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چکیده
آگاهی از نسبت کاربریها و نحوۀ تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهمترین عوامل در برنامهریزیهاست .با اطالع از نسالبت
تغییرات کاربری میتوان تغییرات آتی را پیشبین ی کرد و اقدامات الزم را انجام داد .هدف از این مطالعه ،تحلیل عوامل تشدیدکنندۀ
تغییرات کاربری اراضی در شهرستان محمودآباد در سالهای  1381 ،1368 ،1357و  1394است .این تحقیق ازنظر هدف ،کاربردی
و ازنظر روششناسی ،توصیفی  -تحلیلی است .بهمنظور گردآوری دادههای موردنیاز از دو روش اسنادی و میدانی (از طریق تکمیل
 220پرسشنامه) استفاده شد .روایی پرسشنامه را جمعی از استادان دانشگاه تهران تأیید کردند .مقدار آلفای کرونباخ نیز  90درصد به
دست آمد .به منظور ارزیابی میزان اثر گویه ها از آزمون کای اسکوئر و درنهایت برای ارزیابی کلی ابعاد از آزمالون  Tتال

نمونالهای

استفاده شده است .پردازش تصاویر ماهوارهای نشان داد که در سال  38/48 ،1357درصد مساحت شهرستان محمودآباد را جنگلها
تشکیل می داده است؛ در صورتی که در سال  ،1394تنها  3/7درصد شهرستان  262کیلومترمربعی را جنگلها تشکیل میدهد .یکی
از مهمترین عوامل این تغییر را میتوان تبدیل جنگلها به اراضی کشاورزی دانست .نتایج حاصل از تحقیقات میدانی نشالان داد کاله
مهمترین عوامل کالبدی تغییر کاربری عبارتاند از :توریستی بودن منطقه ،فشار توسعۀ شهر ،افزایش ساختوساز ویعهای اجارهای
و گسترش حملونقل و ارتباطات .در بعد سیاسی-حقوقی نیز عوامل مهم و مؤثر عبارتاند از :برخالورد ضالعیف بالا قالانونشالکنان،
ضعف دستگاههای اجرایی در اطع رسانی به مالکان زمینهای کشاورزی دربارۀ نو کاربری و ممنوعیالت تغییالر کالاربری ،ضالعف
نظارت دستگاههای دولتی ،و فساد اداری و باندبازی بین برخی از کارکنان .درنهایت پیشنهادهایی برای جلالوگیری یالا حالداقل کنالد
کردن روند موجود ارائه شده است.
واژههای کلیدی :تغییرات کاربری اراضی ،عوامل کالبدی و سیاسی  -حقوقی ،استان مازندران.
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مقدمه و ضرورت مسئله
رابطۀ ان سان و طبیعت قبل از انقعب صنعتی همواره متعادل بالوده اسالت؛ امالا هرااله انسالان بیشالتر از ابزارهالای
پیشرفته و فناوریهای پیچیده در سراسر کرۀ خاکی بهرهمند شد ،این رابطۀ معرفتشناسانه بین انسالان و طبیعالت رو
به بیتعادلی و دوگانگی نهاد .بدین ترتیب انسانها در  300سالال اخیالر تقریبالا از  15تالا  19میلیالون کیلومترمربال از
امنزارها و دشتهای جهان به شکلهای مختلف بهرهبرداری کردهاند؛ همچنالین  11تالا  17میلیالون کیلومترمربال از
جنگلهای دنیا از بین رفته است و در حال حاضر نیز هرساله  0/146میلیون کیلومترمرب در مقیالا

جهالانی از بالین

میرود ( .)Goldewijk & Ramankutty, 2014
مقولۀ تغییر کاربری در کشورهای درحالتوسعه به دلیالل ضالعف مالدیریت و درهالمریختگالی سالاختار سیاسالی و
اقتصادی اهمیالت بیشالتری دارد (  .)Long and Ulgiati, 2017رشالد سالری اقتصالادی و درنتیجاله رشالد شالتابزدۀ
کانونهای شهری ،بی تعادلی فضایی ،فساد اداری و سیاسی و ضعف شفافیت ،ضعف مشارکت شهروندان در فراینالد
تصمیم سازی و تصمیم گیری ،سیاستهای نادرست دولتها و نبود نظارت کافی ازجمله عواملی است که منجالر باله
تشدید روند تغییرات کاربری اراضی میشود (  .)Rattykone and et al, 2016بیتوجهی باله رونالد تغییالرات شالدید
کاربری اراضی ممکن است به مسائل متعدد زیستمحیطی و اجتماعی منجر شود؛ این مسائل شامل تهدیدهای ناشی
از تغییرات آب وهوایی ،جنگلزدایی ،بیابانزایی و بهطور کلی از دست دادن تنو زیستی اسالت .در انالین وضالعیتی
پایداری زمین به موضو تحلیلی و سیاسی مهمی مبدل میشود ( .)Finco and Nijkamp, 1997: 57
آگاهی از نسبت کاربریها و نحوۀ تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهمترین مالوارد در برنامالهریالزیهاسالت .بالا
اطع از نسبت تغییر کاربریها در گذر زمان میتوان تغییرات آتی را پالیشبینالی کالرد و اقالدامات الزم را انجالام داد
(فیضی زاده و میررحیمی .)1387 ،از مساحت  165میلیون هکتاری ایران حدود  51میلیون هکتار (حدود  33درصالد)
زمین قابلکشت است و از این مقدار نیز فقط  6/18میلیون هکتار در روند تولید محصوالت زراعی استفاده میشالود.
بر اسا

این محاسبات حدود  11درصد از زمینهای قابلکشت در ایران در ارخۀ تولید قرار دارند؛ همچنالین بایالد

افزود حدود  80درصد از مساحت کشور را مناطق خش

و نیمهخش

تشکیل داده است .در این میان سرانۀ زمالین

کشاورزی برای هر ایرانی  2400مترمرب یعنی ی اهارم هکتار است .صیانت از این فضالاها و جلالوگیری از تبالدیل
آنها به فضاهای مسکونی ،ویعها ،جادهها ،تأسیسات صنعتی و ...در کنار حفظ توان اکولالوییکی و تولیالدی آنهالا و
همچنین مدیریت پایدار اراضی زراعی و باغی روزبهروز دشوارتر می شود و تغییر کاربری آنهالا علالیرغالم احتیالا
شهرها و روستاها به فضاهای سبز ،بهویژه در اطراف کعنشهرها ،بهصورت انفجاری و مستمر در حال وقالو اسالت
(امیرنژاد.)48 :1392،
استان مازندران به دلیل قرارگرفتن در نوار ساحلی ،تراکم جمعیت نسبتا زیاد ،میزان زیاد مهاجران فصلی و دائمی،
شرایط مساعد طبیعی و فرهنگی ،واحدهای صنعتی متعدد و سیل عظیم ساختوساز در طول سالهای اخیالر ،میالزان
تغییرات کاربری اراضی را شدت د اده است .تحقیق میرزایی و همکاران ( )1392حاکی از افالزایش تعالداد لکالههالای
انسان ساخت و کاهش تعداد لکههای طبیعی است؛ بهطوری که در طول ی

دورۀ 26ساله ( )89-63تعداد لکالههالای
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توسعۀ مسکونی  25/46و جادهها  15/63درصد رشد داشته؛ در حالی کاله تعالداد لکالههالای جنگالل  33/53درصالد و
مناب آب سطحی  23/93درصد کاهش یافته است.
شهرستان محمودآباد به دلیل قرارگرفتن در مجاورت سواحل دریای خزر ،موقعیت ارتباطی ویژه و اشمانداز زیبا
در اند دهۀ اخیر دستخوش تغییرات فراوانی در کاربری اراضی بهخصوص زمالینهالای کشالاورزی و جنگلالی شالده
است .محقق خود در طول دوران سکونت در این شهرستان از نزدی

