از ناشی مشکالت
  .است کشاورزي

 این از ناشی بادآورده هايپول موارد بسیاري در
 به رشوه در و شده وارد فساد چرخه در هاکاربري تغییر

 شوراها اعضاي و هافرمانداري و هاشهرداري کارمندان
 افزایش فرد توسط کاربري تغییر امکان تا شودمی هزینه
 در افراد این بادآورده سرمایه این پشتوانه به بعضاً .یابد
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 قدرت از تا کنند می شرکت روستا شهر شوراهاي انتخابات
 منجر این و گردند برخوردار هاکاربري تغییر براي بیشتري
 .رود پیش به رو بیشتري سرعت با فساد چرخه این میشود
 با را خود هايسرمایه که افرادي که است داده نشان تجربه

 قدرت کسب براي تقلبی هیچ از اندوردهآ بدست فساد این
 به منجر نهایتا فساد این که نیستند گردانروي انتخابات در

 و رشد مقابل که گردیده شوراها به فاسد افراد ورود
  .گیردمی را شهري ریزيبرنامه علم بر منطبق توسعه

 به خواران زمین توسط اقتصادي نظام در اخالل
 سازهاي و  ساخت هدف با اراضی بازي دالل واسطه 

 نزدیک یا حاشیه در خدماتی و صنعتی ،مسکونی غیرمجاز
 در درختان و سبز فضاي روزافزون کاهش و روستاها

 از ،برگشت قابل غیر صورت  به کشاورزي طبیعی عرصه
 به کشاورزي اراضی غیرمجاز کاربري تغییر پیامدهاي

  .رود می شمار
 کشاورزي اراضی سرانه بودن پایین به توجه اب

 .است ضروري ها باغ و زراعی اراضی کاربري حفظ کشور
 مربع متر 400 و هزار دو ایرانی هر براي حاضر حال در

 ،ایران آمار مرکز( دارد وجود کشور در کشاورزي زمین
 تغییر دچار و تخریب زمین میزان این وقتی )1393

 شود می خارج تولید گردونه از شکلی هر به یا و کاربري
 به .شود می مخاطره دچار ایران ملت غذایی امنیت یقین به

 استان کشاورزي جهاد سازمان آمار اساس بر مثال عنوان
 چاي يها باغ از هکتار 462 گذشته سال پنج در گیالن
 اشتغال نسبت همین به و است کرده پیدا کاربري تغییر

 است رفته میان از اندبوده شاغل بخش این در که افرادي
  .)1393 ،ایران آمار مرکز(

 در رکود و دامی و کشاورزي تولیدات کاهش
 قرار مخاطره در و تولیدات این به وابسته تبدیلی صنایع
 از ملی ناخالص تولید کاهش و اقتصادي استقالل گرفتن
 دهد می نشان محاسبات .است پدیده این پیامدهاي دیگر

 غیر به تغییر صورت در کشاورزي زمین هکتار هر
 در .اندازد می خطر به را نفر 20 غذایی امنیت کشاورزي

 در کالري تامین میزان از غذایی امنیت ضریب حاضر حال

 اقتصاد یک اساس بر صورتیکه در است درصد 60 کشور
 ).1394 ،افشار( باشد درصد 80 باید عدد این صحیح

 مدآدر افزایش و کاربري تغییر متغیر دو بین
 عنیم نیا به شده محاسبه 46/0 معنادار همبستگی ضریب
 به و باالتر اراضی قیمت شود بیشتر کاربري تغییر هرچه
 نصیب بیشتري ناگهانی درآمد افزایش نسبت همان

 دنبال به .)1384،خوشحال و زاده نشیم( شود می ها خانوار
 و شود می فراهم خانوارها زندگی بهبود ،مدآدر افزایش

 فروش در را خود منافع دتم کوتاه در نیز کشاورزان
 بینند می شاناراضی کاربري تغییر و دالالن به هایشان زمین

 اراضی جمله از کشور تجدیدناپذیر ملی هاي سرمایه و
 مجموع در و شمال چاي هاي باغ و شالیزاري ،جنگلی

 و ساختمان به و خارج تولید عرصه از کشور طبیعی منابع
  .شوند می تبدیل ویال

  
  زیستی محیط و اکولوژیک پیامدهاي

-سال در زمین کاربري تغییر افزایش به رو روند

 هايعرصه به را ناپذیري جبران هايخسارت اخیر هاي
 آن نتیجه که است کرده وارد جهانی يگستره در طبیعی
 ،غذایی امنیت تهدید و کشاورزي محصوالت تولید کاهش

 فرسایش ،زیستی تنوع کاهش ،گیاهی پوشش رفتن بین از
 وقوع و ها بیابان گسترش ،خاك حاصلخیزي کاهش و

