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 اراضي کشاورزی یکاربر رییتغبررسي عوامل مؤثر بر 
 )نمونه موردی: مناطق روستايي شهرستان رشت(

 1ژيال کاللي مقدم

 .ایران تهران، ، دانشگاه پیام نور،ریزی روستاییجغرافیا و برنامه استادیار -1
 

 40/30/1939تاریخ تصویب:           119-192صص      11/10/1939تاریخ دریافت: 

 چکیده
اراضی سالیانه بخش کاربری  های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییررویه اراضی کشاورزی یکی از چالشدر حال حاضر تغییر بی هدف:

کند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی ای از اراضی کشاورزی را از چرخه تولید خارج میعمده

 باشد.در شهرستان رشت و ارائه راهکارهای مناسب می

عنوان عوامل مؤثر بر طبیعی به اجتماعی و ی اقتصادی،تحلیلی است که بر اساس متغیرها –روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی روش:

روستای  234کالستر( از ) ایگیری خوشهاساس نمونه وتحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش برتغییر کاربری اراضی زراعی مورد تجزیه

اساس  سپس بر اند، انتخاب وه اخیر داشتهای که بیشترین تغییر کاربری اراضی را طی دهکوهپایه روستای دشتی و 40شهرستان رشت تعداد 

 خانوار موردبررسی و 140گیری تصادفی انتخاب شده است که مجموعاً جدول مورگان از خانوارهای هر روستا تعدادی برحسب نمونه

  اند.پرسشگری قرار گرفته

ویژه از سال های اخیر بهگلی شهرستان رشت طی سالکاربری در اراضی زراعی، باغی و جن دهد که روند تغییرها نشان میبررسی ها:يافته

هکتار از اراضی زراعی که  94042معادل  1932الی  1932ای طی سال های اساس اطالعات تصاویر ماهواره آغاز شده است. بر 1913

کاربری در  این تغییر ل مؤثر برکاربری داده است. عوام ها و مراتع تغییرهکتار از جنگل 4392های شهرستان بوده و نیز مستعدترین زمین

کم سوادی زارعین،  سوادی وبی) های کشاورزی، پایین بودن قیمت محصوالت زراعی، و...(، اجتماعیگرانی نهاده) قالب متغیرهای اقتصادی

کاربری اراضی  تغییر که مسئلهنتایج تحقیق حاکی از آن است فرسایش خاک و...( مورد بررسی قرار گرفته است.) تخصص، و...(، طبیعی عدم

باشد تا سایر عوامل، بنابراین با شناخت این عوامل سعی شده راهکارهای این شهرستان عمدتاً متأثر از عوامل اقتصادی می کشاورزی در

 مناسب در این خصوص ارائه شود.

ن تغییرات کاربری اراضی کشاورزی اطالعات دقیق از میزا ترین محدودیت این پژوهش عدم وجود آمار ومهم ها/راهبردها:محدوديت

 ربط بوده است.های ذیجنگلی در شهرستان رشت توسط سازمان

ترین عامل تغییر کاربری اراضی زراعی، جنگلی است که مهم برداران بیانگر آنپرسشگری از بهره نتایج مشاهدات میدانی و راهکارهای عملي:

های های اقتصادی دولت در بخش کشاورزی، اعمال سیاستدر این پژوهش اصالح سیاست ترین راهبردباشد. مهممرتعی عوامل اقتصادی می

 باشد.ها در بخش تولید حمایت از تولید داخلی میحمایتی هدفمند کردن یارانه نهاده

دو مقطع زمانی و نیز  ای درهای اخیر با استفاده از پردازش تصاویر ماهوارهنوآوری مقاله از این جهت است که طی دههرزش: ا اصالت و

 تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی در شهرستان رشت تحقیق جامعی صورت نگرفته است. تحلیل عوامل مؤثر بر

 کاربری اراضی، کشاورزی، روستا، شهرستان رشت.ها: کلیدواژه

                                                            
ول: ئ. نویسندة مسEmail: jkalali@yahoo.com 
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 . مقدمه1
 . طرح مسئله1. 1

های و باا صارفه آساانیبهزمین منبع غیرقابل جایگزینی است که 

 در. بنااابراین کاااربری اراضاای باشاادنمیاقتصااادی قاباال بازیافاات 

نظیر ایران که فضای زیست محدود است، باید همانناد  کشورهایی

 باشادریزی و کاامالً بهیناه مصرف آب با اندیشه هماراه باا برناماه

 (.14 ، ص.1931اعتماد، )

درعصرکشاورزی و صانعت،  ویژهبهطوالنی جامعه بشری  تاریخ در 

و « مناابع طبیعای» تارینیکای از اساسای عنوانباهزمین همواره 

شده است. فعالیت اقتصادی محسوب می عرصه در« عوامل تولید»

 باا معاصار دوره درزماین  کااربری عملکارد و دیدگاه نقش این از

 درشایوه زنادگی  هاایبنیان تغییارشهرنشاینی و  ساریع توسعه

از  برخاای دلیاالاساات، بااه همااین  شااهری عااوه شااده مقیاااس

کاالن و  مقیااس دراراضی میان کاربری زمین  کاربری ریزانبرنامه

. اساتفاده از اندشادهکاربری زمین در مقیاس شهری تفکیک قائل 

چاون کشااورزی، معادن،  هااییفعالیتزمین در مقیاس کالن به 

 .شودمیمرتع و جنگل و غیره تقسیم 

 ماورد هاایعالیتف تماام بااما در مقیاس شهری، استفاده از زمین 

، گارران ونقالحملتولیاد، توزیاع،  و جامعه مثل مسکن، کار نیاز

آموزشی، بهداشتی، فنی و...( ارتباا  ) خدماتاوقات فراغت و انواع 

   (.1، ص. 1314، 1و کیسر )چاپین کندمیمستقیم پیدا 

معاصر با رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی، افزایش  دوران در     

هاای کشااورزی و مقیاسن شاهری، تعاادل میاان تقاضا برای زمی

اسات. گرچاه باا افازایش جمعیات و توساعه  خوردههمباهشهری 

بخشای از  کاربری تغییرشهری ناگزیر به  مسائلتکنولوژی متولیان 

 تغییارباین رعایات ایجااد تاوازن در  ایان دراماا  ؛شوندمیاراضی 

یت دارد ایان اهم آنچه. رسدمیبه نظر  ناپریراجتنابامری  کاربری

شهری و کشاورزی نباید حیات  هایکاربریاست که هرکدام از این 

 .دهد قراردیگری را مورد تهدید 

متوسط حدود  طوربهدهد که هرساله آمارهای غیررسمی نشان می 

 کااربری تغییارهزار هکتار از اراضی کشااورزی کشاور قرباانی  20

 تغییاررای مجاوز هازار هکتاار دا 9میزان تنهاا  این ازکه  شودمی

 باشد.اراضی می کاربری

 باودن بااالاراضی کشااورزی،  کاربری تغییردالیل  ترینمهم از     

بخاش  کام درآمادزاییتولید محصاوالت کشااورزی و  هایهزینه

بخش خدمات و  خصوصبهو  هافعالیت دیگرکشاورزی در قیاس با 

بارداران هرهبانگیزه کافی مادی و معنوی بارای  عدم ایجاد جاذبه و

های کشاورزی کاهش را به استمرار فعالیت هاآناین بخش، تمایل 

خاود و  هایزمینشرایط کشاورزان با رها کردن  این درداده است. 

به دالالن سودجو و یا صاحبان صنایع و به دنبال آن  هاآنیا فروش 

 طورباهمعضاالت شاهری،  ایجااد بارمهاجرت باه شاهرها، عاالوه 

 دیگر اثرآورند. فراهم می اراضی را کاربری تغییردمات ناخواسته مق

 هاایزمین قیمت ضابطهاراضی کشاورزی افزایش بی کاربری تغییر

 دیگار تشاویق درعامل مؤثری  خود اینکه  باشداطراف شهرها می

. تباادیل گاارددمیتلقاای  هایشااانزمینباارای فااروش  کشاااورزان

فرآیناد غیرقابال  کشاورزی به مسکونی و صانعتی یاک هایزمین

و مشااکالت اقتصااادی، اجتماااعی و  مسااائلبرگشاات بااوده و 

را به دنبال دارد. خروج اراضی مرغوب کشااورزی از  محیطیزیست

قابل جبران  مدتکوتاهچرخه تولید، زیانی است که به سهولت و در 

نیست، تولید خاک در کنترل و قدرت انسان نیست، اما حفاظت از 

 (.13، ص. 1934روز هست )نامجویان، آن در توان انسان ام

دهد که شهرستان رشات نیاز از ایان قاعاده نشان می هابررسی     

های اخیر به علات رشاد بااالی جمعیات مستثنی نبوده و طی دهه

تهاران،  شهرکالنمناسب و معتدل، نزدیکی به  وهوایآبشهرنشین، 

ت ارزانی زمین کشاورزی، عدم حمایت از بخاش کشااورزی، مشاکال

 هایدساتگاهساختاری بخش کشاورزی، عادم همااهنگی و تعامال 

با وزارت جهاد کشاورزی توجه بیشتر باه بخاش  هاسازماناجرایی و 

توسعه شهری و رونق سوداگری زماین، بخاش وسایعی از  صنعت و

حاصلخیزترین اراضی کشاورزی شهرساتان از چرخاه تولیاد خاارج 

مقایساه  اسااس باراسات. متعدد تغییریافته  هایکاربریگشته و به 

 93314معادل  1932و  1932 هایسال ایماهوارهتطبیقی تصاویر 

هکتار از اراضی مساتعد زراعای و جنگلای در شهرساتان رشات باه 

 داده است. کاربری تغییرمسکونی، صنعتی  هایکاربری

امنیت غرایی بلکه منجر  افتادن خطراین امر نه تنها موجب به      

کشااورزی و مهااجرت گساترده روساتائیان باه به فروپاشی نظاام 

 شهرها و افزایش معضالت شهری شده است.

سؤال زیر را برای این پژوهش  توانمیتحقیق،  مسئله طرح در     

کشااورزی شهرساتان رشات اراضی کااربری تغییارمطرح کرد که 

؟ فرضیه تحقیق این است که باشدمیعمدتاً تحت تأثیر چه عواملی 

 تغییاردر  عوامال سایرکه عوامل اقتصادی بیش از  رسدبه نظر می

 .اراضی کشاورزی شهرستان رشت نقش داشته است کاربری

 تحقیق . پیشینۀ2. 1
 معضاال بخااش کشاااورزی، تغییاارات  تاارینبزرگحاضاار  حااال در

. تحقیقات متعددی در این باشدمیاراضی زراعی و جنگلی  رویهبی



 114        ...                               ی اراضیکاربر رییتغبررسی عوامل مؤثر بر                         سال سوم                  

 هابررسایاسات.  سائلهمزمینه انجام شده است که گویای اهمیت 

 کشورها سایردر ایران بلکه در  تنهانهدهد که این مشکل نشان می

نیز وجود دارد که به صور مختلف برای حل آن تدابیری اندیشایده 

 ای از این تحقیقات اشاره شده است:شده است. در ذیل به پاره

  اعي و جنگلياراضي زر هيرويب، تغییرات در زمینه شدهانجامتحقیقات  -1جدول 

 1939، پژوهش یهاافتهی مأخر:
نام پژوهشگر يا 

 مؤسسه
 نتايج پژوهش عنوان پژوهش سال

 1931 مرادی
 بادر ارتبا   مشهد شهرکاربری اراضی 
 هایمرهبی طی سال توریسم
 1930-1910 

دهد که کاربری گردشگری نقش مهمی در تغییر نتایج نشان می
 هایخسارتت و موجب کاربری اراضی شهر مشهد داشته اس

 بر اراضی مستعد کشاورزی شده است. ناپریرجبران

 1934 کاللي مقدم

مکانی تغییرات کاربری  -تحلیل فضایی
 حاشیه دراراضی کشاورزی 

 هایکالنشهرمشهد طی سال
 1939-1911 

هکتار از بهترین  14400طی دوره مرکور  که دهدمینتایج نشان 
د از چرخه تولید خارج گشته و اراضی کشاورزی حاشیه شهر مشه

برنامه و های شهری تبدیل شده است که بخشی بیبه کاربری
 نسنجیده بوده است. ولیکنغیرقانونی و بخشی با برنامه و قانونی 

خاکپور، واليتي و 
 کیانژاد

 
 

1931 
اراضی شهر بابل  کاربری تغییرالگوی 

 1912-1931های طی سال

 افزودهارزشعدم تناسب میان  دهدنتایج این پژوهش نشان می
های زراعی و باغی باارزش ایجاد شده از فروش حاصل از فعالیت

زمین سبب شده تا بسیاری از کشاورزان و باغداران به فروش و یا 
 تفکیک این اراضی اقدام کنند.