شاهد تغییرات شالدید کالاربری اراضالی بالوده

است که ازجمله تبعات آن میتوان به آلودگی محیطزیست ،دگرگالونی سالب

زنالدگی و ارزشهالا ،تغییالر در شالیوۀ

معیشت و ...اشاره کرد .قرارگرفتن تمام گسترۀ شهرستان محمودآباد در منطقۀ سالاحلی از یال

سالو و مجالاورت بالا

شهرستانهای ساحلی که از کاربری تفرجی اشبا شده اند از سوی دیگر ،به گرایش وافری باله توسالعۀ شالهر هالا و
سکونتگاههای انسانی در این شهرستان منجر شده است .بیتوجهی به مسئلۀ تغییر کاربری در سطح منطقه میتوانالد
بحران زا باشد؛ بنابراین ضرورت دارد در اهاراوب معیارهای محیط زیستی که ناظر بر پایداری ساختار ،فراینالدها و
عملکردهای بوم شناختی است ،به این مسئله توجه شود؛ همچنین بهدلیل جلگهای بودن شهرستان موردنظر و وجالود
زمین های کشاورزی فراوان ،برنامهریزی کاربری اراضی در این منطقاله ضالرورت دارد؛ زیالرا سالاخت وسالاز در ایالن
زمینها همواره متقاضیان زیادی دارد .بیتردید ،بیتوجهی به ظرفیتها و مسائل زیستمحیطالی در برنامالهریالزیهالا
میتواند مشکعت فراوانی برای سعمت محیط ،پایداری تولید اقتصادی و فعالیتهای انسانی به دنبال داشته باشد.
همواره در مواجهه با هر پدیدۀ مسئلهسازی اولین گام شناخت پدیده است؛ بنابراین شناخت و تبیین عوامل مالؤثر
بر تغییرات کاربری شهرستان محمودآباد میتواند به برنامهریزی دقیقتر کاربری اراضی بینجامد و توسالعۀ پایالدار در
پی داشته باشد .سؤاالت تحقیق عبارتاند از:
 .1طی سه دهۀ اخیر اند درصد از اراضی کشاورزی شهرستان محمودآباد تغییر کاربری یافتهاند؟
 .2توزی جغرافیایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی شهرستان محمودآباد طی سه دهۀ اخیر اگونه است؟
 .3مهمترین عوامل کالبدی و سیاسی  -حقوقی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان محمودآباد کدام است؟
 .4نگرش روستاییان به کشاورزی بهعنوان شغل اگونه است؟
پیشینۀ تحقیق
در سپیدهدم تمدن ،انسان برای به دست آوردن غذا ،آب آشامیدنی و لبا

اهرۀ زمین را تغییر داد که این تغییرات

با تغییر اشمانداز و پیامدهایی همراه بوده که در زمان ی طوالنی استمرار داشته است .فعسفه یونانی مانند افعطون 1و
ارسطو 2و فرمانروایان رومی مانند هادریان 3گزارشهایی مبنی بر فرسایش گیاهان طبیعی و زمالینهالای حاصاللخیالز
دادهاند ( .)Blöser and stahl, 2017کتاب بشر و طبیعت ،4نوشتۀ جئور پرکین مارچ 5در سال  ،1864یکی از اولین
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دستنوشتههای جام برای شناخت تأثیرات مخرب فعالیت بشر بر طبیعت است .از آن زمان به بعد افرادی مانند هنری
دیوید تورآ ،1جان مویر ،2آلدو لوپولد 3و راال کارسون 4دربارۀ افزایش تبعات مسائل زیستمحیطی مطالبی نوشتهاند.
منطقۀ موردمطالعه و سایر مناطق در استانهای شمالی بهدلیل ویژگیهای خاص طبیعی همواره توجه گردشالگران
استانهای دیگر را به خود جلب کرده است؛ همچنین رشد جمعیتی استانهای شمالی خود دلیل بر افزایش تقاضالا و
کمبود عرضه در این مناطق بوده که آثاری مانند افزایش قیمت زمین ،داللبازی و درنهایت آسیب رساندن به محالیط
طبیعی را در پی داشته است .به همین علت در اند سال اخیر ،بحث و گفتوگو در این باره ،بهخصوص در جامعۀ
دانشگاهی (رشتههای محیطزیست ،جغرافیا ،کشاورزی ،اقتصاد و  ،)...در کانون توجه قرار گرفته است .در جدول () 1
تعدادی از پژوهشهای مرتبط با موضو پژوهش که در سطح کشور و جهان انجام گرفته است ،مشاهده میشود.
جدول :1 -تحقیقات انجامگرفته درزمینۀ تغییر کاربری اراضی
نام پژوهشگر
یا مؤسسه
خاکپور و
همکاران
1386

عنوان پژوهش
الگوی تغییر کاربری اراضی شهر بابل طی
سالهای 1387-1362
تحوالت کالبدی  -فضایی روستاهای

شفیعی ثابت

پیرامون کعن شهر تهران با تأکید بر تغییر

1386

کاربری اراضی کشاورزی؛ موردمطالعه
شهرستان رباطکریم

نتایج پژوهش
نبود تناسب میان ارزش افزودۀ حاصل از فعالیتها ی زراعی و باغی با ارزش ایجادشده
از فروش زمین سبب شد تا بسیاری از کشاورزان و باغداران به فروش یا تفکی

این

زمینها اقدام کنند.
بین سیاستهای تمرکزگرایانه سکونتگاهی و تحوالت کالبدی  -فضایی و درنتیجه تغییر
کاربری اراضی کشاورزی در ناحیۀ رباطکریم و همچنین بین توانمندیهای محیط
روستا و متغیرهای کالبدی  -فضایی رابطۀ معناداری وجود دارد؛ به عبارتی ،شدت
تحوالت و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در روستاهایی که توانمندیهای محیطی
بیشتری دارند از سایر روستاها بیشتر بوده است .

مطیعی

بررسی اثرات اقتصادی تغییر کاربری

تغییر نظام معیشتی و تغییر کاربری اراضی در حال افزایش است .همچنین تغییر

لنگرودی و

اراضی کشاورزی در نواحی روستایی،

کاربریها دراثر گردشگری پیامدهایی منفی داشته است ،مانند افزایش کاذب قی متها،

همکاران

نمونۀ موردی دهستان لیچارکی حسن رود

افزایش هزینۀ زندگی و وابستگی اقتصاد روستا به گردشگری؛ ولی آثار مثبتی اون

1391

بندر انزلی

افزایش درآمد و اشتغالزا یی برای جوانان را نیز در پی داشته است.

امیرنژاد
1391

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان
جهت تغییر کاربری اراضی در استان
مازندران

مهرابی و

بررسی نیروهای محر انسانی مؤثر بر

همکاران

تغییرات کاربری سرزمین در دو روستای

1392

شهرستان تنکابن

سالی 2012 ،5

مصرف زمین کشاورزی در کشورهای
توسعهیافته

افزایش متغیرها ی سن ،داشتن شغل غیرکشاورزی ،هزینۀ کل تولیدات زراعی  -باغی و
خسارات واردشده باعث افزایش تغییر کاربری شده است .همچنین افزایش متغیرهای
سابقۀ کشاورزی ،مساحت اراضی ،میزان اجاره بها و درآمد کشاورزی ،کاهش تغییر
کارب ری اراضی را در پی داشته است.
مهمترین عامل تغییر کاربری مشکعت اقتصادی مردم (درآمد کم و نداشتن پشتوانه
مالی) و بهصرفه نبودن فعالیتهای کشاورزی است.
عواملی ازجمله سطح باالی تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازۀ جایگاههای شهری و
شبکههای حملونقل را میتوان از عوامل کاهش زمینهای کشاورزی و تبدیل آن به
جایگاههای جنگلی در کشورهای توسعهیافته دانست.
1

Henry David Toreau
John Muir
3
Aldo leopold
4
Rachel carson
5
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انزوندا و

تأثیر عوامل اجتماعی  -اقتصادی بر

همکاران

تغییرات پوشش گیاهی و کاربری زمین در

2013

حوالی جنگل کاگوما در کشور تانزانیا

منکانی و
همکاران ،1

همکاران ،2
2017

کشت ،گسترش کشاورزی ،افزایش قیمت محصوالت و فقدان اجارهداری زمین دانست.