 همچون محیطی زیست نفیم پیامدهاي و طبیعی بالیاي
 ي آالینده صنایع توسط خاکی و آبی منابع شدن آلوده

 دریا ساحل و ها رودخانه حاشیه در خصوص به غیرمجاز
 مرگ نهایتاً و کشاورزي و شرب آب منابع مجاور مناطق و

  .)1388 ،همکاران و قدمی( است کشاورزي تدریجی
 يگروهها نیب روابط یبررس ،دوماژن نظر طبق

 از انسانها يریگبهره جهت در یعیطب بعمنا و یاجتماع
 منابع از یکش بهره به منجر هیکسوی کنش نیا و است منابع

 بویژه ،دنیا مناطق اغلب در .است  دهیگرد یعیطب
 ،کشاورزي مرغوب اراضی ،توسعه حال در کشورهاي

 پیتر( اندداشته شهري کاربري به تبدیل در را سهم بیشترین
 و نامطلوب هايکاربري گسترش ).2008 ،همکاران و
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 یک در محیطی -  زیست پیامدهاي به منجر ،ناسازگار
 اراضی تبدیل .)1374 ،احمدي( شد خواهد ناحیه

 کاربري کردن تحمیل یعنی ساز و ساخت به کشاورزي
 یک مردم نمودن محروم و آنها اکولوژیک توان با مغایر

 کاربري تغییر ).1383 ،سوزنچی( ظرفیت این از سرزمین
 است اکوسیستم در بشر مهم يها دخالت از یکی اراضی

 شدن معدنی میزان ویژه به اکوسسیتم يها فرآیند روي که
 ،رئیسی( است اثرگذار خاك نیتروژن و کربن میکروبی

2007(.  
 اراضی کاربري تغییر اثر آشکارترین و یناول

 و اکوسیستم هیدرولوژي و گیاهی پوشش نوع تغییر
 ).1997 ،همکاران و تروپ( است زیستی تنوع کاهش
 اجتماعی و اکولوژیک عامل عنوان به اراضی کاربري تغییر

 از آب کیفیت کاهش در مؤثر موارد جمله از اقتصادي -
 ها رودخانه فرادست در بیولوژیک و شیمیایی ،فیزیکی نظر

 داراي اراضی ).1379 ،ریکی( است مخزنی سدهاي و
 با عمیق هايخاك و گیريسیل عدم ،مناسب زهکشی

 براي خوبی تناسب درجه از که همچنان مناسب بافت
 مصالح تولید براي مناسبی بستر ،برخوردارند کشاورزي
  ).1390 ،جمشیدي( هستند شهري توسعه و ساختمانی

 ارزش که کردند بیان )1393( هاشمی و یزدانی
 تولیدات ارزش از شالیزار هکتار هر اکوسیستمی خدمات
 و است بیشتر برابر چندین آن )سفید برنج( بازاري

 در و بوده بیشتر نیز شالیزار از باغات اکوسیستمی خدمات
 ارزش این هزینه -فایده هايتحلیل و اقتصادي محاسبات

  .گردد لحاظ باید که است اکوسیستمی خدمات
 مازندران، استان کشاورزي جهاد آمار براساس

 فقره 1623 طی استان اراضی از هکتار 369 در 89 سال در
 تغییر منع قانون 1 تبصره طریق از مجاز کاربري تغییر

 مجاز کاربري تغییر هکتار 49 و کشاورزي اراضی کاربري
 تغییر منع قانون چهار تبصره طریق از فقره 134 طی

 غیر کاربري تغییر هکتار 440 و کشاورزي اراضی کاربري
 در .است گرفته صورت تخلف فقره 730 طریق از مجاز
 فقره 929 طی اراضی از هکتار 317 به مقدار این 90 سال

 تغییر هکتار 110 و 1 تبصره طریق از مجاز کاربري تغییر
 670 و چهار تبصره طریق از فقره 511 طی مجاز کاربري
 تخلف فقره 1076 طریق از مجاز غیر کاربري تغییر هکتار

 ).1393 هاشمی، و یزدانی( است گرفته صورت

 آنها انسان که آمیز فاجعه يها پدیده از بسیاري
 ،تهرانی( ها سیل مانند ،است پنداشته طبیعی يها پدیده را

 و بروکس( زمین رانش و )1369 ،مجنونیان ،1381
 در )1999 ،ویراستینگ( لغزش زمین و )2003 ،همکاران

 يها کاربري از ناشی بلکه نبوده طبیعی يها پدیده واقع
 و غیرمنطقی يها کاربري تغییر مانند طبیعت نادرست

  .انسانند خود دست ساخته
در  1390اي کـه در ابتـداي دهـه نتـایج مطالعـه

مؤسسـه تحقیقــات خــاك و آب انجــام شــد نشان 
هزار  190درصـد از مجموع  70حـدود ه ک دهنده آنست

در حواشـی کـالن شـهرهاي هکتـار اراضـی تغییـر یافتـه 
مربـوط بـه  ،1380تا  1332ایـران در فاصله سالهاي 

و  I، II هـاياراي قابلیت آبیاري اراضی کـالساراضی د
III 1387مــومنی و همکاران، ( بوده است(.  
  

