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 دهیچک
 و 1381 ،1368 ،1357 یهاسال بیترت به شدهساخته یاراض و یجنگل ،یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ زانیم شناختهدف از این پژوهش،  :هدف

 یاراضا یکااربر رییتغ عامل شناخت و ریاخ ةده چهار یط محمودآباد شهرستان یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ ییایجغراف پراکنش شناخت ،1394

 .است محمودآباد شهرستان در یجنگل و یکشاورز

 قی)از طر یدانیو م یاز دو روش اسناد ازین مورد یهاداده یمنظور گردآور است. به ینظر هدف، کاربرد از و یلیتحل -یتجرب ،قیتحق نیروش ا :روش

 ،نیچناهم .قرارگرفتاه شاد دیئأمورد ت یو شهر ییروستا یایجغراف دیاز اسات یجمع طتوسّ نامهپرسش ییروا. شد استفاده( نامهشپرس 220 لیتکم

تک  Tابعاد از آزمون  یکلّ یابیارز یبرا ،تینها و در اسکوئریاز آزمون کا ،هاهیگو اثرات زانیم یابیارز منظور به دست آمد. به 0.9کرون باخ  یمقدار آلفا

 GISو  Enviافازار ، با اساتفاده از نر 1394تا  1357از سال  محمودآباد شهرستان یاماهواره ریپردازش تصاو ،نیچنشده است. هم استفاده یانمونه

 صورت گرفته است.

، 66 بیابه ترت 1394و  1381، 1368 ،1357 یزمان یهادوره یط یجنگل یاراض یکاربر راتییتغ که داد نشان یاماهواره ریپردازش تصاو :هاافتهی

نشاان داد کاه  یدانیام قااتیحاصال از تحق جی(. نتاعمربّ لومتریک 262شهرستان برابر است با  مساحتبوده است ) عمربّ لومتریک 14.3و  18، 22.3

  باال تورّ ،ینبودن درآمد کشاورزصرفهبهو  یزندگ یمخارج باال ،یکشاورز محصوالت نییپا متیاند از: قعبارت یکاربر رییتغ یعوامل اقتصاد نیترمهم

 ،روساتا یباوم ساکنان تیجمع شیافزااند از: ر عبارتعوامل مهم و مؤثّ یدر بعد اجتماع ،نیچنهم ی.کشاورز تا نیتر خود زمشیدر جامعه و ارزش ب

 .ینیشهرنش به لیتماو  یزندگ یاستانداردها رییتغ ،یکشاورز یهاتیالفعّ به جوانان لیتما عد 

 راتییالع از نسبت تغاطّ هست. با هایزیرموارد در برنامه نیتراز مهم یکیگذر زمان  آن در راتییتغ ةنحو و هایکاربر نسبت از العاطّ :ارزش و اصالت

 یو اجتمااع یاقتصااد عوامال لیاتحلباه  قیاتحق نیاا ،راستا نیرا انجا  داد. در هم الز و اقدامات  دهکر ینیبشیپ را یآت راتییتغ توانیم یکاربر

 اقلحادّ ایا یریجلوگ منظور به ییهاشنهادیپ ،تینها پرداخته است. در 1394در سال  محمودآباد شهرستان در یاراض یکاربر راتییتغ ةکننددیتشد

 شده است. روند موجود ارائه کندکردن

 .یاماهواره ریتصاو ،یو اجتماع یشهرستان محمودآباد، عوامل اقتصاد ،یکاربر رییتغ ،یکشاورز یاراض :دواژهیکل
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 لهأمه و ضرورت مسمقدّ. 1
هاای انساانی بار روی آن الیتمکانی است که فعّ ،سرزمین

 شود.الز  برای این کار محسوب می و منبع و موادّ گرفته انجا 

شود که بسته به نابع، کاربری زمین نامیده میاستفاده از این م

پناه، اساتخراج و فارآوری سر نیتأمچون تولید غذا، اهدافی هم

فیزیکی زمین وضعیت مختلفای -مواد و نیز خصوصیات زیستی

، جعفااری، ساارویمحسنی، محمادی، مهراباایدهاد )ارائاه می

 ریتاأثرو، کاربری زمین تحت  نیاز (. 307 ص. ،1392، قربانی

هاا و های اساسی زندگی انساان و ویژگینیرومند نیاز ةفمؤلّ دو

گیارد. کااربری اراضای در زیساتی شاکل می-فرآیند محیطای

ی آن به ناوع اساتفاده از زماین در وضاعیت موجاود مفهو  کلّ

هاای تماامی کااربری در بخش ةرنادیدربرگشود کاه گفته می

 ؛شاااودمختلاااش کشااااورزی، مناااابع طبیعااای و صااانعت می

هاای موجاود در منطقاه یاا الیتشامل تماا  فعّ ،گریدعبارتبه

آبخیاز و یااا تخصایص اراضای بااه  وضاةمانناد یااک ح ؛ناحیاه

دیام و آبای(، منااطق مساکونی، جنگال، ) یزراعاهای الیتفعّ

احمادی، اسات )صنعتی و همانناد آن  ساتیتأسمرتع، معدن، 

 (.56ص. ، 1374

زماان  ردرگذتغییرات آن  ةها و نحوالع از نسبت کاربریاطّ

از نسابت  العاطّ با. استریزی موارد در برنامه نیترمهمیکی از 

تااوان تغییارات آتاای را می ،زماان درگااذرهاا تغییارات کاربری

زاده و فیضاایداد )را انجااا   الز ده و اقاادامات کااربیناای پیش

در  هاینگرانو  هابحثه به (. با توج34ّص. ، 1387ی، میرحریم

، تغییاارات کاااربری زمااین در یطیمحسااتیزمااورد تغییاارات 

، 1اماین اسات )آل گرفته قراری جدّ هتوجّ موردی اخیر هادهه

ه، تهدیادهای ناشای از (. دالیل اصلی این توجّا27ص. ، 2013

ی، طورکلّبااهیی و زاابااانیبیی، زداجنگاالوهااوایی، تغییاارات آب

وع زیستی است. در چناین وضاعیتی، کااربری دادن تنّازدست

است ل شده موضوع تحلیلی و سیاسی مهم مبدّپایدار زمین به 

(. ساااارعت تغییاااار 16ص. ، 1997، 2فینکااااو و نیجکااااا )

صورت گرفتاه  زدهشتابی اخیر چنان هاسالدر  هاستمیاکوس

کاه امکاان سااازگاری موجاودات زناده بااا تغییارات محیطاای، 

ه باه و این عارضه ناشی از عد  توجّا ردیگیمی صورت سختبه

اسات محیطی باوده  ةی از منابع پایبرداربهرهمقیاس زمان در 

 (.96 ص. ،1380شیخ حسینی، )

