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 چکیده

 .گیرندگذاری زمین و کاربری اراضی برای اهداف توسعة پایدار مورد استفاده قرار میرزشها، اسامانة ادارة زمین با محوریت ثبت مالکیت امروزه هدف:
شدن دالیل تقطیع اراضی ، بررسی چگونگی روند تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در محدودة مورد مطالعه و روشنحاضر هدف از پژوهشبنابراین، 

 باشد، است.که موجب کاهش راندمان تولیدات محصوالت کشاورزی می

( GISو باا اساتفاده از ساامانة اات اات جغرافیاایی   است تحلیلی توصیفی روش نظر از و کاربردی هدف نظر از مطالعه این در تحقیق روشروش: 
  های مختلف مطالعه و بررسی شود. تغییرات کاربری اراضی زرا ی در روستای دستجرده از دیدگاه

تغییار کااربری ( هکتار 614/216 درصد از کلّ اراضی  4/21حدود ( 1377-1390در این محدوده، ای دورة آماری   نتایج نشان دادند که ها:یافته
ترین تغییرات در محدودة راه ارتباای اتفّاق افتاده اسات. همنناین، شود و بیشرا شامل می( قطعه 394 درصد از کلّ قطعات  76/23داده است که 

 درصد از مساحت کل اراضی را به خود اختصاص داده است.. 9/9های زرا ی به تاکستان مربوط است که تغییرات کاربریترین تغییرات کاربری به بیش
 3/11در صد از کلّ قطعات این روستا تغییر مالکیت داده و همننین،  72/48های کاداستر محدودة مورد مطالعه نشان دادند که ارزیابی تغییرات نقشه
 انددر صد از کلّ قطعات از دو یا چند قطعه به یک قطعه تبدیل شده 7/2به دو یا چند قطعه تقسیم شده و  در صد از کلّ قطعات

 هاایسوءاساتفاده و روستا، کاهش تعارضات در مالکیت و تصرف حقّ شدنروشن سبب به اقتصادی و اجتما ی افزایش امنیت راهکارهای عملی:

-نقشه کشاورزی فاقد کردن اراضیدارکشور، شناسنامه روستاییان میان در اسناد ثبت اهمیت و مالکیت ایگاهشخصی، ترفیع ج و ملّی منابع از احتمالی

 صورت نگیرد. آسانیبه کشاورزی اراضی کاربری شناسنامة ثبتی و در نهایت، تغییر و های کاداستر

هستند؛ ولی این تغییرات در همه جا یکسان نبوده؛ بلکه باه صاورت  های محیط پیرامون ما در حال تغییر و تحوّلبسیاری از پدیدهاصالت و ارزش: 
-ها و مراتع، توسعة زمینرفتن جنگلها، توسعة شهرها، ازبینها ی کشاورزی یا کاهش آنها از میان مزارع کشاورزی، توسعة زمینها و راهاحداث جاده

 شود.های حاشیة شهر برای مقاصد مختلف دیده می
 ، سامانة اات ات جغرافیایی، دستجرده.اداستر زرا ی، ارزیابی تغییرات، مدل تحلیل تصویریکها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1
 . بیان مسأله1. 1