  اجتماعی پیامدهاي
 کل تحوالت و تغییر با کشاورزي ينظامها

 برداریهايبهره .هستند متقابل ارتباط در اجتماعی سیستم
 در .است ارتباط در روستائیان فعالیتهاي کلیه با يزکشاور

 ،روستایی فرهنگ از ناپذیرتفکیک واقعیتی عنوان به واقع
 .کندمی تعیین را آنان زندگی اجتماعی و اقتصادي ابعاد

-بهره نظامهاي مسائل با روستایی توسعه مفاهیم از بسیاري

 نظامهاي ياجزا در تغییر .است مربوط کشاورزي برداري
 و شد خواهد منجر تحول ایجاد به نهایت در برداريبهره

 خواهد تأثیر محیط تحوالت از نیز خود حال عین در
  .پذیرفت

 نوع هر از بیش کشاورزي اراضی کاربري غییرت
 تغییرات آمدن پدید باعث روستا در ايتوسعه و تحول

 روستاها فیزیکی و اقتصادي ،اجتماعی ابعاد در ساختاري
 همچنین ،شهرها مراکز از جمعیت تمرکززدایی .است شده
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 به ونقل حمل يها سیستم ایجاد پی در فعالیت مراکز انتقال
 پیرامون در زمین ترارزان و بزرگ قطعات وجود همراه

 کاربري تغییر با شهرها در نشینی حومه به گرایش و هاآن
 همراه ...و صنعتی ،تجاري ،مسکونی به کشاورزي اراضی
 اراضی کاربري تغییر ).1382 ،همکاران و ربیعی( است

 نابرابري ،اجتماعی -اقتصادي توسعه سطح در کشاورزي
 افزایش و کشاورزي يها فعالیت کاهش ،روستاییان درآمد

 بسزایی تأثیر خدمات و صنعت بخش دو در فعالیت نرخ
 يکشاورز یاراض يکاربر راتییتغ ).1392 ،صالحی( .دارد
 و دوم خانه و یحیتفر يسازها و ساخت يتقاضا از یناش
 يها یدگرگون با را روستا عتیطب ،يگردشگر يها تیفعال

  .کند می روبرو ياقتصاد و یاجتماع
 کشورهاي تمام براي یکسان الگوي یک ایجاد

 میالدي 1960 دهه در سبز انقالب از پس توسعه درحال
 در اجتماعی يها تفاوت اهمیت به اعتقاد عدم از حکایت
 که بود این بر عمومی باور زمان آن .دارد کشاورزي توسعه

 بر آنکهبی ،کرد دگرگون را کشاورزي هاي نظام توان می
 در اجتماعی نظام اصالً یا ،باشند موثر اجتماعی نظامهاي

 شد می پنداشته فنی کامال بحث یک که کشاورزي توسعه
 وريآفن که شد می تصور چنین یعنی؛ باشد تاثیرگذار

 هر یا فنآوري حالیکه در ؛تاس اجتماعی بافت از مستقل
 ایجاد دتولی شرایط در تغییر ایجاد جهت در که عاملی
 جوامع انسانی و ماعیتجا شرایط با تناسب بدون میشود

 .)2008 ،مارکوچلیو( شد خواهد بار زیان حتی و نتیجهبی
 فرهنگی يمبادله به منجر ،روستا در نشینان شهري وجود
 تغییر ناگاه به و شد خواهد دیگري فرهنگ با روستا بومی
 نقش روستاها در مدرن زندگی به گرایش و زندگی سبک

 گراییتجمل گرداب رد را خود روستائیان زمانی و بندد می
 سخت ،عادت آن از برگشت راه که ندبین می ییها خانواده

 مدرن سازي باغ وجه یک اینها .است تحمل غیرقابل و
 نرمی تهاجم مانند به آن دیگر روي ولی است امروزي
 أثیرت .است روستایی اصیل فرهنگ رفتن یاد از موجب

 دهد می نشان اصفهان در بزهکاري برافزایش دوم هاي خانه
 برگزاري اصلی مؤلفه سه را راتاث از درصد 76 که