قرباني، مهرابي، ثروتي 
 سامانيو نظری

1933 
بررسی تغییرات جمعیتی و 

کاربری  تغییرات برهای آن اثرگراری
 اراضی در منطقه باال طالقان

نتایج حاکی از آن است که اراضی مرتعی در منطقه مرکور طی 
است و این  یافتهافزایشکاهش و اراضی رهاشده  30تا  11های سال

 تغییرات ارتبا  تنگاتنگی با تغییرات جمعیتی داشته است.

مطیعي لنگرودی و 
 همکاران

1931 

 کاربری تغییردی بررسی اثرات اقتصا
اراضی کشاورزی در نواحی روستایی، 
نمونه موردی دهستان لیچارگی حسن 

 رود بندر انزلی

دهد تغییر نظام معیشتی و تغییر کاربری های نشان میبررسی
 براثرها اراضی در حال افزایش است، همچنین تغییر کاربری
 ها، افزایشگردشگری پیامدهای منفی مثل افزایش کاذب قیمت

هزینه زندگی و وابستگی اقتصاد روستا به گردشگری را موجب شده 
زایی برای جوانان را ولی اثرات مثبتی چون افزایش درآمد، اشتغال

 هم به دنبال داشته است.

 2هوملیچ
1002 
 شهرها و فراتر از آن حاشیه درتوسعه  

دهد توسعه زمین در آمریکا عموماً دو مسیر نتایج تحقیق نشان می
کند: توسعه مناطق شهری و توسعه قطعات بزرگ دنبال میرا 

اخیر این  هایدههبیشتر از یک جریب در مناطق روستایی. در 
توسعه رو به رشد منجر به گسترش نامنظم شهری شده است، 

 هایبطوریکه طی سال
 4/24مناطق شهری دو برابر شده است و از  توسعه 1330-1310

میلیون جریب در سال  3/44به  1310میلیون جریب در سال 
 افزایش یافته است. 1330

کالداس، والکر، آريما،  
پرز، آلدريچ و 

 3سیمسون
1020 

تأثیر مسکونی شدن و تغییر پوشش 
های آمازون کاربری اراضی در جنگل
 برزیل

های آمازون تحقیق به بررسی تغییرات کاربری اراضی در جنگل این
های ها بین سالسطح جنگلدهد که برزیل پرداخته و نشان می

که کمترین میزان آن  کاهش یافته است شدتبه 1333 تا 1331
 .هکتار بوده است 13/19144ترین آن هکتار و بیش 31/499

 1022 4گروسي و قندراشکارا
شناسایی کاربری زمین و تغییرات 

 با استفاده از رشت شهرپوشش زمین در 
Arc GIS  وERDAS 

دهد که تغییرات کاربری اراضی ن نشان میهای نگارندگابررسی 
 در شدتبه رشت شهرکشاورزی به مسکونی در روند شهرسازی 

طی دوره  Land satای است همچنین تصاویر ماهواره جریان
از  هکتار 9/134دهد که طی دوره مرکور می نشان 2010-1330
 وسازهایساختهای کشاورزی پیرامون شهر رشت به زمین

 ر کاربری یافته استمسکونی تغیی



 9/  پیاپی  1  شمارۀ                                              ریزی روستایی                                مجلّه پژوهش و برنامه                                                                          111
 

 شناسي تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیايي تحقیق1. 2

دقیقه تا  1درجه و  91جغرافیایی  مختصات درشهرستان رشت 

درجه و  43دقیقه عره شمالی از خط استوا و  21درجه و  91

 النهارنصفدقیقه طول جغرافیایی از  9درجه و  43دقیقه تا  94

الش و دریای خزر واقع شده اسات. ایان مبدأ در بین ارتفاعات ت

شهرستان از شمال به دریاای خازر و بنادرانزلی، از جناوب باه 

ساایاهکل و  هایشهرسااتانشهرسااتان رودبااار، از شاار  بااه 

و  ساراصومعهفاومن،  هایشهرساتانو از غرب به  اشرفیهآستانه

 (.1939، بختیاری) شودمیشفت منتهی 

 1یلومترمرباع، شاامل ک 4/121143 مساحت بااین شهرستان  

بخش: مرکزی، خمام، خشک بیجار، سنگر، کوچصفهان و لشات 

آبااادی آن دارای  232آبااادی کااه  234دهسااتان و  13نشاااو و 

، اساتانداری گایالن) اساتآبادی آن خالی از ساکنه  2سکنه و 

1934 :11.) 

، براباار 1934 سااالجمعیاات شهرسااتان طبااق سرشااماری      

 هااآن درصاد 10ین تعاداد حادود نفر بوده است. از ا 341101

 92روستانشین هستند، همچنین  درصد 90شهرنشین و حدود 

 دارداز کل جمعیت استان گیالن به این شهرستان تعلاق  درصد

 (.1934 مرکز آمار ایران،)

و نار  رشاد جمعیات شاهری،  جمعیات( 2) شمارهجدول      

. دهدنشان می 1944-34 هایسالروستایی و شهرستان را طی 

مارکور جمعیات  هایسال، طی شودمیکه مشاهده  گونههمان

 90درصاد باه  41کاهش یافته و از حدود  تدریجبهروستانشین 

درصد تنزل کرده است، به همین نسبت جمعیت شهرنشاین از 

افازایش  34درصد در سال  9/10به  44درصد در سال  19/44

 .داشته است
 است آنبیانگر شهری و روستایی  جمعیت رشدبررسی نر    

 14، 14 هایدههکه نر  رشد جمعیت روستایی شهرستان طی 

که حاکی  درصد بوده است -01/0،-29/1، 1/1به ترتیب  34و 

، همچنین باشدمیروستایی  هایمهاجرتاز روند رو به رشد 

، 23/4طی دوره مرکور نر  رشد جمعیت شهری به ترتیب 

د باالی جمعیت در درصد بوده که بیانگر نر  رش 11/2، 41/9

دهه،  این درعدم کنترل موالید  هایسیاست تبعبه 44-14دهه 

به این استان و...  زدهجنگ هایاستانمهاجرت گسترده از سایر 

بعد نر  رشد جمعیت شهری  هایدههدر  تدریجبهبوده است. 

 درصد تنزل یافته است 11/2به  14-34و در دهه  یافتهکاهش

کنترل جمعیت در دهه قبل  هایسیاستاذ که این به دلیل اتخ

 اساس برمشهود شده است.  14-34بوده که نتایج آن در دهه 

میزان نر  بیکاری در مناطق شهری و  1934آمار سال 

 42/14و  40/14روستایی شهرستان رشت به ترتیب معادل 

های باالی این به پتانسیل توجه باکه  درصد برآورد شده است

 .باشدمیاری باالیی شهرستان نر  بیک

 (5811-5831) هايسالشهري، روستايي و شهرستان رشت طي  جمعيت رشدجمعيت، درصد و نرخ  -2جدول 

 1944-34 مأخر: مرکز آمار ایران، 

1311 سال شرح 1331 سال  1331 سال  1331 سال   

 درصد جمعیت

 

 درصد جمعیت درصد جمعیت درصد جمعیت

19/44 134233 شهری  921329 02/49  443921 29/14  109442 21/10  

23/4 - نرخ رشد  41/9  11/2  

31/44 241201 روستايي  233141 33/41  244110 11/94  244114 14/23  

1/1 - نرخ رشد  29/1-  01/0-  

 100 341101 100 114031 100 111414 100 942434 شهرستان

4/1 1 - نرخ رشد  3/1  
 

 . روش تحقیق2. 2
تحلیلی کوشیده -توصیفی هایروشی از پژوهش حاضر با تلفیق 

زراعی شهرستان  اراضی کاربریتا عوامل مؤثر بر تغییر  است

راستا  این در. قراردادرشت را طی دهه اخیر مورد بررسی 

و میدانی تهیه شده  ایکتابخانه روش های تحقیق به دوداده

ای، اطالعات اقتصادی، مطالعات کتابخانه بخش دراست. 

اخر  ربطذی هایسازمانطبیعی محدوده تحقیق از اجتماعی و 

 ایگیری خوشهگردیده است، سپس با استفاده از نمونه

روستای دشتی  40روستای شهرستان رشت  234کالستر( از )
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اراضی را طی دهه اخیر  کاربری تغییرای که بیشترین وهپایهکو 

 مورگان برحسب جدول از، انتخاب و سپس با استفاده اندداشته

برگزیده و مورد  خانوار 140 تعداد روستا هرجمعیت و خانوار 

تحقیق در قالب  متغیرهایپرسشگری قرارگرفته است. 

عوامل مؤثر  عنوانبههای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی شاخص

قرارگرفته  وتحلیلتجزیهاراضی زراعی مورد  کاربری تغییربر 

های آماری از روش هادادهمرحله جهت تحلیل  این دراست. 

 .آزمون همبستگی استفاده شده است

فو  برای مقایساه تطبیقای میازان  متغیرهای پردازش برعالوه 

 Land sat ایاراضی کشاورزی ازتصاویرماهوارهتغییرات کاربری 

 TM  استفاده شاده  نیز 1932 تا 1932 سالهدهبه دوره  مربو

 ازجملاه هااییانحرافتصااویر رقاومی دارای  کاهازآنجاییاست. 

تغییرات ارتفااع و سارعت ساکوی سانجنده، انحناای زماین و 

، پاردازشپیشهساتند، لارا در مراحال  وبلندیپستیجابجایی 

انجام تصحیحات اتمسفری، خطای هندسی و ارتفااعی بار روی 

بنادی هار . بادین منظاور جهات کالسباشادمیتصاویر الزامی 

با اساتفاده کاربری و رفع خطاهای فو  از طریق بازدید میدانی 

( اقدام گردید. در مرحله بعد برای GPS) زمینیاز نقا  کنترل 

 هاایکاربری بندیطبقهبرای  1، 4، 4 باندهایتفکیک باندها از 

زراعی، جنگلی، مسکونی، بایر، ساواحل و... اساتفاده گردیاد. در 

 عنوانباهحاداکثر احتماال کاه  بندیطبقهاین تحقیق از روش 

اسات، اساتفاده شاده  بنادیطبقه هایروش تریندقیقیکی از 

و  ENVI افازارنرمپس از انجام مراحل فاو  از  درنهایتاست. 