عمااده از عواماال  طااور بااهتغییاارات کاااربری اراضاای 

 ریتااأثماننااد مباحااث اقتصاااد جهااانی و اقلاایم  ؛یاسایمقبزرگ

ی هااساتیسو مساائلی مانناد تغییارات جمعیتای و  ردیپذیم

دارناد  رای اکننادهنییتعنقاش  ،ادشدهی، در کنار عوامل یمحلّ

ه عاد  توجّا ،(. از طرفای143ص. ، 2002، نیلم باگیست و )

ی و اصولی به مناطق روساتایی و بخاش کشااورزی و نیاز جدّ

ی هایاساتراتژکاهش ساهم روساتاها و منااطق روساتایی در 

صنعتی موجب شده که نیاروی کاار  ةاقتصادی و توسع ةتوسع

 باهشند و معاش اقتصادی نداشته با نیتأمتوان  ،مولد این نقاط

مهرابای کنند )ی شهرها و مناطق پیرامون شهرها مهاجرت سو

 (. 312ص. ، 1392کاران، و هم

ک انساانی به نقش نیروهاای محارّ ،در بسیاری از مطالعات

در  مثاال عناوان باه ؛است شده اشارهدر تغییر کاربری اراضی 

در ماورد الگاوی  1362-1387ی هاساالی کاه طای امطالعه

ص شاد کاه ، مشاخّشادهانجا ی اراضی شهر بابال تغییر کاربر

ی زراعی و هاتیالفعّحاصل از  ةافزودارزشفقدان تناسب میان 

از فروش زمین سبب شد تا بسیاری از  جادشدهیا ارزش باباغی 

اقادا   هاانیزمداران به فروش یا تفکیاک ایان کشاورزان و باغ

 ةدر مطالع (.50ص. ، 1386، نژاد، والیتی و کیان)خاکپور کنند

( نشان داده شد که شهر مالیر، عوامل 1388) یریمالشمس و 

در را ترین نقاش بیش ،ی مختلش مدیرانهااستیسجمعیتی و 

داشاته  80 ةدهاتاا  60 ةدهبروز تغییرات کاربری اراضی طی 

است. تغییرات کاربری اراضی به سمتی حرکت کرده که اراضی 

روند  ،شهر ةشدساختهنشده شهر، روند کاهشی و اراضی ساخته

موجباات گساترش فیزیکای  ،تینها درافزایشی طی کرده که 

ی باه امطالعاه( در 1388) انیانیسفشهر را فراهم آورده است. 

شاهر اصافهان باا  ةمحادودرسی تغییارات کااربری اراضای برّ

ی هاساالآشکارساازی بارداری تغییارات طای  فنّاستفاده از 

تحقیاق نشاان داد کاه از  پرداخته است. نتایج 1377تا  1366

 3360هکتاری از اراضی شاهر اصافهان،  34520مساحت  کلّ

هکتاار باه ساط   1585اسات.  شده دادههکتار تغییر کاربری 

لیاه هکتار از اراضی کشاورزی اوّ 430اراضی کشاورزی اضافه و 

ی هایاثرگذاررسی تغییرات جمعیتی و کاسته شده است. در برّ

طالقاان نشاان داده  ةرزمین در منطقآن بر تغییرات کاربری س

 1380تاا  1366ی هاسالشد که کاربری مرتع در منطقه طی 
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و ایاان تغییاارات  افتااهیشیافزا رهاشاادهی هااانیزمکاااهش و 

اسات ارتباطی تنگاتنگ با تغییرات جمعیتی در منطقه داشاته 

 ةمطالعا(. نتاایج 16 ص. ،1389، قربانی، محمودزاده، تقی پور)

 ،دکنندگانیتول نظر از( نشان داد که 1391) یمحبوبصالحی و 

عامل برای تغییر کاربری اراضی زراعی به باغ، درآماد  نیترمهم

تار کاارگر، مزد کم، دستترمناسبتر، قیمت و سودآوری بیش

داری نسابت باه زراعات و به نیاروی کاارگر در بااغ ترکم ازین

دلیال بودن بازار تولید محصوالت زراعای در منطقاه باه اشباع

کااران هممازارع باوده اسات. مهرابای و  حدّ از شیبگسترش 

بار تغییارات  رماؤثّک انسانی رسی نیروهای محرّ( در بر1392ّ)

ی هانقشاهکاربری سرزمین در روستاهای تنکابن با اساتفاده از 

 ةمنطقی نشان دادند که در اماهوارهکاربری سرزمین و تصاویر 

و جاای  شاده بیاتخر هااجنگلدرصد زیادی از  ،مطالعه مورد

 نیترمهمی مسکونی و کشاورزی داده است. هانیزمخود را به 

مشاکالت اقتصاادی مارد   ،عامل تغییر کاربری در این منطقه

نبودن صارفهبهماالی و  ةپشاتواننظیر درآمد انادک و نداشاتن 

 است. شدهبیان الیت کشاورزی فعّ

 3وپتااگدر مطالعات خاارج از کشاور نیاز ساری واساتاوا و 

تاا  1994ی هاساال ةفاصلدند که در کر( در هند بیان 2003)

 ،افزایش داشتند عمربّ لومتریک 8نواحی مسکونی حدود  2000

در طاول ایان  عمربّ لومتریک 2.5اراضی کشاورزی  که یحال در

( در 2006) 4یوجسال کاهش سط  داشتند. راجش بهادر و یا

درصد  23سکونی مناطق م 1989نپال نشان دادند که در سال 

ایان  2005در سال  که یحال در، دادندیمحوزه را تشکیل  کلّ

درصد افزایش داشته و ساط  اراضای کشااورزی در  17مقدار 

 22باه  1989حاوزه در ساال  درصد کلّ 36طول این سال از 

( در تحقیقای باا 2010)اسات. کالادس  افتاهی کااهشدرصد 

کاربری اراضی در  شدن و تغییر پوشش ومسکونی ریتأث»عنوان 

 ریتاأثرسای ایان تغییارات و باه برّ «ی آمازون برزیالهاجنگل

ص شد سط  شدن در چهار منطقه پرداختند که مشخّمسکونی

(، در 2012) یساالاسات.  افتهی کاهشدرصد  9تا  3جنگل از 

سط  باالی تولید ناخالص داخلای،  جمله ازعواملی  ،یامطالعه

را از  ونقالحملی هاشابکهو  مناطق شاهری ةاندازافزایش در 

ی کشااورزی و تبادیل آن باه منااطق هاانیزمعوامل کااهش 

 دانست. افتهیتوسعهجنگلی در کشورهای 

گرفته در داخال و خاارج از ه باه مطالعاات صاورتبا توجّا

 ةلأمسا تنهاناهکه تغییر کاربری اراضی  شودیمکشور مشاهده 

 لیتباداخیار ی هاساالبلکه به چالشی بزرگ در  ؛ی استمهمّ

اسات. تغییار کااربری اراضای کشااورزی موجاب مارگ  شده

تدریجی کشاورزی، کاهش تولید محصوالت کشاورزی، تهدیاد 

و  هااابانیبامنیت غذایی و وابساتگی باه بیگانگاان، گساترش 

، افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و ستیز طیمحتخریب 

ت زیااد حفا  یاه باه اهمّ. بر این اساس، با توجّاشودیمغیره 

اراضی زراعی و باغی و جلاوگیری از تخریاب و تغییار کااربری 

رسای عوامال اقتصاادی و منظور برّ، تحقیق پایش رو باههاآن

تغییار کااربری اراضای در شهرساتان  ةدکنندیتشاداجتماعی 

 است. گرفته انجا محمودآباد 

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 لومترمرباعیک 262.8اد باا مسااحت شهرستان محمودآبا 