 بیان جوانان ظاهري تقلید و کاذب تفریحات ،ها برنامه
 .کند می

ها یکی از  براي کوره پزخانهبرداري از خاك  بهره
از . هاي و عوامل تغییرکاربري اراضی کشاورزي استجنبه

جمله مهمترین تبعات اجتماعی تغییر کاربري اراضی 
هـا خـروج کشـاورزان بومی از پزخانـهکشاورزي به کوره 

-آالینده .منطقه و جایگزینی آنان با کارگران مهاجر اسـت

هاي سمی حاصل از سوختن سوختهاي فسـیلی به عنوان 
منبع انرژي کورهها در مناطق مطالعه شده عـالوه بر آن که 

اطق را با خطـرات جـدي روبرو سالمت ساکنان این من
هـاي توانـد باعـث آلـودگی خـاكسـازد، مـی مـی

 اي نزدیک گسترش کـورهدر آینده. کشاورزي نیز گردد
ها باعث درهم ریختن کامل ساختارهاي کشاورزي  زخانهپ

ها خواهد شد که قبالً به صورت منسـجم و  در این عرصه
جمشیدي و ( اند زائی در تولید داشتهیکپارچه سهم به س

  ).1391همکاران، 
  

 جمعیت و کاربري تغییر

 کاربري تغییر اثر در جمعیت ناخواسته تغییرات
 کامالً داستان شهر حاشیه روستاهاي و مولد روستاهاي در

 کشاورزي محصوالت مولد روستاهاي در .دارد مجزایی
 و برده بین از را افراد اجدادي آبا شغل کاربري تغییر

 متغیر جمعیت به تبدیل یا و خالی را ساکن جمعیت
 که کرد خواهد تبدیل هفته آخر مسافران یا نشین تابستان

 نخواهد افراد این اشتغال در نقشی روستاها طبیعی منابع
  .داشت

 کاهش در شهر کالن از فاصله تردید بدون اما
 روستاهاي ،)1392 ،صالحی( تاس بوده موثر کاربري تغییر

 استقرار کانونهاي مهمترین جمله از بزرگ شهرهاي حاشیه
 کوچک شهرهاي حتی و روستاها از مهاجر هايجمعیت

 امتیاز از برخورداري دلیل به روستاها این د؛نآیمی شمار به
 ابعاد در ویژه به بزرگ شهر با همزیستی و مجاورت
 از زیرساختها و خدمات از منديبهره و شغلی فرصتهاي

 و مسکن اجاره خصوص به و زندگی شرایط ارزانی مزیت
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 تغییر تبعاً و بوده مندبهره مسکن یا زمین خرید حتی یا
 واحدهاي به آنها تبدیل و کشاورزي اراضی کاربري

 رویه بی رشد ساز زمینه ،بومی بافت با ناسازگار مسکونیِ
 و پویایی سانبدین .شود می روستاها این در جمعیت

 ویژه به جمعیت حیاتی يها شاخص تغییرات سریع آهنگ
 جنسی ترکیب و جوان سنی ساخت ،موالید شمار ،ابعاد در
 جذب و جمعیت مکانی حرکات با همراه خانوار بعد و

 مهمترین ردیف در مختلف نقاط از مهاجر جمعیت
 روستاها از اینگونه مسایل تردقیق تعبیري به و ویژگیها

 ساخت در تغییر سرعت و شدت گمانبی .شودمی تلقی
 حریم در واقع روستاهاي ساکنین فرهنگی -اجتماعی

 ارگانیک و سنتی اجتماعی نظم گسیختگی هم از و شهرها
 است ها محدوده این بر حاکم مسایل مهمترین جمله از
  .)1392 .صالحی(

 الگوهاي و رفتارها ،هنجارها ،نگرشها در تغییر
 و تحوالت از تأثیرپذیر بیشتر روستاها اجتماعی تحرك
 اجتماعی ساخت با سنخیتی کمتر و بوده شهري يها جاذبه

 عدم و اجتماعی سرمایه شالوده ریختن بهم دارد؛ موجود
 را اجتماعی ناهنجاریهاي بروز زمینه ،آن مناسب جایگزینی

 ،فقر چون هاییشاخص ،این بر عالوه ،داده افزایش
 از مواردي و اجتماعی ناهنجاریهاي و درآمدي نابرابریهاي

 .دارد شهرها حریم روستاهاي در آشکاري تجمع قبیل این
 ،اراضی فروش اثر در مدآدر افزایش پیامد مهمترین
 محلی ساکنین از بخشی که بطوري بوده شهر به مهاجرت

 در و اندداده شغل تغییر ها شهر داخل در مغازه خرید با
 روستایی مناطق به دوباره مهاجران همین از برخی نهایت