کشاورزان اروپایی و ارزیابی مشارکت

دولت ها با بسترسازی مشارکت روستاییان میتوانند نقش مهمی در جلوگیری از روند

روستایی

شدید تغییرات کاربری اراضی روستایی و درنهایت توسعۀ روستایی ایفا کنند.

تأثیرات برنامهریزی تغییر کاربری زمین

دولت با سیاستها ی خود در اند دهۀ گذشته منجر به تشدید روند تغییر کاربری اراضی

محلی در توسعه یا اخعل مناطق ریپاریا

محلی شده است .این مسئله نیازمند تغییر نگرش اقتصادی دولت به مقولۀ زمین است.

2017
دمپسی و

مهمترین دالیل تغییر کاربری را میتوان نیاز به اراگاه و محصوالت جنگلی ،تغییر نو

منب  :نگارندگان1394 ،

روششناسی تحقیق
قلمرو جغرافیایی تحقیق

شهرستان محمودآباد با مساحت  262/8کیلومترمرب ( 1/1درصد وسعت استان مازندران) در موقعیت جغرافیالایی
' 52° 11تا ' 52 29طول شرقی و ' 36°31تا ' 36°41عرض شمالی در مجاورت دریای خزر واقال شالده اسالت .ایالن
شهرستان از شمال به دریای خزر ،از ش رق به شهرستان بابلسر ،از غرب به شهرستان نور و از جنالوب باله شهرسالتان
آمل محدود است (دهشور و همکاران.)157 :1392 ،

شکل :1 -موقعیت جغرافیایی و دهستانهای شهرستان محمودآباد
Menconi and et al
Dempsey and et al
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این شهرستان دارای اراضی کامع هموار و جلگه ای و آبوهوای معتدل و مرطوب است .بیشترین میزان کاربری
اراضی در این شهرستان به کشاورزی اختصاص دارد؛ بدین ترتیب اشتغال غالب در منطقه کشاورزی ،از نو اشتغال
در شالیزارهاست .در سالهای اخیر سهم بخش خدمات نیز افزایش یافته است.
جدول :2 -جمعیت شهرستان ،بخش و دهستانها
شهرستان محمودآباد  96019نفر
بخش مرکزی  64873نفر

بخش سرخرود  31236نفر
دهستان دابوی شمالی 8110

دهستان هرازپی شمالی 17205

دهستان اهلمرستاق

دهستان اهلمرستاق

دهستان هرازپی

نفر

نفر

جنوبی  15835نفر

شمالی  10269نفر

غربی  6908نفر

منب  :مرکز آمار ایران1390 ،

دلیل جمعیت زیاد بخش مرکزی ،قرارگیری شهر م حمودآباد در این بخش است .ایالن شالهر در سالال  90حالدود
 31771نفر جمعیت داشته و شهر سرخرود که در بخش سرخرود قرار گرفته اسالت ،تنهالا  5921نفالر جمعیالت دارد
(مرکز آمار ایران.)1390 ،
مواد و روش تحقیق
این تحقیق ازنظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی-تحلیلی است .روش گردآوری اطععات با توجاله باله
ماهیت مطالعۀ حاضر به دو صورت کتابخانهای و میدانی اسالت .در بخالش مطالعالات کتابخانالهای ،سالوابق مطالعالاتی
موضو بررسی شد و از این طریق تعدادی از شاخصهای مالرتبط بالا عوامالل تغییالر شناسالایی شالدند .در مطالعالات
میدانی که از طریق پرسشنامه صورت گرفته ،برای طبقه بندی و سالازمان دهالی دادههالا از طیالف  5گزینالهای لیکالرت
استفاده شده است و بهمنظور کمّی سازی متغیرها اعداد صفر 3 ،2 ،1 ،و  4را به گزینهها دادهایم .روایی پرسشالنامه را
جمعی از استادان دانشگاه تهران تأیید کرده اند .مقدار آلفای کرونباخ نیز  90درصد به دست آمده است .جامعۀ آماری
موردنظر شهرستان محمودآباد (با  96هزار نفر جمعیت) بود و  220پرسشنامه در سطح آن توزی شد.
همچنین با هدف شناخت کاربری وض موجود و بررسی روند تغییرات و توزی کاربریهای اراضی ،از تصالاویر
ماهوارهای  Landsat 8, ETM 2001, TM 1988, MSS 1977که مربوط به سالهالای  1381 ،1368 ،1357و 1394
بوده اند استفاده شده است 1.نقشههای تغییرات کاربری اراضی نیز از طریق ایالن تصالاویر و بالا اسالتفاده از نالرمافالزار
 ENVIو  GISتصحیح رادیومتری

شده و سپس نقشههای تغییر کاربری اراضی از طریق تفسیر ماکسیمم الی

در نرم افزار  ENVIبرای سه نو کاربری اراضی «کشاورزی»« ،ساخته شده» و «جنگلها» از هم تفکی

و در مقیالا

شهرستان استفاده شده است .با توجه به اینکه در تصاویر ماهواره ای ،همواره احتمال انوا خطاهالای سیسالتماتی
غیرسیستماتی

هود
و

ازنظر تفکی های مکانی ،زمانی و طیفی وجود دارد ،باید پردازشهای اولیۀ دادههای خام بالا هالدف

تصحیح هرگونه خطا و اعوجا رایج از طریق سیستم تصویربرداری یا شرایط اتمسفر در هنگالام سالنجش صالورت
http://earthexplorer.usgs.gov
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گیرد ( .)Jensen, 1986: 54از آنجا که این تصاویر در ایستگاه گیرنده تصحیح میشوند ،تصحیح هندسی انجام نشد.
برای کاهش تأثیرات اتمسفری تصاویر نیز از روش کلی مبتنی بر کاهش تیرگی ارزشهای عددی پیکسلهالای تیالره

1

در نرمافزار  ENVIاستفاده شد .این روش از دقت مناسبی برخوردار است و بهوفور در تحقیقات استفاده میشود.
مبانی نظری
زمین وایه ای است با معانی بسیار که برحسب نظر و مناف انسانی در زمانی بهخصوص مفاهیم متفاوتی را در بالر
میگیرد .زمینِ شهری از مهم ترین مناب ارزشمند اقتصادی و اجتماعی هر ملت است (صادقیان .)225 :1379 ،نحالوۀ
استفاده از زمین و کارکردی که به آن تعلق میگیرد کاربری زمین نامیده مالی شالود کاله مالیتوانالد در مقیالا

منطقاله،

سکونتگاههای انسانی یا شهر در نظر گرفته شود (عسگری و همکاران .)5 :1381 ،کاربری زمین را یا فعالیالت مالردم
تعریف میکند یا براسا