 ،منبع تمام نیازهای بشری و فعالیت محلّ گاه وزمین زیست

ریزی هرگوناه برناماهن دارد. در زندگی انساارا باالترین اهمیت 

هااا، مظاااهر و پدیااده مربااوطداشااتن اات ااات  ،زماایندربااارة 

 مستلزمای آوری این اات ات مقوله. جمعاستقات زمینی متعلّ

ساامانة سیساتم اات اات باه مادیریت در  ،نهایت است که در

. (17، ص. 1389شاااود   لاااوی پنااااه، تهااای منجغرافیاااایی 

، یابی بااه آنباارداری و دسااتبهره دهی ایاان اات ااات وسااامان

خواهاد داشات کاه در دنیاا باه نیاز ی راجامع و منسجم سامانة

، ص. 1389اسات   لاوی پنااه، اات ات زمینی معروف  سامانة

 یاا بخاش یک پیشرفت و توسعه  وامل ترینمهم از یکی .(4

 نحاوة اسات. اات اات از بهینه استفادة توانایی اجرایی، نظام

 چگونگی به مربوط نحوی به اات ات ارائة و پردازش نگهداری،

 باه مادیریت این انجام که قدرچههر و است مدیریت اات ات

-می شده،آوریاات ات جمع از پذیرد، صورت ایشایسته نحو

مانة ثبات، از ارف دیگر، ایجاد ساا. ای کردبهینه استفادة توان

در بساایاری از  اجتمااا ی -یکای از اصااول زیربنااایی اقتصااادی

بودن ایجاایی کاه ابازار توساعهکشورها تلقّی شده است؛ تاا آن

اقتصادی امروزه باه اثباات رسایده  -لحاظ اجتما ی کاداستر به

(. از ایان رو، حتّای در کشاورهای 7، ص. 1385است  یوسفی، 

های کاتن گذارینیز سارمایه یافته دارای سامانة کاداسترتوسعه

گیرد  پیونادی، کاداستری صورت می برای ایجاد تحوّل در نظام

 (14، ص. 1379

اراضی زرا ای در جهاان، در ااول گذشات زماان در اثار  

خوش تغییراتی باوده های سیاسی و انقتب دهقانی، دستقدرت

ها با ث افزایش وسعت واحدهای زرا ی و در که در بعضی از آن

ها شاده دیگر، با ث کاهش وسعت اراضی و پراکندگی آن بعضی

توسعه، موجب است. انجام اصتحات اراضی در کشورهای درحال

های بزرگ مالکان که به اورگروهی کشات شده است که زمین

شدند، به زار ان صاحب نسق واگذار شود و آنگاه باا گارفتن می

ود. ایان مالکیت اراضی نسبت به فروش و واگذاری آن اقادام شا

های زرا ی هار کشااورز در چنادین نقطاة امر پراکندگی زمین

روستا را موجب شده است. با توجه باه گذشات زماان و وجاود 

مسائلی گوناگون از جمله قاانون ارث، تغییار الگاوی زرا ای در 

محدوده، نیاز مالی کشاورزان، اراضی کشاورزی، موجب تغییرات 

 است.مؤثری در مدیریت اراضی کشاورزی شده 

گذاری انسان باه محایط ای مهم از تاثیرکاربری زمین نمونه

ریاازی (. از ایاان رو، باارای برنامااه17، ص. 1379است حساانی، 

وکاربری زمین و تحوالت آن، الزم است  وامل تاثیر گذار به آن 

تغییار (. 473، ص.2000؛  1لاونگلی  شناسایی و ارزشیابی نمود

استفاده از زماین، کاه لزوماا  کاربری اراضی، یعنی تغییر در نوع 

تغییر در سطح زمین نباوده، بلکاه تغییار در تاراکم و مادیریت 

زمین بوده است. این تغییرات نتیجه فعال و انفعااالت پینیاده 

 وامل متعددی نظیر سیاست، مدیریت، اقتصاد، فرهنگ، رفتاار 

 چون مسائلی به 2انسانی و محیط است. سیستم اات ات زمین

 این منابع تخصیص و زمین قطعات اات ات حفظ و نگهداری

 الوصاول باودنسهل مجماوع در و افاراد تاک تک به قطعات،

 ابزاری  نوان به هاسامانه این گونه پردازد.می زمینی اات ات

 نیاز روند.می شمار به کشورهای مختلف جهان در توسعه برای

و  توساعه بارای اراحای،  دنیاا سراسار در زمینی اات ات به

 سوی از منابع این کاهش و ارف یک از محدود ابیعی ابعمن

 نظر. کندمی تشدید را محدود منابع زمینی این مدیریت دیگر،

کشاورهای  در جمعیات غیرمعقوالناة و ساابقهبی رشاد باه

 مشاهده نیز ابیعی منابع بر ایفزاینده توسعه، فشارهایدرحال

باوده  رحمطا مناابع مهام این از  نوان یکی به زمین .شودمی

 در البد.می را خود خاص مدیریت هایسامانه است. از این رو،

 را مشاهده کنترل از هایی خارجمثال توسعه،کشورهای درحال

باا  افارادی کنایم کاهمتحظاه مای را ماواردی و کنایممای

ندارناد.  های  نیاز داشاته، افارادی بسازا خواری درآمدیزمین

باه دلیال  نااگونگو هاایکااربری کشاورها ایان در همننین،

 هایساامانه باودننامتناساب مصرف یا الگوهای بودننامناسب

شاوند می باه کاار گرفتاه زمینی، به روشی غیرمعقوالنه تصرف

(. در الگااوی جدیااد، و ااایف اصاالی 12، ص. 1385 یوساافی، 

ای از دادن مجمو ااهماادیریت زمااین، ادارة زمااین، سااازمان

تبادیل اارح، ثبات  برداری وهای مسؤول برای نقشهنمایندگی

، 1999، دیال و مکتگلاین  گذاری زماین اسات.زمین و قیمت

الگوی مدیریت زمین بارای پشاتیبانی کاردن توساعه (. 16ص. 

، 2005پایدار اراحی شده است.  انمارک، ویلیامسون و واالس، 

 بارای مناابع تارینارزش باا زمین اینکه به توجه (. با12ص. 

 زماین روی هایثروت تمام امخ ماده  نوان به و هاستانسان

 و زماین از ماوثر استفاده بررسی مساله .آیدمی حساب به نیز

 زمین اداره و به توسعه مربوط هایریزی برنامه نیز و آن منابع

دارد  جهاان در ااوالنی آن ساابقه صااحبان با زمین ارتباط یا

 (.5؛، ص. 1380 کتنتری؛ 
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ع مالکیت اراضی های کاداستر زرا ی برای شناسایی نونقشه

بنادی، شناساایی کشاورزی، شناسایی اراضای و برمبناای قطعه

قلمرو زرا ی و مرتعی و شناسایی اراضی دیم و آبای باه صاورت 

هااای مسااؤول نظیاار: سااازمان جهاااد ای از سااوی سااازمانلکااه

کشاااورزی و آب، سااازمان ثباات اسااناد و امااتک و ادارة منااابع 

، صاص. 1386بیاوکی، گیرد  موسوی ابیعی استان صورت می

تواند اات ات جامعی درباارة مالکیات و ها می(. این نقشه10-6

ریزی تواند در برناماهنوع محصوالت کشاورزی ارائه دهند که می

اقتصادی و شناخت منابع موجاود در محادوده و قلمارو زرا ای 

روستاها استفاده شود. با توجه به گذشت زمان و وجود مساائلی 

قانون ارث، تغییر الگاوی زرا ای در محادوده،  گوناگون از جمله

-نیاز مالی کشاورزان، اراضی کشاورزی دچار تغییرات زیادی می

تواند نقاش ماؤثری در مادیریت شود و ارزیابی این تغییرات می

اراضی کشااورزی داشاته اسات. بناابراین، در ایان پاژوهش باا 

 هاایاستفاده از اات ات موجود در این زمیناه؛ همانناد  کا 

هاای زمینای باه بررسای ای و برداشاتهوایی و تصاویر ماهواره

های کاداستر زرا ای محادودة اراضای کشااورزی تغییرات نقشه

روستای دستجرده از توابع شهرستان اارم پرداخته خواهد شاد 

و  واملی مانند تغییر شاکل قطعاات، تغییار ناوع محصاوالت و 

ر اثار ارث از کاربری اراضی قطعات زرا ی و مالکیات و تغییار د

جمله مواردی است که محدودة مورد مطالعه ای مقطع زماانی 

  مورد بررسی قرار گرفت. 1390-1377

هدف از این پژوهش این اسات کاه باا  اساتفاده از ساامانه 

( تغییرات کاربری اراضای زرا ای در GISاات ات جغرافیایی  

 های مختلف مطالعه و بررسی شود.روستای دستجرده از دیدگاه

 در همین راستا اهداف زیر مد نظر می باشد.

بررسی چگونگی روند تغییرات کاربری اراضای کشااورزی  .1

ای دوره آماری مورد بررسی در محادوده ماورد مطالعاه بارای 

 مدیریت بهینه منابع روستایی

روشن شدن دالیل تقسیم قطعات بزرگ زرا ی به قطعات  .2

اضی کشاورزی کوچکتر از برای جلوگیری از قطعه قطعه شدن ار

تواند کاهش راندمان تولید کشااورزی و تناوع زرا ای در که می

 یک مجمو ه اراضی کشاورزی با ث شود.

هاای زرا ای در آشکار سازی کاهش یاا افازایش کااربری .3

 محدوده مورد مطالعه از برای مدیریت بهینه روستایی.

در نهایاات، یااافتن راهکارهااای مناسااب باارای ماادیریت و  .4

در محادوده و ارائاة پیشانهادهای  ملای بارای استفادة بهیناه 

ریزان روساتایی از اهاداف مهام ایان پاژوهش اراحان و برنامه

 است.