 به مهاجران معکوس مهاجرت فرآیند در البته .اندبرگشته
 دوم يها خانه متقاضی یا و دوم يها خانه صاحبان عنوان
 قشر عنوان به روستا در و شوند می منطقه این وارد

  .سابق مولد جامعه نه و دارند حضور مصرفی
  

 فرهنگی و شناختی روان يها جنبه و تغییرکاربري

 .است بوده کشاورزان حرکت مایه »امید« همیشه
 بعد يها نسل براي دهیبهره امید به را درختان کشاورزان

 اراضی تغییر حاکم فضاي که ايمنطقه در اما ،اندکاشته
 کاربري تغییر با است منتظر کشاورز و است کشاورزي

 است بدیهی ،کند دریافت بیشتري یکباره سود خود اراضی
 باغ یا زراعت براي مدت بلند گذاريسرمایه و ریزيبرنامه
 کاربري تغییر اثرات پنهان زوایاي اینها .کرد نخواهد خود

 تولیدات ،شرایط این در .است کشاورزان نگرش بر
 دست از اثر رب ،کاربري تغییر وقوع از پیش کشاورزي

 پایدار منافع از ،مدت لندب هاي ریزيبرنامه انگیزه رفتن
  .شد خواهد دور

 بین بسیاري هاي درگیري روستا از بسیاري در
صورت کشاورزي حفظ یا و کاربري تغییر بر مبنی راثو 

 از بسیاري .است زده دامن را خانوادگی اختالفات و گرفته
 هاي زمین ،ارزان قیمت به گذشته سالهاي در که کشاورزان

 مورد زمین ناگهانی افزایش از پس اندفروخته را خود
 دجار بعضاً و گرفته قرار خود سرزنش و خانواده شماتت

 .اندگردیده شدید روانی يها بیماري حتی و افسردگی
 سوي از دارند کار و کشت به عالقه که کشاورزان برخی

 در و گردیده اراضی کاربري تغییر به مجبور فرزندان
 آزار را آنان هویت فقدان و بیکاري احساس پیري سالهاي

 که سالمند کشاورزان کار تایید معنی به این البته .دهد می
 ولی ،نیست اند بهره بی اجتماعی تامین بیمه از اسفانهمت

 هرچند پیري دوران در دارند نیاز سالمندان از بسیاري
 کشاورزي به بودن مفید احساس حد در و سبک بسیار

 کشاورزي اراضی تغییرات با امکان این که باشند مشغول
 بیش آنان براي کشاورزي واقع در .شود می گرفته آنان از
 زمین دادن دست از با که است آنان »هویت« شغل یک از

 خانواده بنیان امر این .بینند می رفته دست از را خود هویت
 و -  گرفته شکل کشاورزي زندگی اساس بر که را اي

  .کند می متزلزل را -بوده منوال همین بر سال سالیان
 با روستا به شهرنشین افراد ورود با بعضاً

 را مشکالتی دوگانه فرهنگ احساس ،متفاوت فرهنگی
 که روستاهایی در .کرد خواهد ایجاد روستاییان براي

 وجود با روستاییان ،یافته افزایش مرفه شهرنشین جمعیت
 در سابقاً که اند شده مواجه خشک يها زباله از انبوهی
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 آن امحاي براي سازوکاري و دانش و نداشته وجود روستا
 در اخالقی و اجتماعی هاي ناهنجاري تشدید .ندارند

 از نیز کشاورزي اراضی در غیرمجاز و پراکنده ویالهاي
  .است مشکالت دسته این

 دست از زمین کاربري تغیر پیامد مهمترین شاید
 گردشگران که است بخشی آرامش و بکر مناظر رفتن

 کشد می خود بدنبال مناطق این در حضور براي را طبیعت
 هايخانه ولیکن .شودمی گردشگري پایدار توسعه باعث و

 را عمومی حقوق آن ساخت که ناسازگار و ناموزون
 و آرامش طبیعت، پیکره بر زخمی همچون و گذاشته زیرپا

 دار خدشه را کشور بدیلبی اندازهاي چشم بصري لطافت
 شلوغ، مناطقی به تبدیل خاص نقاط این کم کم .کنندمی

 که شوندمی روانشناختی و معنوي ارزشهاي فاقد و آلوده
 در را گسیخته لجام هايتغییرکاربري این از مثالهایی
 کالردشت تهران، لواسان و دماوند گرگان، زیارت روستاي
  .دید توان می ... و مازندران

  
  پیشنهادات و ها راهکار

 با مختلف هايشکل به متاسفانه که هایی خریبت
 هاي نسل منافع و کشور اقتصادي زیربناهاي ،ایم مواجه آن

 ضروري بنابراین؛ ساخت خواهد مواجه خطر با را آینده
 اراضی نابودي روند از پیشگیري به نیز مردم که است