شرایط خودبهخود کارکرد خاصی برای آن تعریف میشود .باید توجه داشت کاله کالاربری

زمین مفهومی ت بعدی نیست ،بلکه ترکیب پیچیالده ای از ویژگالیهالای متنالوعی االون مالکیالت ،کالبالد ،سالاختار و
فضاست و به سیستمهای فعالیت وابسته است (.)Nordborg and et al, 2017
تغییر کالاربری زمالین شالامل تغییالر نالو کالاربری و تغییالر در نحالوۀ پالراکنش و الگوهالای فضالایی فعالیالتهالا و
کاربریهاست (Briassoulis, 2000؛ )Dempsey and et al, 2017؛ به عبارت دیگر ،تغییر کاربری اراضی یعنی تغییر
در نو استفاده از زمین که لزوما تغییر در سطح زمین نیست ،بلکه تغییر در تراکم و مالدیریت زمالین اسالت (پرنالون،
.)40 :1389
در دنیای امروز زمین از مواهب کمیاب به شمار میرود؛ به همین دلیل بر سر اسالتفاده از آن بالرای فعالیالت هالای
گوناگون ،مانند زراعالت و باغالداری ،مرتال و جنگالل ،صالنعت و معالدن ،شالهر و روسالتا ،و ...رقابالت وجالود دارد.
شکلگیری نظام کاربری زمین در هر جامعه و نحوۀ تقسیم اراضی و استفاده از آن در فعالیتها و خالدمات مختلالف،
بازتاب و برایند عملکرد متقابل مجموعهای از عوامل و نیروهالای مختلالف محیطالی ،اقتصالادی ،اجتمالاعی ،سیاسالی،
حقوقی و ...است (خاکپور و همکاران1386 ،؛ مطیعالی لنگالرودی و همکالاران .)1391 ،برنامالهریالزی کالاربری زمالین
عبارت است از علم تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی .هدف اصلی برنامهریزی کالاربری
زمین استفادۀ بجا و مناسب و درنهایت آمادهسازی زمین جهت مصارف مختلف شهری است (رضالویان.)14 :1387 ،
بر طبق تعریف دیگر ،برنامه ریزی کاربری اراضی یعنی ساماندهی مکانی  -فضایی فعالیت ها و عملکردهای شالهری
براسا

خواستهها و نیازهای جامعه .این برنامهریزی انوا استفاده از زمین را طبقهبندی میکند .برنامهریزی کالاربری

اراضی مجموعه ای از فعالیتهای هدفمند است که محیط مصنو را سامان میبخشد و در حد مقدور خواسالتههالا و
نیازهای جوام شهری را در استفاده از اراضی برآورده میکند (پورمحمدی.)13 :1382 ،
بر اسا

قانون ریکاردو افزایش جمعیت و نیاز روزافزون به غذا در قرن اخیالر ،کشالاورزان کشالورهای مختلالف

جهان را به سوی بهره گیری از زمینهای نامرغوب و حاشیهای مانند مرات و جنگلها سوق داده است .این در حالالی
Dark Subtract
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است که در این نو زمینها روند فرسایش ،صعودی و پتانسیل تولید ،کم است .از سالوی دیگالر ،نیالاز جمعیالت باله
مسکن ،در سال های اخیر موجب شده است کالاربری اراضالی بالهسالرعت باله سالمت کالاربری مسالکونی تغییالر کنالد
( .) Quesada and et al, 2017ععوه بر عامل جمعیت ،موقعیت روستاهای نزدی

به شهرها هم در افزایش احتمال

تغییر کاربری مؤثر است .ظاهری و همکاران ( )1391در تحقیق خود بر این موضو تأکید کردنالد .آنهالا در مطالعالۀ
خود نشان دادند که سکونتگاههای نزدی

به شهر مکان مناسبی برای ساخت خانههالای دوم انالد؛ همچنالین تغییالرات

یادشده عمدتا در سالهای اخیر ایجاد شده است .ساخت خانههای دوم ضمن تحمیالل تغییالرات عمالده بالر کالاربری
اراضی روستاها ،سبب شده بخش بزرگی از کارکرد کشاورزی این روستاها به کارکرد تفریحی  -فراغتی تبدیل شود.
در کشورهای کمتر توسعهیافته ،بور بازی زمین مهمترین عامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی است کاله متالأثر
از عوامل بیرونی ،مانند تصمیمات سیاسی ،تغییر در استانداردهای زندگی ،تغییر در فناوری ،تأثیرات نیروهای بازار و
فشار توسعۀ شهر است .افزایش جمعیت طی سالهای  1365-1355موجب افزایش  20تا  50درصدی شالالیزارها در
بخشهایی از تالش شد و اراضی زراعی و مسکونی حداکثر فضای موجود را اشغال کردند؛ ولی با اجرای طرحهالای
هادی روستایی ،گسترۀ وسیعی از قطعات زراعی به محدودۀ شهری ملحق شد و بهتالدریج باله تغییالر کالاربری آنهالا
انجامید (ضیاء توانا و امیر انتخابی .)107 :1386 ،در کشالورهای درحالالتوسالعه ،سالوداگری زمالین و زمالینخالواری،
تأثیراتی نابودکننده بر روستاها و زمین های کشاورزی گذاشته است و این امر نتیجۀ توسالعۀ بالالقوۀ شالهری و کنتالرل
نداشتن دولت ها و سازمان های مسئول است .در روند توسعۀ شالهری ،نیروهالای فشالار شالهری بسالیار قالوی اسالت؛
درنتیجه کشاورزان مال

زمین به سوداگری زمین روی میآورند؛ آنها از سرمایه گذاری در زمالینهالای خالود پرهیالز

میکنند و زمین را تنها برای فروش آماده نگه میدارند؛ درحالیکه در صالورت توقالف سالوداگری زمالین ،کشالاورزان
حتی زمینهای کمحاصل خود را به زیر کشت میبرند (.)Forman, 2014
یکالی دیگالر از مؤلفه های کالبدی اثرگذار بر تغییرات کاربری اراضی ،زیرساختهای حمل ونقلی و انریی اسالت
که میتوان آن را یکی از عوامل مؤثر بر پالراکنش فعالیتهالا دانسالالت (.)Démurger, 2001:99; Eberts, 2001: 99
احمالالدی شالالاپورآبادی و همکالالارانش در مطالعات خالود درزمینۀ تغییالرات کالارکردی نالواحی روستایی ،بالر تالأثیر
عامل روابط و پیونالدهای میالان این نواحی که منتج از شبکۀ زیرسالالاختی حمالل ونقلالی اسالالت بالر تغییالرات محالیط
پیرامون تأکید میکنند و آن را یکی از دالیل اندازۀ سکونتگاهها میدانند (احمدی شالاپورآبادی و همکالالالاران:1392 ،
 .)196از سالالوی دیگالالر شالالاو 1و همکارانش معتقدند سیاستهایی که تصمیمگیران ملی و منطقهای اعمال میکننالد
میتواند به طور مستقیم بر کالاربری زمالین تالأثیر بگذارد یالا بهطور غیرمستقیم موجب توسعه یالالا انالالزوای زمالالین در
نحوۀ استفاده از آن شود .یکی از تأثیرات غیرمسالتقیم ایالن سیاسالتهالا بالالر تغییالالالر کالالاربری زمالالالین اگالالالونگی
سرمایه گذاری در زیرساختهای منطقاله ،مثل شبکۀ حملونقل و حاملهای انریی و فناوری بهکاررفتاله در آنهاسالت
( .)Aspinall and Hill, 2008:7; Shao, Wei and Xie, 2006: 179