 سؤاالت پژوهش

االتی باه شارح ؤسا ،به موارد مذکور در این مطالعه توجهبا 

 است: ذیل مطرح

چه  واملی با ث تغییرات در کاربری زرا ی در محدوده  -1

 مورد مطالعه شده است؟

هاای کاداساتر زرا ای و توان با اساتفاده از نقشاهمی آیا -2

ای بار اراضای هاا، مادیریت بهیناهارزیابی تغییارات سااالنة آن

 کشاورزی محدودة مورد مطالعه داشت؟

  . پیشنیۀ نظری تحقیق2. 1
ارزیابی و نظارت بار »ای با  نوان( در مقاله2003  3احدنژاد

تم اات ااات تغییاارات کاااربری زرا اای بااا اسااتفاده از سیساا

های پرداخته است و از روش« جغرافیایی در روستای خوشه مهر

 GISو با استفاده ازروش تحلیل تصویری ارزیابی تغییرات؛ نظیر 

شده در محدودة خوشة مهر به بررسی و ارزیابی تغییرات حادث 

پرداخته است و به این نتیجاه دسات یافتاه اسات کاه اراضای 

شاود. دچاار تغییار و تحاوّل مای بارداریدر اثر بهره کشاورزی

درصاد از  40همننین، به این مهم دست یافته است کاه تنهاا 

تناوب الگوی کشت مربوط باوده اسات  گرفته بهتغییرات صورت

دیگر مرباوط ها باه یاکدرصد بقیه به تبدیل سایر کاربری 60و

 است.

کاداستر »در مقالة خود با  نوان (، 2004  5اربن  و پیتک 

قارن دورنمااای  19ه  نااوان یاک کلیاد باارای درک با 6اراضای

 هاااای کاداساااترنقشاااه« انداز فرهنگااای اسااالوونیچشااام

"franziscean" 19در قارن  را به  نوان یک کلید برای فهام 

کردن انداز فرهنگای اسالوونی بررسای کارد و باا مقایساهچشم

های کاداستر با کاربری جاری زمین کامت  مصمم شدند که نقشه

انداز فرهنگای روساتایی اتفااق افتااده ویژه در چشمتغییراتی به

کاردن ترین گرایش  ماومی در اسالوونی را ترکاست که  مده

های کشاورزی دانسته که یک برخاورد بازرگ روی جلاوة زمین

در مقالة خود با ( 2005  4بارلیبا  انداز داشته است اهری چشم

هااای مسااطحاتی در کاداسااتر باارای تشااکیل و روش» نااوان 

دادن حقااوق مالکیاات باار روی اراضاای کشاااورزی در سااازمان

های مسطحاتی در کاداستر برای تشاکیل از روش« روستای بارا

دادن حقوق مالکیت بر روی قطعات اراضی کشااورزی و سازمان

در روستای بارا در کشور رومانی استفاده کارد و نتاایجی کاه از 
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هیازات و این تحقیق حاصل شد، نشاان داد کاه اساتفاده از تج

 های جدید برای ثبت قطعات موجب مالکیت است.روش

نقاش اات اات »در مقالة خود با  نوان  (2006  7یانگ هو

« کاداستر برای مادیریت بهیناة زماین زرا ای در کارة جناوبی

تارین مناابع دانساته سرزمین را متعلّق به ملّات و یکای از مهم

هاای ماالی است. با درک کامل از موقعیت مالکیت زمین، نهااده

توان به زمین به  نوان وثیقاة مبتنای بار ارتبااط اات اات می

دقیق زمینی توجه کرد و این ارزش زمین را افزایش خواهد داد. 

همننین، مدیریت منظّم زمین، ایان امکاان را خواهاد داد کاه 

تصمیمات اداری صحیحی گرفته شود که این تصمیمات مبنای 

سااوی دیگاار، سااامانة  باار اات ااات شاافاف و مسااتند اساات. از

اات ات جغرافیایی مبنا و زیربناای تجزیاه و تحلیال فضاایی و 

در ( 2007میتریوساکا و دیماوا  هاای چندگاناه هسات. تجزیه

باه « انواع ثبت اراضی زرا ی در کاداستر»خود با  نوان  تحقیق

های کاداستر مقدونیه پرداختاه بررسی انواع ثبت زمین در نقشه

آورده، مشخص کارده اسات کاه  ملبه هایاست. ابق بررسی

( ثبات اماتک اباق قاانون ثبات 1929-1990های  ای سال

درصاد  5درصد ایان قلمارو تثبیات شاده اسات و در  95روی 

 های ثبتی وجود نداشته است.داده مانده،باقی

 تحقیق شناسیروش. 2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2 

ااارم ان های شهرساتدهستان دستجرده یکای از دهساتان

این دهستان براساس سرشماری  مومی نفوس و مساکن  .است

خانوار  2083روستای دارای سکنه و  13شامل ، 1390در سال 

روساتای دساتجرده در ااول  نفر بوده اسات. 7309و جمعیت 

و در ارتفاع  51′و 36°و  رض جغرافیایی  57′و  48°جغرافیایی

تا در ساال متری از سطح دریاا قارار دارد. جمعیات روسا 400

درصاد باوده اسات 4/1نفر بوده با نرخ رشد 1014برابر با 1390

 (.2 شکل 

 
 نقشۀ موقعیت دهستان دستجرده -1شکل 

 1390مأخذ: مرکز آمار ایران، 
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 . روش تحقیق2. 2
رد وهای ماهای کاداستر سالدر این تحقیق برای تهیة نقشه

ایاان  1:10000هااای هااوایی ( از  کاا 1377-1390بررساای  

هاای سازی  ک محدوده استفاده شده و بعد از تبدیل و رقومی

هااوایی بااه نقشااه،  ملیااات زمیناای باارای برداشاات اات ااات 

هاای کاداساتر صاورت گرفات و در ای مربوط به نقشهخصیصه

( GIS  هاا در سیساتم اات اات جغرافیاایینهایت، پایگاه داده

 هاای،طهاای موجاود، در محایتحلیل نقشهوتجزیه ایجاد شد. و

AUTO DESKMAP،ARC GIS ،IDRISI،  .صورت گرفات

 چااونهم هااایی؛افاازارهااای کمّاای از نرمباارای تحلیاال داده

EXCELL ,SPSS شااده از و باارای ارزیااابی تغییاارات حادث

 Crosstab ارزیااابی تغییاارات نظیاار روش آماااری هااایروش

 (.1استفاده شده است  شکل 

 
 2011ی کشاورزی روستای دستجرده ای اراضنقشۀ تصویر ماهواره -2شکل 

 1390 گوگل ارث، مأخذ:

 . مبانی نظری تحقیق 3
تقسیم یک ناحیه به منااق ویژه برای تعیین مرزهای معیّن 

کاربری »های مختلف در هریک از این منااق یا براساس فعالیت

، ص. 1384شاود  منشای زاده و خوشاحال، گفته مای« اراضی

هاای اراضای، چگاونگی پدیاده (. موضوع مطالعاات کااربری92

 بارداری از آن اسات  بلاورس،های گوناگون بهرهزمینی و روش

(. سیاست کاربری اراضی در اتحادیة اروپا باا یاک 6، ص. 1994

ابتکاااری اساات کااه باارای  GIS شناساای مشااخص برپایااةروش

ریزی و کاربری اراضی بنا شده از اتخاذ تصمیم در برنامه حمایت

زی و تغذیة آلبانی فراهم کرده اسات. ایان است و وزارت کشاور

اند و ها و ابزار کاربردی در سه بخش آزمایشی معرفی شدهروش

شرق کشور به کاار گرفتاه شادند. غرب، مرکز و جنوبدر شمال

هااای محاارّک تغییاارات تغییاار کاااربری اراضاای یکاای از نیاارو

شود و بناابراین، در محیطی در سطح جهانی محسوب میزیست

ایدار باید به آن توجه شاود. از ایان رو، تحلیال سانّتی توسعة پ

کاربری اراضی و درک فرآیندها و راهکاری ترجیحای تغییار، از 

اتخاذ تصمیم مذکور برای کاربردهای ملکی پیشرفته، محتمل و 

 ماایر و کناد محیطی در آینده حمایات مایبرای اهداف زیست

در هار  گیاری نظاام کااربری زماینشکل(. 5، ص. 2004ترنر، 

هاا و ها در فعالیاتجامعه و نحوة تقسیم اراضی و استفاده از آن

ای از خدمات مختلف، بازتاب و برآیند  ملکرد متقابل مجمو اه

 واماال و نیروهااای مختلااف محیطاای، اقتصااادی، اجتمااا ی، 
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(، تغییار 145، ص. 1387سیاسی، حقوقی و غیره است  سرور، 

ساازهای مساکونی، واختها و مازارع باه سکاربری اراضی از باغ

که کاهش زیبایی ابیعای موجاب تجاری و خدماتی، ضمن این

انجاماد. شود، به کاهش تولیدات کشاورزی و دامای نیاز مایمی

این تغییر همننین، در بروز سوانح ابیعی؛ مانند سیل و راناش 

(. 312، ص. 1387زمین در روستاها مؤثر بوده است  رضاوانی، 

چه که کاربری اراضی اید در ارتباط با آنتنوع قابل توجهی از  ق

 دهد، هست. سامانة گستردة اات ات کااربری ملاکتشکیل می

الملای به  نوان اصول راهنماا، کاه دو اصال آن در ساامانة بین

 پذیرفته شده است، به شرح ذیل است:

گردد و ( کارکرد که به هدف اقتصادی کاربری اراضی برمی1

کاربری اراضی را در یک ابقاة واحاد  می تواند بسیاری از انواع

 بندی کند.گروه

گردد که در نوع مشاابهی از ( فعالیت که به فرآیندی برمی2

تر مراتبی پاااییندهااد و در سااطوح سلسااهمحصااول نتیجااه می

شده با تجربة زیاد در دو استفاده شده است. این مفاهیم پذیرفته

وریاو، مطالعة موردی به دسات آماده اسات  یانسان و دی گرگ

  (.9، ص. 2004و  2003

های کاداستر زرا ای از بارای شناساایی ناوع مالکیات نقشه

بناادی، اراضاای کشاااورزی، شناسااایی اراضاای باار مبنااای قطعااه

شناسایی قلمرو زرا ی و مرتعی و شناسایی اراضی دیم و آبی به 

ساازمان  :هاای مساؤول؛ نظیارای به وسیلة ساازمانصورت لکه

زمان ثبت اسناد و امتک و اداره منابع و آب، سا جهاد کشاورزی

تواناد اات اات ها مایگیرد. این نقشهابیعی استان صورت می

جامعی درباره مالکیت و نوع محصوالت کشاورزی ارائه دهند که 

ریزی اقتصاادی و شاناخت مناابع موجاود در تواند در برنامهمی

 محدوده و قلمارو زرا ای روساتاها ماورد اساتفاده قارار گیرناد

 (.1، ص. 2003 احدنژاد، 

 های تحقیق. یافته4
کاربری اراضی محدودۀ موورد مطالعوه طوی  . بررسی1. 4

 ( 1377-1390دورۀ آماری )
هاای کاداساتر محادودة شده بر روی نقشههای انجامبررسی

 1304دهناد کاه تعاداد کالّ قطعاات از مورد مطالعه نشان می

افازایش  1390قطعاه در ساال  1658به  1377قطعه در سال 

تارین تعاداد قطعاات اراضای در هار دو دوره باه یافته که بیش

ترین تعداد قطعات باه کااربری کاربری زرا ی مربوط بوده و کم

(. باا مقایساة دو دوره 1شده مربوط است  جدول اراضی ساخته

کنیم که بیشترین تغییرات، به کاربری زرا ای باوده مشاهده می

 47/61باه  1377د در ساال در صد اراضی موجاو 18/79که از 

رسیده است که این تغییرات یاک روناد  1390در صد در سال 

دهاد؛ ولای باا کاهشی را در اول دورة مورد بررسای نشاان می

-کنیم که کااربریآمده مشاهده می ملهای بهتوجه به بررسی

اند. در ایان های دیگر، روند افزایشی را در اول این دوره داشته

هاای شده نسابت باه کااربریهای ساختهربریمیان، افزایش کا

تار باوده کاه  لّات اصالی آن خریادوفروش اراضای دیگر بیش

داران در این محدوده است که باا خریاد اراضای زرا ای سرمایه

روستاییان با قیمت باال، افازایش تعاداد کارخانجاات صانعتی و 

( 4( و  3اناد. اشاکال  صنایع تبدیلی در محدوده را با ث شاده

ندگی کاربری اراضی روستای دستجرده را ای دورة آمااری پراک

 .دهندنشان می 1390-1377

 

 (1377-1390های اراضی کشاورزی روستای دستجرده )تعداد و مساحت کاربری -1جدول 
 1390مأخذ: محاسبات نگارنده، 

 نتتتتتنوع ر

 نوع کاربری

 ی

 ترانسبت تغیی 131390سال  1377

تعداد 

 قطعات

مساحت 

 ار()هکت

 درصد

 )مساحت(

تعداد  

 قطعات

مساحت 

 )هکتار(
 در صد درصد

 -71/17 47/61 32/613 987 18/79 84/749 1022 زراعی

 +94/8 67/9 57/96 139 73/0 99/6 14 شدهساخته

 +/07 47/9 42/94 195 40/9 22/89 137 باغ

 +69/8 39/19 14/193 337 70/10 20/101 131 تاکستان

  100 45/997 1658 100 25/947 1304 جمع
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 (1377نقشۀ پراکندگی کاربری اراضی کشاورزی روستای دستجرده ) -3شکل 

 1390مأخذ: نگارنده، با استفاده از اات ات جهاد کشاورزی، 

 
 1390نقشۀ پراکندگی کاربری اراضی کشاورزی روستای دستجرده  -4شکل 

 1390زی، مأخذ: نگارنده، با استفاده از اات ات جهاد کشاور

هاای زرا ای در دهد که روند کاهش کاربریها نشان میبررسی

هاا باه کااربری محدودة مورد مطالعه بیشتر به  لّت تبدیل کااربری

کنی، ماکااارونی، آرد، پاکشااده؛ ا اام از کارخانجااات ساابزیساخته

صنعت و دامداری بوده است که  لّت اصالی ایان تغییارات بیشاتر 

نایع و همننین، وجاود تاوان بااالی اراضای وجود مواد اولیه این ص

چون انگور اسات کاه کشاورزی این روستا در تولید محصوالتی؛ هم

افزوده در اثر فروش و صادرات کشامش باه کشاورهای ایجاد ارزش

دیگاار در محاادودة مااورد مطالعااه را با ااث شااده اساات. افاازایش 
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دهندة آن اسات کاه در آمده در تعاداد قطعاات نیاز نشاانوجودبه