درصد وسعت استان مازنادران(، در موقعیات جغرافیاایی  1.1)

 عار  36°41' تا 36°31'طول شرقی و  52 29' تا °52 11'

شهرساتان  این. است شده واقع خزر دریای مجاورت در شمالی

از شمال به دریایی خزر، از شرق به شهرستان بابلسر، از غارب 

اسات و از جنوب به شهرستان آمال محادود به شهرستان نور 

 (.157 .، ص1392احمدیان، و  شیخکار، آلدانه ،دهشور)
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 موقعیت نسبی شهرستان محمودآبادنقشۀ  -1شکل 

 1394 پژوهش، یهاافتهیمأخذ: 

 

دارای  وای همااوار و جلگااه کااامالًاراضاای ایاان شهرسااتان 

یزان کااربری در ترین م. بیشاستی معتدل و مرطوب وهواآب

 ،یان ترتیابه ابا .سط  شهرستان به کشاورزی اختصاص دارد

از نااوع اشااتغال در  و اشااتغال غالااب در منطقااه کشاااورزی

های اخیاار سااهم بخااش در سااال از ایاان رو، .هاسااتزارشالی

 خدمات افزایش داشته است.
 

 هاجمعیت شهرستان، بخش و دهستان -1جدول 
 1394 پژوهش، یهاافتهیمأخذ: 
 نفر جمعیت 96019محمودآباد شهرستان 

 نفر جمعیت 64873بخش مرکزی  نفر جمعیت 31236رود سرخبخش 

 8110 یشمالدهستان دابوی 

 نفر

 یشمال دهستان هرازپی

 نفر 17205

دهستان اهلمرستاق جنوبی 

 نفر 15835

 دهستان اهلمرستاق شمالی

 نفر 10269

 6908دهستان هرازپی غربی 

 نفر

 

کاه در ساال  مرکازی ر محمودآباد در بخشی شهریقرارگ

، باعث شاده اسات نفر جمعیت داشته است 31771حدود  90

 ناد، در حاالی کاهبخش مرکزی جمعیت زیادی را جذب ککه 

تنهاا  ،اسات قرارگرفتاه رودسارخکاه در بخاش  رودسرخشهر 

 (.1390مرکز آمار ایران، دارد )نفر جمعیت  5921

درصاااد  48شاااوندگان: خصوصااایات توصااایفی پرسش

 62در صاد بااالتر از  15سال،  42تا  22شوندگان، بین پرسش

ساال  22تار از کم بقیاهسال و  42تا  22درصد بین  32سال، 

درصاد در  26سط  تحصیالت  نظر از ،چنیناند. همسن داشته

 10طه، درصاد متوسّا  17راهنماایی،  درصد 24سط  ابتدایی، 

و  اندن و نوشاتن(خو در حدّباسواد )درصد  22درصد لیسانس، 

 3درصد بین  67 ،بعد خانوار نظر ازاند. سواد بودهیک درصد بی

کشااورزی و ناوع محصاول  ،. شغل غالب افاراداندبودهنفر  5تا 

 35شاوندگان بایش از پرسش درصد 27 ،چنین. هماستبرنج 

 35تاا  15باین  درصد 48اند. سال سابقه کار کشاورزی داشته

ا امّ؛ اندکار کشاورزی داشته ةسال سابق 15تر از کم بقیهسال و 

سال بوده اسات.  25کشاورزی  ةسابق ،میانگین طور بهدر کل، 

تر از نیم هکتاار، درصد افراد کم 36میزان زمین زراعی،  نظر از
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دو  کتاادرصاد باین ی 29درصد بین نایم تاا یاک هکتاار،  23

 هکتاار 4بایش از  بقیاه هکتار و 4 تا 2درصد بین  9.5هکتار، 

 اند.زمین زراعی داشته

اند و تغییر کااربری نداشاته ،شوندهدرصد افراد پرسش 81

تارین اند کاه بیشدرصد، اراضی خود را تغییر کاربری داده 19

 متار 5000فراوانی تغییر کاربری، مربوط به اراضی با مساحت 

هااا مربااوط بااه درصااد تغییاار کاربری 48بااوده اساات.  عمربّاا

درصاد افاراد  22 ،چناینسات. هممساکن باوده ا وسازساخت

اناد کاه هاای خاود زدهشونده دسات باه فاروش زمینپرسش

 2000ترین فراوانی، مربوط به فروش اراضی باا مسااحت بیش

 بوده است. عمربّ متر

 روش تحقیق .2. 2
هادف،  نظار ازتحلیلای و -تجربای ،روش انجا  این تحقیق

ماهیات ه باه العات باا توجّاکاربردی است. روش گردآوری اطّ

ای و میادانی اسات. در خاناهحاضر به دو صورت کتاب ةمطالع

ای، سوابق مطالعاتی موضوع بررسای خانهبخش مطالعات کتاب

های مارتبط باا عوامال شد و از این طریق تعدادی از شااخص

تغییاار شناسااایی شاادند. در مطالعااات میاادانی کااه از طریااق 

ی دهمانساازی و بنادطبقه، بارای ردیگیمنامه صورت پرسش

 باه کاه اسات شده استفاده رتیکلی انهیگز 5از طیش  هاداده

اعداد صفر، یک، دو، سه و چهار به  ،رهاسازی متغیّیمنظور کمّ

 از یجمعا طتوسّا  ناماهپرساش ییرواداده شده است.  هانهیگز

 و گرفات قارار دیائأت موردجغرافیای روستایی و شهری  دیاسات

 ةجامعا. آمادباه دسات  0.9 خکرونباا یآلفاا مقدار ،نیچنهم

نفر جمعیات(  هزار 96محمودآباد )شهرستان  نظر موردآماری 

 د.شنامه در سط  شهرستان توزیع پرسش 220و تعداد 

نامه در سااط  پرسااش 220بااه منظااور پااراکنش مناسااب 

ای، نسابت تعاداد گیری خوشاهشهرستان، ابتدا از روش نمونه

 ص شد.شخّجمعیت هر دهستان به تعداد حجم نمونه م

 

 نمونه حجم برآورد -2 جدول
 1394 ،پژوهش یهاافتهی: خذأم

 دهستان جمعیت )نفر( نسبت جمعیت به کل حجم نمونه نسبت جمعیت به کل*

 دابوی شمالی 14031 15 33

 هرازپی شمالی 17205 18 39

 اهلمرستاق جنوبی 47606 50 110

 اهلمرستاق شمالی 10269 11 24

 غربیهرازپی  6908 7 14

 جمع 96019 100 220

 