Shao
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احمدی شاپورآبادی ععوه بر عوامل ذکرشده ،از گردشگری نیز به عنوان عاملی کارآمد برای بازسالازی و توسالعۀ
اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی یاد کرده است؛ به طوری که طی سالهای اخیالر در سراسالر اروپالا بالرای رفال
مشکعت اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی حاشیهای یا روستاهایی که با کاهش فعالیت کشاورزی سنتی روبهرو
شدهاند ،گردشگری در کانون توجه قرارگرفتاله اسالت ) .(Ramachandran and Reddy, 2017توسالعۀ جریالانهالای
گردشگری ،بدون برنامهریزی و مدیریت کارآمد ،موجب تغییرات شدید کاربری اراضی و پیامدهای بومشالناختی آن،
ساخت وسازهای بیرویه ،کاهش تولیدات کشاورزی ،افزایش کاذب قیمالت اراضالی و بالور بالازی در آن ،افالزایش
نابرابری اقتصادی و اجتماعی در میان ساکنان روستایی و تخریب حریم منالاب طبیعالی مالیشالود .فرهالادی و درغاله
( )1394در مطالعه ای ارتباط بین گردشگری و تغییر کاربری اراضی را بررسی کردهاند .آنها نشالان دادنالد کاله توسالعۀ
گردشگری آثار مخرب زیستمحیطی فراوانی در پی داشته است؛ مانند تخریب و فرسودگی مناطق طبیعی ،تخریالب
مناطق جنگلی ،آلودگی آب رودها و دریاها ،و آلودگی ناشی از انباشت زائدات و زبالاله در سالطح شالهر .مهالمتالرین
تأثیرات تغییر کاربری اراضی کاهش زمینهای زیرکشت محصوالت کشاورزی ،افزایش اشماندازهای ساختوسالاز
دست انسان ،سوداگری زمین و تغییر کاربری باغات میوه به ویعست .درخصوص تأثیرات تغییر کاربری اراضالی بالر
اقتصاد و اشتغال نیز میتوان به افزایش مشاغل خدماتی ،فصلی شدن درآمالد ،جابالهجالایی نیالروی کالار کشالاورزی و
صنعتی به بخش گردشگری و وابستگی اقتصاد شهر به ورود گردشگر اشاره کرد .آنها در پایان نیز ضمن نتیجهگیری،
راهکارهایی برای بهبود آثار گردشگری بر ساکنان منطقۀ رامسر ارائه داده است.
یافتهها
در این قسمت ،ابتدا بافتههای توصیفی پرسششوندگان ،مانند سالن ،جنسالیت ،سالطح تحصالیعت ،بعالد خالانوار،
شغل ،سابقۀ کار کشاورزی و میزان زمین زراعی بررسی شده است.
یافتههای توصیفی پرسششوندگان
 48درصد پرسش شوندگان بین  22تا  42سال 15 ،درصد بیشالتر از  62سالال 32 ،درصالد بالین  22تالا  42سالال و
مابقی کمتر از  22سال سن داشتهاند .همچنالین ازنظالر سالطح تحصالیعت  26درصالد در سالطح ابتالدایی 24 ،درصالد
راهنمایی 17 ،درصد متوسطه 10 ،درصد لیسانس 22 ،درصد باسواد (در حد خواندن و نوشتن) و  1درصد بالیسالواد
بوده اند .ازنظر بعد خانوار  67درصد بین  3تا  5نفر بودهاند .شغل غالب افراد کشاورزی و نو محصول تولیدی آنهالا
برنج است .ازنظر سابقۀ کشاورزی  27درصد پرسش شوندگان بالیش از  35سالال سالابقۀ کالار کشالاورزی داشالتهانالد،
 48درصد بین  15تا  35سال و مابقی کمتر از  15سال .در کل ،بهطور میانگین سابقه کشاورزی  25سال بوده اسالت.
ازنظر میزان زمین زراعی 36 ،درصد افراد کمتر از نیم هکتار 23 ،درصد بین نیم تا ی
دو هکتار 9/5 ،درصد بین  2تا  4هکتار و مابقی بیش از  4هکتار زمین زراعی داشتهاند.

هکتار 29 ،درصد بین ی

تالا
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 81درصد افراد تغییر کاربری نداده اند؛  19درصد اراضی خود را تغییر کاربری دادهاند کاله بیشالترین فراوانالی باله
اراضی با مساحت  5000مترمرب مربوط بوده و  48درصد تغییر کاربریها مربوط به ساختوساز مسکن بوده است.
همچنین  22درصد افراد پرسششونده زمینهای خود را فروخته اند که بیشترین فراوانی ،مربوط به فروش اراضی بالا
مساحت  2000مترمرب بوده است.
یافتههای تحلیلی
در این قسمت نگرش کشاورزان به فعالیت کشاورزی بررسی شده است .در ادامه با استفاده از نقشههای موجالود
میزان تغییرات کاربریهای مختلف نشان داده شده است.
نگرش روستاییان به کار کشاورزی
جدول ( )3به گونه ای معرف تغییر روند نگرش کشاورزان به کشاورزی بهعنوان ی

شغل است .بیشترین میانگین

مربوط به متغیر سخت بودن فعالیت کشاورزی است  .دشواری کشاورزی در فصالل تابسالتان (گرمالا و رطوبالت زیالاد
مناطق ساحلی دریای خزر) ،پرخطر و استر زا بودن کشالاورزی بالهدلیالل وضالعیت تالأمین آب و سالایر نهالادههالا و
همچنین فروش محصوالت میتواند از مسائل مهم در این زمینه باشد .بعد از آن ،افزایش هزینالۀ تالأمین نهالادههالا در
جایگاه دوم قرار می گیرد .در تحقیق میدانی صورت گرفته در شهرستان محمودآبالاد میالانگین هزینالۀ تولیالد محصالول
زراعی برنج در واحد هکتار حدود  4میلیون تومان بوده است.
جدول :3 -نگرش روستاییان به کار کشاورزی بهعنوان شغل
میانگین

متغیر

3/3317

 -1سخت بودن فعالیت کشاورزی

3/2379

 -2هزینۀ زیاد تأمین نهادهها

3/2083

بودن

 -3پرخطر و پراستر

3/1298

 -4داللبازی در بازار محصوالت

3/1263

 -5نوسان بازار هنگام فروش محصوالت کشاورزی

3/0698

 -6هزینۀ زیاد نیروی کار

2/7130

 -7پرسودتر بودن فعالیتهای غیرکشاورزی

2/4076

 -8ععقه داشتن به کشاورزی

2/2548

 -9ترجیح دادن کار کشاورزی به دگر مشاغل

2/1502

 -10آرامش داشتن کار کشاورزی

1/9813

 -11پردرآمد بودن

1/7437

 -12جایگاه مناسب اجتماعی کشاورزان

1/5377

 -13حمایت بان ها

1/3495

 -14حمایت دولت
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روند تغییرات کاربری اراضی در  4دهۀ اخیر
در سال  38/48 ،1357درصد مساحت شهرستان محمودآباد را جنگالل تشالکیل مالیداد؛ در سالال  1394تنهالا 3/7
درصد از مساحت  262کیلومترمربعی این شهرستان را جنگلها تشکیل مالیدهنالد .تغییالر کالاربری منالاب طبیعالی باله
اراضی کشاورزی را میتوان یکی از عوامل این مسئله دانست .احداث جادههای بینشهری و بینروستایی نیز در این
زمینه بیتأثیر نبوده است .اراضی ساختهشده نیز بهشدت افزایش یافته است که رشالد جمعیالت در  40سالال گذشالته،
ایجاد شهر ها در خطوط ساحلی ،ساختوسازهای غیرمجاز و ویعسازی در همۀ منالاطق بالهخصالوص روسالتاهای
نزدی

به جادههای اصلی از عوامل آن به شمار میروند.

جدول :3 -نقشۀ کاربری اراضی شهرستان محمودآباد از سال 1394-1357
منب  :نگارندگان1394 ،

جدول :4 -نسبت کاربری اراضی شهرستان محمودآباد از سال 1394- 1357
***

1394

1381

1368

1357

ساختهشده

18/6

9/77

7/32

6/98

جنگل

3/7

10/69

10/92

38/48

کشاورزی

77/7

79/54

81/76

54/56

جم

100

100

100

100
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عوامل تغییر کاربری را مالیتالوان در ابعالاد اجتمالاعی و اقتصالادی جسالتوجالو کالرد .بنالا بالر تحقیقالات میالدانی
صورتگرفته ،یافتهها در شاخصهای اقتصادی به شرح زیر است:
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عوامل کالبدی مؤثر بر تغییر کاربری اراضی
اگراه گسترش حمل ونقل و ارتباطات ،لزوم ایجاد زیرساختها و توسعۀ آزادراهها میتواند سبب تغییر کالاربری
اراضی شود؛ اما شهرستان محمودآباد بیشتر به صورت غیرمستقیم از این عوامل تأثیر پذیرفته است .توسعۀ راهها قطعا
ورود تعداد بیشتری گردشگر و ملزومات آنها مانند هتلها ،رستورانهالا و شالهر هالا و ...را در پالی دارد .همچنالین
جاده هایی جهت تردد آسان به ویعها احداث می شود که مستلزم قط درختان زیادی است که خود باعالث تخریالب
باغات منطقه می شود .بدین ترتیب عامل حمل ونقل و زیرساختها بیشتر به صالورت غیرمسالتقیم بالر تغییالر کالاربری
اراضی شهرستان محمودآباد اثرگذار بوده است .نتایج آزمون کای اسکوئر نشان میدهالد مقالدار ایالن آزمالون  130در
سطح اطمینان بیشتر از  99درصد معنیدار شده است .نقشۀ زیر که رشد جمعیتی روستاهای شهرستان محمودآبالاد را
از سال  65تا  90نشان میدهد ،حاکی از نقش مهمی است که حمل ونقالل و جالادههالای اصاللی در جالذب جمعیتالی
روستاهایی با فواصل دورتر ایفا میکند و درنتیجه تغییر کاربری اراضی را در پی دارد.