نظارت شاده از ناوع حاداکثر احتماال، نقشاه  بندیطبقهروش 

شده برای هر کاربری تهیه گردید. در مرحله بعد با  بندیکالس

اسااتفاده از ضااریب کاپااای دقاات هاار طبقااه باارای تصاااویر 

مورد ارزیابی قرار گرفته که نتاایج  1932و  1932 هایمهروموم

 ( برآورد شده است.4آن در جدول شماره )

 (1331 سالروستا و جامعه نمونه ) و تقسیمات جغرافیايي شهرستان رشت به تفکیک شهر -3جدول 

 (11-1: 1934 ،استانداری گیالنمأخر: )

 ادفی ساده انتخاب شده است.)کالستر( و تص ایخوشه گیرینمونه اساس بر*روستاهای نمونه 

عهتاب هایدهستانتعداد و نام  بخش شهرستان رتعداد و نام شه   
*تعداد روستاهای  تعداد آبادی

هخالي از سکن دارای سکنه جمع نمونه  

 رشت

ارخشکبیج  
 حاجی بکنده

 خشکبیجار
11 11 0 9 

 2 0 21 21 نوشر

 خمام

 چاپارخانه

 خمام

14 14 0 1 

 1 0 19 19 چوکام

 1 0 12 12 کته سرخمام

 سنگر

 اسالم آباد

 سنگر

11 11 0 9 

 1 0 1 1 سراوان

 2 0 11 11 سنگر

 کوچصفهان

 بلسبنه

 کوچصفهان

24 24 0 9 

 1 0 10 10 کنارسر

 1 0 12 12 لولمان

ولشت نشا  

 جیرهنده

 لشت نشاو

11 11 0 9 

 4 0 14 14 علی آباد زیباکنار

 4 0 11 11 گفشه

 مرکزی

 حومه

 رشت

24 24 0 4 

 1 0 21 21 پیربازار

 4 0 19 19 پسیخان

 4 2 22 22 الکان

223 234 1 13 1 جمع  2 40 
ج
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  تصوير بندیطبقهضريب کاپای و دقت کلي  -4جدول 

 1939:پژوهش یهاافتهی مأخر:

 

 مباني نظری تحقیق. 3
اقتصاااد  مساائلهپااژوهش بااه ساابب ارتبااا  تنگاتنااگ  ایاان در

تغییرات کاربری اراضی کشاورزی به بررسای  پدیده باکشاورزی 

دیاادگاه اقتصاااد سیاساای در ارتبااا  بااا اقتصاااد کشاااورزی 

 است. شدهپرداخته

اقتصااد سیاسای فضاا باا بحث اقتصاد کشاورزی از دیدگاه      

از این نظر متفاوت اسات کاه باه علال تاأثیرات  هادیدگاهسایر 

دهاه اخیار از ساوی کشاورهای  چناد دراقتصاادی  هایتئوری

کوشد تا با ریشه و علل و می پردازدمی داریسرمایه یافتهتوسعه

پدیده درگیر شود. متفکران نظریه اقتصااد کشااورزی معتقدناد 

کاه  را 1310-1340دهاه در اتخاذشدهادی اقتص هایتئوریکه 

اقتصادی ازجمله صنعتی شادن  هایاستراتژیگیری عامل شکل

گوناگون  هایشیوهاست را باید در بطن  توسعهدرحالکشورهای 

دهناد، ساازمان اجتمااعی یاک کشاور را تشاکیل می که تولید

مجموعاه رواباط تولیاد،  کال عناصردیدگاه  این درتحلیل کرد. 

های آن تصاامیم چااارچوب درادلااه و مصاارف را کااه توزیااع، مب

و معتقدند  گیردبرمی در، شوندمیاتخاذ « تابع تولید»مربو  به 

شایوه  چنادین ازشیوه تولید در یک سازمان اجتمااعی مرکاب 

هاای آن مطارح همزمان وجاود دارناد، تناق  طوربهتولید که 

هان سوم در ج ویژهبهتولید  هایشیوهدر  هاتناق . این شودمی

. بادین گارددمیبعد از مرحله دوم انقالب صنعتی اروپا مطارح 

منطاق درونای ایان نظاام یعنای  داریسارمایهنحو که با ظهور 

داری مجادد فرآینادی انباشت روزافزون سارمایه بارای سارمایه

کشاورزی به  هاینظامکند. چنین منطقی با انتها را دنبال میبی

یی و اضمحالل بنیادهای مادی افزایش پولی شدن اقتصاد روستا

موجب مهااجرت روساتائیان باه  که ؛انجامدمی اکثریت دهقانان

. رفتاار بیشاتر شاودمیشهری، صانعتی و خادماتی  هایبخش

مهاجران با تأکید بر حداکثر رساندن منافع، نوعی تطابق فرد باا 

دهند و آناان نیروهایی که نظام اجتماعی، اقتصادی را تغییر می

ایان نیروهاا ندارناد، مبتنای اسات. یکای از معادود  کنترلی بر

اسات، نیاروی انساانی اسات کاه از  کنترلقابالکه  متغیرهایی

. کنادمیطریق مهاجرت با این تغییرات ساختاری تطاابق پیادا 

هرچند الگوها و نتایج مهاجرت برای هریک از طبقاات متفااوت 

گونااگون  هایشایوهاست، ولی علت مهاجرت ریشاه در پیوناد 

 .(4، ص.1913، و گنجیان موسوی)ولید داردت

و نظاماات متفااوت  هاشایوهاین دیدگاه معتقاد اسات کاه      

کنند. برای مشاخص کاردن تولیدی روابط طبقاتی را معین می

و جوامع روستایی  طورکلیبه توسعهدرحالطبقات درکشورهای 

اخص الزم است، روند انتقالی این جوامع مطالعاه گاردد.  طوربه

بندی اقتصادی، اساس کلید فهم تحوالت در ساخت شکل این بر

داری جهاانی به اقتصااد سارمایه توجه بااجتماعی این کشورها 

-129، صاص. 1339، 4و نیجکما  )چااترجی شاودبررسی می

104.)  

فاو  در واکااوی اقتصااد سیاسای اساتان  مراتببه توجه با     

اشااره  ئلهمساگیالن و همچنین شهرستان رشت باید باه ایان 

داشت که درگرر و انتقال این خطه از کشورمان از شیوه تولیاد 

بخش کشاورزی  ساختار بر هاییدگرگونی داریسرمایهسنتی به 

آمده است که نتیجه آن تغییرات کااربری گساترده  وجود بهآن 

مشخصاه  ترینمهم. باشدمیهای اخیر اراضی کشاورزی در دهه

شایوه »هرساتان رشات بحاران ش ویژهباهکشاورزی این استان 

تولیاد  هایشایوهاخیر بجای گساترش  هایارسالاست. « تولید

بری، سااهم ازجملااه شاادهمنسو های تولیااد ماادرن بااه شاایوه

داری، رجعت نموده است. بحران تا به حادی کاری و اجارهنصفه

اساات کااه در برخاای از نقااا  شهرسااتان رشاات، مالکااان 

درصد() دقت کلي تصاوير  ضريب کاپای 

ETM2002 24/33%  34/0  

ETM2012 11/32%  30/0  
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برنج سفید به  کیلوگرم 200) تأخیریرا به قیمت  هایشانزمین

دهند. در سال جااری ازای یک هکتار( در اختیار زارعان قرارمی

هام افارادی را بارای  کااری نصفهمالکان زمین حتی با شرایط 

نرفتاه اسات.  کشات زیر هایشانزمینزراعت برنج پیدا نکرده و 

تواناایی بازتولیاد توساعه از درون را  ،باا روش فعلای کاریبرنج

کارهاای آن،  ترینساادهر بسایاری ماوارد برخای از نداشته و د

کاه، علیرغم موردنیاز بودن به معضل اجتماعی  آوریجمع مانند

تبدیل شده است. عرضه نامناسب محصوالت کشاورزی در باازار 

شیوه تولید کشااورزی اسات. همگای  افتادگیعقبکه ناشی از 

 کشاورزی منطقه است. نیافتگیتوسعهحاکی از 

بارنج در  ویژهباهخالصه کشاورزی در شهرستان رشت بطور     

د. از یکساو فشاارهایی مانناد بارسار مای به ایدوگانهوضعیت 

باه سامت توساعه و تکامال پایش  را آنکشاورزی  آالتماشین

هااین نشااانی از تمرکااز و تجمااع زمااین  باوجوداینکااه، بااردمی

ی و مدرن در اراض یافتهتوسعهوجه کشاورزی  ترینمهم عنوانبه

. از سوی دیگار، تضاادهایی شودنمیبرنج شهرستان رشت دیده 

، ضعف کار نیروی مسئلهافت شدید منافع کشاورزی برنج،  مانند

 ویژهبااهو مزیاات دیگاار محصااوالت کشاااورزی  آالتماشااین

 شادهمنسو تولیاد  هایشایوه ساویبهمحصوالت بااغی آن را 

اهی عبور . کشاورزان گیالنی در دوردهدمیماقبل دهقانی سو  

. برنج نیز همانند چای توجیه خود را اندقرارگرفتهاز کشت برنج 

 هااایندر نزد کشاورزان از دست داده است. کشاورزان جلوتر از 

به ریشه عمیق فرهنگای  توجه بااما  ؛اندشده هازیانمتوجه این 

ساخت و دشاوار  هااآنبه کشت این دو محصول عباور از  هاآن

 شده است.

خالصه گرار از شیوه تولیاد دهقاانی باه شایوه تولیاد بطور     

. در برخی گیردمیصورت  کندیبهدر ایران  یافتهتوسعهمدرن و 

 جایباهو منطقاه تحات مطالعاه  گایالن استانمناطق همانند 

 دهقاانیماقبال تولیاد  هایشیوهشیوه تولید مدرن به  گسترش

 سهم بری، نصفه کاری و...( رجعت شده است.)

و دهقاانی اشاکال  داریسارمایهکش بین شیوه تولید کشم     

مختلفی دارد و تنها محدود به ایجاد کشاورزی به شایوه تولیاد 

هااا، شااود. ایجاااد واحاادهای صاانعتی، جادهداری نماایساارمایه

. شاودمیاز ایان کشامکش را شاامل  هاییبخش و... هاتفرجگاه

هادف بنابراین ساماندهی امور به شکل بنیاادی بارای نیال باه 

در  یافتهتوساعهبه شایوه مادرن و  برداریبهرهمشخص تاریخی 

اراضی کشااورزی شهرساتان رشات نیازمناد درک و آگااهی از 

در  ریزیبرنامهآمده در مناسبات تولید و  وجود به هایدگرگونی

 باراین خصوص است. فرآیندهای اثرگارار و فشاارهای موجاود 

که تصور کنیم،  از آن است ترپیچیدهشهرستان رشت  کشاورزی

تنها از طریق دستگاه متولی بخاش کشااورزی حتای باا فاره 

شاااود. شاااناخت و  وفصااالحل هااااآن هایبرناماااهدرساااتی 

محادوده  کشااورزی برهریک از فشارهای موجود  وتحلیلتجزیه

و  تاارینمهم، هاااآندر جهاات کاااهش  ریزیبرنامااهتحقیااق و 

و شایوه اقدام در جهت ارتقاای کشااورزی منطقاه  تریناساسی

    .(2.ص ،1932واضحی،) بودتولید برنج خواهد 

 های تحقیق. يافته4

 Land sat 7 ایرقومی تصاویر ماهواره هایدادهنتایج پردازش 

دهد که از کل مساحت نشان می 1932تا  1932 هایسالطی 

 4/121143کااااه معااااادل  شاااادهبندیطبقههااااای کالس

، باشادمی 1932)مساحت کل شهرستان رشت( در ساال هکتار

درصد( به اراضای کشااورزی  31/13) هکتار 21/31239معادل 

ایان میازان باه  1932که در مقایسه با ساال  تعلق داشته است

درصااد( کاااهش یافتااه اساات.  14/12) هکتااار 01/33401

، 1932مسااکونی، تجاااری، خاادماتی و... در سااال  هااایکاربری

در درصاد( وساعت داشاته کاه  01/4هکتار ) 12/4319معادل 

 یافتاهافزایشدرصد(  24/12) هکتار 44/14333به  1932سال 

( مشاخص اسات، 2) و( 1) شاماره شکلکه از  گونههماناست. 