شدن سهم هر دهستان از مجماوع حجام صبعد از مشخّ

نامه در ساط  توزیع پرسش ،90نمونه براساس جمعیت سال 

ای تصاادفی باوده گیری طبقاههر دهستان، به صورت نموناه

های هار دهساتان براسااس گاهای که ساکونتبه گونه ؛است

جمعیتی روساتاهای  ه به پراکنشبا توجّطبقه ) 3جمعیت به 

نفاار  1000تاار از و بیش 1000-300، 300-0شهرسااتان( 

شوند و براساس نسبت درصد تعداد روستاهای هار تقسیم می

به مجموع طبقات هر دهستان، تعداد حجم نمونه نیاز  ،طبقه

گیری تصاادفی براسااس نموناه ،در نهایات .دشوص میمشخّ

-یص مه مشخّساده در هر طبقه، روستاهای مورد نظر و نمون

 ند.شو
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 نمونه حجم برآورد -3 جدول
 1394 ،پژوهش یهاافتهی: خذأم

 دهستان دابوی شمالی هرازپی شمالی اهلمرستاق جنوبی اهلمرستاق شمالی هرازپی غربی
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1 8 1 4 4 1 5 13 8 5 13 7 1 11 4 2 

10 80 10 44 44 11 29 5 31 20 52 28 6 69 25 3 

3 22 3 18 18 5 37 95 58 14 36 19 3 38 14 4 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 

 = روستا5 نامه()تعداد پرسش حجم نمونه* 3= 4 دهستان ستاهای کلّنسبت تعداد روستا در هر طبقه به تعداد رو = 3=تعداد روستا 2= طبقات )نفر( 1

 

 آبادشیدرو یروستا-1: از نداعبارت نمونه یهاگاهسکونت

 -5 ولام یروساتا -4 رودشاهر سارخ -3چاکسر  یروستا-2

 آبادعشق یروستا -7 آباد عبداهلل یروستا -6 فرامده یروستا

 یروسااتا -10 محمودآبااادشااهر -9 رعلماادهیم یروسااتا -8

 -13 اهلاام یروسااتا -12 تجکنااار یروسااتا -11 شورسااتاق

 همحلّایآها یروساتا -15 ار  یروستا -14 یچ می یروستا

 نظار ماورد یهااگاهسکونت تیموقع ریز ةنقش در که هستند

 .است دهش صمشخّ

 

 

 نمونه یهاگاهپراکنش سکونت ۀنقش -2 شکل
 1394 ،پژوهشهای مأخذ: یافته
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رسای شناخت کاربری وضع موجاود و برّ هدف با ،چنینهم

، ا  8 5لندسات یااز تصااویر مااهواره ،هاروند تغییرات کاربری

ط باه مربو  2001 8و ای تی ا  1988 7، تی ا 1977 6اس اس

است و  شده استفاده، 1394و  1381، 1368، 1357های سال

های تغییرات کاربری اراضای از طریاق ایان تصااویر و باا نقشه

تصاااحی  و  01و جااای آی اس 9اناااوی افااازارفاده از نر اسااات

های تغییر کاربری اراضای نقشه ،سپس .رادیومتریک انجا  شد

بارای  ENVIافازار هود در نر از طریق تفسیر ماکسیمم الیک

ها از هم شده و جنگلسه نوع کاربری اراضی کشاورزی، ساخته

ه ا توجّاست. ب شده استفادهو در مقیاس شهرستان  شدهکیتفک

هاای مکاانی، تفکیک گااهنظر ازای، که تصااویر مااهوارهبه این

و  مندساامانهاای زمانی و طیفی هماواره احتماال اناواع خطا

 یرولیه بر های اوّباید پردازش ،بنابراین .دارند را مندسامانریغ

رایاج از  نحارافخطاا و ا هرگونهتصحی   هدف بای خا  هاداده

اتمساافر در هنگااا   طیشاارااری یااا بردطریااق سیسااتم تصااویر

به دلیال  (.54 .، ص1986، 11)جنسن ردیگسنجش صورت می

شااوند، کااه ایاان تصاااویر در ایسااتگاه گیرنااده تصااحی  میاین

منظاور کااهش  باه ،چناینتصحی  هندسی انجا  نگرفات. هم

ی مبتنای بار کااهش اتمسفری تصاویر نیز از روش کلّ راتیتأث

افاازار در نر  های تیاارهساالی عااددی پیکهاااارزش 12تیرگاای

ENVI  ت باالیی برخوردار باوده و د. این روش از دقّشاستفاده

 .ردیگیمقرار  استفاده مورد ،در تحقیقات وفوربه

 . مبانی نظری3
 منافع و نظربرحسب  که اریبس یمعان با تاس یاواژه نیزم

 نیزماا. ردیااگیبرم در را یمتفاااوت میمفاااه ،یدرزمااان یانسااان

 هار یاجتمااع و یاقتصااد ارزشامند منابع نیترمهم از یشهر

 باه نیزما یکااربر(. 225ص.  ،1379 ان،یصاادقاسات ) تملّ

 شیتعر را آن مرد  تیالفعّ ای که شودیم هتشناخ ییفضاعنوان 

 دایاپ یخاصّا  کاارکرد ،خودخودباه طیشارا براساس ای کندیم

 یبعادکی یمفهوم نیزم یکاربر که داشت هتوجّ دیبا .کندیم

 چاون یعمتناوّ یهاایژگیو از یادهیاچیپ بیترک بلکه ؛ستین

 تیاالفعّ یهادساتگاه باه و است فضا و ساختار کالبد، ت،یّمالک

 .است وابسته

ها و تغییار در تغییر کاربری زمین شامل تغییر نوع کاربری

 اساتهاا هاا و کاربریالیتهای فضایی فعّپراکنش و الگو ةنحو

تغییر کااربری  ،گرید عبارت به؛ (12 .، ص2000، 13)بریاسولی

تغییار در  لزوماًیعنی تغییر در نوع استفاده از زمین که  ،اراضی

اسات بلکه تغییر در تراکم و مدیریت زمین  ؛سط  زمین نبوده

 (.40ص. ، 1389پرنون، )

