225
مهندسي جغرافيايي سرزمين ،دوره چهارم ،شماره  ،8پائيز و زمستان 1399
شاپاي چاپي 2538-1490

شاپاي الكترونيكي 2538-3922

http://JGET.ir
صص225 -241 .

بررسی روند تغییرات کاربری اراضی با تاکید بر افزایش جمعیت طی سالهای
 95-1380ه.ش
نصراهلل موالئي هشجين ـ استاد،گروه جغرافیا  ،واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،رشت ،ایران
مريم علينقي پور ،دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت
تاریخ دریافت99/06/27 :

تاریخ پذیرش99/10/07 :

چكيده
زمين منبع طبيعي محدود و تجديد ناپذيري است که تحت تاثير فشارهاي ناشي از افزايش جمعيت مي باشد .جهت استفاده مطلوب
از اين منبع محدود آگاهي از کاربري اراضي و تغييرات آن ضروري است .اين تغييرات اثرات مطلوب و نامطلوبي بر سكونتگاههاي
روستايي مي گذارد که به طور کلي به سه دسته ي عوامل قانوني ،عوامل اقتصادي و عوامل جمعيتي تقسيم مي شود که عوامل
جمعيتي در تغييرات کاربري اراضي مهمترين عامل است و دو عامل ديگر را تحت الشعاع قرار ميدهد .پژوهش حاضر به بررسي
روند تغييرات کاربري اراضي در شهرستان رشت در بازه زماني  15ساله و تاثير تغييرات جمعيت بر آن مي پردازد .روش پژوهش
توصيفي  -تحليلي و روش گردآوري اطالعات اسنادي-ميداني است .جهت پي بردن به تغييرات کاربري از تصاوير ماهواره اي
لندست ،پردازش تصاوير ماهواره اي از نرم افزار  ، ENVIترسيم نقشه ها از نرم افزار  Arc GISو تحليل داده ها از نرم افزار
 SPSSاستفاده شده است .يافته هاي پژوهش نشان مي دهد با گذشت زمان به کاربريهاي انسان ساخت و کشاورزي افزوده شده
و از کاربريهاي باير ،جنگل و آبي کاسته شده است .بيشترين تغييرات در تغيير اراضي کشاورزي به کاربري انسان ساخت ،اراضي
جنگلي به اراضي کشاورزي ،کاربري باير به کاربري انسان ساخت و اراضي کشاورزي مي باشد .همچنين از ميزان کاربري آبي به
داليلي مانند؛مصرف بي رويه ،افزايش جمعيت و تغييرات جوي کره زمين کاسته شده است .همچنين با در نظر گرفتن عامل جمعيت،
مشخص شد بين رشد جمعيت و کاربري ساخته شده ارتباط مستقيم وجود دارد .
واژگان کليدي :تغییر کاربری اراضی ،سنجش از دور ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،شهرستان رشت ،استان گیالن
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مقدمه
زمین ،اساس منابع طبیعی محسوب می شود در طول تاریخ ،انسان بیشتر مواد مورد نیاز برای تغذیه ،سوخت ،لباس و
مسکن خود را از زمین تامین نموده است .زمین به عنوان بوم انسان و فضای زندگی او ،پایگاه زندگی و مرگ او به شمار
می آید و همواره به صورت یک اکوسیستم ،یعنی مجموعه ای از موجودات زنده و محیط طبیعی آنها عمل می کند ،از این
رو کارایی هر اکوسیستم ،با نوع و کیفیت کاربری زمین وابسته است(شکویی .)254 ،1371،هستی انسان به عنوان موجودی
درحال تزاید برای بقا به زمین وابسته است .اگرچه این وابستگی با پیشرفت های جامعه بشری میل به کاهش دارد ،اما
هنوز زمین به عنوان سرزمین ،فضا ،منبع ،محیط و نشانه درتامین نیازهای انسانی اهمیت دارد(کنگ  .)12 ، 1379، 1میان
منابع مادی ،بحث زمین عظیم ترین است .با مطالعه چگونگی استفاده از زمین در هر کشور ،با قطعیت می توان نتیجه
گرفت که آینده آن کشور چه خواهد شد(شوماخر .)25 ، 1390 ،زمین منبع غیر قابل جایگزینی است که به آسانی و با صرفه
های اقتصادی قابل بازیافت نمی باشد .امروزه در دنیا توجه خاصی به کنترل تحوالت کاربری اراضی و پوشش سطح زمین
شده است که بیشتر به خاطر تنظیم سیاست های مربوط به کاربری اراضی بوده است که نیاز به اطالعات کافی و جدید در
مورد روند تحوالت کاربری اراضی دارد .برای پاسخ به سئواالت به هم پیوسته ای نظیر چرا؟چه وقت؟چگونه؟و کجا؟تغییر
کاربری اراضی روی می دهد ،به مدت دویست سال است که نظریات و الگوهای متعددی مطرح و به عمل گراییده
است(خاکپور و همکاران .) 45 ، 1386 ،بنابراین کاربری اراضی در کشورهایی نظیر ایران که فضای زیست محدود دارد ،باید
همانند مصرف آب با اندیشه همراه با برنامه ریزی و کامالً بهینه باشد)اعتماد .)15، 1379 ،تغییرات کاربری اراضی اثرات
مطلوب و نامطلوبی بر سکونتگاههای روستایی گذاشته است و کاهش قابل توجه اراضی زراعی و باغی مثمر به عنوان
مهمترین تاثیر منفی این تغییرات محسوب می شود.
به طور کلی می توان گفت عوامل تاثیر گذار بر تغییرات کاربری اراضی به سه دسته ی عوامل قانونی ،عوامل اقتصادی
و عوامل جمعیتی تقسیم می شود .عوامل جمعیتی در تغییرات کاربری اراضی مهمترین عامل است و دو عامل دیگر را تحت
الشعاع قرار میدهد(خاکپور و همکاران .)45 ، 1386 ،کاربری و پوشش اراضی از جمله فرایندهایی طبیعی و انسانی است که
تغییرات در آن خیلی سریع اتفاق می افتد .تهیه نقشه این تغییرات ،بخش عمده ای از اطالعات مورد نیاز متخصصان و
برنامه ریزان توسعه شهری و روستایی را فراهم می سازد .از طرفی روند شتابان شهرنشینی و پیامدهای آن به ویژه گسترش
فیزیکی شه ر رشت و بلعیدن اراضی پیرامون و همچنین تغییر کاربری در روستاهای شهرستان رشت به دلیل تقاضا برای
زمین ،غیر اقتصادی بودن زراعت و افزایش قیمت زمین دلیل بر دقت و بررسی بیشتر بر روند این تغییرات می باشد .زیرا
تغییر کاربری اراضی مرغوب می تواند آینده بشر را برای دس ت یابی به امنیت غذایی ،محیطی قابل زیست برای نسل آینده
تهدید نماید.
پژوهش حاضر با هدف جلب نظر مسئولین و برنامه ریزان کالن کشور به اهمیت مساله تغییر کاربری اراضی در
شهرستان رشت تهیه شده است با این امید که مسئوالن اجرایی و برنامه ریزان با مشاهده نتایج ،بیش از گذشته بر این
مهم تمرکز نمایند .عالوه بر آن با تکیه بر نتایج حاصل می توان به اهدافی نظیر برنامه ریزی و کنترل زمین و تحوالت
آن ،رسیدن به اهداف فیزیکی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه ،دست یابی به زمین پایدار ،پایداری زمین و توسعه پایدار ،حفظ
چشم اندازها در اثر حفظ پوشش سطح زمین دست یافت .از آنجاییکه افزایش جمعیت یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر
تغییر کاربری است ،پس از بررسی روند تغییرات کاربری به بررسی ارتباط آن با روند تحوالت جمعیت در یک دوره زمانی
- Kang
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 15ساله پرداخته و به این سئوال که روند تغییرات کاربری در سط ح شهرستان رشت چگونه بوده و آیا تغییر جمعیت بر تغییر
کاربری تاثیرگذار است ؟ پاسخ خواهیم داد.