شکل :3 -نرخ رشد مثبت و منفی روستاهای شهرستان محمودآباد از سال  1365تا 1390
منب  :نگارندگان1394 ،

مازندران مقصد گردشگران و مسافران بسیاری از سراسر کشور است .شهرستان محمودآباد بهدلیل موقعیت ویالژۀ
خود ،عموما در مسیر این ترددها قرار دارد و زمینه را برای اقامت موقت و دائم گردشگران فراهم میکنالد .ایالن امالر
سبب خرید ،فروش ،اجاره و ...و نهایتا زمینه ساز تغییر کاربری اراضی زراعی میشود .از سوی دیگر اقامت موقت و
دائم تأثیراتی بر روستاییان میکند و آنها را به تغییر کاربری اراضی ترغیب میکند .گویۀ افزایش مهاجرت به منطقاله
با میانگین  2/7نشانگر نظر کشاورزان دربارۀ تأثیرات اقتصادی و اجتماعی  -فرهنگی مهاجرتهاست .نتالایج آزمالون
کای اسکوئر نشان میدهد مقدار این آزمون  68در سطح اطمینان بیشتر از  99درصد معنیدار شده است.
دلیل اینکه ایجاد تأسیسات جدید شهری در مجاورت زمینهای کشاورزی کمتالرین میالانگین را در بُعالد کالبالدی
دارد ،فاصله و پراکندگی روستاهای شهرستان محمودآباد است .درواق بهدلیالل پالراکنش معتالدل روسالتاها در سالطح
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 262کیلومترمرب  ،تأسیسات جدید شهری نسبتبه عوامل دیگالر میالانگین کمتالری دارد ( .)2/61نتالایج آزمالون کالای
اسکوئر نشان میدهد مقدار این آزمون  66در سطح اطمینان بیشتر از  99درصد معنیدار شده است.
شهرستان محمودآباد بهدلیل موقعیت مناسب ارتباطی ،دسترسی به ساحل دریا ،وجالود جنگالل هالا ،تنالو زنالدگی
جانوری و گیاهی ،اشم اندازهای زیبا ،سطحی هموار ،آب وهوای مناسب و  ...باله منطقاله ای توریسالتی تبالدیل شالده
است .بیشترین میانگین بُعد کالبدی مربوط به توریستی بودن منطقه است ( .)2/94برخی از افراد این منطقه با هالدف
افزایش زمین های قابل خریدوفروش برای ویعسازی درختان جنگل را قط میکنند .نتایج آزمون کای اسکوئر نشان
میدهد که مقدار این آزمون  171در سطح اطمینان بیشتر از  99درصد معنیدار شده اسالت .توریسالتی بالودن منطقاله
خود عامل تغییر کاربری نیست ،بلکه نبود برنامه ریزی و مدیریت صحیح و کارآمد مناب طبیعی روند تغییالر کالاربری
را تشدید میکند.
به استناد مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و بالا هالا مصالوب سالال  ،1374اصالعحیۀ قالانون جلالوگیری از
خریدوفروش اراضی کشاورزی مصوب  ،1385قانون من فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسالکونی مصالوب
سال  ،1381قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطال بالیرویالۀ درختالان مصالوب سالال  ،1353قالانون
حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مرات کشور مصوب سال  1346و دیگالر قالوانین ،هرگوناله سالاخت مسالکن در
خار از محدودۀ قانونی شهرها ،روستاها و شهر هالا ممنالو اسالت .ایالن اراضالی بایالد صالرفا در راسالتای توسالعۀ
بخشهای کشاورزی ،صنعت ،تولید و گردشگری و برای استفادههالای همگالانی بهالره بالرداری شالود (وزارت جهالاد
کشاورزی .)1394 ،بدین ترتیب با رشد جمعیت افراد بومی روستا ،نیاز به مسکنهای جدید پیدا میشالود کاله تغییالر
کاربری را در داخل بافت در پی دارد؛ اما این روند وقتی تشدید میشود که مهاجرانی در ایالن روسالتاها باله صالورت
کوتاهمدت (اجاره) یا دائم (ویعسازی) سکونت میکنند و بهمرور و با اشبا فضاهای داخالل بافالت ،باله زمالینهالای
خار از بافت دستاندازی میکنند و سبب تغییر اشمانداز روستا و درنهایت منطقه میشوند.
جدول :5 -میانگین عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی در بعد کالبدی
گویه ها

میانگین

کای اسکوئر

معناداری

-1توریستی بودن منطقه

2/9463

171/561

0.00

-2فشار توسعه شهر

2/9103

119/128

0.00

-3افزایش ساختوساز ویعهای اجارهای

2/7586

70/916

0.00

-4گسترش حملونقل و ارتباطات

2/707

130/465

0.00

-5ضرورت ایجاد زیرساخت

2/7009

181/374

0.00

 -6مناسب بودن زمینهای منطقه برای فعالیتهای خدماتی

2/6912

88/276

0.00

 -7افزایش ساختوساز ویعهای ساکنان غیربومی

2/649

54/163

0.00

 -8توسعۀ آزادراه و جادههای اصلی

2/6389

118/815

0.00

 -9ایجاد تأسیسات جدید شهری در مجاورت زمینهای کشاورزی

2/6197

66/178

0.00

 -10افزایش رستورانها و هتلها در اطراف

2/2757

87/636

0.00

منب  :یافتههای پژوهش1394 ،

 / 52فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هفتم ،شماره دوم( ،پیاپی  )25تابستان 1396