 یبارا مکاان و نیزم میتقس علم نیزم یکاربر ریزیبرنامه

 یاصاال دفهاااساات.  یزناادگ مختلااش مصااارف و هاااکاربرد

 ،تیانها در و مناسب و جاهب ةاستفاد ،نیزم یکاربر ریزیبرنامه

 ان،یرضواست ) یشهر مختلش مصارف جهت نیزم یسازآماده

 ؛یاراض یکاربر ریزیبرنامه گرید شیتعر طبق(. 14 ص. ،1387

 یهااعملکرد و هااتیالفعّ ییفضاا -یمکاان یدهاساامان یعنی

 ریزیبرناماه نیاا ،جامعه یهاازین و هاخواسته براساس یشهر

. کناادیم یابیاامکان و یبناادطبقه را نیزماا از اسااتفاده انااواع

 هدفمناد یهاتیالفعّ از یامجموعه ،یاراض یکاربر ریزیبرنامه

 مقادور حادّ در و بخشادیم ساامان را مصنوع طیمح که است

 یاراضا از اساتفاده در را یشاهر جواماع یازهاین و هاخواسته

اماروزه در دنیاا  (.13 ، ص.1382 ،دیورمحمّاپد )کنیم فراهم

الت کاربری اراضی و پوشش ساط  ه خاصی به کنترل تحوّتوجّ

های مرباوط باه تنظیم سیاست به خاطرتر زمین شده که بیش

العات کافی و جدیاد در کاربری اراضی بوده است که نیاز به اطّ

 ساؤاالتالت کاربری اراضی دارد. برای پاسخ به مورد روند تحوّ

گوناه؟ کجاا؟ تغییار های نظیر چرا؟ چه وقت؟ چاپیوستههمبه

، ت دویسات ساال اساتمادّ کاه دهادروی می کاربری اراضی

اسات دی مطرح و باه عمال گراییاده های متعدّنظریات و الگو

(. علل تغییر کاربری زمین 48 ، ص.1386، کارانهمخاکپور و )

اوت اسات. در توسعه متف حال یافته و درهای توسعهبین کشور

یافته تغییار کااربری زماین ریشاه در دالیال کشورهای توسعه

شااهری و  ة، توسااعاسیاامقبزرگماننااد کشاااورزی  ؛اقتصااادی

برای نسل فعلی  ستیز طیمحداری کیفیت افزایش نیاز به نگه

رشاد  ،توساعه حاال های درا در کشورامّ؛ های آتی داردو نسل

 اساتعوامال اصالی  سریع جمعیت، فقر و موقعیات اقتصاادی

بار  رماؤثّباه عوامال  (6)در جادول  (.1 .، ص2008، 14)نیگل

پردازان در ایان تعادادی از نظریاه نظار ازتغییر کاربری زمین 

ابعااد تغییار کااربری  نیترمهم ،چنینشود. همزمینه اشاره می

 داده( نشاان 3ای در جدول )ی و منطقهاراضی در مقیاس محلّ

 است. شده
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 بر تغییر کاربری زمین رمؤثّعوامل  -4جدول 
 255. ص ،1380 ،یی؛ شکو1387 ،ی؛ حجاز19. ص ،1387 ن،ینم زادگانیمهدمأخذ: 

 عوامل قمحقّ

 بین این عوامل ةمانند عالیق و خواست مرد  و رابط ؛دالیل اقتصادی، دالیل اجتماعی چاپین

 راتی زمین و ضوابط و مقرّبازبورس، ونقلحملطات و الیت قبلی، ارتبافعّ ةعوامل و عوار  طبیعی، پیشین الهینمک

 کند.بندی میتقسیم« اقتصاد سیاسی»و « اکولوژی انسانی» دسته دوگذار را به های مرتبط با عوامل اثرنظریه رادلتوماس

 مولیگان و وایت

شاهری(،  ةهاای توساعحطر) نیزمات اساتفاده از شادّ ةکنندمانند جمعیت(، عوامل کنترلتقاضا )بر  رثّمؤعوامل 

های اقتصااد سااختار نظار ازهاا شوند کاه ایان معیاربودن و یا کنترل منابع زمین مربوط میعواملی که به موجود

های مانند ساختار ؛کندخرد ایجاد می سازانمیتصمهایی جهت تحریک شوند. عواملی که انگیزهسیاسی تحلیل می

 سیاسی و رانت.

 دولت شکویی
 

 یامنطقه و یمحلّ اسیمق در یاراض یکاربر رییتغ ابعاد -5 جدول

 7ص. ، 1376 ،یبیمأخذ: حب
 یابعاد محلّ ایابعاد منطقه

 یطیمحستیز راتیتأث-1

 اقتصادی )استفاده از زمین، منافع عمومی( راتیتأث-2

اجتماعی )تسهیالت و خدمات عمومی، توزیع  راتیتأث-3

 نقاط ثقل جمعیتی(

 شهر ةیندبر رشد آ راتیتأث-1

 بر بافت ارزشمند و تاریخی راتیتأث-2

های بر کیفیت، تنوع و توزیع مناسب کاربری راتیتأث-3

 آن. ةشهری و فضاهای ویژ

 

 ی تحقیقهاافتهی .4
درصاااد مسااااحت شهرساااتان  38.48، 1357در ساااال 

در  کاه یصاورت در ،دادنادهاا تشاکیل میمحمودآباد را جنگل

ی را مربعّا لومتریک 262ستان درصد شهر 3.7تنها  1394سال 

تاوان باه تغییار از عوامل آن می که دهندیمها تشکیل جنگل

 ،چناینکاربری منابع طبیعی به اراضی کشااورزی دانسات. هم

نباوده  ریتأثیبی و بین روستایی نیز شهرنیبهای احداث جاده

 داشته اساتی هتوجّ قابلشده نیز افزایش اراضی ساخته است.

ها در ساال گذشاته و ایجااد شاهرک 40ت در که رشد جمعی

 ةیمجاز و ویالسازی در کلّی غیروسازهاساختخطوط ساحلی، 

هاای اصالی از های نزدیاک باه جادهروساتا خصوصبهمناطق 

 (2)کاه در شاکل  طورهماانا امّا؛ رونادعوامل آن به شمار می

درصااد  38، حاادود 1357در سااال  ،اساات شااده دادهنشااان 

حمودآباد را اراضی جنگلای تشاکیل داده مساحت شهرستان م

، 1368یعنای در ساال  ه؛ا بعد از گذشت تنها یک دهاامّ ؛است

ی شهرستان عمربّ لومتریک 262سهم اراضی جنگلی از مساحت 

 نیتارمهماسات.  افتاهی کااهش درصد 10تنها به  ،محمودآباد

الت سیاسای در ساط  عامل این تغییر کاربری مربوط به تحاوّ

مدیریتی منابع محیط طبیعی در اوایل  خأل ،آن تبع بهو  کالن

 ةسوءاستفادکه این موضوع امکانی را برای  ، بوده است60 لده

مالکان در غیااب ارباباان( فاراهم خرده خصوصافراد )بهبرخی 

آورده اساات و باعااث تغییاار کاااربری اراضاای جنگلاای بااه 

ساهم کااربری  ،های برنج شده است. به هماین دلیالزارشالی

درصاد در ساال  81باه  1357درصد در سال  54اورزی از کش

تارین تغییار کااربری در بیش ،چناینهم رسیده اسات. 1368

های اصالی شهرساتان محمودآبااد باوده اسات. در حریم جاده

اخیاار  ةشااکل زیاار پااراکنش تغییاارات کاااربری در چهااار دهاا

 ص شده است. مشخّ
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 1357-1394سال ودآباد از کاربری اراضی شهرستان محم ۀنقش -3شکل 