پيشينه تحقيق
طرح کاربری زمین وسیله ای مهم برای رسیدن به اهداف فیزیکی،اقتصادی و اجتماعی جامعه است(سیف الدینی،1381،
 )153و جنبه فضایی همه فعالیت های انسانی را در روی زمین برای رفع نیازهای مادی و فرهنگی نشان می
دهد(رضویان .) 33 ،1381،موضوع مطالعات کاربری اراضی ،چگونگی پدیده های زمینی و روش های گوناگون بهره برداری
از آن است(بلویرز  . )6 ، 1371،1در این راستا تغییر کاربری اراضی به معنای تغییر در نوع استفاده از زمین است که این
تغییرات نتیجه فعل و انفعاالت پیچیده عوامل متعددی چون سیاست ،مدیریت ،اقتصاد ،فرهنگ ،رفتار انسانی و محیط
هستند(ام سی الفلین .)85، 1348،2
آگاهی از تغییرات پوشش سطح زمین و تغییرات کاربری های اراضی نقش مهمی در جریان تغییر پدیده های جهانی ایفا
می ک نند .همچنین تغییر در ساختار چشم اندازها نمایانگر تعدادی از مهم ترین تاثیرات تغییر کاربری اراضی است(چاپین و
همکاران .) 317-306 ،1374، 3عالوه بر این ،تبدیل گسترده اراضی زراعی و باغات به کاربریهای شهری در زمینه امنیت
غذایی ،آلودگی زمین ،سوانح طبیعی ،ناپایداری بستر ،آلودگی آب وخاك ،مسأله سازخواهد بود(بوون و همکاران ،1369، 4
.)43
از مصادیق بهره برداری ناصحیح از منابع زمین ،تغییرکاربری اراضی مولد زراعی و باغات به پهنه های مسکونی وشهری
است .اگر چه مطالعات اندکی در مورد تبدیل اراضی در کشورهای در حال توسعه و پیامدهای آن بر روی امنیت غذایی،
مسکن طبقات کم درآمد و اقتصاد ملی صورت گرفته است ،اما شواهدی وجود دارد که تحت شرایط معینی(برای مثال در
نواحی ای که زمین قابل کشت محدود است) ،تبدیل اراضی کشاورزی مرغوب به کاربری شهری اثرات منفی به همراه
خواهد داشت(برویان و آپسچور .)21 ،1372 ،5
موضوع چگونگی استفاده از زمین و تغییرات آن با توجه به شرایط سیاسی ،حقوقی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیطی،
همواره تصمیم گیران ،ذینفعان و مالکان را دچار چالشهای جدی نموده و تقاضای روزافزون برای منابع زمین ،الگوی
تخصیص زمین و شیوه های مدیریت آنرا تحت تأثیر قرارمیدهد(دیرن  .)21 ،1373 ، 6پیامدهای نامطلوب بهره برداری
افراطی از زمین ،شامل مو اردی چون فرسایش و آسیب پذیری خاك ،از دست دادن بومها ،کاهش ظرفیت تحمل زمین،
تغییرچشم اندازها ،تخریب منابع طبیعی و کاهش توان تولید زمین خواهدبود(تورنر و همکاران  .)24 ،1373 ، 7چرا که با
افزایش فشار تقاضای زمین سرانه دسترسی به منابع طبیعی کاهش خواهد یافت .فعالیتهای نادرست کشاورزی و هرگونه
بهره برداری ناصحیح از زمین ،باتشدید روند تهی سازی منابع طبیعی ،قطعاً از طریق فشارهای زیست-محیطی ،فقرسرمایه
منابع طبیعی رادر پی خواهد داشت(بینت  .)1 ،1375، 8کالنشهرها به جهت برخورداری از تزاید جمعیت و نیز تاثیرات متقابل
فضایی و روابط عملکردی همواره دگرگونی ها و تغییرات عمده ای را بر نواحی پیرامونی خود تحمیل می کنند .تخریب
1 - Blowers
2 - Mcloughlin
3 -Chapin & et al
4 -Bowen & et al
5 - Bruyn and Opschoor
6 -Dieren
7- Turner & et al
8 -Beinat
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زمین های زراعی ،نابودی فضاهای سبز ،گسترش حاشیه نشینی و باالخص تغییر کاربری اراضی حومه و نیز روستاهای
حوزه نفوذ از جمله آنهاست(ظاهری.)181 ،1387،
پژوهشگران ب سیاری در زمینه کاربری اراضی و پوشش زمین تحقیق نموده اند که تعدادی به عنوان نمونه آورده شده است:
ربیعی و همکاران( ) 1383در مقاله خود با عنوان کشف و بازیابی تغییرات کاربری و پوشش اراضی شهر اصفهان به
کمک سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی از تصاویر ماهواره ای لندست در سالهای  1998و  1990برای تهیه
نقشه کاربری اراضی استفاده نموده اند  .نتایج بدست آمده نشاندهنده تغییر وسیع کاربری اراضی کشاورزی مجاور شهر
اصفهان به منطقه مسکونی در طول هشت سال می باشد(ربیعی و همکاران.)41 ،1383،
دوان و یاماگوچی(،) 1387در مقاله خود با عنوان تغییرات کاربری/پوشش اراضی در بنگالدش ،تغییرات کاربری/پوشش
اراضی و رشد شهری را طی سالهای  ، 1975-2003با استفاده از داده های اجتماعی-اقتصادی و تصاویر ماهواره ای ارزیابی
نمودند.نتایج این بررسی نشان داد که رشد نواحی ساخته شده باعث کاهش سطوح آبی و پاکسازی پوشش گیاهی شده
است(دوان و یاماگوچی .)390 ،1387،1
عبدال-کاوی و همکاران ( ،) 1388در مقاله خود با عنوان تغییرات کاربری زمین و پوشش زمین در مصر  ،با استفاده از
طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای لندست طی سال های  1999،2005 ،1984و  2009تغییرات کاربری و پوشش
اراضی دلتای شرقی رود نیل مصر را بررسی نموده اند.با مقایسه تصاویر پس از طبقه بندی به این نتیجه رسیدند که بیشترین
تغییرات در تبدیل زمین های بایر به مزارع کشاورزی بوده است(عبدال-کاوی و همکاران . )483 ،1388،2
سفیانیان( )1388در مقاله خود با عنوان بررسی تغییرات کاربری اراضی محدوده شهر اصفهان با استفاده از تکنیک
آشکارسازی برداری تغییرات طی سالهای  1366تا  1377از دو سری سنجنده استفاده نموده و با رسم نقشه تغییرات کاربری
نشان می دهد  3360هکتار از اراضی محدوده شهر اصفهان تغییر کاربری داشته که از این میان  1340هکتار از اراضی که
عمدتا اراضی کشاورزی بوده به دلیل توسعه فعالیت های شهرسازی تغییر کاربری داده است 1585 .هکتار به اراضی
کشاورزی اضافه و  430هکتار از اراضی کشاورزی اولیه کاسته شده است (سفیانیان.)153 ،1388 ،
قربانی و همکاران( )1389در م قاله خود با عنوان ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز طالقان از تصاویر دو
سنجنده برای تهیه نقشه کاربری اراضی بهره برده و سپس با استفاده از نرم افزار  GISمیزان وقوع تغییرات را محاسبه
نموده اند.نتایج بدست آمده نشان می دهد گرایش غالب روند تغییرات کاربری اراضی منفی بوده و تخریب برخی کاربریها
مانند باغات مشهود می باشد و با توجه به کمترین تغییرات کاربری در اراضی رها شده نتیجه گرفته اند هر چه ارزش یک
کاربری کمتر باشد کمتر دستخوش تغییرات خواهد شد(قربانی و همکاران.)1 ،1389 ،
احد نژاد روشتی و حسینی( )1390در مقاله خود با عنوان ارزیابی و پیش بینی تغییرات و پراکنش افقی شهرها با استفاده
از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطالعات جغرافیایی(نمونه موردی:شهر تبریز در مقطع زمانی )1363-1389با
استفاده از تصاویر ماهواره ای و پردازش آنها نشان داده اند که گسترش شهر تبریز در چه ابعاد و مقیاسی شدت عمل
کاربریهای کشاورزی ،مرتعی ،آبی ،بایر ،کوهستانی پیرامون خود را تحت تاثیر قرار داده است(احد نژاد روشتی و
همکارش.)1 ،1390،
پور احمد و همکاران( ) 1390در مقاله خود با عنوان مهاجرت و تغییر کاربری اراضی در شهر اسالمشهر با استفاده از