 روند از آگاهی با  .کنند کمک جنگلی و کشاورزي
 اکوسیستم تعادل حفظ به توانمی اراضی تغییرکاربري

 يها دوره برگزاري ،الزم هايآموزش انجام .کرد کمک
 کشت خصوص در کشاورزان براي ترویجی -آموزشی

 حفظ قانون اجراي ،باال اقتصادي بازده داراي محصوالت
 گشا مشکل تواندمی بسیار ،هاباغ و زراعی اراضی کاربري

  .باشد
 در ها کاربري تعیین و کشور کاداستر نقشه تهیه

 به توجه با زمین ها کاربري نوع کردن مشخص و کشور
 کشاورزي بخش با متناسب سرزمین آمایش يها طرح
 تغییر از ممانعت براي ابزار مهمترین و اولین

 کشاورزي اراضی براي هنوز نقشه این .ستها کاربري

 این نبود از ناشی اختالفات از بسیاري و نشده تهیه ایران
 برنامه یک نیازمند زمین کاربري تغییر با مقابله است نقشه
 آن در که است )زمین و آب( سرزمین از استفاده جامع

 منطقی صورت به مشخص چهارچوب یک در ها کاربري
 کردن سنددار .دشو انتخاب محیط توان با متناسب و

 یتمالک احترام و حفظ ضمن تواند یم يکشاورز یاراض
 یملک اختالفات رفع جهت ،خود یاراض به کشاورزان

  .باشد موثر بسیار
 یاراض خردشدن از یريجلوگ قانون ياجرا

 مجازات تشدید و موجود قوانین سایر و يکشاورز
 از یريجلوگ منظور به قضائیه قوه توسط متخلفین

 از جامعه در گسترده سازي فرهنگ و دالالن استفادهءسو
 و صدا ملی رسانه بخصوص و جمعی يها رسانه طریق
 اراضی کاربري تغییر زیانبار اثرات مورد در سیما

 به آموزشی يها دوره برگزاري همچنین و کشاورزي
 و بردارن بهره و انکشاورز و روستائی مناطق ساکنین
 تغییر از ناشی خطرات و عواقب از دقیق رسانی اطالع

  .است موثر بسیار اراضی تخریب و اراضی کاربري
 متولی دولتی سازمانهاي مشارکت و کاريهم

-سازمان با کشاورزي اراضی و زیست محیط از حفاظت

 واحدهاي و صنعتی هايشهرك احداث متولی هاي
 و روستائی حریم مناطق در شهري بافت توسعه و تولیدي
 طرح دقیق اجراي بر نظارت و کشاورزي فعالیت مستعد

 و روستایی امکانات افزایش منظور به روستاها در ديها 
 طبقاتی فاصله نسبی کاهش و عمومی خدمات سطح ارتقاء

 مهاجرت عدم رد موثر راهکاري عنوان به شهري اطقمن با
 رها اراضی کاربري تغییر از جلوگیري و شهرها به ساکنین

 ديها  يها طرح بازنگري و روستائیان توسط شده
 در ساز و ساخت سطح که قانون اساس بر روستایی

 از ،نکاهد را حاصلخیز اراضی خصوصاً کشاورزي اراضی
  .است پیشنهاد قابل راهکارهاي مهمترین

 تجربیات از برداريبهره و شناسایی ،بررسی
 اراضی از صیانت و حفظ در جهانی موفق و زیاد بسیار

 راهبردي مطالعات انجام و مطالعات  انجام ،کشاورزي
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 در تحقیقاتی و علمی نهادهاي و ها دانشگاه توسط
 اراضی از مطلوب استفاده و حفاظت راهکارهاي خصوص
 نظام طراحی و ها رودخانه حریم رعایت و کشاورزي
 هايدانش بکارگیري نیز و گردشگري یکپارچۀ مدیریت

 سطح افزایش کشاورزي، محصوالت تولید عرصه در نوین
 کشاورزي اقتصادي بازده افزایش منظور به مکانیزاسیون

 ،عنابستانی( گیرد قرار دستورکار در پیش از بیش باید
1388.(  

 و اراضی کاربري تغییر قوانین خألهاي
 اداري بروکراسی و اصالح باید موجود قانونی هاي تبصره

 بر منطقه هر اراضی و شود سازي شفاف مورد این در
 اکولوژیک توان و اکولوژیک ارزشمندي شاخص اساس
 براي زمین آن کفایت عدم درصورت سپس و بندي طبقه

 و شود صادر ها آن کاربري تغییر مجوز کار و کشت
 کشاوررزي تولید از حمایت منظور  به که دوش می پیشنهاد
 دریافتی عوارض ذخیرة صندوق ،نامرغوب اراضی مالکان