کشای در باین اراضای محدودة مورد مطالعه با ایجااد ساد و کاناال

آبی کشااورزان و باغاداران تاا حادّی کااهش کشاورزی، مشکل کم

یافته و با ث افزایش قیمت زمین در این محدوده شده اسات و باه 

هاای خاود را باه قطعاات همین دلیل، بعضی از کشااورزان زماین

 ند.اتر تقسیم و به شخص دیگر فروختهکوچک

 . تغییرات در کاربری اراضی2. 4

کاربری اراضی از جمله مواردی است که در ااول زماان در 

شاود. خوش تغییر و تحوّل میاثر  وامل انسانی و ابیعی دست

های بعضی از این تغییرات به تبدیل اراضی کشاورزی به کاربری

ها هاا و تاکساتانشده و صنعتی یا باغدیگر؛ نظیر اراضی ساخته

-بوط است که این تغییرات معموال  به صورت تدریجی رخ میمر

دهد. روستای دستجرده نیاز از ایان تغییارات محفاوظ نماناده 

( نشاان داده 3( و شکل  2شده در جدول  است. تغییرات ایجاد

 شده است. 

 (1377-1390تغییرات کاربری اراضی کشاورزی روستای دستجرده ) -2جدول 

 1390 ،مأخذ: محاسبات نگارنده

 مساحت )درصد( مساحت )هکتار( تعداد قطعات نوع تغییرات نوع کاربری

ی
اع

زر
 

 9/58 2/585 946 فاقد تغییرات

 1/3 9/30 64 شدهزرا ی به ساخته

 8/2 1/28 64 زرا ی به باغ

 9/9 5/98 170 زرا ی به تاکستان

ی
اغ

ب
 

 3/5 6/52 48 فاقد تغییرات

 1/2 3/21 31 باغ به زرا ی

 9/0 9 19 شدهاغ به ساختهب

 1/1 3/11 26 باغ به تاکستان

ه 
خت

سا

ده
ش

 
 2/6 6/61 119 فاقد تغییرات

ن
تا

س
اک

ت
 

 7/0 7/6 11 تاکستان به زرا ی

 3/0 8/2 8 شدهتاکستان به ساخته

 4/0 8/3 13 تاکستان به باغ

 3/8 8/82 141 فاقد تغییرات

 100 6/994 1660 جمع 

آماده و باا مقایساة نقشاة کااربری  ملهای بهابق بررسی

در این محادوده، اای دورة آمااری  Cross tab اراضی از روش

 614/216درصاد از کالّ اراضای   4/21( حدود 1390-1377 

هکتار( در اول دورة آماری ماورد بررسای تغییار کااربری داده 

قطعاه( را شاامل  394در صد از کلّ قطعاات   76/23است که 

کنایم کاه آمده، مشااهده مایدستبه نتایج بهشود. با توجه می

ترین تغییرات در محدودة راه ارتباای اتفّااق افتااده اسات. بیش

بنابراین، تغییراتی که در این محادوده اتفّااق افتااده، باه  لّات 

وجود راه دسترسی مناسب به شهرهای ااراف اسات کاه با اث 

ایان شده بعضی از افراد این شاهرها نیاز باه خریاد اراضای در 

( 5تغییر کاربری دهند. شاکل   محدوده مبادرت کرده، اکثرا  نیز

پراکندگی منااق تغییریافتة کاربری اراضی روستای دساتجرده 

 دهد.نشان می 1377-1390های را ای سال
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 1377-1390نقشۀ پراکندگی مناطق تغییریافتۀ کاربری اراضی کشاورزی روستای دستجرده  -5شکل 

 1390رنده، با استفاده از اات ات جهاد کشاورزی، مأخذ: نگا
 

 (1390-1377تغییرات کاربری اراضی در روستای دستجرده )هکتار() -3جدول 

 1390مأخذ: محاسبات نگارنده، 

 نوع کاربری زراعی شدهساخته باغ تاکستان جمع

 زراعی 81/589 61/34 16/28 29/98 677/750

 شدهساخته 35/0 15/45 0 0 56/45

 باغ 23/21 77/8 61/61 39/11 71/102

 تاکستان 67/6 93/2 76/3 61/82 13/96

077/995 29/192 53/93 46/91 
06/618 

 
 جمع

( کاه 3دهناد در جادول  شده نشاان مایهای انجامبررسی

هاای زرا ای باه ترین تغییرات کاربری به تغییرات کاربریبیش

 3/98اراضای   درصد از مساحت کل 9/9تاکستان مربوط است، 

قطعه از کلّ قطعاات را باه خاود اختصااص داده  171هکتار( و 

رسد که این تغییرات در وهلاة اوّل باه کااهش است. به نظر می

رسانی به اراضی محدودة ماورد آبی با ایجاد سد و آبمشکل کم

هااای بتناای و در وهلااة دوّم ناشاای از کشاایمطالعااه بااا کانااال

زایش صانایع تبادیلی در ایان سودآوربودن محصول انگاور و افا

تار وجاود ماوادّ اولیاة ایان محدوده است.  لّت اصالی آن بیش

صنایع و همننین، وجود توان باالی اراضی کشاورزی این روستا 

افازوده چون انگور است که ایجااد ارزشدر تولید محصوالتی هم

در اثاار فااروش و صااادرات کشاامش بااه کشااورهای دیگاار را در 

تارین تغییارات با ث شده اسات؛ اماا کم محدودة مورد مطالعه

های اراضی محادودة ماورد مطالعاه باه شده در کاربریمشاهده

ساخته مربوط شاده اسات کاه های تاکستان بهکاربری تغییرات

قطعاه از کالّ  8هکتاار( و  9/2درصد از کلّ اراضای   3/0فقط 

قطعات را به خود اختصاص داده است.  لّت اصلی این تغییارات 

تر در اثر ساخت خانه و یا ویتهای کوچک و بخش، بیش در این

هاا باه ها است که اخیرا  مالکان تاکساتانبزرگ در بین تاکستان

تر و همننین، ایجاد یک محیط تفریحی برای دلیل امنیت بیش

خانوادة خود به حصارکشی و ساخت ویات در باین ایان اراضای 

وسااعت  کننااد کاه تغییار کاااربری اراضای و کااهشاقادام مای

شاوند های تاکستان و یا باغی در این محدوده، با ث میکاربری

نو ی تغییرات منفای تلّقای کارد کاه گونه تغییرات را بهکه این

رفتن بخشی از اراضی کشاورزی و باغی روستا شاده بینبا ث از

 (.6است  شکل 
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 1390وستای دستجرده های تغییریافته به باغ در اراضی کشاورزی رنقشۀ کلّ کاربری -6شکل 