عکسهای هوایی و ماهواره ای به این نتیجه رسیده اند که اثرگذاری عواملی نظیر اصالحات اراضی،سیاست قطبی کردن
1 - Dewan, & Yamaguchib
2 - Abd El-Kawya & et al
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فعالیت ها ،تبدیل تهران به مرکز کلیه فعالیت های اجتماعی ،اقتصادی و  ...موجب شکل گیری روندهای مهاجرتی از کل
کشور به سوی شهر تهران گردید امّا عوامل دافعه ی تهران یعنی گرانی مسکن و هم چنین عوامل جاذب نقاط پیرامونی
این شهر به ویژه ارزانی زمین و مسکن منجر به شکل گیری روندهای مهاجرتی از شهر تهران به مناطق پیرا شهری شد
این مهاجرت ها در سایه ی نبود نهاد نظارت گری بر استفاده از اراضی و نبود طرح و برنامه هدایتگر کاربری زمین در
مناطق پیراشهری(اسالمشهر) موجب تغییر گسترده کاربری زمین شد عمده این تغییرات در شهر اسالمشهر تغییر کاربری
کشاورزی و فضای سبز به کاربر ی های شهری و شکل گیری کاربری مسکونی غیر استاندارد و شکل گیری یک نقطه
شهری با نظام کاربری اراضی غیراستاندارد ،نامتعادل و با مشکالت فراوان گردید(پور احمد و همکاران.)131 ،1390،
مطیعی لنگرودی و همکاران( ) 1391در مقاله خود با عنوان بررسی اثرات اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در
نواحی روستایی (مطالعه موردی دهستان لیچارکی حسن رود بندرانزلی)با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطالعات
جغرافیایی به این نتیجه رسیده اند که اگر چه تغییر کاربری بر اثر گردشگری اثرات منفی مانند افزایش کاذب قیمت
زمین،افزایش هزینه زندگی و تا حدودی وابستگی اقتصاد روستا به گردشگری را موجب شده اما اثرات مثبتی همچون
افزایش درآمد ،اشتغال زایی به ویژه برای جوانان داشته و دیدگاه ساکنین منطقه اثرات مثبت بیشتر از اثرات منفی بوده
است(مطیعی لنگرودی و همکاران.)1 ،1391،
میرکتولی و همکاران () 1391در مقاله خود با عنوان آشکارسازی تغییرات پوششی و کاربری اراضی با رویکرد به مجموعه
های فازی (مطالعه موردی:گرگان) با استفاده از تصاویر ماهواره ای  2007و  1991به این نتیجه رسیده اند که مناطق
جنوبی شهر گرگان ،از نظر میزان تغییر کاربری در رده ی اول بوده و در رده های بعدی ،بیشترین تغییرات مربوط به زمین
های هموار و دشت شهر گرگان در شمال و شمال شرق است و به کارگیری امور حفاظتی برای کنترل تبدیل اراضی
مرغوب کشاورزی و چشم اندازهای زیبای جنگلی ناهارخوران به شهر در این مناطق اهمیت بیشتری دارد (میر کتولی و
همکاران .)33 ،1391،
بابایی اقدم و ابراهیم زاده آسمین( )1391در مقاله خود با عنوان مدلسازی تغییرات اراضی زراعی و بایر به سطوح شناخته
شده در منطقه اردبیل با استفاده از  CLUE-Sبا استفاده از تصاویر ماهواره و تبیین نحوه تبدیل کاربریهای زراعی و بایر
موجود در منطقه شهری اردبیل به مدلسازی الگوی آتی تغییرات پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که در مناطق جنوبی و
جنوب غربی شهر بیشترین میزان تغییرات به وقوع خواهند پیوست(بابایی اقدم و همکارش.) 21 ،1391،
شریفی و همکاران( ) 1392در مقاله خود با عنوان آشکارسازی تغییرات کاربری/پوشش اراضی با پردازش شی گرای
تصاویر ماهواره ای با استفاده از سنجش از دور به بررسی تغ ییرات کاربری اراضی شهرستان تبریز طی سالهای 2010
 1989، 2001 ،2007،پرداخته و نتایج نشان می دهد میزان تغییرات در طی دوره های زمانی مورد بررسی متفاوت بوده و
کاربری پوشش گیاهی و سطح آبی بیشترین میزان کاهش را داشته است و بیشترین تبدیل کاربری ،در اراضی ساخته شده
اتفاق افتاده است(شریفی و همکاران.)203 ،192 ،
روستایی و همکاران( ) 1393در مقاله خود با عنوان سنجش فضایی گستردگی شهری با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی
با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه (مطالعه موردی ارومیه) ،با استفاده از تصاویر ماهواره ای در طی یک دوره 27
ساله به این نتیجه رسیده است که تغییرات کاربری در اراضی کشاورزی آبی کاهش و در اراضی ساخته شده افزایش یافته
و این امر سبب ناپایداری شهری در توزیع بهینه خدمات و دسترسی به امکانات زندگی برای ساکنان شهر شده است(روستایی
و همکاران.)189 ، 1393،
آرخی( ) 1393در مقاله خود با عنوان بررسی روش های مختلف آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از سنجش
از دور و ( GISمطالعه موردی:منطقه سرابله،استان ایالم) با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست و تکنیک های آشکارسازی
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تغییرات بیشترین و کمترین دقت در آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی و همچنین مناطق دارای تغییرات کاهشی،افزایشی
و بدون تغییر را مشخص نموده است (آرخی.)1 ،1393،
امان پور و همکاران( ) 1394در مقاله خود با عنوان تحلیل بر تغییرات کاربری اراضی در کالنشهرها اظهار می دارند
یکی از چالش های اساسی در فرآیند توسعه شهری کشورهای در حال توسعه رشد شتابان آنها میباشد که اگر این رشد
حالت پراکنده و بدون برنامه ریزی به خود بگیرد مشکالت و مسائل متعددی را گریبانگیر فرایند مدیریتی و برنامه ریزی
شهری خواهد نمود .آنها در پژوهش خود به ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در کالنشهر اهواز مابین سالهای  1989تا
 2013پرداخته و نتایج نشان می دهد طی سال های مورد بررسی نزدیک به  23درصد از سهم اراضی بایر و زمینهای
کشاورزی کم شده و در طرف مقابل سهم اراضی ساخته شده از  16/35به  34/55افزایش یافته است که بیشترین آنها
مربوط به مناطق جنوبی و شرقی اهواز می باشد(امان پور و همکاران.)139 :1394 ،
حق بین و دریاباری( ) 1396در مقاله خود با عنوان بررسی تغییر کاربری اراضی شهری می نویسند رشد سریع جمعیت
باعث ایجاد هرج و مرج در کاربری زمین و تبدیل اراضی کشاورزی و باغات به مناطق مسکونی و صنعتی و در نهایت
توسعه ناموزون گردیده است .چنین فرایندی منطقه را با مشکالت عدیده ای در رابطه با وجود کاربریها و دسترسی به آنها
مواجه کرده است(حق بین و دریاباری.)111 :1396،
سعدی و عواطفی اکمل( ) 1397در مقاله خود با عنوان عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای
شهرستان همدان  5عامل را به عنوان علل گرایش به تغییر کاربری اراضی کشاورزی شناسایی نمود که عبارتند از توسعه
نیافتگی کشاورزی ،اقتصادی نبودن بخش کشاورزی ،ضعف اطالعات و اجرای نادرست برنامه های عمران روستاها ،توسعه
شهرها و تمایل جوانان به مشاغل غیر کشاورزی در شهرها می باشند(سعدی و عواطفی اکمل.)211 :1397 ،
بنابراین می توان بر اساس تحقیقات انجام شده نتیجه گرفت در اغلب مکان ها سطح کاربری های آبی ،کشاورزی ،باغی
 ،مرتعی به دلیل دخالت های انسانی کاهش و سطح کاربری های انسان ساخت افزایش یافته است.