 1394 پژوهش، یهاافتهیمأخذ: 
 

 1357-1394از سال  محمودآبادهای اراضی شهرستان درصد کاربری -6جدول 
 1394 پژوهش، یهاافتهیمأخذ: 

*** 1394 1381 1368 1357 

 6.98 7.32 9.77 18.6 شدهساخته

 38.48 10.92 10.69 3.7 جنگل

 54.56 81.76 79.54 77.7 کشاورزی

 100 100 100 100 جمع

 

 
 1357-1394سال اراضی شهرستان محمودآباد از  هاینمودار درصد کاربری -4شکل 

 1394 پژوهش، یهاافتهیمأخذ: 
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در ابعاااد اجتماااعی و  تااوانیمعواماال تغییاار کاااربری را 

رفته، گجو کرد. بنابر تحقیقات میدانی صاورتواقتصادی جست

 های اقتصادی به شرح زیر است:شاخص در هاافتهی

 بر تغییر کاربری اراضی رمؤثّ. عوامل اقتصادی 1. 4
ق در شهرساتان محمودآبااد نشاان داد کاه تحقیقات محقّ

 یکشااروزآماده از یاک هکتاار اراضای دساتهط سود بمتوسّ

 4درآماد و  ونیلیم 17است )میلیون تومان  13برنج(، حدود )

 ةیاک ساال خاانواد ةط هزینامتوسّ ،چنینهزینه(. هممیلیون 

ه (. با1392مرکز آمار ایران، ) استمیلیون تومان  13روستایی 

 ؟انداز خواهد بودگونه قادر به پسهکشاورز چ ،ین ترتیبا

 ؛عوامال ریساا کناار در یکشااورز محصوالتپایین  متیق

 و هکتار واحد در کم برداشت و رکشتیز سط  خردبودن مانند

اقتصاادی حاصال از کشااورزی،  ةبهر که است شده باعث غیره

 روناااد نبودنمتناساااب ،نیچناااهااام نباشاااد. بخشتیرضاااا

 باعااث تواناادمی خااود همااواره  تااورّ زانیاام و یگااذارمتیق

 یاراضا یکااربر رییاتغ ،تینها در و یکشاورز شدنترارزشکم

 ساال یکایآمر در یزراع یهانیزم ةانداز نیانگیم .شود یزراع

 هکتاار 162 حادوداً ،یعباارت باه ای 15اکر 400 معادل ،0220

 درصاد 60 که یصورت در(. 3 ص. ،2007، استریتاست ) بوده

 کیا تاا ،انادقرارگرفته پرسش مورد قیتحق نیا در که یافراد

 ،بیاترت نیاه ابا. اندداشاته یزراعا نیزما تارشیب نه و هکتار

 و سود یعیبط طور به ،باشد ترشیب هانیزم مساحت قدرههرچ

ه باید به این نکته توجّا .خواهد بود ترشیب آن از حاصل درآمد

 از یبرخ و به دنبال سودجویی هستند زین کشاورزان داشت که

 رییاتغ باه دسات هام باز ندارند هم یمال مشکل اصالً که هاآن

 بر کشاورزان نظر ،کل در اامّ؛ زنندیم نیزم فروش ای و یکاربر

 توانادمین صاحبان اراضای کشااورزی جوییسود که است نیا

 جینتا. باشد یزراع یاراض یکاربر رییتغ منظور به یدیکل عامل

 در 64 آزماون نیاا مقدار که دهدیم نشان اسکوئریکا آزمون

سودجویی  .است شده داریمعن درصد 99 یباال نانیاطم سط 

آخرین عامال تغییار کااربری باا میاانگین  عنوان بهکشاورزان 

 وده است.ب 2.45

 باه انیاز و ضارر موجاب جهت چند از جامعه در باال  تورّ

 ریساا و سم کود، متیق باال،  تورّ وجود با -1: دشویم کشاورز

 طارف از -2 رفات خواهد باال تشدّبه هم یکشاورز یهانهاده

 یرویان شاامل که برداشت و داشت کاشت، مراحل ةیکلّ ،گرید

 را یادیاز ةنایهز و ردیاگیم بار در هام را شودیم غیره و کار

 در ،بود خواهد گذشته سال از شیب سال هر که دشویم شامل

 باه آن محصاوالتقیمت  یعنی ؛یکشاورز یخروج که یصورت

 نیزما کهییجاازآن ،جهینت در .است نداشته رشد زانیم نیهم

 روزروزباه آن متیق ،شودیم محسوب یاقتصاد یکاال کی هم

 ساوق آن فاروش سمت به ترشیب را کشاورز و دشویم ترشیب

 غیاره و سام و کاود یهامتیق شیافزا نگران کهنیا تا دهدیم

 .باشد
 

 بر تغییر کاربری اراضی در بعد اقتصادی رمؤثّمیانگین عوامل  -7جدول 

 1394پژوهش،  یهاافتهی: مأخذ

 Sin کای اسکوئر میانگین هاگویه

 0.00 342.472 3.5556 قیمت پایین محصوالت کشاورزی -1

 0.00 235.807 3.3761 نبودن درآمد کشاورزیصرفهمخارج باالی زندگی و به -2
 0.00 175.029 3.2596   باال در جامعهتورّ -3

 0.00 166.647 3.2271 تر خود زمین تا کشاورزیارزش بیش -4

 0.00 161.349 3.1674 بیکاری بین جوانان -5

 0.00 120.419 3.0279 هابازی زمین توسط واسطهبورس -6
 0.00 114.093 3.0186 خصوص فرزندانفشار اعضای خانواده به -7
 0.00 121.190 3.0048 مالی ةنداشتن پشتوان -8
 0.00 105.850 2.7793 گذاری در بخش زمین و مسکنمنافع حاصل از سرمایه -9

 0.00 90.233 2.7674 های کشاورزیزمین قطعاتبودن کوچک -10
 0.00 62.784 2.7085 هانقش بسازوبفروش -11

 0.00 70.719 2.5484 کمبود نیروی کار کشاورزی -12

  64.439 2.4585 های کشاورزیودجویی صاحبان زمینس -13
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 بر تغییر کاربری اراضی رمؤثّ. عوامل اجتماعی 2. 4
 را یدمتعادّ راتییتغ ییروستا یزندگ ،گذشته یهادهه در