 دریافت سازوکار تبیین .شود تأسیس دهندگان توسعه از
 و منطقه در مسکونی بافت دهندگان توسعه از مالیات

 از تواند می نیز مرغوب اراضی حفظ براي آن اختصاص
  .کند جلوگیري کاربري تغییر

 مختلف هاي گروه بین تعامل ایجاد با کلی طور به
 اعطاي همچنین و اراضی کاربري تغییر در دخیل

-فعال راستاي در بازده کم و مدت بلند بانکی تسهیالت

 مناطق در دامداري و کشاورزي هاي فعالیت سازي
 توان می ،اراضی کاربري تغییر از جلوگیري براي روستایی

 در شهري مرغوب اراضی حفظ جهت در مؤثر گامی
 ،همکاران و ذوقی( برداشت پایدار توسعۀ به رسیدن جهت
1393(.  

  
  یافت ترویجیره

تسریع و جدیت در تهیه نقشه کاداستر کشور، 
اجراي قانون جلوگیري از خردشدن اراضی کشاورزي، 

مناطق هاي آموزشی به ساکنین  برگزاري مستمر دوره
بردارن و همکاري و مشارکت روستائی و کشاورزان و بهره

و تبیین شفاف ) ها سمن(سازمانهاي دولتی و مردم نهاد 
هاي  کشاورزي از جنبه علل ضرورت حفاظت از اراضی

مختلف براي کشاورزان، بررسی تجربیات موفق جهانی در 
حفظ و صیانت از اراضی کشاورزي، بررسی و اصالح 

هاي قانونی  خألهاي قوانین تغییر کاربري اراضی و تبصره
هاي نوین در عرصه تولید موجود، بکارگیري دانش

 هدف محصوالت کشاورزي، افزایش سطح مکانیزاسیون با
افزایش بازده اقتصادي کشاورزي، سازوکار دریافت مالیات 

دهندگان بافت مسکونی در منطقه و اختصاص  از توسعه
آن براي حفظ اراضی مرغوب و همچنین اعطاي تسهیالت 
بانکی بلند مدت و کم بازده در راستاي فعال سازي 

هاي کشاورزي و دامداري در مناطق روستایی از  فعالیت
هایی است که براي ترویج حفاظت از  مهمترین رهیافت

  .باشد اراضی کشاورزي مدنظر می

  
 منابعفهرست 
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  صفحه 124 ،مدرس تربیت دانشگاه ،انسانی علوم دانشکدة ،ارشد
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 مجله .اراضی کابري تحوالت و شهري خزش تحلیل .1392 کریمی، .خ دارویی، .پ ضیاییان، ،.ح جاللیان .4
 .98-73 :4 .دوم سال .فضایی -کالبدي ریزي برنامه فصلنامه

 استان در ها خانه پز کوره اثر در یافته کاربري تغییر اراضی جغرافیائی گسترش تعیین .1390 .م ،جمشیدي .5
 .کرج .1564 شماره نشریه .آب و خاك تحقیقات موسسه .کشاورزي اراضی تولید بر آن اثرات بررسی و فارس
  ایران

 کاربري تغییر بر تأکید با حیران دهستان گردشگري ي توسعه پیامدهاي .1385شاهور .ح و .م، مهر حسنی .6
- 177 زمستان ،اول شماره ،سوم سال – انسانی جغرافیاي پژوهشی علمی فصلنامه .)1375-85( دهه در اراضی

192.  
 کاربري تغییر مناقشۀ تحلیل در بازي تئوري رهنمودهاي ،1393 محمدي ملک .ب و صفایی .ا ؛.م  ذوقی  .7

 .407-391 صفحه ،3 :2 )تهران دارآباد محلۀ اراضی :موردي مطالعۀ( اراضی

  تهران .سروش انتشارات .)شوماخر الف اي مولف( انسانی ابعاد با اقتصاد .زیباست کوچک .1360 .ع رامین .8
 کاربري تغییرات هايمدل تئوري بررسی .1389.م ،زاده یعقوب و ك ،سلیمانی ،ك ،شاهدي ،ن ،رحمانی .9

  .مدرس تربیت دانشگاه ،ایران آبخیزداري ملی کنفرانس ششمین .اراضی
 تهدید یا فرصت :روستایی نواحی بر آن اثرات و دوم يها خانه گردشگري ،1384 صفایی و .ر .م ،رضوانی .10

  .54 شماره ،جغرافیایی پژوهشهاي ،)تهران شمال روستایی نواحی مورد(
 آبهاي رشته در ارشد کارشناسی نامۀ پایان .خاش دشت زیرزمینی يها آب کیفیت بررسی .1379 .م ،ریکی .11