روش پژوهش
در این پژوهش از تصاویر ماهواره ای لندست استفاده شده و سپس با استفاده از نرم افزار پردازش تصاویر ماهواره ای
(  )1 ENVIتصاویر مورد پردازش قرار گرفته است .جامعه آماری اطالعات مکانی و غیر مکانی موثر بر تغییرات کاربری
اراضی شهری ،روستایی و پوشش گیاهی بوده که بسیاری توسط تکنیکهای 2 RS-GISوعملیات میدانی برداشت و یا با
کنترل نمونه های مبهم اصالح شده است .روش گردآوری داده ها ،روش اسنادی-میدانی بوده ،بدین صورت که اطالعات
تئوریکی از کتابخانهها ،مراکز پژوهشی و سازمان های ذیربط و سایر منابع فیش برداری شد و سپس بازدید اولیه ای از
منطقه جهت مشاهده انواع کاربری ها و ثبت این مناطق با استفاده از 3 GPSصورت پذیرفت .در ادامه با به کارگیری
تصاویر ماهواره ای ،پیش پردازش ،پردازش ،طبقه بندی تصویر و انجام آنالیزهای مکانی نقشه نهایی کاربری اراضی در
پنج کالس کاربری اراضی(کشاورزی ،جنگلی ،آبی ،انسان ساخت و بایر) در بازه زمانی  1380-1395شمسی(در سالهای
 2008 ،2001و  2016میالدی) تهیه می شود.
تصاویر ماهواره ای معموالً دارای انحراف هایی است ،به طوری که این گونه تصاویر نمی توانند به عنوان نقشه مورد استفاده
قرار گیرند .از جمله این انحراف ها می توان به تغییرات در ارتفاع و سرعت سکوی سنجنده ،انحنای زمین و جابه جایی
1-