 1390مأخذ: نگارنده، با استفاده از اات ات جهاد کشاورزی، 

بورداری در روسوتای . بررسی وسعت واحدهای بهره3. 4

 1390-1377های دستجرده طی سال
 88/68،  1377شاود کاه در ساال ( مشاهده می4ابق جدول  

اراضای درصد( از کلّ مالکان اراضی کشاورزی محدودة مورد مطالعاه، 

درصاد از کالّ اراضای کشااورزی  85/31هکتار باوده کاه  1تر از کم

 5در صاد از مالکاان، اراضای بااالی  51/1شود، محدوده را شامل می

در صد از کل اراضای کشااورزی محادودة  65/16اند که هکتار داشته

تعاداد مالکاان اراضای  1390شود. در سال مورد مطالعه را شامل می

درصاد کالّ اراضای  02/31درصد بوده کاه  91/65 هکتار، 1تر از کم

دهند کاه آمده نشان می ملهای بهشود. بررسیمحدوده را شامل می

الای  1( تعداد مالکان دارای 1377-90ای دورة آماری مورد بررسی  

هکتار افزایش یافته و در بقیة ابقاات تعاداد  10تر از هکتار و بیش 2

 ایان اای ماالکیخرده شادّت گربیاان مالکان کاهش یافته است که

هکتاار اای  10تار از که سهم واحدهای بزرگاست، حال آن هاسال

درصاد 10 /30درصاد باه حادود  27/9همین دورة زمانی از حادود 

بایش  1390افزایش یافته است. در محدودة مورد مطالعة ما در ساال 

دارناد و  هکتاار 1تر از درصد از واحدهای زرا ی وسعتی کم 02/31از

شود. مساألة مهام درباارة برداری می مدتا  به صورت اختصاصی بهره

تعداد قطعات در اختیار یاک خاانوار معایّن روساتایی اسات. اگرچاه 

ممکاان اساات از لحاااظ کمّاای، زمااین کااافی در اختیااار خانوارهااای 

روستایی قرار داشته باشد؛ امّا یا به تعداد قطعات زیادی پراکناده و یاا 

شود. بر این اساس، امکاان کشات اقتصاادی یبه چند قطعه تقسیم م

پاذیر نیسات. گیری از دانش فنّی در بسیاری از موارد امکانآن با بهره

های بندی مالکان را براساس وسعت اراضای در ساال( ابقه4جدول  

 دهد.نشان می 1390-1377

 1377-1390بندی مالکان براساس وسعت اراضی طبقه -4جدول 

 1390نده، مأخذ: محاسبات نگار
 1390سال  1377سال 

وسعت 
 اراضی)هکتار(

 درصد تعداد مالکان
مساحت 
 )هکتار(

 درصد
تعداد 
 مالکان

 درصد
مساحت 
 )هکتار(

 درصد
درصد تغییرات 

 مالکان

 -83/0 02/31 47/309 91/65 580 85/31 65/301 88/68 551 1تر از کم
2-1 162 25/20 44/239 28/25 200 73/22 51/274 52/27 24/2 
5-2 75 38/9 35/248 22/26 85 66/9 10/255 57/25 65/0- 
10-5 9 13/1 87/69 38/7 9 02/1 83/55 60/5 78/1- 

 02/1 30/10 72/102 68/0 6 27/9 84/87 38/0 3 10تر از بیش
  100 61/997 100 880 100 15/947 100 800 جمع
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 گیری. بحث و نتیجه5
قطعاه  1304اد کلّ قطعاات از آمده، تعددستابق نتایج به

افزایش یافته که  1390قطعه در سال  1658به  1377در سال 

ترین تعداد قطعات اراضی در هر دو دوره به کاربری زرا ای بیش

ترین تعداد قطعات به کااربری اراضای سااخته مربوط بوده و کم

آبای مربوط شده است.  لّت اصلی این تغییر، کاهش مشاکل کم

هاای بتنای کشایاغداران در اثر ایجاد سد و کانالکشاورزان و ب

بین اراضی کشاورزی و همننین، افازایش باورس باازی زماین 

محدودة مورد مطالعه است. مقایساة نقشاة کااربری اراضای باا 

در این محدوده، اای دورة آمااری  Cross tabاستفاده از روش

 614/216درصاد از کالّ اراضای   4/21( حدود 1390-1377 

در اول دورة آماری مورد بررسای، تغییار کااربری داده هکتار( 

قطعاه( را شاامل  394درصد از کالّ قطعاات   76/23است که 

تارین تغییارات در محادودة راه ارتبااای اتّفااق شود و بیشمی

آمده نشان دادناد کاه  ملهای بهافتاده است. همننین، بررسی

را ای باه هاای زترین تغییرات کاربری به تغییرات کاربریبیش

درصاد از مسااحت کالّ اراضای  9/9تاکستان مربوط است کاه 

قطعه از کلّ قطعات را به خود اختصااص  171هکتار( و  3/98 

آبی داده است که این تغییرات در وهلة اوّل به کاهش مشکل کم

رسانی به اراضی محدودة مورد مطالعه باه توسط ایجاد سد و آب

بودن لااة دوّم از سااودآورهای بتناای و در وهکشاایوساایلة کانال

محصول انگور و افزایش صنایع تبدیلی در ایان محادوده ناشای 

ها نشاان دادناد کاه باه دلیال موقعیات ارتبااای بررسی است.

هاای کشااورزی کناار جاادّه از روستای دستجرده اکثار زماین

اناد، کاربری کشاورزی به کااربری صانعتی تغییار کااربری داده

باه تعاداد  1377شاده در ساال تهقطعة کاربری ساخ 14تعداد 
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تبادیلی و تکمیلای  رسیده است که  مدة این قطعاات، صانایع

کشاورزی شهرساتان و روساتای ماورد مطالعاه اسات. یکای از 

شده و همننین، تبادیل اراضای دالیل مهم ایجاد اراضی ساخته

د راه ارتباای است کاه از باین شده، وجودیگر به اراضی ساخته

-های بهکند. ابق بررسیاراضی محدودة مورد مطالعه  بور می

درصد این  3/11قطعه(،  1658آمده از کلّ قطعات موجود   مل

قطعااه( بااه دو یااا چنااد قطعااه تقساایم شااده و  212قطعااات  

قطعاه( از دو یاا چناد  24درصد از کلّ قطعات   7/2همننین، 

 86دیل شده و بقیاة قطعاات کاه حادود قطعه به یک قطعه تب

قطعه( را به خاود اختصااص داده،  1422درصد از کلّ قطعات  

تغییری در شکل قطعات مشاهده نشده است. ارزیاابی تغییارات 

 72/48های کاداستر محدودة مورد مطالعه نشان دادند که نقشه

درصد از کالّ قطعاات ایان روساتا تغییار مالکیات داده اسات. 