رشت و در امتاداد  شهرکالندر حاشیه  وسازهاساختبیشترین 

حاشایه  هاایزمین ارزش اسات، گرفتهشاکلو سواحل  هاجاده

ای شاتابان جمعیت شهری با تقاض فزاینده رشد باشهری همراه 

ارزش اقتصااادی یااک قطعااه زمااین  درواقااع. یاباادمیافاازایش 

دارد،  قارار شهر مرکز ازکشاورزی که در فاصله چند کیلومتری 

یارانات( ) کشااورزیمضربی از ارزش خاالص سااالنه محصاول 

است. این مضارب بساتگی باه قیمات عرضاه سارمایه یاا نار  

باه شاهر  کشااورزی زمین شهر توسعه بابازگشت سرمایه دارد. 

. چنانچه سطح شاهر شودمیو ارزش ساالنه آن بیشتر  ترنزدیک

جگسترش یابد که قطعه مرکور را در برگیرد و ضارورت  جایی تا
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تقسیم آن به قطعاتی برای کاربری شهری را ایجاد نماید. ارزش 

کاللای ) یابادمایزمین شهری افزایش  عنوانبهرانت ساالنه آن 

 .(491 ، ص.1934مقدم، 

دهد که اراضی جنگلای نیاز از دساترس نشان می هابررسی     

یافتاه  کاربری تغییردرامان نمانده و بخشی از آن  وسازهاساخت

، معااادل 1932 سااالشهرساتان در  هااایجنگلاسات. وسااعت 

 باه 1932( بوده کاه در ساال درصد 4/11هکتار ) 14/19332

اساات. بخشاای از  یافتااهکاهشدرصااد(  34/1هکتااار ) 1/3111

 هاایجادهییرات کاربری اراضی زراعی و جنگلای باه احادا  تغ

 و روستایی اختصاص داشته است. شهریبین

( مشااخص اساات، سااطح 4) جاادول ازکااه  گونااههمان     

طای  هاجادهاعم از مسکونی، صنعتی، خدماتی و  وسازهاساخت

، درصاد تغییارات دهادمیاین دوره بیشترین افزایش را نشاان 

مقابال از ساطوح  رصد برآورد شده است، درد 31/3نسبی برابر 

کاساته شاده اسات.  درصاد 11/10کشاورزی و جنگلای برابار 

درصاد( بیاانگر  33/0کی تغییر )مقایسه تطبیقی دو سطح با اند

بااا کشاااورزی  وسااازساخت هااایکاربری تغییاارعاادم تااوازن در 

. خاروج اراضای مرغاوب کشااورزی از چرخاه شودمیمحسوب 

قابال جباران  مادتکوتاه دره به سهولت و تولید، زیانی است ک

، هارودخاناهاراضای همچاون  هاایکالسنیست. بررسی ساایر 

که میزان تغییرات این سطوح منفای  دهدمیساحل دریا نشان 

بایر نیاز وساعت آن در ساال  هایزمینولیکن زیاد نبوده است. 

 ساال درصد( بوده کاه در 42/0هکتار ) 31/410معادل  1932

درصاد( افازایش یافتاه اسات،  3/0هکتار ) 32/1034به  1932

زراعای طای  هایزمینکه بخشی از  است آندلیل این افزایش 

که در بخش کشاورزی  ایعدیدهدوره مرکور به سبب مشکالت 

وجود دارد از گردونه تولید خارج گشاته و زارعاین ایان بخاش 

 حالات باهداده بلکه  کاربری تغییررا نه فروخته و نه  شاناراضی

 .اندبایر رها کرده

 

 1332-1332 هایسالنرخ تغییرات کاربری اراضي در شهرستان رشت به تفکیک طي  - 1جدول 

 1939:پژوهش یهاافتهی و 1932 و 1932 هایسال ایماهوارهمأخر: پردازش اطالعات تصاویر 
 

 سال          

  

 کالس 

 پوشش اراضي 

 1332 سال 1332سال 
 نسبت تغییرات

 1332به  1332 سال

مساحت 

 (هکتار)
 درصد

مساحت 

 (هکتار)
 درصد

تغییرات 

 مساحت

 هکتار()

درصد تغییرات 

 درصد() نسبي

 -21/1 -2/3111 14/12 01/33401 31/13 21/31239 کشاورزی

 مسکوني، تجاری،

 خدماتي
12/4319 01/4 44/14333 24/12 39/10024+ 24/3+ 

 -44/9 -04/4921 34/1 1/3111 4/11 14/19332 جنگل

 +19/1 +11/2434 4/4 32/1032 31/2 91/9431 جاده و ساير

 -03/0 -13/31 1 04/1224 03/1 29/1914 رودخانه

 +43/0 +31/439 3/0 32/1034 42/0 31/410 باير

 -004/0 -01/4 141/0 4/130 11/0 41/134 ساحل دريا

   100 41/121143 100 41/121143 جمع



 121        ...                               ی اراضیکاربر رییتغبررسی عوامل مؤثر بر                         سال سوم                  

 
 1332شهرستان رشت طي سال کاربری اراضي  -1 شکل

1939، پژوهش یهاافتهی مأخر:
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1332 سالکاربری اراضي شهرستان رشت طي  -2 شکل  

ج 1939، پژوهش یهاافتهی مأخر:



 321       ...                               ی اراضيربرکا رییتغبررسي عوامل مؤثر بر                         سال سوم                  
 

اباضؤ   يکؤابر   ییؤتغ.  عوامل اقتصادي مؤثر  رؤ  1. 4
 کشاوبزي:

پرسشژاامت  305رهسژاای موومژت تاژ اد  05 ازپژوهش   این در

ماغیژر مژورد  31 ،ادیتهیت ش ه است. در مبحث عوامژل اتا ژ

 شایپاسژ  شژا،ماغیربررسي ترارگرفات اسژت، بژت دلیژل تاژ اد 

در  شاپاسژ بت سؤاالت ه لحاظ کردن توژامي  شوم گانم احبت

ج اهل مربوطت، مجووع فراهامي جژ اهل کژل رهسژااشای مژورد 

ه ماژادل  ماغیژر، شژوم گانم احبتبررسي باهجود تا اد ثابژت 

 .باش ميفراهامي  3501

 تغییژر( از میژان عوامژل مژؤثر بژر 0) شژوارهبت ج هل  توجت با

پایین بودن  ماغیراراضي کشاهرزی، بیشارین فراهامي بت  کاربری

فراهامژي ه سژ گ گرامژي  305تیوت مح ژوالت کشژاهرزی بژا 

فراهامي، تقاضژای بژاال بژرای زمژین  311کشاهرزی با  شایمهاده

جود درآم  مورد فراهامي ه ع م ه 321مسکومي، توریساي ه... با 

 کژاربری تغییژرعوامل مژؤثر بژر  ترینمهمفراهامي  350اماظار با 

 کشاهرزان بوده است. ازمظراراضي کشاهرزی شهرساان رشت 

اراضژي  کژاربری تغییژرعوامل اتا ادی کت در  ترینمهمیکي از 

 شژابخ  سژایر بژاکشاهرزی مق  دارد، تفاهت بخ  کشاهرزی 

دن بژازده ه تیوژت مح ژوالت بخ  مسژکن، پژایین بژو هیوهبت

خ وصاً بخ  خژ مات  شابخ بخ  کشاهرزی مسبت بت سایر 

ه مسکن است. باال بودن تیوت زمژین در محژ هده تحقیژه بژت 

تورکژ  جوایژت(، کوبژود ه رتابژت بژین ) زیژاددلیل تقاضژای 

در سطحي بسیار باالتر از میامگین کشور  کشاهرزی غیرکاربران 

 بژازمژین شژالیکاری  شکاار شرارزش  . تفاهت زیاد بیندارد ترار

بت موتایت مکامي ه دسارسي بت امکامات عوومي ه شرایط  توجت

تژا  205اطالعات پرسشگری بژین  اساس برمحیطي، می ان آن 

باشژ کت بژا توجژت بژت مژوارد فژو  ماغیر ميمیلیون ریال  155

 .دش ميزمین کشاهرزی را اف ای   کاربری تغییرامگی ه 

امژل مژؤثر بژر تغییرکژاربری اراضژي کشژاهرزی یکي دیگر از عو

کوچکي ه تطات تطات بودن اراضي است. مطابه جژ هل شژواره 

 گیریموومژت( میامگین ام ازه م ارع بویوه بژرم  در هاحژ شای 6)

درصژ   62اسژاس  ایژن بژرش ه کوي بی  از یک شکاار است. 

کژت اساسژاً بژرای خژود م ژرفي  شکاار هسات دارم  2کوار از 

طیف امژ ازه مژ ارع را در  ترینما اهل. این گرهه شوم ميتولی  

شکاژار  0شکاار ه مابقي تژا  1تا  2درص  م ارع بین  26بردارد. 

هسات دارم  ه بی  از این در موومت مورد بررسي مشاش ه مش ه 

اسژژت. کژژوچکي تطاژژات زراعژژي مژژ ارع در اغلژژ  مژژوارد بژژا 

ی رهبژره ماشي از امژ ازه ه عژ م توجیژت اتا ژاد شایمح هدیت

 .است
 

2931در شهرستان رشت در سال  موردبررسیروستاهای  هایبرداریبهرهتعداد و درصد  -6 جدول  

 3131های پژوهش، یافتهمأخذ: 

هکتار 2کمتر از  شرح هکتار 1-2  هکتار 9-1  هکتار 4-9  هکتار 5-4  هکتار 6-5  االهکتار به ب 6   مجموع 

یبرداربهره  
053 - - 9 34 13 93 42 تعداد  

 355 - - 2 8 49 29 39 درصد

 شایش یاژتشوچاین در مظرساجي از کشاهرزان، آمژان افژ ای  

در کشت ایژن  رغبايبيتولی  در یک شکاار برم  را عامل دیگر 

تولی  در  شایش یات( ترکی  7. ج هل شواره )داما ميمح ول 

ماژای   اساس بر. دش ميماوسط مشان  طوربتیک شکاار برم  را 

گرفان ش یات  مظر درب هن  3112اصل از پرسشگری در سال ح

سژهم را در  ترینمهمزمین )اجاره یا ش یات فرصت(، دساو دشا 

رایژ   شایش یاژتش یات تولی  برم  داشات است. بطوریکت از کل 

تومژان  555/007/1کژت ماژادل  کژاریبرم زمین  شکاار شردر 

گر اعم از کارگر درص  ش یات کار 0/11 ح هدبرآهرد ش ه است، 

ه هجین کژار ه ...  کار مشاءزمین ه امهار، کارگر  سازیآمادهبرای 

 درصژ  23 سژهم بژا. با  از میرهی کار، ش یات ماشژین باش مي

بودن مژ ارع ه عژ م دسارسژي بژت  کوچک دارای اشویت است.