Enviornment for Visualizing Images
Remote Sensing and Geographic Information Systems
3 -Global Positioning System
2-

بررسي روند تغييرات کاربري اراضي با تاکيد بر افزايش جمعيت طي سالهاي  1380-95ه.ش ...نصراهلل مواليي هشجين و همكار

ناشی از پستی و بلندی اشاره نمود .به همین علت پس از تهیه تصاویر ماهواره ای به پیش پردازش آنها پرداخته تا اعوجاج
های احتمالی تصحیح شود .در این مرح له الزم است به تعداد قابل قبول نقاط کنترلی انتخاب و آنها را با پدیده هایی با
موقعیت زمینی رقومی سازیم .جهت تصحیح پس از انتخاب نقاط کنترل زمینی ،از روش تبدیل چند جمله ای و روش
نزدیکترین همسایه برای نمونه برداری مجدد استفاده خواهد شد .از مهم ترین امتیازات این روش سرعت انجام آن و انتقال
اعداد رقومی اصلی و عدم ایجاد اعداد رقومی جدید می باشد .در روش نزدیکترین همسایه عمالً هیچگونه محاسبه انجام
نمی پذیرد ،تنها مقدار درجه خاکستری پیکسلی انتخاب می شود که به موقعیت نقطه در تصویر نزدیک ترین باشد .این
روش از آن جایی که محاسبات خاصی انجام نمی دهد ،سریع ترین روش نمونه برداری مجدد محسوب می گردد و از
مقادیر حقیقی موجود در تصویر استفاده نموده و ارقام غیر واقعی تولید نمی نماید.
پس از پیش پردازش و پردازش به طبقه بندی تصویر خواهیم پرداخت .در این مرحله سعی می گردد با استفاده از نرم افزار،
ارزش های طیفی پیکسل های تصویر با نمونه های تعلیمی مقایسه گردد و به این ترتیب امکان اینکه پیکسل ها در طبقات
قابل تفکیک قرار داده شوند ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت .طبقه بندی رقومی بر پایه اختالف های طیفی پدیده های
گوناگون ،بر روی باندهای مختلف طی فی استوار است .اما این بدان معنا نیست که هر پدیده ای بر روی هر باند خاصی قابل
تفکیک است .برای این منظور می بایست روش طبقه بندی نظارت شده انتخاب گردد .الگوریتم حداکثر احتمال تشابه رایج
ترین روش طبقه بندی در بیشتر پژوهش هاست .در این پژوهش نیز پس از انتخاب بهترین ترکیب باندی نمونه های
تعلیمی تهیه خواهند شد .در انتخاب نمونه ها سعی می شود اغلب از مناطق همگن نمونه برداری صورت گیرد تا ارزش
های طیفی پیکسل های تصویر با نمونه های آموزشی مقایسه شود و به این ترتیب پیکسل ها در طبقات قابل تفکیک قرار
داده خواهند شد .با تو جه به اطالعات موجود از منطقه ،تهیه نمونه های تعلیمی به کمک سیستم موقعیت یاب جهانی و با
استفاده از طبقه بندی نظارت شده به روش بیشترین احتمال ،نقشه کاربری برای تصاویر سالهای  1387 ،1380و 1395
تهیه خواهد شد.
انتخاب مقاطع زمانی
اخذ داده های ماهواره ای
پیش پردازش و پردازش تصاویر ماهواره ای

طبقه بندی تصاویر و آنالیز مکانی
تهیه نقشه کاربری اراضی
برآورد سطح و سرانه کاربری ها
بررسی روند تغییرات
نتیجه گیری
شکل  :3مدل مفهومی پژوهش
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قلمرو جغرافيايي تحقيق
محدوده مورد مطالعه شهرستان رشت یکی از  16شهرستان استان گیالن می باشد که مرکز استان (کالنشهر رشت)را در
خود جای داده است .شهرستان رشت از شهرستان های ساحلی استان گیالن به مرکزیت شهر رشت در عرض جغرافیایی
 37درجه و  01دقیقه تا  37درجه و  27دقیقه شمالی و طول جغرافیایی  49درجه و  27دقیقه تا  49درجه و  55دقیقه شرقی
واقع شده و از شمال به دریای خزر،از غرب به تاالب انزلی و شهرستانهای انزلی ،صومعهسرا و شفت ،از جنوب به شهرستان
رودبار و از شرق به شهرستانهای آستانه اشرفیه ،الهیجان و سیاهکل محدود میگردد .جمعیت این شهرستان 956971
نفر (برآورد  )1395و با مساحت  1215کیلومتر مربع ،شامل  6بخش مرکزی ،خمام ،خشکبیجار ،سنگر ،کوچصفهان و لشت
نشا و 18دهستان و  285آبادی که  282آبادی آن دارای سکنه و  3آبادی آن خالی از سکنه می باشد .جمعیت این شهرستان
در سالهای  1387 ، 1380و ( 1395سالهای بررسی تصاویر ماهواره ای) با در نظر گرفتن نقاط شهری و روستایی به ترتیب
 857606 ،713913و  956971نفر است (استانداری گیالن.)1392 ،

شکل  :1نقشه موقعیت جغرافیایی شهرستان رشت در استان گیالن و ایران

شکل  :2نقشه شهرستان رشت به تفکیک بخش

يافتهها و بحث
طی سالهای اخیر فعالیت های انسانی به عنوان مهمترین عامل تغییرات در الگوی کاربری زمین شاخته شده است(ساین و
سرفراز اصغر  .)1 ، 2005،1به همین دلیل در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این دالیل به بررسی سطح اراضی کشاورزی،
جنگلی ،آبی ،انسان ساخت و بایر پرداخته و نشان خواهیم داد با افزایش جمعیت روند تغییر کاربری تغییر خواهد نمود.
افزایش جمعیت خود دلیلی بر افزایش درخواست زمین ،ساخت و ساز و همچنین افزایش نیاز به تولید محصوالت استراتژیک
در سطح روستاها می باشد که البته این مهم در شهرستان های مختلف کشور متفاوت است.