ت ایجادشده در قسمت شرق روستا باوده اسات کاه تغییرا مده

هاای غیررسامی ایان دالیل اصلی این تغییارات، خریادوفروش

قطعات به وسیلة کشاورزان و نوسانات شادید قیمات زماین در 

چندین سال اخیر و همننین، نزدیکی روساتای دساتجرده باه 

هاا نشاان دادناد کاه تغییار شهر است. همننین، مقایسة نقشه

غییر شکل قطعات، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد؛ مالکیت با ت

دیگر روی داده است. به اوری که اکثر تغییرات در مجاورت هم

 در کشااورزی تولیاد محصاوالت و یفاة اگر که،این آخر سخن

و  نقاش اسات، کشااورزان و روساتاییان  هادة بر تولید، فرآیند

 ( دردولات و کشااورزی جهااد اجرایی  سازمان دستگاه جایگاه

 حرکت همننین، گیرد. قرار کنندهحمایت و کنندههدایت سطح

 و سارمایه هادایت گذاری،سارمایه تساهیل و برای تاأمین باید

 توساعة بارای تشاویقی هاایو سیاسات مازارع ها، تجهیزیارانه

 . گیرد قرار کشاورزی

مندکردن روناد تحاوّالت و آگااهی از وضاعیت برای نظام -

هاای ثبتای دقیاق و کارآماد و ساامانه اراضی کشاورزی باید به

هاای ( در کشاور از ساوی ساازمانLISسامانة اات ات زمین  

بااه ایاان منظااور،  ماارتبط بااا مسااائل روسااتایی توجااه شااود.

 شود:پیشنهادهای زیر ارائه می

وضاعیت مالکیات اراضای  اات ااتی بانک ایجاد سامانه و -

 .روستایی هایحوزه در موجود مستحدثات و کشاورزی

 شادنروشن سبب به اقتصادی و اجتما ی افزایش امنیت -

 .روستا در مالکیت و حقّ تصرف

 و ملّی منابع از احتمالی هایسوءاستفاده و کاهش تعارضات-

 شخصی.

 میاان در اساناد ثبات اهمیات و مالکیات ترفیاع جایگااه-

 کشور. روستاییان

هاای نقشاه کشااورزی فاقاد دارکردن اراضایشناسانامه -

 شناسنامة ثبتی. و کاداستر

 صورت نگیرد. آسانیبه کشاورزی اراضی کاربری تغییر -

 هایزمین  رفی و مفروز مالکیت زمینة در قانونی موانع رفع

 و تفکیکای تدوین ساندهای برای روستاها در ویژهبه کشاورزی

 روستاها در  رفی و مفروز مالکیت میان حاضر حال در کاداستر.

 وجاود فراوانای مشاکتت اع اسات،مشا کاه قاانونی مالکیات با

  .دارد 

 



 14/  پیاپی  2  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            172            

 هایادداشت
1. Longley 

2. Land Information System 
3. Ahadnejad 

4. Barliba 

5. Petek and Urbanc 
6. franziscean 

5. 7. Youngho 

 

 کتابنامه
1. Ahadnejad, M. (2003). The evaluation and monitoring of annually changes in rural cadastral map with 

use of geographical information system techniques. Map Asia 2003- Kualalumpur- Malaysia. 

2. Alavi Panah, S. K., & Ladoni, M. (1389/2010). Remote sensing and geographical information system. 

Tehran: Tehran University Publication. [In Persian] 

3. Blowers, A. (1994). Planning for sustainable environment: A report by the town and country planning 

association. London. 

4. Bourna, K. (2004). Design and development of a GIS for cadastral survey of financial and analytical 

applications and capabilities, Unpublished master thesis, University Khaje Nasir Toosi, Tehran, Iran. 

5. Dale, P. & McLaughlin, J. (1999). Land administration. New York: Oxford University Press. 

6. Deputy Agricultural Farming Systems. (1992). Nagy general issues of agricultural exploitation in several 

countries of the sample, (1st ed.). Tehran: Agricultural Jihad Ministry.  

7. Dimova, S., & Mitrevska, T. (2007). Types of registration of the land in the cadastre of R. Macedonia. In 

Proceedings of the 4th International Conference on “Recent Problems in Geodesy and Related Fields 

with International Importance”, February 28 - March 2, p 9. Sofia, Bulgaria. 

8. Enemark, S., Williamson, I., & Wallace, J. (2005). Building modern land administration systems in 

developed economies. Journal of Spatial Science, 50(2), 51-68.  
9. Hasani, M. (1379/2000). Use of digital cadastral databases for tax purposes (Fiscal cadaster). 

Unpublished master’s thesis, Tehran University, Tehran, Iran. [In Persian] 

10. Kalantari, M. (1380/2001) Cadaster. Tehran: Nour Pardazan Press. [In Persian] 

11. Larsen, G. (1996). Cadaster and land registration systems. (1st ed., M. Pourkamali, Trans.). Tehran: 

Geographic Information Center press.  

12. LEE, Y. (2006). The role of cadastral information for the good land administration in South Korea, 

Republic of Korea Shaping the Change XXIII FIG Congress. Munich, Germany. 

13. Longley, P. A., & Mesev, V. (2000). On the measurement and generalization of urban form. 

Environment and Planning A, 32(3), 473-488.  

14. Luminita Livia, B., & Costel, B. (2005). On the of plan metric methods in cadaster, constituting and 

reconstituting ownership rights over agricultural plots in Bara Village. Timis Country, Romania, 

Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Timisoara, Romania Rural 

development, pp 14-18. 

15. Meyer, W. B., & BL Turner, I. I. (1994). Changes in land use and land cover: a global perspective. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

16. Monshyzadh, R. A., & Khoshhal, F. (1383/2004). The effects of changes in land use in the city Lahijan 

tourism with emphasis on rural areas. Journal of Geographical Sciences research, 4(5), 89- 106. [In 

Persian] 

17. Mousavi-e-Buick, S. A. (1386/2007). Looking to the cadaster of Iran Engineering. Geospatial 

Engineering Journal, 2(1), 6-10. [In Persian] 

18. Petek, F., & Urbanc, M. (2004). The Franziscean land cadaster as a key to understanding the 19th-

century cultural landscape in Slovenia. Acta geographica Slovenica, 44(1), 89-113.  