 شایش یاژژتمااسژژ  مژژ ارع کوچژژک، در افژژ ای   آالتماشژژین

 چهارمسژژتباژژابراین م دیژک بژت مقژ  بسژ ایي دارد.  شژ هتوام

اسژت.  ایسژرمایتسژامي ه تولی  مربوط بژت عوامژل ام شایش یات

اعم از کودشای شیویایي، بذر  اییارامتشای م رفي ه سهم مهاده

حاضژر  حژال دردرص  بژرآهرد شژ ه اسژت.  23ه آب در ح هد 

کود ه سووم شیویایي ه ... بت دلیل  ازجولتکشاهرزی  شایمهاده

زیادی را بر کشاهرزان تحویژل  شایش یات ،اتا ادی یشاتحریم

آن ه میژ  ماآگژاشي  موت بژت. کوبود کود ه ع م توزیژ  کاا مي

زارعین از میژ ان م ژرا اسژاام ارد ایژن مهژاده باعژث م ژرا 

رهیت کود در تقویت زمین ش ه کت ج ا از ف همي غیراصولي ه بي

 سژاززمیاتم را ه دامن زدن بت ایجاد تقاضای کاذب کت خژود 

جبژت شوژراه آهرده اسژت.  محیطيزیستتاچا  است، مخاطرات 
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تيا  02کودهاي شييميایي در يیيري   رویهبيمصرف غيرعلمي و 

درصد بيش يز مصرف يستانديرد يست. همچو  سيایر کاههيا  02

یکي يز دهیل يیجاد پدیده قاچيا  در يمير تودييد و توزیيد کيود 

ول يست که موجب تفياو  شيميایي پرديخت یارينه به يین محص

 ييیارينيهقيمت عرضه محصول يز مجياري قيانوني و یيا قيميت 

بازير آزيد و نيز پایين بيود  قيميت محصيول در ديخيل  باقيمت

 بياستاد مرکزي مبارزه ) يستبا خارج گردیده  مقایسه درکشور 

 (.08 ص. ،5832کاه و يرز،  قاچا 

زیيد کيود در سياختاري تييمين و تو هايمحيدودیتبه  توجه با

به مقدير و در زما  معيين و هز   موردنيازبسياري يز مويرد کود 

درصيد يز  38و تقریبيا   گييردنميقيرير  کنندهمصيرفدر يختيار 

توزیييد نامناسييب و گرينييي کودهيياي  موردبررسيييکشيياورزي  

 .يندکردهشيميایي ري یکي يز مشکال  ذکر 

ود ملييي ميييزي  کيي سيي   در 5882 تييا 5832 هايسييالطييي 

 یافتيهکاهشمرتبيا   موردنيازنسبت به کود  شدهتيمينشيميایي 

-20/ 2درصد تحقق آ  بيه منفيي  5882که در سال  حدي به

يستا   کشاورزي جهادطبق يظهاري  رئيس  درصد رسيده يست.

 بيرهياي کشياورزي عيالوه هزینيه نهياده 5880گيال  در سال 

و بيا کمبيود مويجيه شيده  شيد به صددرصيديحدود  رشدي

 2/8يز بازير آزيد بيه  ري خود موردنياز هاينهاده ناگزیرکشاورزي  

 .يندکردهتهيهبريبر قيمت دودتي  2/2تا 
 هر مختلف در مراحل درکشت برنج  هایهزینه -7جدول 

 (2932-2931 زراعيسال ) هکتار

 3131های پژوهش، یافتهمأخذ: 

 نوع هزينه
مبلغ به 

 )ريال(

 نوع

هزينه   
ل(امبلغ به )ري  

ار سازی انهبرای آماده کارگر

 و زمين
000/000/2 000/000/30 درو   

نشاء کار کارگر  000/250/4 آوریجمع   000/500/2  

وجين کار کارگر  000/500/1 000/000/4 خرمنکوب   

000/450 کود شيميايي 000/400 حمل   

کشعلف  000/270 000/000/3 آب بهاء   

000/000/4 شخم يا تيلر  
هزينه 

 تبديل
000/200/4  

000/500/3 مزد آبياری    

ريال() جمع کل  000/070/10  

ميورد  برديري بهرهدرصد يز  38دهد که نشا  مي هابررسينتایج 

بررسي، تفاو  بازده زمين در بخش کشاورزي و مسکن ري یکيي 

 هابررسيي. ديننيدمييريضيي کشياورزي  کياربري تغييريز عويمل 

بريبر وديي  0ر بخش کشاورزي که نرخ بازده د يست آ حاکي يز 

 تغيييرو هميين يمير ينزييزه  باشدميبريبر  2/0در بخش مسکن 

، 5838، حکيميي) نمایيدمييريضي کشاورزي ري تشدید  کاربري

(. همچنين نرخ بازگشيت سيرمایه در بخيش مسيکن يز 28 ص.

 متغييرسيال  3تيا  8سال و در بخش کشياورزي يز  2/8تا  2/5

 هيابخشما  بازگشت سرمایه در سيایر يست. با توجه به يینکه ز

کوتاه يست، ریسک و خ ر ناشيي يز رویيديدهاي غيرمنتهيره در 

کيه  يسيت حياديو يیين در  گيايردميکمتر تيييير  هابخشيین 

 ماننييدخ يير  دهنييدهکاهشو نهادهيياي  هاسييازما و  هاشييرکت

بيمه و تيمين يجتماعي در ريب ه با کياهش خ ير يز  هايشرکت

، در صيورتيکه در بخيش کننيدمييشتر يستقبال ب هابخشسایر 

و  ميد ميا به يینکه زما  بازگشت سيرمایه  توجه باکشاورزي 

باشيييد و رویيييديدهاي غيرمنتهيييره ریسيييک بلندميييد  ميييي

و مصييارف در بخييش کشيياورزي بيشييتر يسييت،  گايريسييرمایه

خ يير يز بخييش کشيياورزي کمتيير  دهنييدهکاهش هايسييازما 

که عيد   گفت باید(. 28 ،ص.5838، حکيمي) کنندمييستقبال 

در بخش کشاورزي به دديل ریسک زیياد  گايريسرمایهجايبيت 

ناشي يز سياست حمایت منفي دودت يست. عليرغم  حدودي تاو 

سرمایه در بخش کشاورزي نسيبت بيه  وريبهرهو  کاريیييینکه 

 بيادیزر باهتر يست، يما توجه هز  به آ  نشده يسيت.  هايبخش

عويمل عد  جاب سيرمایه در  ترینمهمادب یادشده به م  توجه

 :دينست زیردر مويرد  توي ميبخش کشاورزي ري 

کنترل و تثبيت قيميت محصيوه  عميده کشياورزي همچيو  

برنج، چاي و ... در شريیط تورمي و يفيزيیش قيميت محصيوه  

محصييوه  کشيياورزي يز  گييايريقيمتيسييت.  کشيياورزي غييير

 نيدر بهرزي يسيت کيه در يیيري  کشياو هايسياست ترینمهم

در  گيايريقيمت. سياسيت شودميصحي  يز آ  يستفاده  طوربه

قيمت و حمایيت  ديشتننزهيیري  عمدتا  با هدف تثبيت و پایين 

بوده که در عمل منجير بيه تشيدید نيابريبري  کنندگا مصرف يز

کشور شيده يسيت،  هايبخشدرآمد در بخش کشاورزي با سایر 

 باشيدميييز قيمت تعاددي بازير  ترپایين شدهيعال  معموه  قيمت

 (.50 .ص ،5830مرسلي، )

درصييد يز  02کييه  يسييت آ ميييديني بيييانزر  هايبررسييينتييایج 

يز نامشخص بود  قيمت خرید تضيميني  موردبررسيکشاورزي  

بيه . زما  يندکردهبرنج و چاي يظهار نارضایتي  ویژهبهمحصوه  
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-ميي کشاورزي  بريي کشت گيريتصميمرکن مهمي در عنوي  

شياديکاري  يز  ویژهبيهحاضر نارضایتي کشياورزي   حال در. باشد

کيه سياسيت  حالدرعيندوگانه دودت يست. دودت  هايسياست

حميایتي  گونيههيچخودکفایي برنج ري پيش گرفته يست، وديکن 

توسيعه کشيت يرقيا   منهوربه. خرید تضميني کندنمييز توديد 

ویق کشاورزي  بريي کشت يین يرقيا  يسيت کيه پرمحصول و تش

آینيده  سيال دويگر مسئوه  سياست خودکفایي بيرنج ري بيريي 

خریيد تضيميني بيريي يطمينيا   هيايقيمتمدنهر ديرند، باید 

 هاآ که کيفيت  محصول پرخاطر کشاورز و توسعه کشت يرقا  

خریيد تضيميني بيريي  درويقيديست، يعال  شيود.  8و  0درجه 

شت و رسيد  به سياست خودکفایي يتخاذ شده يسيت توسعه ک

که يگر شريیط بازير مناسب باشيد، خریيد تضيميني بيه حيديقل 

قيمت خرید تضميني برگ سبز چياي نييز  خصوص در. رسدمي

درصد رشد ديشته باشد که يیين يمير  7در سال گاشته قرير بود 

برديشيت، يحيياو و همچنيين  هايهزینه به توجه بامحقق نشد. 

نرخ خریيد تضيميني بيرگ سيبز  ونقلحمل هايهزینهيفزيیش 

 نيرخ يخييرکشاورزي  نبوده يست. طي برناميه  ينتهار موردچاي 

بريبير يفيزيیش یافيت ودييکن، قيميت تضيميني  8تور  بيش يز 

يفزيیش  جهتبدینبريبر رشد یافت  8محصوه  يساسي کمتر يز 

سي    ناشيي يز بياه رفيتن هايهزینهقيمت محصوه  بخش، 

ري پوشش نديد. به همين دديل در نهرسنجي يز  هاقيمتعمومي 

درصد عد  درآمد مورد ينتهيار ري  70کشاورزي  محدوده تحقيق 

 .يندکردهيريضي عنوي   کاربري تغييردديل 

، همسيييویي و تيييويز  در بينيويقييدهمچنييين عيييد  يبيييا ، 

دودتيي ميرتبط بيا بخيش  هايگيريتصميمو  هاگايريسياست

رزي یکي يز عويملي يست که بخش کشاورزي ري بيا بحيري  کشاو

  هايسياسيتمويجه ساخته يست. در يین ريب يه هز  يسيت بيه 

يز  درصييد 8/82 کييهيزآنجایيدودييت يشيياره کيرد.  بينانيهغيرويقد

 باشيدميبيرنج  کشيت زیيريريضي کشاورزي شهرسيتا  رشيت 

 هايسياسيت(. دياي 5880شهرسيتا  رشيت،  کشياورزي جهاد)

 کياربري تغييرشاديکاري  در  گيريتصميمت تييير زیادي در دود

 جهياديريضي و یا تغيير يدزيوي کشيت ديرد. طبيق آميار وزير  

تن برنج در ديخيل کشيور تودييد  222/222/0ساهنه  کشاورزي

هيزير  822کنيد و نياز مصرف ديخليي ري نمي شود که کفایتمي

جيه بيه يرقيا  تن کسري باید يز محل ويردي  تيمين شود. بيا تو

تيين بييرنج  222/778/5کييه معييادل  5880ويردي  در سييال 

هزير تن نياز ديخليي يز ويردي  ري ميال   822، يگر رقم باشدمي

بريبير يیين  8عمل قرير دهيم، متوجه خويهيم شد که در حيدود 

بر يین مييزي   که ؛شودميرسمي ويرد کشور  صور بهرقم برنج 

 ري نيز بایستي دحاظ کرد.  ويردي  برنج يز مبادي غيرقانوني

شهرسيتا  رشيت  ویژهبهبه يینکه محور توسعه گيال  و  توجه با

، باشدميکشاورزي يست و محصول يستريتژیک يین من قه برنج 

غلط وزير  صنعت و معد  و تجار   هايسياستداي با توجه به 

برنج بدو  درنهرگرفتن نياز ويقعي در کشيور  رویهبيبريي ورود 

هياي رينيت  ديده شده باعي  شيده تيا مافيياي بيرنج يز يمتيازي

خاصي يستفاده کرده و آسيب جدي به يین محصول ويرد کنيد و 

درصيد  80به يینکه در يستا  گيال  و شهرستا  رشت  توجه با

، يگر يز کشاورزي  يین من قه باشدمي هکتار 0 زیر هابرديريبهره

د خويهيد شيد. حمایت نشود، روند تغيير کاربري يريضيي تشيدی

درصييد  82طبييق نهرسيينجي يز کشيياورزي  محييدوده تحقيييق 

درصيد ويردي   78دودت يز توديدي  مشابه ديخلي و  حمایتعد 

درصيد وجيود بانيدهاي  52محصوه  مشابه به قيمت کمتير و 

 تغييييرکشياورزي  و  ينزيزگييبيقاچيا  بيرنج و چياي ري عامييل 

 .دينندمييريضي زريعي  کاربري

مييزي  تودييد بيرنج در  5880دهيد کيه در سيال مي نشا  آمار

 بيرکه عيالوه  درصد کمتر يز سال گاشته بوده يست 82 ،من قه

درصدي  82 هايهزینهدودت يز برنجکاري ، يفزيیش  حمایتعد 

درصيدي قيميت سيم و يفيزيیش حيدود  82تا  02آب، يفزيیش 

 هايهزینيهصددرصدي کود شيميایي و غيره منجر بيه يفيزيیش 

، سيایت خبرگيزيري گييال ) يسيته برنج ديخلي شيده تما  شد

يز طرف دیزر يقدي  وزير  صنعت و معد  و تجيار  در (. 5880

کنتيرل بيازير موجيب تشيدید  باهدفتوزید برنج به نرخ دودتي 

يحتکار برنج و يفزيیش قيمت يین محصول در بازير شيده يسيت و 

فتيه و نهایتا  سود ناشي يز يین يفزيیش قيمت بيه جييب دهه  ر

 توجيه بيا بريي توديدکنندگا  ويقعي هيچ منفعتي نديشته يست.