- Singh & Sarfaraz Asgher

1
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در پژوهش حاضر پس از پردازش تصاویر ماهواره ای ،طبقه بندی تصاویر و آنالیز مکانی نقشه های کاربری اراضی مربوط
به سالهای  1387 ،1380و  1395ترسیم شده و سطح کاربریها سنجیده شده است .سپس نقشه تغییرات در کالس های
مورد مطالعه طی سالهای  1380-1387و  1387-1395تهیه و اطالعات آن به صورت کمی در قالب جدول آورده شده
است .چون برای ارزیابی تغییرات کاربری ها از تصاویر طبقه بندی شده استفاده نموده ایم جهت سنجش میزان کارآیی
روش طبقه بندی از شا خص ضریب کاپا استفاده شده است که معادل  0/83بوده و نشانگر کارایی مناسب روش مورد
استفاده می باشد.
شکل :4نقشه های کاربری اراضی به تفکیک سالهای مورد مطالعه( 1387 ،1380و ()1395از چپ به راست)

شکل :5نقشه های تغییرات کاربری اراضی طی سالهای  )2001-2008(1380-1387و  )2008-2016(1387-1395به تفکیک کالس های
کاربری اراضی (از چپ به راست)
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جدول  :1تغییرات کاربری در شهرستان رشت در سالهای  1387 ،1380و 1395
سال 1380

سال 1395

سال 1387

کالس کاربری
اراضی

هکتار

درصد

هکتار

درصد

هکتار

درصد

کشاورزی
جنگل
بایر
انسان ساخت
آب

81558/64
15468/48
6775/84
12420/57
7733/65

65/8
12/5
5/5
10
6/2

88010/82
14031/88
4054/09
12974/71
4890/86

71
11/3
3/3
10/5
3/9

88748/45
14255/86
1517/57
15602/86
3835/45

71/6
11/5
1/2
12/6
3/1

مأخذ :یافته های پژوهش1395،

جدول  :2روند تغییر کاربری در شهرستان رشت در سالهای  1387 ،1380و ( 1395بر حسب درصد)
روند تغییر کاربری اراضی

( 1387-1380درصد)

( 1395-1387درصد)

کل(درصد)

کشاورزی
جنگل
بایر
انسان ساخت
آب

+5/ 2
-1/ 2
-2/ 2
+0/ 5
-2/ 3

+0/ 6
+0/ 2
-2/ 1
+2/ 1
-0/ 8

+5/ 8
-1
-4/ 3
+2/ 6
-3/ 1

مأخذ :یافته های پژوهش1395،

جدول  :3ماتریس حاصل از تغییرات کاربری طی سالهای 1380 -1387
کالس کاربری اراضی (هکتار)

1380

کشاورزی
جنگل
بایر
انسان ساخت
آب

کشاورزی

جنگل

78011/15
3338/75
2117/49
2307/20
2206/04

373/06
11868/14
185/62
28/87
1572/81

1387
بایر
273/27
18/60
2484/67
1121/10
155/13

انسان ساخت

آب

1844/13
115/20
1820/27
8760/05
433/91

1053/43
104/36
166/13
202/37
3358/48

مأخذ :یافته های پژوهش1395،

جدول  :4ماتریس حاصل از تغییرات کاربری طی سالهای 1387-1395
کالس کاربری اراضی (هکتار)

1387

کشاورزی
جنگل
بایر
انسان ساخت
آب

مأخذ :یافته های پژوهش1395،

کشاورزی

جنگل

82412/34
1912/32
1025/27
2889/22
502/67

731/50
11924/93
181/21
13/96
1386/48

1395
بایر
245/69
11/29
882/43
259/14
118/01

انسان ساخت

آب

3718/46
146/20
1772/72
9694/54
259/14

872/66
33/78
191/17
116/72
2618/50
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88748.45