19. Peyvandi, A. A. (1379/2000). Check updated maps of urban cadastral using a combination of the remote 

sensing and GIS. Unpublished master’s thesis, University of Tehran, Tehran, Iran. [In Persian] 

20. Rabet, A. R., & Ahadnejad, M. (1389/2010). The need to prepare the cadastral map in rural areas of the 

country and its role in accelerating rural development. In Proceeding of the 1st National Conference on 

Geography and Urban Planning (Geographical space, land use planning and environmental management 

approach) (pp: 1-17), 28 July 2010, Islamic Azad University, Eslamshahr, Iran. [In Persian] 

21. Rajabi Fard, A. (1384/2005). Cadaster 2014, Cadaster future prospects. Tehran: Ministry of Information 

and Communication Technology, Secretariat of the Supreme Council the notification [In Persian] 



 173                                                       .. .یزرا  یاراضی کاربر راتییتغ یابیارز                                                   پنجم سال           
22. Sourori, R. (1387/2008). Land use planning in the development plans of regional development. (1st ed.). 

Tehran: Art Treasure Press. [In Persian] 

23. Verburg, P. H., De Groot, W. T., & Veldkamp, A. J. (2003). Methodology for multi-scale land-use 

change modelling: Concepts and challenges. In Proceeding of the 1st Conference of Global 

Environmental Change and Land Use (pp. 17-51). Springer Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 

Dordrecht. 

24. Yousefi, R. (1385/2006). Digital cadastral. (2st ed.). Tehran: Organization the Country Surveying Press. 

[In Persian] 

 

 



 14/  پیاپی  2  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                            174            

Evaluation and Monitoring of Agricultural Land Use Changes Geographic 

Information System  
 (Case Study: Dastjerdi Village- Tarom County) 

 
Mirsatar Sadr Mousavi1 - Akbar Hossienzadeh*2 - Samira Moradi Mofrad3 - Mohammad Kazem Jamshidi4 

1. Full Prof. in Geography and Rural Planning, Tabriz University, Tabriz, Iran. 

2. Ph.D. Candidate in Geography and Rural Planning, Tabriz University, Tabriz, Iran. 

3. Ph.D. Candidate in Geography and Urban Planning, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. 

4. Ph.D. Candidate in Geography, Baku University, Baku, Azerbaijan 

 
Received: 27 July 2015         Accepted: 21 November 2015 

 

Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 
Land as habitat and place of having the highest 

importance in human life and the source of all 

human needs is. Any planning requires having 

information about the phenomena on the land, 

trappings and paraphernalia land. This information 

collected is an issue that eventually will lead to the 

management of land information in one system. 

Organization and operation of information and 

access to it will be a need for a comprehensive and 

integrated land information system known in the 

world, respectively. Arable Land in the world 

during the time of political powers and peasant 

revolution changes that lead to an increase in some 

of them the size of farm units and in some 

reduction in the distribution of lands and been, so 

do land reform in developing countries Caused by 

big owners of lands that culture group MyShdnd to 

farmers who lost Occupied and then taking 

possession of land to sell and transfer the action. 

This disseminate the agricultural lands of farmers 

in several parts of the village is. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK  
Subject of studies Land use, how various phenomena 

and methods of exploitation of its land. Land use 

change is one of the drivers of environmental change 

at the global level for numerous and therefore 

sustainable development should be considered. The 

traditional analysis of land use and understand the 

process and the preferred approach, the decision 

notified to advanced civilian applications, probable 

and gives support to environmental objectives in the 

future. Agriculture, land identified on the basis of 

segmentation, Identification of agricultural territory, 

dry land and irrigated crops and pasture for The by 

responsible organizations such as the Organization 

of Agriculture and Water, the Real Estate 

Registration and Department of Natural Resources 

conducted in the province. Maps could be the 

comprehensive information provided on the 

property and the type of agricultural products that 

could be in economic planning and identification of 

resources Survey carried out revealed that the years-

in (1990-1929) real estate registration law is 

established on 95% of the territory, which means it 

is an open list of the phosphating land in Macedonia 

FhrstHay plasticizers use is made of land use and 

the remaining 5% there is no recorded data. 

3. METHODOLOGY 
In this research to develop cadastral maps years 

studied (1998-2011) Aerial Photographs of 1: 

10,000 of the area and after the conversion and 

digitizing Aerial Photographs to map Ground 

operation in order to remove the attribute 

information related to cadastral maps were. 

Ground for the cadastral maps were finally in GIS 

data base (GIS) was created. And analysis of 

existing maps, in Medias, AUTO DESKMAP, 

ARC GIS, IDRISI, took place. For quantitative 

data analysis of Software Hay like EXCELL, SPSS 

and to assess any changes occur, such as changes 

in the statistical method of evaluation methods 

used Crosstab. 

4. DISCUSSION  
The analyzes conducted on cadastral maps of the 

study area show. The total number of piece parts 

from 1304 in 1998 to 1658 in 2011 increased by 

piece the highest number of land parcels in both 

periods was related to agriculture and the 

minimum number of pieces of land use is made. 

were related to agriculture from 18/79 percent to 

47/61 percent of the land in 1998 that the change 

was in 2011, a downward trend during the period 

According to the view of the study carried out 

shows that another user had an increasing trend 
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during this period. The increase Land Use made to 

other uses that the main reason for its higher-

buying and selling of land by investors in the 

region with the purchase of high-cost rural lands 

increases the number of factories; industries have 

been in the area. Surveys showed that the decline 

in the study area mainly due to the conversion of 

agricultural Land Use users such as factories made 

clear the grass, pasta, flour, and livestock industry, 

etc. There is the main reason these changes are 

more raw materials to industries and high potential 

to produce like grapes, it is an agricultural land of 

the village that creates added value in the sale and 

export of raisins to other countries in the region is. 

Increase there in the number of components in the 

study area showed that the dam construction and 

water shortages Channeling agriculture among 

farmers and gardeners somewhat reduced and 

increased the price of land in the region and to that 

is why some farmers of their lands divided into 

smaller pieces and sold to another person. 

5. CONCLUSION  
According to the results of 1304 the total number 

of piece parts in 1998 to 1658, the highest number 

of land parcels segment in 2011 increased in both 

periods related to agriculture and the lowest 

number of pieces of land due moderate and severe 

asthma made Its main change is to reduce the 

problem of water shortage caused by farmers and 

gardeners and duct-concrete dam between 

agriculture and an increase in speculative land area 

respectively. Comparing the land use map by Cross 

tab in the region during the period (1998-2011) 

approximately 04.21% of the total land (614/216 

hectares) during the period studied, repurposed 

with a 76/23% of the parts (394 pieces) contain the 

most variation Tremblay in the area of 

communication has occurred. The survey 

conducted showed that the highest use changes 

related to changes in agricultural Land Use 

vineyard lots that 9.9% of the total area Land (3/98 

hectare) and 171 pieces of parts account that these 

changes primarily related to a decrease in dam 

construction and irrigation water shortages by land 

area and second by concrete and Water to be 

channeled Land area by concrete and this harvest 

and increase product processing industries in the 

region, respectively. 

Key words: Cadastral crops, assess changes, 

techniques of Cross tab, GIS, Dastjerdeh. 
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