نتيایج آزميو  همبسيتزي  موردبررسيييقتصيادي  متغيرهايبه 

ويبسته و تغييري  کاربري يريضي  متغير عنوي بهميا  يین عويمل 

مسييتقل و رسييم نمييودير پييريکنش،  متغييير عنوي بييهکشيياورزي 

ب همبسيتزي خ يي يستنباط کيرد کيه ضيری گونهيین توي مي

يست، بييانزر همبسيتزي  =5R2عويمل يقتصادي که ميزي  آ  

يريضي کشاورزي بيه عويميل يقتصيادي  کاربري تغييرخيلي زیاد 

 کياربري تغييرعامل در  ترینمهميست. بنابريین عويمل يقتصادي 

 .شوندمييريضي کشاورزي شهرستا  رشت محسوب 
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اراضي  ربریکا تغييرعوامل اقتصادی مؤثر بر  -8جدول 

 (2931سال ) رشتکشاورزی در روستاهای شهرستان 

 3131های پژوهش، یافتهمأخذ: 

 فراواني عوامل اقتصادی
 درصد

 فراواني

پایين بودن قيمت محصوالت 

 کشاورزی
522 522 

 38 588 کشاورزی هاینهادهگراني 

تقاضا برای زمين مسکوني، تجاری، 

 گردشگری، صنعتي
508 38 

رید برخي محصوالت عدم تضمين خ

 پایين محصوالت گذاریقيمتو یا 
88 02 

دولت از توليدات مشابه  حمایتعدم

 داخلي
88 82 

واردات محصوالت مشابه به قيمت 

 کمتر
552 78 

 72 522 کشاورزی کار زیادمشقت 

و پراکنده بودن  قطعهقطعهکوچکي و 

 اراضي
20 03 

برنج و ) کاالوجود باندهای قاچاق 

 چای(
05 52 

 70 523 عدم وجود درآمد مورد انتظار

 58 02 قيمت باالی سوخت

در مراحل  آالتماشينهزینه باالی 

 کاشت، داشت و برداشت
88 22 

نداشتن تخصص کافي در کار 

 کشاورزی
82 22 

 - 5232 مجموع
 

اراضري  کراربری تغييررعوامل اجتماعي مؤثر برر .  1. 4

 کشاورزی:

بييردير شهرسييتا  رشييت نشييا  رهبه 522 يزنتييایج نهرسيينجي 

تحت تييير عاميل يقتصيادي بيشيترین  هايمهاجر دهد که مي

تيکيد ديرند که  مسئلهبه يین  برديري بهرهفريويني ري ديرد و همه 

آ  بياه بيود   تبدبههاي کشاورزي و کمبود درآمد، گريني نهاده

و پایين بود  قيمت محصيوه  کشياورزي و... موجيب  هاهزینه

کشاورزي و نتيجتا  فروش زميين و مهياجر   کار در ينزيزگيبي

 بييرديري بهرهدرصييد يز  02بييه شييهرها شييده يسييت، همچنييين 

ناشيي يز کمبودهياي يجتمياعي و  هيايمهاجر به  موردبررسي

بنایي چو  مريکز آموزشيي، بهديشيتي، آب، بير ، ريه يشياره زیر

سيي . هز  بيه ذکير يسيت کيه درروسيتاهاي ميورد برريندديشته

 هابررسيکمبودهاي فو  وجود نديشته یا در حديقل بوده يست. 

روسيتایي در محيدوده  هيايمهاجر کيه رونيد  دهيدمينشيا  

کارگريني ري بريي  سختيبه ديري زمينيست که  حدي بهتحقيق 

. در برخيي نقياط شهرسيتا  کننيدميپيدي  هایشا زمينکشت 

در يختييار  ري بيه قيميت تييخيري هایشيا زمينرشت، مادکيا  

 .دهندمي زيرعا  قرير

کياري و نصيفهري به شيوه  هایشا زميندرصد نيز  22در حدود 

جاري برخي مادکا  زمين حتي  يرسال. کنندميبري کشت سهم

کاري هم يفريدي ري بريي زريعت برنج پيدي نکيرده و نصفه شرطبه

مهمي که در  مسائلزیر کشت نرفته يست. یکي يز  هایشا زمين

مشهود يسيت، يتيالف  موردم ادعهمن قه  برديريبهرهحدهاي وي

کوچک  برديريبهرهدر ويحدهاي  هانهادهمنابد، نيروي ينساني و 

 80کيه قيبال  يشياره شيد  گونيههما توأ  با تعدد ق عا  يست. 

هکتار زمين ديشيته  0کمتر يز  موردبررسي برديري بهرهدرصد يز 

 87. در حيدود گيرنيدميو در نها  زريعيي خيرده ميادکي قيرير 

نوع نها  زريعي خرده مادکي ري عامل رکود  برديري بهرهدرصد يز 

 58. همچنيين ديننيدمييريضي  کاربري تغييرکشاورزي و عامل 

کوچک بود  ق عا  ري ناشي يز قوينين يرث و  برديري بهرهدرصد 

. ديننيدمييريضيي زريعيي  کياربري تغيييریکي يز عويمل مهم در 

 بيرديري بهرهدرصد  80که  يست آ همچنين حاکي يز  هابررسي

سييال سيين  22درصييد بيياهي  80بييوده و  سييويدکمو  سييويدبي

و  پایريریسيک، ب وریکه هميين عويميل باعي  عيد  يندديشته

بيوده و يز دينيش و تکنوديوني نيوین آنيا  ري  هانوآوريپایرش 

نتي و سي هايشيوهعمدتا  با  هاآ ساخته يست. توديدي   بهرهبي

و معمييوه  مبتنييي بيير  شييودمي بييرديريبهرهتجربييي  صييور به

 عنوي بيه. نيروي ينسياني ري باشدنميساهنه مدو   وبودجهبرنامه

به بزرگ بود  بعد خانوير کيه  توجه باو  کنندميعامل کار تلقي 

، به علت کمبود سيرمایه، فرآینيد باشدمينفر  8عمدتا  در طيف 

دهيد کيه يیين ميويرد يز ایه تيرجي  مييتوديد کاربر ري بيه سيرم

 .  باشدميکشاورزي سنتي  هايمشخصه

درصد به روند رو به رشيد تفکييک و  7در نهرسنجي يز زيرعين 

يريضي کشاورزي ناشي يز صدور غيرقيانوني مجيوز  کاربري تغيير

قانو  حفظ کاربري يريضي  جامعيتعد . نقض و يندديشتهتيکيد 

  و عد  برخورد قياطد بيا متخلفيين يند جريئمزريعي و باغي و 

قوينين و مقرري  حفظ کاربري، ويگايري سهل و آسا  خيدما  

ججيو تسهيال  يز طرف يديري  يريئه خدما  عميومي بيه صياحبا  
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 تغییدرو واحدههای مسدنوني قا ده م دو   هاکارخانهتأسیسات، 

اراضي  کاربری تغییر رویهبيا  مواردی است که به رونه  کاربری

  ده است.دامن 

 موردبررسدي بردارانبهرها   درصه 22ها همچنین در نظرسن ي

هادی روسداایي  هایطرحغیر انوني در حو ه  هایکاربری تغییر

شدود ناشدي مدي ا آن ا. این مشنل داننهميرا یني ا  مشنالت 

 عهدهه بدردر حدو ه طدرح هدادی  کداربری تغییدرکه تشخیص 

در ایدن  تواندهنمياراضي  گذارده شهه و مهیریت امور هادهیاری

ماده یک  دانون حظد   5اصالحیه  اساس بر مینه دخالت کنه. 

کاربری اراضي  راعدي و بداغي، اراضدي داخدل مهدهوده  دانوني 

روسااهای دارای طرح هدادی مودو ، مشدمول ضدوابح طدرح 

هادی بوده و ا  تمام ضوابح مقرر در این  انون مساثني هسانه 

جا ه دخالت را به سا مان امور اراضي ا گونههیچو مراجع  ضایي 

 هداباغاصالحیه  انون حظ  کاربری اراضدي  راعدي و ) دههنمي

و اعضددای شددورای  هددادهیاریبرخددي ا  (. 7/8/7885موددو  

نیز در واگذاری و قدرو  اراضدي  راعدي  هابخشهاریروسااها و 

بدا دالالن و بدورس بدا ان  گیدردميغیر انوني صورت  طوربهکه 

خدود  هدایدهیاریناری داشاه تا ا  این طریق بدرای  مین هم

 کداربری تغییدردرآمهی کسب کننه. اراضي کده ا  ایدن طریدق 

اسدت و  رسدمي سدنهیاقاه و تبهیل به ویال شهه معموالً بدهون 

ققح ممهور به مهر دهیاری روسااست کده در  هاآنبرگه قرو  

ساي ا  غیرم ا  بای هایکاربری گونهاینصورت ا هام به تخریب 

سدایت خبرگدزاری جدام ) کردطریق م لس م و  ال مه را اخذ 

 (.7832جم، 

یک عامدل  عنوانبهاجاماعي مورد بررسي ماغیرهای به  توجه با

اراضدي کشداور ی، نادایز آ مدون همبسدا ي  کاربری تغییردر 

 =R2 711/2بیان ر ضدریب همبسدا ي بسدیار کدم بده میدزان 

جامعده  بدردارانبهرهی ا  . در تهقیقات میهاني و پرسش رهست

نمونه کامالً مشهود است که تأکیه آنان عمهتاً معطوف بر عوامل 

 .باشهميا اوادی 

 (2991رشت)سال  شهرستاناراضي کشاورزی در روستاهای نمونه  کاربری تغییرعوامل اجتماعي مؤثر بر  -9جدول 

 3131های پژوهش، یافتهمأخذ: 

 درصد فراواني عوامل اجتماعي

اجرت تحت تأثیر عامل اقتصادیمه  752 722 

 22 82 مهاجرت تحت تأثیر عامل کمبودهای اجتماعي و زيربنايي

سوادیکمو  سوادیبي  38 22 

سال به باال( 05) کشاورزسن   88 82 

خرده مالکي() زراعينوع نظام   722 1/22  

8/78 22 قوانین ارث  

اراضي کاربری تغییرنقض قوانین   72 1 

رح هادی روستايياجرای ط  82 22 

 - 887 جمع

   اراضي کشاورزی: کاربری تغییرطبیعي مؤثر بر  عوامل .9.4
کده عوامدل طبیعدي  دون  اسدت آنمطالعات ان ام شهه حاکي ا  

توپوگراقي  مین، شرایح قیزیني ومورقولدويی خداو و... ا  عوامدل 

 کشدداور ی مهسددو  هددای مینعمددهه در میددزان حاصددلخیزی 

روسداای مدورد مطالعده نشدان  52ر میهاني د هایرسيبرشونه. مي

روسداا در  8روسداای مدورد مطالعده در دشدت و  81دهه کده مي

 پاینوه وا ع شهه است.