88010.82

81558.64

100000
90000

1380

80000

1387

70000

1395

60000
50000

4890.86

3835.45

7733.65

15602.86

12974.71

12420.57

1517.57

6775.84

4054.09

14255.86

14031.88

15468.48

40000
30000
20000
10000
0

آب

انسان ساخت

بایر

جنگل

کشاورزی

نمودار  :1تغییرات کاربری در شهرستان رشت در سالهای  1387 ،1380و 1395

بنا بر نتایج بدست آمده از ماتریس حاصل از تغییرات کاربری در می یابیم طی سالهای  1380-1387حدود  2117هکتار از
اراضی کشاورزی از چرخه تولید خارج و به اراضی بایر( 273هکتار) و انسان ساخت( 1844هکتار) تبدیل شده است .این
میزان طی سالهای  1387-1395روندی صعودی داشته و به حدود  3964هکتار افزایش یافته است که نشان از رشد
تصاعدی کالس کاربری انسان ساخت دارد .در کالس کاربری جنگل بیشترین تغییرات به کالس کاربری کشاورزی بوده
است که البته نیاز جمعیت افزوده شده(در طول  15سال) به تامین منابع غذایی و سیاست های دولت جهت افزایش کشاورزی
و رسیدن به خود اتکایی این تغییرات را توجیه می نماید .در کالس کاربری بایر بیشترین تغییر به کالس کاربری کشاورزی
و انسان ساخت بوده که نشانگر نیاز جمعیت افزوده شده به مکانی برای ساخت و ساز و کشاورزی است .در کالس کاربری
انسان ساخت ،مردم سعی در تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کاربری ساخته شده داشته و علی رغم سیاست های عدم
تغییر کاربری کشاورزی(مزارع و ب اغات) تا حدی نیز موفق شده اند .طی سالهای مورد مطالعه کالس کاربری آبی از 3358
هکتار به  2618هکتار کاهش یافته که نشانگر کاهش آبهای سطحی است.
همانطور که در جداول باال مشخص است مساحت کالس کاربری های انسان ساخت(شامل کاربری های مسکونی ،تجاری،
درمانی ،آموزشی ،تاس یسات و تجهیزات ،حمل و نقل و  ...در نقاط شهری و روستای شهرستان) و کشاورزی افزایش یافته
است که افزایش جمعیت ،نیاز به مسکن و خدمات و همچنین نیاز به تامین منابع غذایی دلیل این افزایش بوده است .بر
خالف کالس کاربریهای انسان ساخت و کشاورزی ،کالس کاربریهای بایر ،آبی و جنگل کاهش یافته است .این کاهش
به دلیل گسترش شهر ،افزایش جمعیت ،افزایش فضای انسان ساخت ،حفر چاهها ،استفاده بی رویه از منابع آبی است.
تغییر کاربری می تواند منفی و مثبت باشد ،اگر این تغییر در شرایطی رخ دهد که زمین قابلیت خود را برای کاربری زمان
حال خود از دست داده و با تغییر کاربری استفاده بهتری از زمین خواهد شد .این تغییر مثبت است ولی اغلب تغییر کاربریها
در محدوده مطالعاتی منفی بوده است .در زیر به برخی از مهمترین دالیل تغییرات کاربری زمین در محدوه مورد مطالعه که
بر اساس مشاهدات ،مصاحبه با مسئولین محلی ،داده های اسنادی و بررسی نقشه های بدست آمده اشاره می نماییم:
 .1تحوالت جمعیتی وگسترش فیزیکی شهر رشت :
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افزایش طبیعی جمعیت شهری ،مهاجرت خالص به شهر ،انتقال ساخت جمعیتی جوامع غیر شهری به شهر و ساخت جمعیت
شهری(به دلیل افزایش محدوده شهر) ،تصمیم گیری های سیاسی (کالنشهر شدن شهر رشت)از دالیل اصلی افزایش
جمعیت شهر رشت که بخشی از محدوده مورد مطالعه است می باشد .بررسی جداول جمعیتی نشان می دهد جمعیت
کالنشهر رشت طی سالهای  1387، 1380و  1395به ترتیب  557366 ،417748و  676991نفر بوده است و این افزایش
جمعیت ،خود دلیلی جهت افزای ش بافت ساخته شده و در سطح شهرستان می باشد.
 .2افزایش قیمت زمین :
دو عامل تغییر کاربری و افزایش قیمت زمین با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند بدین معنی که اغلب تغییر کاربریها در این
زمینه به انگیزه ایجاد ارزش افزوده صورت گرفته است به عنوان مثال فرد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی به کاربری
مسکونی قصد در ایجاد سرمایه برای خود و خانواده خود دارد .اگرچه چنین عملکردی سود کوتاه مدت برای آن فرد و زیان
بلند مدت برای ساکنین کره زمین به دنبال خواهد داشت .نتیجه این عامل در محاسبات به وضوح دیده می شود  .بدین
صورت که بیشترین تغییر اراضی کشاورزی به اراضی انسان ساخت بوده است.
 .3درخواست برای ساخت و ساز در نواحی روستایی:
امروزه عالوه بر روستاییان ،شهرنشینان تمایل بسیاری به سکونت موقت در روستاهای نزدیک به شهر به عنوان خانه دوم،
مکانی برای استراحت و رسیدن به آسایش از خود نشان می دهند .هم چنین بخشی از ساکنین شهرها که از عهده هزینه
مسکن در شهر بر نمی آیند به روستاهای اطراف ،جهت سکونت مهاجرت می نمایند که کارکرد روستاها را از کارکرد زیستی
به سکونتی تغییر می دهند .این افراد نیاز به عرصه و اعیان برای زندگی دارند و این نیاز دلیلی بر تغییر کاربری اراضی
کشاورزی ،بایر و جنگلی به کاربری انسان ساخت خواهد بود .این واقعیت در محدوده مورد مطالعه نیز مشاهده می شود.
 .4غیر اقتصادی بودن کشت برنج :
زراعت از عمده فعالیتهای ساکنین استان گیالن و همچنین شهرستان رشت می باشد ولی این فعالیت به تنهایی منبع درآمد
مناسبی ب رای روستاییان نیست و در اغلب موارد زارعان در رفع نیازها و خواستهای خانواده خود با مشکالتی مواجه هستند.
عدم تناسب میان ارزش افزوده حاصل از فعالیت های زراعی و باغی با ارزش ایجاد شده ناشی از فروش زمین دلیلی است
که روستاییان مسیری که آنها را به سود آنی میرسا ند انتخاب نموده و زمین های خود را به افرادی که تمایل به کشاورزی
ندارند واگذار و آن تکه زمین را از چرخه اقتصادی خارج می نمایند  .نتیجه این فعالیت ها دلیلی بر تغییر اراضی کشاورزی
به اراضی انسان ساخت در محدوده مورد مطالعه بوده است.
ارتباط تغییر جمعیت و تغییر کاربری در شهرستان رشت برای یافتن ارتباط بین تغییر جمعیت و تغییر کاربری الزم است
دریابیم که آیا بین تغییر جمعیت و تغییر کاربری ارتباطی وجود دارد؟ و اگر این ارتباط وجود دارد به چه شکل است.در این
بخش کاربریها را به دو دسته کاربریهای ساخته شده و کاربریهای ساخته نشده(شامل اراضی کشاورزی ،جنگلی ،بایر و آبی)
تقسیم نموده و ارتباط تغییر جمعیت با هر یک را به طور جداگانه بررسی می نماییم .برای بررسی این ارتباط از ضریب
همبستگی پیرسون استفاده می نماییم .در این مسیر میزان تغییر جمعیت و میزان تغییر کاربری دو متغیر مستقل فرض می
شوند .ضریب همبستگی پیرسون برای متغیرهای کمی استفاده می شود .این ضریب مقادیری بین  1و  -1می پذیرد.اگر
حاصل این ضریب یک باشد بیانگر رابطه مستقیم کامل است ،رابطه مستقیم کامل به این معناست که اگر یکی از متغیرها
افزایش(کاهش)یابد متغیر دیگر نیز افزایش(کاهش)خواهد یافت .اگر حاصل ضریب منفی یک باشد نشانگر رابطه معکوس
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کامل است به عبارتی اگر یک متغیر افزایش یابد دیگری کاهش خواهد یافت و برعکس .حاصل صفر برای این ضریب
نشانگر عدم همبستگی است.در جدول زیر تغییر جمعیت و تغییرات برای کاربری های ساخته شده و ساخته نشده آورده
شده است.
جدول  : 5بررسی روند تغییر جمعیت و روند تغییر کاربریهای شهرستان رشت در سالهای  1387، 1380و 1395
تغییرات
سال سرشماری
1380
1387
1395

جمعیت

کاربری ساخته شده

کاربری ساخته نشده

713913
857606
918445

12420/57
12974/71
15602/86

111536/61
110987/65
108357/3

ماخذ :مرکز آمار ایران و مطالعات میدانی پژوهش

با ورود اعداد در نرم افزار  spssمیزان ضریب همبستگی دو متغیر جمعیت و کاربری ساخته شده  0/831و ضریب
همبستگی دو متغیر جمعیت و کاربری ساخته نشده  -0/830در سطح معناداری کمتر از  0/05بدست آمده که نشانگر
همبستگی مستقیم بین تغییر جمعیت و کاربریهای ساخته شده و همبستگی معکوس بین تغییر جمعیت و کاربریهای
ساخته نشده است به عبارتی افزایش جمعیت با افزایش مساحت کاربریهای ساخته شده رابطه مستقیم دارد و این امر در
واقعیت نیز قابل درك است.
جدول  :6نتایج ضریب همبستگی پیرسون
متغیرها