 را راتییاتغ نیاا یینهاا نتیجاة و نمود که تاس گذرانده سر از

 آن ةمطالع با و دکر مشاهده ییروستا یزندگ سبک در توانیم

 شاناخت در. پرداخت ییروستا یزندگ راتییتغ روند یرسبرّ به

 کاه مییبگاو دیابا ییروساتا ةجامعا از نسال سه یزندگ سبک

 و پوشااک چون یمختلف یهاعرصه در لاوّ نسل یزندگ سبک

 یالگوها از چنانهم و نداشته یمهمّ رییتغ فراغت اتاوق گذران

  سوّ ژهیوبه و  دوّ نسل یزندگ سبک اامّ؛ کندیم یرویپ یتسنّ

 نسال انیام در که ینحو به ؛است بوده یاساس یراتییتغ شاهد

 شاهرها در که یاگونه به) یمصرف یزندگ سبک به لیتما  سوّ

 و یارتباااط شاارفتهیپ یهااایفنّاور از اسااتفاده و (دارد رواج

 کاه رسادیم نظار باه. شودیم دهید یادیز زانیم به یارسانه

 گساترش و ساواد ساط  شیافزا ،راتییتغ نیا در عمده عامل

 را شدنیاجتماع از یمتفاوت ةتجرب که باشند یجمع یهارسانه

 و هااعادت در یراتاییتغ بروز موجب و زده رقم  سوّ نسل یبرا

ها و تغییار اساتاندارد ةجاینت در. اسات شده هاآن یعملکردها

تر البته سبک زندگی، تمایل جوانان برای کار کشاورزی هم کم

لاین گاا  در تغییار کااربری اراضای اوّ ،این خاود و شده است

 کشاورزی است.

 در تواندیم یگرید عامل هر از شیب تیجمع شیافزا قطعاً

 کیا تیاجمع شیافازا زیارا ؛باشاد داشته نقش یکاربر رییتغ

. است داشتنسکونت یبرا ترشیب نیزم به ازین یمعنا به وستار

 ییروساتاها خصوصبه روستاها تیجمع شیافزا ،بیترت نیه اب

 یمهمّا عامال توانادمی ،دارند قرار یاصل یهاجاده کنار در که

سعی در  خانوارهابدون شک . شود محسوب یکاربر رییتغ یبرا

ارتبااطی هاای حورکاه باه جااده و م دارنادهایی انتخاب مکان

نارخ رشاد  ،در شاکل زیار. باشد داشتهاصلی دسترسی بهتری 

هایی اسات کاه در ق باه روساتامتعلّا عمدتاً رنگ آبی(مثبت )

. مسیری که در شمال نقشاه در اصلی قرار دارند ةنزدیکی جاد

مربوط به محور مواصالتی است که  ،دشومی مشاهده( 4)شکل 

امتااداد دارد و در در سراساار خطااوط ساااحلی دریااای خاازر 

شهرستان محمودآباد این محور مواصالتی به دلیل وجود تعداد 

، جااا ب ترمناسااببااازار  ،جااهینت درتاار و گااران بیشگردش

یی که نارخ رشاد منفای را شااهد هاروستا جمعیت بوده است.

قرارگرفتن موقعیاات ریتااأثتحت تاار بااه دلیاالانااد بیشبوده

نیروی کار زیادی را  عملکردی شهر صنعتی آمل بوده است که

 .کرده استدر چند سال اخیر به خود جذب  خصوصبه

 

 
 1390تا  1365های شهرستان محمودآباد از سال نرخ رشد مثبت و منفی روستانقشۀ  -5شکل 

 1394پژوهش،  یهاافتهیمأخذ: 
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مساافران از  و گارانگاردش نیتارشیبا مقصد مازندران

 یریاگقرار لیدل به ادمحمودآب شهرستان. است سراسر کشور

 نیه اب. دارد قرار هادتردّ نیا ریمس در عموماً ژهیو تیموقع در

 فاراهم گرانگردش دائم و تموقّ اقامت یبرا یانهیزم ،بیترت

 خرید، فروش، اجاره و سبب تواندمی ،تینها در و کرد خواهد

 یاراضا یکااربر رییاتغسااز زمینه ،تیانهادر د کاه شو غیره

 یراتیتاأث ،دائام و تموقّ اقامت ،گرید یسو از. شودمی یزراع

 یکااربر رییاتغ باه را هااآن و گذاشات خواهاد انییروستا بر

 با منطقه به مهاجرت شیافزا ةیگو. کرد خواهد بیترغ یاراض

 و یاقتصااد راتیتاأث به کشاورزان نظر گرنشان 2.7 نیانگیم

 .دارند یپ در هامهاجرت که است فرهنگی -یاجتماع

 

 بر تغییر کاربری اراضی در بعد اجتماعی رمؤثّمیانگین عوامل  -8ل جدو
 1394پژوهش،  یهاافتهی: مأخذ

 Sin کای اسکوئر میانگین هاگویه

 0.00 177.631 3.1244 روستا یبوم ساکنان تیجمع شیافزا -1

 0.00 106.679 2.934 های کشاورزیعد  تمایل جوانان به فعالیت -2

 0.00 146.683 2.8878 های زندگیدتغییر استاندار -3

 0.00 86.726 2.8255 نشینیتمایل به شهر -4

 0.00 117.935 2.8241 نگرش کشاورزان به لزو  رفاه در زندگی -5

 0.00 141.814 2.7953 تغییر در سبک زندگی -6

 0.00 133.850 2.79 میزان تحصیالت خانواده -7

 0.00 115.585 2.7536 اجتماعی جامعه جوّ -8

 0.00 101.821 2.7123 بدبینی مرد  نسبت به کار کشاورزی -9

 0.00 68.523 2.7009 افزایش مهاجرت به منطقه -10

 0.00 142.121 2.6168 وسازساختگران اقامتی و نیاز به زمین برای افزایش جمعیت گردش -11

 0.00 112.734 2.5217 کاربری اهالی به تغییر ق  در روستا و تشویهای دوّنقش صاحبان خانه -12

 

 رماؤثّی عوامل اقتصادی و اجتمااعی ارزیابی کلّ منظور به

 T، از آزماون محمودآباادبر تغییر کاربری اراضی شهرساتان 

استفاده شاد. نتاایج در جادول  2تک نمونه با مقدار مفرو  

اسات. نتاایج حااکی از آن  شده درجبه تفکیک ابعاد  (7)ش 

، عوامال اقتصاادی در تغییار کااربری یلّاک طاور بهاست که 

مفارو  باوده اراضی شهرستان محمودآباد باالتر از میانگین 

یت عوامل اقتصادی در تغییر کااربری اهمّ دهندةو نشاناست 

تار بایشمقدار میانگین بعد اقتصادی  ،چنینهم .استاراضی 

باا  ،مجماوعدر . در بعد اجتمااعی، از بعد اجتماعی بوده است

 دهندةبوده اسات کاه نشاان T مقدارِباالتر از  2.81 میانگین

زیاد این عوامل در تسریع روند تغییرات کااربری  یرگذاریتأث

 .استاراضی در سط  شهرستان محمودآباد 

 

 

 

 

 ای به تفکیک ابعادنمونه تک Tنتایج آزمون  -9جدول 

 Test Value= 2 ،اقتصادی و اجتماعی

 1394پژوهش،  یهاافتهی: مأخذ
 Tآماره  Sin میانگین عاداب

 24.891 0.00 2.9986 اقتصادی

 19.499 0.00 2.8103 اجتماعی

 