 قزایندههکه در  نده دهده اخیدر رشده  است آنحاکي ا   هابررسي

 شددهتبهدر ارتظاعددات البددر   کدداربری تغییددرجن ددل تراشددي و 

وگراقي منطقدده، شددرایح بدده توپدد توجدده بددااسددت.  یاقاددهاقزایش

و خاکشناسي و شدرایح ا لیمدي و بداال بدودن شدهت  شناسي مین

های مخر  نیدز قزوندي یاقاده ساعاه و... شهت سیل 28های بار 

عالوه بر خسارات جاني و مالي موجب خاکشدویي  مسئلهاست. این 

و قرسایش خاو، کاهش تهری ي مواد آلدي و کداهش حاصدلخیزی 

بده مو عیدت  توجده بداهقیق شهه است. خاو کشاور ی مههوده ت

 ویژهبهسال  یهاماهمهاوم در اکثر  هایبارنهگيجغراقیایي منطقه و 

در قوددل کاشددت، داشددت و برداشددت بددرنز، هرسدداله خسدداراتي 

 شود.به کشاور ان وارد مي ناپذیرجبران

درصه  8/88که  است آنحاکي ا   بردارانبهرهناایز نظرسن ي ا  

درصه تخریب قیزیني و بیولويیني  8/88 عامل قرسایش خاو،

درصه عامل توپوگراقي و شیب تنه و نهایااً  8/21خاو و 

حاصلخیزی خاو و  کاهش برمخر  را ا  عوامل مؤثر  هایسیال 
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. ال م به ذکر است داننهمياراضي کشاور ی  کاربری تغییرنای اًا 

ام خ مهتکوتاهناشي ا  سیل به تلظات و خسارات  های یانکه 

 رویهبي به دلیل تخلیه هارودخانهآ   کیظیت تغییرگردد، نمي

 هایقاضال های مسموم به انواع مواد شیمیایي کشاور ی،  هنش

 مهیطي یستمن ر به آلودگي  مهتطوالنيصنعاي و مسنوني در 

، بنهیتراس باعمهتاً کشاور ان  ایکوهپایه. در روسااهای گرددمي

،  همچنین برخي کننهميت برنز را مهیا  مین موردنیا  برای کش

ماعهد، ا   هایسیال ا  شالیناران برای کاهش خسارات ناشي ا  

آن دیرتر است، اساظاده  کردن نشاءانواع مناسبي ا  برنز که  مان 

که کشاور ان ساکن در  دههمينشان  هابررسيکننه. مي

اسبي روسااهای پاینوهي عمهتاً به باغهاری که ال وی کشت من

برای سطوح شیبهار است تمایل دارنه. ناایز آ مون همبسا ي بین 

اراضي حاکي ا   کاربری تغییر ماغیرهایطبیعي و  ماغیرهای

. بطورینه ضریب همبسا ي باشهميهمبسا ي ماوسح این عوامل 

518/2 R2= دههميرا نشان. 
اراضي در  کاربری تغییرعوامل طبیعي مؤثر بر  -25جدول 

 (2991سال ) رشتهرستان روستاهای ش
 3131های پژوهش، مأخذ: یافته

 درصد فراوانی عوامل طبیعی

 8/72 05 توپوگرافی

 8/18 25 تخريب فیزيکی و بیولوژيکی خاک

 1/11 05 فرسايش خاک

 - 385 جمع

. نقش قانون حفظ کااربری اراضاي زراعاي و بااري در 4.4
 حفاظت از اراضي:

رویدده اراضددي یني و تغییددر بيرویدده شهرنشددبدده رشدده بي توجدده بددا

 دوانین مدرتبح بدا  اجدراکشاور ی و نیدز عدهم انسد ام و ضدمانت 

کشاور ی،  انون حظ  کاربری اراضي  راعدي و بداغي در  های مین

 1مدداده،  8ایددن  ددانون دارای  توددویب گردیدده. 87/8/7818 تداری 

 هایبا ن ریاست که علیرغم  هایيدساورالعملو  نامهآئینتبوره و 

بددا هم دارای ایراداتددي  7/5/7885توددویب اصددالحیه در تدداری  و 

 .  باشهمي

اراضدي در  کداربری تغییدراین  انون هرگونه دادن م دو   موجببه

دبیرخانه کمیسیون جهداد کشداور ی اسدت. ایدن  عههه بر هااساان

تشنیل جلسده داده و اعضدای  کشاور ی جهادکمیسیون با ریاست 

، مدهیر امدور اراضدي، رئدیس ر یکشداو جهدادآن ماشنل ا  مهیر 

 عنوانبدهو یک نظدر   یستمهیحسا مان راه و شهرسا ی، مهیرکل 

 نماینهه اساانهار است. 

در مدوارد »( این  دانون  ندین آمدهه اسدت  7( ماده )7در تبوره )

اراضي  راعدي و بداغي بده عهدهه کمیسدیون  کاربری تغییرضروری 

میسدیون موفدا اسدت، . ایدن کاستالذکرقوقمرکب ا  نماینهگان 

فرف مهت دو ماه ا  تاری  دریاقدت تقاضدا یدا اسداعالم نسدبت بده 

 (.782 ص. ،7881)اباذری قومشي،  «صهور پاس  ا هام نمایه.

در همین راساا اطالعاتي ا  امور اراضي شهرساان اخذ شدهه اسدت 

که ماأسظانه به دلیل عهم همناری این سا مان، اطالعدات مربوطده 

ه است و با دوره  ماني مورد بررسي در این پدژوهش کامل ارائه نشه

همپوشاني نهارد، ولي همین اطالعات مههود خود گویدای ایدرادات 

 و نقض کامل این  انون است. 

اطالعات اخذ شهه ا  امور اراضي شهرسداان رشدت، طدي  اساس بر

(  انون حظ  کداربری 7) ماده( 7، طبق تبوره )7885-7832دوره 

 5325/822مدورد بده مسداحت  7282غي تعدهاد اراضي  راعي و با

 داده است. کاربری تغییرهناار در شهرساان رشت 

، هاگلخاندهاحدها  »( این  انون آمدهه اسدت  7) ماده( 8در تبوره )

، پرور  ماهي و سایر تولیدهات کشداور ی و هامرغهاری، هادامهاری

صددنایع تنمیلددي و غددذایي در روسددااها، بهیندده کددردن  هددایکارگاه

. شدودنميمهسدو   کاربری تغییرتولیهات بخش کشاور ی بوده و 

موارد مذکور ا  شمول این ماده مساثني بدوده و بدا رعایدت ضدوابح 

 هااسداان کشداور ی جهداد هایسدا مانبا مواققدت  مهیطي یست

 .«باشهميبالمانع 

تدا  7885 هایسدالاین تبوره در شهرساان رشدت طدي  موجببه

هنادار م دو   3258/7223 مسداحتد به مور 7128تعهاد  7832

 اخذ شهه است. کاربری تغییر

 آن بر هایياصالحیهسال ا  توویب این  انون و الهاق  78باگذشت 

اسدت کده  شدماریبيولینن  انون مذکور دارای ابهامات و ایدرادات 

اراضي کشاور ی همچنان ادامده  رویهبيباعث شهه تغییرات منرر و 

 ایرادات این  انون به شرح  یر است  ترینمهمداشاه باشه. 

، هاگلخاندهمهسو  نشهن و مساثني کردن احها   کاربری تغییر -

ماهي و سایر تولیدهات کشداور ی و  پرور  ،هامرغهاری، هادامهاری

 مداده( 7) تبورهصنایع تنمیلي و غذایي در روسااها ا  ) هایکارگاه

(7.)) 

ي و باغي بدرای سدنونت اراضي  راع کاربری تغییرمساثني کردن  -

ا   بداریکمارمربدع ققدح بدرای  522شخوي صداحبان  مدین تدا 

در اصدالحیه  بضداعتبي انون ب ای مالنین  2عوارض موضوع ماده 

 (  انون.2) ماده( 7تبوره )



 723        ...                               ی اراضيکاربر رییتغبررسي عوامل مؤثر بر                         سال سوم                  

مساثني کردن اراضي داخدل مهدهوده  دانوني روسدااهای دارای  -

 مداده( 5) طرح هادی موو  ا  کلیه ضوابح مقرر در  انون )تبودره

 ( الها ي(.7)

درصه  یمت رو  اراضي و باغدات مدذکور بدا احاسدا   82وصول  -

 دانون(  2مداده ) درآمدهار    مین با کاربری جهیه با دیه کسدب 

و  87/8/7818مودوبه  هاباغ) انون حظ  و کاربری اراضي  راعي و 

 (.7/8/7885الها ات و اصالحات 

خودوص بدرآورد د یدق  حاضر یندي ا  ابزارهدای مهدم در حال در

اسدت. در  ایمداهوارهتغییرات کداربری اراضدي کشداور ی، توداویر 

 و 82 هدایسدال Land sat 7 ایمداهوارهمقایسه تطبیقي تواویر 

ا   هداآن، آمار حنایت ا  تغییرات قاحشدي دارد کده بسدیاری ا  32

و نهادهای دولاي دور مانهه است و ار دام ارائده شدهه  هاسا ماندیه 

 بخددش کددو ني ا  تغییددرات کدداربری غیرم ددا  را نشددانرسددمي 

 دهه.مي 

داده شهه  کاربری تغییر( تعهاد و مساحت اراضي 77) شمارهجهول 

نشدان  32تدا  85 هایسدالبه تظنیدک م دا  و غیرم دا  را طدي 

 .دههمي

مدورد  8582که ا  جهول مشخص است، طي این دوره  گونههمان

 تغییدرهنادار  8832/7828اعم ا  م دا  و غیرم دا  بده مسداحت 

امدور ) استدر اراضي  راعي شهرساان رشت صورت گرقاه  کاربری

کده  دههمينشان  هابررسي(. ناایز 7832اراضي شهرساان رشت، 

و  7داده شهه در  الب تبودره  کاربری تغییرمساحت اراضي  کل ا 

(  انون حظ  کاربری اراضي  راعدي و بداغي کده معدادل 7ماده ) 8

درصدده در  الددب  5/28، در حددهود هسددتهناددار  5553/7532

مسدنوني بدوده و  هایشدهروصنعاي، مسنن مهدر و  هایشهرو

 کداربری تغییدرت اری، اداری و ویدال و ...  هایکاربریمابقي جهت 

اراضدي کده  کداربری تغییدرداده شهه است. یني ا  تقاضاهای مهم 

، شدودميمطدرح  کشداور ی جهدادعمهتاً در دبیرخانه کمیسدیون 

صنعاي  هایشهروتوسعه  منظوربهاراضي  کاربری تغییرمربوط به 

که در صورت توویب بخش مهمدي  هایيطرح ا جملهجهیه است. 