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

درجه آزادی

کاربری ساخته شده
کاربری ساخته نشده

0/831
-0/830

0/003
0/002

3
3

مأخذ :یافته های پژوهش1394،

نمودار  : 2تغییر مساحت کاربریهای ساخته شده و ساخته نشده(محور افقی)بر حسب جمعیت افزوده شده(محور عمودی)

جمعیت

کاربریهای ساخته نشده

جمعیت

y = -51.314x + 6E+06
R² = 0.6894

y = 51.346x + 128293
R² = 0.6908

کاربریهای ساخته شده

حال برای توصیف همبستگی بین دو متغیر از یکی از مدلهای ریاضی و آماری به نام تحلیل رگرسیون خطی و در سطح
معناداری  0/05استفاده می نماییم همانطور که در نمودار های رگرسیونی زیر مشاهده می شود دو متغیر تغییر جمعیت و
به عبارت دیگر ابعاد مختلف تغییر کاربری تابعی از جمعیت بوده و متناسب با افزایش و یا کاهش میزان جمعیت افزایش یا
کاهش می یابند .
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نتيجهگيري
زمین ،منبع کمیابی است و اراضی مرغوب در همه جا یافت نمی شوند از طرفی ساکنین کره زمین برای ادامه حیات خود
نیاز به مسکن ،خوراك ،پوشاك و امنیت دارند و به بهانه تامین نیازهای خود تغییرات عظیمی را بر روی این کره خاکی
ایجاد می نماید .اگر این تغییرات با سرعت کنونی ادامه یابد روزی خواهد رسید که پهنه سبز و آبی کمی قابل رویت باشد
و این به معنی خاتمه حیات است .سکونتگاههای انسانی در مراحل اولیه شکل گیری با هدف استفاده از خاکهای مرغوب
به منظور زراعت در میان اراضی مرغوب زراعی استقرار یافته اند که به مرور زمان با گسترش روستاها و تبدیل آنها به
شهرها و سپس توسعه شهرها اراضی مرغوب بسیاری زیر پیکر بناهای ساخته شده مدفون شده اند .الزم به ذکر است این
تغییرات مشکالت زیست محیطی متعددی را برای ریه های کره زمین فراهم نموده است .بی شک توسعه فضایی هر
سرزمین با تعداد جمعیت آن ارتباط تنگاتنگ دارد .پژوهشگران بسیاری همچون احد نژاد روشنی و حسینی ،پور احمد و
همکاران ،مطیعی لنگرودی و همکاران ،میر کتولی و همکاران ،بابایی اقدم و ابراهیم زاده آسمین ،شریفی و همکاران،
روستایی و همکاران ،آرخی و  ...سعی در بیان این واقعیت نموده اند .
در پژوهش حاضر به بررسی روند تغییر کاربری و افزایش جمعیت پرداخته شده و نتایج بیانگر این واقعیت است که با گذشت
زمان به کاربریهای انسان ساخت و کشاورزی افزوده شده و از کاربریهای جنگلی ،آبی و بایر کاسته شده است و بیشترین
تغییرات در تغییر اراضی کشاورزی به کاربری انسان ساخت ،اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی ،کاربری بایر به کاربری
انسان ساخت و اراضی کشاورزی می باشد .همچنین از میزان کاربری آبی به دالیلی مانند مصرف بی رویه ،افزایش جمعیت
و تغییرات جوی کره زمین کاسته شده است .همچنین در این پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل
ر گرسیون خطی نشان داده شد بین تغییر جمعیت و تغییر کاربری اراضی ارتباط مستقیم وجود دارد .در این مسیر کاربری
اراضی را به دو دسته کاربریهای ساخته شده و کاربریهای ساخته نشده(شامل اراضی کشاورزی ،جنگلی ،بایر و آبی) تقسیم
نموده و نشان دادیم با افزایش جمعیت به میزان کاربری های ساخته شده افزوده و با کاهش جمعیت کاسته می شود .چنین
تغییراتی اثرات زیست محیطی نامطلوبی به همراه خواهد داشت که برخی از آنها جبران ناپذیر است و مانع رسیدن به
پایداری زمین می شود به همین دلیل بررسی روند تغییرات و برنامه ریزی برای جلوگیری از ادامه روند از اهداف پژوهش
حاضر بوده است.
از دیدگاه برنامه ریزی توسعه ،بخش قابل مالحظه ای از تغییرات کاربری ناشی از فقدان مدیریت روستایی به خصوص
مدیریت دولتی است اگر چه بنیاد مسکن و اداره راه و شهرسازی در محدوده روستا و شهر در قالب کمسیون مغایرت های
طرح هادی و کمسیون ماده  5تغییر کاربری متولی بررسی و کنترل تغییرات کاربری منفی هستند و در سالهای اخیر با
تصویب قوانینی در جهت عدم تغییر کاربری باالخص تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی گامهای مثبتی برداشته شده
است ،بررسی های این پژوهش نشانگر ضعف در اجرای این قوانین و الزام تالش بیشتر در این مسیر است و به نظر میرسد
با اعمال راهکارهایی مانند :
 −آماده سازی زمین در مکان های مناسب
 −استفاده از سیاست های عمود سازی
 −کنترل جمعیت
 −نظارت بیشتر بر محدوده شهری
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 −برنامه ریزی و نظارت برای استفاده از زمین های بایر و بالاستفاده به جای زمین های مرغوب کشاورزی در امر
ساخت و ساز
 −مطالعه جهت شناسایی زمین های مستعد کشاورزی در جهت جلوگیری از ساخت و ساز در آنها
 −هدایت جهت توسعه شهر در جهتی غیر از زمینهای مرغوب و مستعد کشاورزی
 −تعیین دقیق حریم مسکونی در طرح های روستایی (طرح هادی) برای جلوگیری از ساخت و ساز در مزارع و باغات
مثمر
 −الزام و نظارت بر صدور پروانه ساخت در روستاها برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز
 −ارائه الگوی بهینه تغییر کاربری با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی،اجتماعی،کالبدی و زیست محیطی تا در صورت
لزوم برای تغییر کاربری این امر بر اساس الگوی م ناسبی انجام شود
می توان از آثار منفی تغییرات کاربری در سطح شهرستان رشت کم نمود .در صورت عدم برنامه ریزی مناسب برای این
شهرستان با توجه به سطح وسیع اراضی مستعد ،در آینده ای نه چندان دور شاهد تخریب اراضی مثمر بیشتر خواهیم بود.
سپاسگزاري :این پژوهش از طریق پژوهانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت به شماره  4/5830تامین اعتبار شده است.
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