 گیرینتیجه بحث و .5
که تغییر کااربری اراضای  دهدنشان میمطالعات گذشته 

های بزرگ در سال یبلکه به چالش ؛ی استمهمّ ةلأمس تنهانه

ت زیاد یه به اهمّبا توجّ ،است. بر این اساس شده لیتبداخیر 

گیری از تخریاب و تغییار بااغی و جلاو -حف  اراضی زراعای

رسای عوامال برّ منظاور باهش رو پای ة، مطالعاهااآنکاربری 

شهرساتان محمودآبااد از تغییر کاربری  اقتصادی و اجتماعی

 یهاشاااخصدر کناار ا امّا؛ یات شاایانی برخاوردار اساتاهمّ
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ل از اختالف درآماد حاصاتحقیق، کشاورزان از عواملی چون 

الیت کشاورزی و غیرکشاورزی، افازایش قیمات زماین باا فعّ

ساارمایه در بخااش  یوربهاارهبودن تغییاار کاااربری، پااایین

شهرنشااینی و ایجاااد مشاااغل جدیااد و  ةکشاااورزی، توسااع

عوامل تغییر کاربری طی  نیترمهماز  را تولید ةباالبودن هزین

بودن تحقیق، پایین یهاشاخص. در انددانستهچند سال اخیر 

 ةدیگر بااالبودن هزینا ،قیمت محصوالت کشاورزی و از طرف

  و   و عد  ارتباط منطقی نرخ تاورّمخارج زندگی، وجود تورّ

 نیترمهم ،شوندگانپرسش نظر ازقیمت محصوالت کشاورزی 

در اسات.  شاده انیابعوامل تغییر کاربری اراضی کشااورزی 

ج در باارن ةمزرعااتولیااد در یااک هکتااار  ةهزیناا ،جاادول زیاار

 برآورد شده است. محمودآبادشهرستان 
 

 یکشاورز نیهکتار زم کیبرنج در  دیتول ۀنیهز -10 جدول
 1394پژوهش،  یهاافتهی: مأخذ

 هزار تومان 300 برنج ةخزان

 هزار تومان 500 شخم

 تومان ونیلیم 1 نشا(کار )نیروی 

 هزار تومان 500 وجین

 هزار تومان 500 کود

 تومانو دویست هزار  ونیلیمکی برداشت

 هزار تومان 500 تبدیل(کارخانه )

و  اساتانداردهاالت در ت به مدرنیته و تحاوّدر گذار از سنّ

-ه  و بانسال دوّ یهانگرشسبک زندگی، باعث تغییرات در 

کاه تغییار در  یاگونه به ؛  را در پی داشته استخصوص سوّ

 باهگی و سابک زناد اساتانداردهاتمایالت جوانان، تغییار در 

عوامل اجتماعی تغییر کاربری در شهرساتان  نیترمهم عنوان

 اگرچاهباوده اسات.  شاوندگانپرسشمحمودآباد از دیادگاه 

 ،اسات شاده دادهتغییر کاربری نشان  ةکه در نقش طورهمان

عامال  ،اصالی یهاجادهدر محور  خصوصبهافزایش جمعیت 

 .دشویمل تغییر کاربری محسوب اوّ

 هایادداشت
1.Al Amin 

2. Finco & Nijkamp  

3. Srivastava & Gupta 

4. Rajesh & Yuji 

5. Landsat 

6. MSS 

7. TM 

8. ETM 

9. ENVI 

10. GIS  

11. Jensen 

12. Dark Subtract 

13. Briassoulis 

14. Nigal  

15. Acres 
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Extended abstract  
1- INTRODUCTION 

Nowadays, uncontrolled land use changing is one 

of the major challenges of the agricultural section 

of Iran. Hence, a big part of agricultural lands and 

also forest lands turned out of production cycle and 

natural resource. Mahmoudabad town as one of the 

agricultural areas of Iran is not an exception. The 

main objective of this investigation, was to 

recognize the factors affecting land use changing 

in that area and to propose some proper solutions.    

2- THEATRICAL FRAMEWORK  

Natural scientists define land use in terms of 

syndromes of human activities such as agriculture, 

forestry and building construction that alter land 

surface processes including biogeochemistry, 

hydrology and biodiversity. Social scientists and 

land managers define land use more broadly to 

include the social and economic purposes and 

contexts for and within which lands are managed 

(or left unmanaged), such as subsistence versus 

commercial agriculture, rented vs. owned, or 

private vs. public land. While land cover may be 

observed directly in the field or by remote sensing, 

observations of land use and its changes generally 

require the integration of natural and social 

scientific methods 

3- METHODOLOGY  

The research method applied in this study was 

descriptive-analytical and which analyzed 

economic and social variables as effecting factors 

on land use changing. In this study, two hundred 

and twenty questionnaires completed in 

Mahmoudabad town level. Spss software was 

employed to analyze the data extracted from the 

Questionnaires. In addition to investigating the 

abovementioned variables, Satellite land sat eight 

and seven and four was used from nineteen 

seventy-seven to two thousand and fifteen. Finally, 

the "ENVI" software and supervised classification 

method of maximum likelihood were used to 

provide the classification map (GIS) for each 

usage. 

4- DISCUSSION 

Based on the satellite data by Land sat eight, 

seven, TM and Mss, forest lands decreased from 

thirty eight percent to three percent. While the 

surface area of construction increased from six 

percent to eighteen percent from nineteen seventy-

seven until Two thousand and fifteen. Findings 

have revealed that, the process of land use 

changing of Mahmoudabad town has begun in 

recent years, especially from 1988. Findings also 

indicated that economic factor specially, low price 

of agricultural production, high cost of life, high 

inflation in society, more valuable lands from 

agriculture activity are the most important factors 

influencing land use changing of Mahmoudabad 

town lands. As well as, among the social factors, 

population growth in rural area and Mahmoudabad 

city, the reluctance of youth to agriculture activity, 

changing in standards of living and tendency to 

urbanization are the most important factors 

influencing land use changing of Mahmoudabad 

town lands. Generally, economic (mean 2.99) 

factors were more effectiveness from society 

factors (2.81). Therefore, we have attempted to 

propose suitable solution by recognizing these 

factors.    

5- CONCLUSION  

The results obtained from the satellite pictures 

during from nineteen seventy seven to two 

thousand and fifteen indicated that forest lands 

decreased from thirty eight percent to three 

percent. While the surface area of construction 

increased from six percent to eighteen percent. As 

well, economic factors were more efficient from 

*. Corresponding Author: sabersadighi1371@gmail.com              Tel: +98939 704 4147 

 

mailto:sabersadighi1371@gmail.com


 143                                                         .. .یاراض یکاربر راتییتغ یاجتماع و یاقتصاد عوامل یبرّرس                                     سال پنجم                   

 

social factors. Low price of agricultural production 

and increasing of population in Mahmoudabad 

town are the mail factor that influenced land use 

change.   

Key word: Agricultural lands, land use change, 

Mahmoudabad County, social and economic 

factors, satellite images. 
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