، مودوبه دادمدي کداربری تغییدرشهرساان رشدت را  هایجن لا  

رشدت  ندین  صنعاي شهرتوسعه  خووص دراست که  3/72/85

 صدنعاي هرشداخاواص با یمانهه  مین طرح توسدعه »آمهه است  

هنااری مربوط ماناسب با تنمیدل  2888رشت مطابق طرح جامع 

« رشت واگدذار گدردد. صنعاي شهرو اشغال آن به سا مان مسئول 

 رار بود جهت احدها   همچنین (.7885 )م لس شورای اسالمي،

هزار اصله درخت  طدع و  22 صنعاي شهرواحه پاروشیمي در این 

خریددب گددردد کدده بددا جن لددي سددراوان ت هایعرصددهبخشددي ا  

صورت گرقت و مغدایرت آن بدا  82سال  خرداد درهایي که واکنش

 (.7881خطیبي،) شهموا ین  انوني، عملیات آن ماو ا 

 داده شده به تفکیک مجاز و ریرمجاز  کاربری تغییرتعداد و مساحت اراضي  -22جدول 

  2930-2995 هایسالطي 

 7832 ،مأخذ  امور اراضي شهرساان رشت
یکاربر تغییر                           (1) ماده( 1مجوز کمیسیون تبصره )  (1) ماده( 4مجوز کمیسیون تبصره )   جمع غیرمجاز 

1831سال   
 212 17 358 732 تعداد

هکتار() مساحت  0323/82  0100/00  8855/8  3110/303  

1831سال   
 3105 385 222 131 تعداد

هکتار() مساحت  2802/312  3873/815  7555/2  3020/205  

1831 سال  
 000 381 150 302 تعداد

هکتار() مساحت  7027/32  7025/328  1002/08  8020/715  

1833 سال  
 072 325 717 777 تعداد

هکتار() مساحت  1170/35  3221/33  2020/38  3222/752  

1831 سال  
 123 03 330 317 تعداد

هکتار() مساحت  3325/32  8201/30  7211/12  7800/778  

1811 سال  
 312 35 83 18 تعداد

هکتار() مساحت  0537/33  3037/035  0100/30  3503/020  

 جمع کل
 8131 141 1113 1441 تعداد

هکتار() مساحت  1111/811  1114/1441  1381/484  8811/1348  
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 گیریو نتیجه بحث .0

ای ای، پرسشنامهبررسي ناایز حاصل ا  پردا   تواویر ماهواره

 اخیدرکه طي دهه  است آنسناد و مهارو سا ماني حاکي ا  و ا

 در سرعتبهاراضي کشاور ی شهرساان  مساحت 7832-7882

 بده 82 سدالهناار در  21/31288 ا بوده و  کاربری تغییر حال

یاقاه اسدت، همچندین ا  کاهش 32 سالهناار در  21/88522

 25/8827شهرسداان نیدز طدي ایدن مدهت  هدایجن لوسعت 

 وسدا ساختکاساه شهه است. در مقایسه سطح مساحت  هناار

 هناار اقزوده شهه است. 38/72228شهه 

 آنبیدان ر  بدردارانبهرهناایز مشاههات میهاني و پرسشد ری ا  

عامل تغییر کاربری اراضي  راعدي و جن لدي  ترینمهمکه  است

راهنارهای این پدژوهش بده  ترینمهم. باشهميعوامل ا اوادی 

  باشهيمشرح  یر 

ها و هزینده مهودول عداملي اسدت کده اقزایش  یمت نهاده -7

شدود. ایدن همواره موجب اقزایش  یمت تمام شهه مهوول مي

که نرخ اقزایشدي تدورم سداالنه در  گیردمينشأت  ا آن ا مسئله

و اجدرای سیاسدت آ ادسدا ی  یمدت  طرفا یدکا اواد کشور 

هدا  یمت نهاده ر  ا برها ا  طرف دی ر، همواره بعضي ا  نهاده

باشه. ثابت بودن نرخ ار  همدواره و هزینه مهوول تأثیرگذار مي

. بندابراین گدرددميسبب کاهش  هرت ر اباي ایدن مهودوالت 

ها سبب یارانه نهاده کردن ههقمنهکه دولت با  شودميپیشنهاد 

کشداور ی حمایت ا  بخش تولیه شود تا آثدار تدورمي بدر بخش

مهووالت را کاهش دهه. آ ادسا ی  یمدت  هزینه تولیه ویژهبه

 راعدي بده خداطر کداهش  مهووالت برها و کاهش یارانه نهاده

کیظیت مهوول و کداهش عملندرد در هنادار مهودول، سدبب 

 شددودکدداهش میددزان مزیددت نسددبي مهوددوالت کشدداور ی مي

 (.21  7882)عبهاللهي، 

ههقمندده ا   صددورتبهدولددت  هددایحمایتشددود توصددیه مي -2

تي که مزیت نسبي باالتری دارنه، بیشار شهه تدا عدالوه مهووال

بر توسعه کشت این مهووالت همچون برنز و  ای و بده پیدرو 

آن اساظاده بهینه ا  منابع و عوامل تولیه شرایطي قراهم آیه تدا 

  ابلیت ر ابت با مهووالت وارداتي اقزایش یابه.

 ی، حمایاي دولت ا  مهووالت کشاور هایسیاستدر مورد  -8

دهنده، کشورهای پیشرقاه دنیا، یارانه را به مهودول نهدایي مي

 ایدران درها )بذر، کود، سم و...( کده  یرا پرداخت یارانه به نهاده

 غیرسا ی برای ای اد رانت، تبعیض ، به دلیل  مینهشودمياجرا 

 .ص ،7882عبدهاللهي، ) اسدتای ناکارآمه منابع و... شیوه بهینه

22.) 

به اجدرا گذاشداه  هایسیاستهن به حمایت مؤثر، برای رسی -8

شهه بایه سا گاری ال م با ینهی ر را داشاه باشنه. ایدن موضدوع 

بایست م موعده که برای حمایت ا  مهوول مي سا دميآشنار 

 یک بر. تمرکز گیرد رارمي مهنظر سیسامي صورتبه هاسیاست

 طوربدهدی در و یدا  هایسیاسدتسیاست و به قراموشي سپردن 

رسدیهن بده اهدهاف را  تنهانده هاسیاسدتم زا دیهن هریک ا  

 طوربه هاسیاست، بلنه اجرای سا دميمشنل و حاي غیرممنن 

تهاخل  که گرددميم زا و لهاظ ننردن دیهگاه سیسامي باعث 

آیه که ممنن است درنهایدت برآینده  وجود به هاسیاستدر اثر 

 نمایدهیه مهوول اعمدال یک اثر منظي را بر تول هاسیاستکلي 

 مثال شعار خودکظایي در تولیه عنوانبه(. 87  7882عبهاللهي، )

 رویدهبيو ا  طرف دی در واردات  طرفا یکبرنز ا  سوی دولت 

هدا، گذاری پدایین، تو یدع و عرضده نامناسدب نهادهبرنز،  یمت

را ا  بدین  کدارانبرنزاست که ان یدزه  ضهونقیضي هایسیاست

 راعدي را در بسدیاری ا   های مین کاربری تغییربرده و سرعت 

 شهرساان رشت اقزایش داده است. ا جملهمناطق شمال 

مناسب  حمایاي هایسیاستبه نقش اساسي اعمال  توجه با -5

ها در اقزایش تولیهات بخش کشداور ی، و تخویص بهینه یارانه

بیمه مهووالت کشداور ی،  گسار حمایاي  ابزارهای درتنوع 

و  حواد  ،ا کاراقاادگيبیمه ) روساائیان قراگیرنظام بیمه  ای اد

 شود.مي پیشنهاد( با نشسا ي

کو ک و پراکندهه بدودن بخدش وسدیعي ا  اراضدي  راعدي  -2

باشده، ایدن منانیزاسیون کشاور ی مي توسعه درمانعي  جوارهم

های اجاماعي و ققهي همچنان پابرجا خواهده امر به دلیل ریشه

این مشنل با درنظرگرقان ابعاد ققهي، حقدو ي،  هاینن م ربود، 

جهان کده درسایرکشدورهایعرقي و مقاضدیات  مداني همان ونه

در بخش کشاور ی ایران  انهکردهراهناری پیها  مسئلهبرای این 

مثال در قرانسده، آلمدان و سدوئه  دوانین  عنوانبهنیز حل شود. 

ا  قدوت بعده  کده اسدت شدههتهوین ایگوندهبهمربوط بده ار  

ذکور  رارگرقاده و  ویژهبهوالهین،  مین در اخایار قر نهان ارشه 

کشت به یني ا  قر نهان، سود و عوایه آن بدین کلیده  سپردن با

 هدایدارائيشود. یا ایننه با درنظرگرقان دی در ورثه تقسیم مي

شود که با رضایت ورا ،  مدین مي گرقاه تومیمماوقي، طوری 

به این ترتیدب  و ؛به اقراد دی ر برسه هاائيداربه یک نظر و بقیه 

، اتومبیل و کارخانه هماننهشود تا  مین تمهیهاتي انهیشیهه مي

 نشود.  طعه طعهاشخاص،  هایدارائيدی ر 

، منظوربدهگوناگون  مین  هایکاربریتعیین و تثبیت  انوني  -1

 جکاربری، نوع برمالنیت  مین و تأکیه  سر براجانا  ا  درگیری 
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مقاضدیات دروندي  بدر بنداگیری  یمت  مین کشداور ی شنل 

ترکیب عوامل تولیه، ا اوداد کشداور ی و سدودآوری در بخدش 

 (.  72 ،7882 ،، مهربانیان و احمهپورکاخني)اشرقيکشاور ی

بهددره پددایین بدده  بددا نددرخ هددایيوامشددود دولددت، توصددیه مي -8

نظدارت کشاور ان اخاواص دهه تا عملیات حظافت ا  خاو بدا 

کارشناسان خاکشناسي به مورد اجدرا درآیده. همچندین قدراهم 

کشداور ی و سدا ی  مینهایآوردن بسار مناسب جهت ینپار ه

توسدعه نظدام  سا  مینه توانهمياراضي  شهن خردجلوگیری ا  

 باال باشه. وریبهرهمنانیزه و 

تر و اصالح  دوانین موجدود و برخدورد وضع  وانین با دارنهه -3

 و  اطع با ماخلظین. شهیه

و  ریزیبرنامدهو نهادهای ماولي امدور  هاسا مانهماهن ي  -72

 کشداور ی جهادو ارت  هایسیاستعمراني با  هایطرحاجرای 

 در  مینه حظافت ا  اراضي کشاور ی.

ای واردات بدرنز جهددت حمایددت ا  اعمدال مقددررات تعرقدده -77

 ایراني. کارانبرنزو  کارانشالي

 برنامه جامع آمایش سر مین.تهوین  -72

 ها:يادداشت
1- Chapin & Kaiser 

2- Heimlich  

3- Caldas, Walker, Arima, Perz, Aldrich & Simmons 

4- Jafar Garrousi& Chandrashekara 

5- Chatterjee & Nijkamp 
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Abstract 
Purpose: Now a day uncontrolled land use changing is one of the major challenges in agricultural 

section in Iran. Hence a big part of agricultural lands turned out of production cycle. Rasht County 

as one of prepared agricultural areas of Iran faces the same challenges. The main objective of this 

investigation was to recognize effective factors affecting land use changing in that area and to 

propose some proper solutions. 
Methodology: The study method was analytical and descriptive method which analyzed economic, 

social, and natural variables as effective factors on land use changing. In this study, 50 villages out 

of 294 ones in Rasht township which were located in both highlands and lowlands and experienced 

the largest land use changing during last decade were chosen on the basis of cluster sampling 

method. In every village some families were selected randomly on the basis of Morgan table hence 

150 families were summarizing total population.  

Findings: Rasht Township has begun in recent years, especially from 1990. According to the 

satellite data, from 2003 to 2013, 35042 hectares of agricultural lands which were of the most 

prepared agricultural lands, and also 4832 hectares of forests and pastures have been changed. 

Effective factors on land use changing reviewed by economic variables framework (such as 

expensive agricultural inputs, low market price of agricultural productions, etc.), natural (such as 

topography, physical and biological degradation of soil, etc.) were analyzed. According to the 

results, the land use changing problem in this township is mostly affected by economic factors 

therefore when we recognized these factors we can provide suitable solutions.  
Research Limitation: The most important limitation in this study was the lack of detailed 

information and statistics of the amount of land use changing have done by the governmental 

organizations in Rasht County. 

Practical implications:  No overall study of agricultural and forests land use changing in Rasht township 

was conducted using satellite data and analyzing effective factors like this study during recent decades. 
Original/Value: Innovation of this paper is that in recent decades by processing satellite images in 

two time periods and as well as analysis of the factors affecting the agricultural and forest land in 

the city of Rasht, comprehensive research has been done 
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