  تهران دانشگاه ،طبیعی منابع دانشکدة ،آبادانی و آبیاري مهندسی گروه ،زیرزمینی
 ،تهران .اول چاپ ."اي ناحیه عمران توسعه يها طرح در اراضی کاربري ریزي برنامه .1387 .ر سرور .12

  .هنر گنج انتشارات
 .شهرها محدوده در باغات و کشاورزي اراضی از حفاظت در موجود ابهامات به نگاهی .1383 .ك ،سوزنچی .13

  42شماره ،چهاردهم سال ،آبادي
ساماندهی و اداره بهینه نواحی پیرامون شهري  کاربرد نظریه بازیها در. 1395، .، صفایی ا.شیخ محمدي م .14

) 4( 31. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی). هاي کشاورزي به ساخته شده مناقشه تبدیل زمین: مطالعه موردي(
:88-110.  

 .اصفهان شهري مجموعه روستاهاي ساکنان بر کشاورزي اراضی کاربري تغییرات پیامد .1392 ،.ا صالحی .15
 انسانی علوم و ادبیات دانشکده - اصفهان دانشگاه .تخصصی دکتراي نامه پایان

 و جغرافیا رشته در دکتري رساله ،روستایی نواحی در گردشگري اثرات ،1387 ،.ن ،جایی فیروز زاده علیقلی .16
  تهران دانشگاه ،روستایی ریزي برنامه

 موردي مطالعه :روستایی يها گاه سکونت توسعۀ بر دوم يها خانه کالبدي آثار بررسی ،1388 .ا ع عنابستانی .17
 149- 166صفحات زمستان )4( ،12 سال ،توسعه و روستا فصلنامه ،مشهد شهر ییالقی روستاهاي

 در تغییرات کاربري اراضی مقصد .1388.مرادنژاد آنا بردي .ر و فیروزجایی زاده قلی علی .ن ،.م قـدمی .18
 و منطقه ومطالعات پژوهش) بخش مرکزي شهرستان نوشهر :نمونه مورد مطالعه( بررسی نقش گردشگري

 .42-21 ص ،اول شماره ،سوم زمستان يها شهري
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 :موردي مطالعه اراضی کاربري تغییرات بر آن يها اثرگذاري و جمعیتی تغییرات بررسی ،1389 ،.م ،قربانی .19
  .88-75صفحات ،1 شماره ،63 دوره ،ایران طبیعی منابع مجله ،آبخیزداري و مرتع نشریه ،طالقان باال منطقه

  .زیست محیط حفاظت سازمان انتشارات ،زیست محیط و درختان ،1369 ،.ه مجنونیان .20
  .صفحه 126 .1393 سال در کشور کل کشاورزي عمومی سرشماري تفصیلی نتایج .1393 ،ایران آمار مرکز .21
 باغها و زراعی اراضی کاربري حفظ قانون اصالح قانون اجرایی نامه آیین ،1386 ،مجلس يها پژوهش مرکز .22

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/129559  
 بر تاکید با( الهیجان شهرستان در اراضی کاربري تغییر در توریسم تاثیر .1384.ف.خوشحال ،ر.زاده نشیم .23

  .106-89صفحات . وتابستان بهار ،5 ش ،4ج ،جغرافیایی علوم نشریه ).روستائی اراضی
بررسی ابعاد جغرافیایی و پتانسیل تولید اراضی . 1386 .جمشیدي .، مطاهرزاده. م ،فرج نیا .، ا.مومنی ع .24

، 3 دوره. تحقیقات جغرافیایی. مجله. شهرهاي ایران برنامه کالن کشاورزي تغییر کاربري یافته در اثر توسعه بی
  .36تا 3ات صفح. )86پیاپی ( 23 شماره

 زیست -اقتصادي هاي خسارت و کشاورزي اراضی کاربري تغییر ،1393 ،.ص بناب هاشمی ،.س یزدانی .25
  .54تا45 ص )نامه ویژه( .کشاورزي اقصاد مجله .محیطی

 همطالع( تغییر کاربري اراضی شهتئوري بازي در تحلیل مناق .1393.ملک محمدي. صفایی و ب. ، ا.ذوقی م .26
  .391-407ص  ،3 :2ري، دورة شهریزي  هاي جغرافیاي برنامه پژوهش ).دارآباد تهران لهاراضی مح: موردي

کاربرد نظریه بازیها درساماندهی و اداره بهینه نواحی پیرامون شهري . 1395صفایی،. ا و. م شیخ محمدي .27
، 31فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال . )مناقشه تبدیل زمینهاي کشاورزي به ساخته شده :مطالعه موردي(
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