عوامل سیاسی  -حقوقی مؤثر بر تغییر کاربری اراضی
قطعا با آموزش دهیاران دربارۀ پیامدهای تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ،میتوان آنها را بیشتر و جدیتر بالا ایالن
موضو درگیر کرد .از آنجا که دهیار اهل خود روستاست و با کشاورزان ارتباط مستقیم دارد ،بهتر از هرکس دیگری
میتواند در جلوگیری از تغییر کاربری زمین مؤثر واق شود .همچنالین دهیالار شالناخت کالافی از منطقاله دارد؛ بالدین
ترتیب اگر جایی تغییر کاربری غیرمجاز صورت گیرد ،ممکن است دولت متوجه نشود؛ اما دهیار از آن آگالاه اسالت.
نتایج آزمون کای اسکوئر نشان میدهد مقدار این آزمون  144در سطح اطمینان بیشالتر از  99درصالد معنالیدار شالده
است .میانگین  3از سوی کشاورزان نشان میدهد که دهیاران نقش مهمی در این زمینه ایفا میکنند.
این عامل را افراد پرسش شونده بسیار مهم تشخیص دادهاند؛ زیرا نظارت صحیح و دقت کافی در تهیۀ نقشههالای
کاربری اراضی و بهروز بودن نقشههای سازمانها و ادارات مربوط میتواند لکههای غیرمجاز مرتبط با تغییر کالاربری
را بهخوبی نشان دهد .سهل انگاری و نبود مدیریت درست مناب طبیعی میتواند بسالتری بالرای دسالت انالدازی افالراد
سودجو باشد .مقدار این گویه  3/2است که نشان از اهمیت خیلی زیاد این عامل دارد؛ یعنی حدود  80درصد افالراد
پرسش شونده گزینۀ زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند .نتایج آزمون کای اسکوئر نشان میدهد مقدار ایالن آزمالون
 104در سطح اطمینان بیشتر از  99درصد معنیدار شده است.
سیاستهای حمایتی دولت عبارتاند از:
 سیاست قیمتگذاری محصوالت اساسی کشاورزی و تضمین خرید این محصوالت توسط دولت؛ سیاست پرداخت یارانه به نهاده های مورداستفاده در بخش کشاورزی نظیر سم ،کود شیمیایی ،بذر ،سالوخت وانریی؛
 سیاست پرداخت بخشی از سهم بیمۀ محصوالت زراعی ،باغی ،دامی و تالعش بالرای گسالترش پوشالش بیمالۀمحصوالت و بیمۀ حوادث غیرمترقبه نظیر خش سالی ،سیل ،تگرگ و ...در کشور؛
 پرداخت اعتبارات و تسهیعت با نرخ بهرۀ کم برای خرید ماشینآالت موردنیاز و تأمین هزینههای جاری تولید؛ پرداخت یارانۀ صادراتی به محصوالتی که از بازار بالنسبه پایدار برخوردارند؛ ولی در سال هالای اخیالر بالهدلیاللکاهش قیمت جهانی قدرت رقابت آنها کم شده است؛
 برقراری تعرفه برای واردات محصوالتی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد؛ دخالت در بازار ارز و اتخاذ نرخهای ارز اندگانه.در این گویه افراد پرسش شونده (که غالبا کشاورزند) بر این نکته تأکید میکنند کاله دولالت باله همالان انالدازه کاله
میتواند جلو تغییر کاربری اراضی را بگیرد ،اگر سیاستهای حمایتی ذکرشده را عملی نکند ،باعث تسری این روند
می شود .نتایج آزمون کای اسکوئر نشان میدهد مقدار این آزمون  124در سطح اطمینان بیشتر از  99درصد معنالیدار
شده است.
آخرین حلقۀ اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی و با ها را کارمندان ادارات و مؤسسات مربوط بر عهده دارند و
میتوانند عامل بسیار مهمی در جهت کند کردن یا تسری روند تغییر کاربری غیرمجاز باشند .قطعا تغییالرات کالاربری
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اندهکتاری در برخی از مناطق حاکی از اهمیت این گویه (فساد اداری و باندبازی بالین برخالی از کارکنالان) اسالت.
افراد پرسش شونده نیز با میانگین باالی  3/1بر این نکته تأکید کردند .نتایج آزمون کای اسکوئر نشان میدهالد مقالدار
این آزمون  169در سطح اطمینان بیشتر از  99درصد معنیدار شده است.
سنددار کردن زمینهای کشاورزی در کاهش خریدوفروش آنها یا جلوگیری از تغییر کاربری اراضالی کشالاورزی،
جنگلی و ساحلی مؤثر است .اعطای سند مالکیت به اراضی مردم از وظایف اصلی حاکمیت است و اصالوال سالازمان
ثبت اسناد امع کشور برای تحقق این امر شکل گرفته است تا مالکیت مردم محتالرم شالناخته شالود و قاباللاسالتناد
باشد .با مصوبۀ سال  1393هیئت وزیران ،سازمان امور اراضی کشور مأموریت یافته است که اقالدامات الزم را بالرای
سنددار کردن اراضی کشاورزی به سرانجام برساند.
پراکندگی عملکردی نهادها و سازمانهای مرتبط با کشاورزی ،مثل سازمان محالیطزیسالت ،منالاب طبیعالی ،جهالاد
کشاورزی ،بان ها و ،...ضرورت هماهنگی در تمام زمینهها را روشن می کنالد؛ زیالرا ناهمالاهنگی بالین سالازمانهالای
ذیربط فرصتی برای زمینخواران به شمار می آید .این گویه (ضعف هماهنگی بین سازمانهای ذیربط) با میالانگین
 2/92اگراه نسبتبه گویههای دیگر مقدار میانگین کمتری دارد؛ همواره عامل مهمی در بحث تغییر کاربری اراضالی
در سطح شهرستان بوده است .نتایج آزمون کای اسکوئر نشان میدهد مقدار این آزمون  97در سطح اطمینالان بیشالتر
از  99درصد معنیدار شده است.
در قانون اصعح «قانون حفظ کاربری اراضی و با ها مصوب  »1374/3/31که در آبالان سالال  1385باله تصالویب
مجلس شورای اسعمی و شورای نگهبان رسید ،متأسفانه راههایی برای تغییر کاربری اراضی و با ها گشوده شالد کاله
بههیچ وجه ،دستکم در فضای کنونی تخریب اراضی ،سازنده نیست .در اصعح مادۀ یال

ایالن قالانون آمالده اسالت:

«به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و با ها و تداوم بهره برداری آنها از تاریخ تصویب این قانون ،تغییالر کالاربری
اراضی زراعی و با ها در خار از محدودۀ قانونی شهرها و شهر ها جز در موارد ضروری ممنو است ».سپس بالا
الحاق ی

تبصره در آبان سال  1385به این مادۀ قانونی راه سوءاستفاده از این مادۀ قانونی را در تخریب زمالینهالای

زراعی و با ها بهطور کامع مشهودی باز گذاشته شده است .در مادۀ ی

این تبصره (مصالوب  )85/8/1آمالده اسالت:

«تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و با ها در هر اسالتان باله عهالدۀ کمیسالیونی مرکالب از رئالیس
سازمان جهاد کشاورزی ،مدیر امور اراضی ،رئیس سازمان مسکن و شهرسازی ،محیط کل حفاظت محالیطزیسالت آن
استان و ی

نفر نمایندۀ استاندار است که به ریاست جهاد کشالاورزی تشالکیل مالی شالود .نماینالدۀ دسالتگاه اجرایالی

ذیربط میتواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت کند .سازمان جهاد کشالاورزی موظالف اسالت حالداکثر
ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استععم مطابق با نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نمایالد». ...
بر این اسا  ،سازمان جهاد کشاورزی موظف شده است مطابق نظر کمیسیون حتما طالی دو مالاه از تالاریخ تقاضالای
تغییر کاربری اقدام مقتضی را انجام دهد ،حتی اگر با آن در کمیسیون مخالفت شده باشد .جالب آن است کاله دولالت
از این تغییر کاربری بهرۀ فراوانی میبرد؛ زیرا بر اسا

مادۀ ( 2مصوب « )85/8/1در مواردی که به اراضی زراعالی و

با ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده میشود 80 ،درصد قیمت روز اراضی و بالا هالای مالذکور بالا
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احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز میگالردد».
الزم است یادآوری شود که بر اسا

بند «ت» آییننامۀ همین قانون ،اراضی زراعی و با ها شامل اراضی زیر کشت،

آیش و باغات شامل آبی ،دیم اعم از دایر و بایر که سابقۀ بهره برداری داشته باشند و همچنین گلخانه ها ،دامداریها،
و پرورش و صید ماهی میشود (اترعنبرین ،غعمرضا .)1387،بالدین ترتیالب نبالود منالاب مالالی کالافی در ادارات و
مؤسسات میتواند خود این ادارات و مؤسسات را به عاملی برای تغییر کاربری تبدیل کند.
در مادۀ  3اصعحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و با ها (مصوب  )1385/8/1آمده است« :کلیاله مالکالان یالا
متصرفان اراضی زراعی و با های موضو این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضالو
تبصرۀ ی

ماده ی

این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند ،ععوه بر قل وقم بنا ،به پرداخت جزای نقالدی از یال

تا سه برابر بهای اراضی زراعی و با ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده و در صالورت
تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از ی

ماه تا شش ماه محکوم خواهنالد شالد» .کشالاورزان معتقدنالد ایالن

قانون تا حدودی اجرا شده است و با مجازات قاط زمینخواران و عامعن تغییر کاربری غیرمجاز مالیتالوان تالا حالد
زیادی از این کار جلوگیری کرد .میانگین این گویه (برخورد ضعیف با قانون شکنان)  3/49و نسبت به میانگین سالایر
گویه ها بسیار زیاد است .نتایج آزمون کای اسکوئر نشان میدهد مقدار این آزمون  257در سطح اطمینان بیشتر از 99
درصد معنیدار شده است.
جدول :6 -میانگین عوامل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی در بعد سیاسی  -حقوقی
گویهها

میانگین

کای اسکوئر

معناداری

 -1برخورد ضعیف با قانونشکنان

3/4942

257/884

0.00

3/2248

172/78

0.00

 -3ضعف نظارت دستگاههای دولتی

3/2222

172/287

0.00

 -4فساد اداری و باندبازی بین برخی از کارکنان

3/1789

169/064

0.00

 -5ضعف نظارت دهیاریها

3/0959

144/082

0.00

 -6نقش شهرداری در ساختوسازهای غیرمجاز داخل بافتهای شهری

3/0376

162/751

0.00

 -7سیاستهای حمایتی ضعیف دولت از کشاورزی و کشاورزان

3/0138

124/064

0.00

 -8ضعف هماهنگی بین سازمانهای ذیربط

2/9256

97/535

0.00

2/9174

97/413

0.00

 -10ضعف قوانین و مقررات

2/9032

104/866

0.00

 -11ضعف نظارت شهرداریها

2/8402

96/320

0.00

 -12وابستگی سازمانها و ادارات به درآمد ناشی از تغییر کاربری

2/7617

78/523

0.00

 -13کارآمدی قانون حفظ اراضی زراعی و باغات

2/7196

99/84

0.00

 -14قانون ارث و تقسیم پیدرپی زمین

2/7885

100/894

0.00

 -15حمایت دولت از یکپاراگی اراضی

2/5787

83/398

0.00

 -2ضعف دستگاههای اجرایی در اطع رسانی به مالکان زمینهای کشاورزی
در مورد نو کاربری و ممنوعیت تغییر کاربری

 -9سیستم انتقال مل

بر اسا

قولنامه و بدون نظارت رسمی

منب  :یافتههای پژوهش1394 ،
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بهمنظور ارزیابی کلی عوامل کالبدی و سیاسی  -حقوقی مؤثر بر تغییر کالاربری اراضالی شهرسالتان محمودآبالاد از
آزمون  Tت نمونهای با مقدار مفروض  2استفاده شد .نتایج در جدول ( )7به تفکی

ابعالاد در شالده اسالت .نتالایج

حاکی از آن است که بهطور کلی ،تأثیر عوامل سیاسی  -حقوقی در تغییر کاربری اراضی شهرستان محمودآباد بیشالتر
از میانگین مفروض بوده است و نشان از اهمیت این عوامل در تغییر کاربری اراضی دارد .همچنالین مقالدار میالانگین
بُعد سیاسی بیشتر از بُعد کالبدی بوده است .بُعد کالبدی مجموعا با میانگین  2/76از مقدارِ  Tبیشالتر اسالت .ایالن امالر
نشان از تأثیرگذاری زیاد ای ن عوامل در تسری روند تغییرات کاربری اراضی در سطح شهرستان محمودآباد دارد.
جدول :7 -نتایج آزمون  Tتک نمونهای به تفکیک ابعاد کالبدی و سیاسی  -حقوقیTest Value= 2 ،
ابعاد

میانگین

معناداری

آماره T

کالبدی

2/7600

0.00

14/935

سیاسی  -حقوقی

2/9626

0.00

20/185
منب  :یافتههای پژوهش1394 ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
مطالعات گذشته حاکی از آن است که تغییر کاربری اراضی به االش بزرگ سالهای اخیر تبدیل شده اسالت .بالر
این اسا

با توجه به اهمیت زیاد حفظ اراضی زراعی و باغی ،و جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری آنها ،مطالعه

پیش رو که عوامل تشدیدکنندۀ تغییر کاربری شهرستان محمودآباد را بررسی میکنالد ،از اهمیالت شالایانی برخالوردار
است.
روند تغییر کاربری اراضی در مناطق شمالی کشور بهخصوص در استان مازندران در سالهای اخیر شدت گرفتاله
است .با ورود گردشگران به هر منطقه ،فضای جغرافیایی آن با تغیی رات اجتمالاعی ،اقتصالادی ،محیطالی و ...روبالهرو
می شود .ورود گردشگران به شهرستان محمودآبالاد بالا تأثیرگالذاری مسالتقیم و غیرمسالتقیم بالر بُعالد کالبالدی ،سالبب
ساخت وسازهای بیرویه و درنتیجه تغییر کاربری اراضی زراعی به اراضی ساختهشالده مالیشالود؛ پالردازش تصالاویر
ماهواره ای نشان می دهد که اراضی ساختهشدۀ شهرستان محمودآباد از  6درصد مساحت شهرستان در سال  1357باله
 18درصد در سال  1394رسیده است که نشان از افزایش جمعیت و افزایش ورود گردشالگران و اقامالت موقالت یالا
دائم به دلیل گسترش شبکۀ راهها و بهطور کلی ارتباطات دارد .سیاستگالذاری درزمینالۀ مالدیریت صالحیح و کارآمالد
اراضی زراعی و جنگلی میتواند سبب حفظ مناب طبیعی شود .قطعا نهادها و سازمانها بهتنهالایی حتالی نمالیتواننالد
روند تغییرات کاربری اراضی را کُند کنند ،بلکه دولت با سیاستگذاری درست و آموزش و اطع رسالانی باله مالردم
میتواند از پیامدهای تغییر کاربری جلوگیری و زمینه را برای استفادۀ پایدار از مناب طبیعی فراهم کند .همانطور کاله
منکالی و همکاران ( )2017نشان دادند ،بسترسازی و توانمندسازی روستاییان میتواند در فرایند توسعه ،بهخصالوص
در جلوگیری و یا حداقل کند کردن روند تغییر کاربری اراضی مؤثر باشد .با توجه به اینکه شالهروندان و کشالاورزانِ
منطقۀ موردمطالعه از سیاستهای کاربری اراضی ،بهدلیل شالفاف نبالودن ایالن سیاسالتهالا ،آگالاهی ندارنالد ،پیشالنهاد
میشود با شفافسازی ،اطع رسانی و سهیم کردن شهروندان در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری ،روند تغییالرات
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کاربری اراضی در این منطقه دستک م کُندتر شود .همچنین حمایت دولت از کشاورزان در تمالامی مراحالل تولیالد و
به طور کلی سیاستگذاری و مدیریت صحیح دولت مالی توانالد از بالدتر شالدن وضال موجالود در اراضالی شهرسالتان
محمودآباد پیشگیری کند .بان ها نیز میتوانند با حمایت مالی خود زمینه را برای کندتر کردن روند تغییرات بیرویۀ
تغییر کاربری فراهم آورند.
در کل ،سهم عوامل سیاسی از سهم عوامل کالبدی مؤثر بر تغییر کاربری اراضی بیشتر بوده است .در میان عوامل
سیاسی  -حقوقی نیز برخورد ضعیف با قانون شکنان ،ضعف دستگاههای اجرایی در اطع رسانی به مالکان زمینهای
کشاورزی دربارۀ نو کاربری و ممنوعیت تغییر کاربری ،ضعف نظارت دستگاه های دولتی و فساد اداری و سالرانجام
باندبازی بین برخی از کارکنان بر روند تغییر کاربری اراضی تأثیر گذاشته است .از میان عوامل کالبدی نیز میتوان به
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