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 چکیده

به حساب می آید. اطالع از تحوالت کاربری  21امروزه تغییر و تحوالت کاربری اراضی از چالش های مهم قرن 

موارد در برنامه ریزی ها می باشد. با اطالع از تحوالت ها و نحوه ی تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم ترین 

کاربری می توان تغییرات آتی را پیش بینی نموده و اقدامات مقتضی را انجام داد. در همین راستا این مطالعه، 

ابتدا به بررسی روند تحوالت کاربری اراضی و سپس به شناسایی عوامل موثر بر این تغییر و تحوالت در نواحی 

ایی طاووسیه، برغان، ورده و سنقرآباد در شهرستان ساوجبالغ پرداخته است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، روست

تحلیلی دارد. برای گرداوری اطالعات از روش مشاهده، مصاحبه و طراحی  -کاربردی است و ماهیت توصیفی 

ساکنین مستقر در روستاهای نفر از  130و تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل 

استفاده شد. نتایج   spssمذکور است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی در قالب نرم افزار

تحلیل عاملی چهار عامل را با عنوان عوامل موثر بر تغییر و تحوالت کاربری اراضی در روستاهای نام برده 

 بخش نبودن سازمانی، اقتصادی دوم ، عوامل های خانه ساخت و ساز و شناسایی نمود که عبارتند از: رشد

درصد از متغیرهای تغییر کاربری  545/85کشاورزی که در مجموع  غیر مشاغل به جوانان کشاورزی و تمایل

همچنین، با مدیریت ساخت وساز در بخش کشاورزی به عنوان خانه های دوم ، اجرای  را تبیین نموده اند.

ت های توسعه روستایی با تاکید بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی ، افزایش جاذبه و کاهش دافعه دقیق سیاس

زندگی روستایی برای جوانان و افزایش جاذبه بخش کشاورزی برای کشاورزان و سرمایه گذاران این بخش 

 می توان از گرایش روستاییان به تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری نمود.

 یدی: کاربری اراضی، تحوالت کاربری اراضی، سکونتگاه های روستایی، شهرستان ساوجبالغ.واژگان کل

mailto:Riahi@khu.ac.ir
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 ( مقدمه1

 1385ی،اسالم انقالب مسکن بنیاد) رود می کار به زمین از استفاده چگونگی و نوع مفهوم در زمین کاربری 

 اجتمـاعی، و اقتصادی لحاظ به هم و طبیعی لحـاظ بـه هـم روسـتایی، فضـای و زمین مفهوم امروزه. (5:

 اراضـی هـادی هـای طرح در کـاربری تغییـر اهـداف و ابعـاد نتیجـه در و کرده پیدا زیادی تغییـرات

 از استفاده نوع در تغییـر یعنـی ، اراضـی کاربری تغییر .است شده تر غنی و وسـیع بسـیار نیـز روسـتایی

 ایـن .باشـد مـی نیز زمین مدیریت و تراکم در تغییر شامل بلکه ، نبـوده زمین سطح در تغییر لزوماً که زمین

 فرهنـگ، ، اقتصـاد مدیریت، سیاست، نظیر متعددی عوامـل پیچیـده انفعـاالت و فعـل نتیجـه تغییـرات

 (.13:1385)زیاری،  باشد می محیط و انسانی رفتـار

ی مهم ایران است. تغییر کاربری اراضی حاضر تغییر بی رویه اراضی روستایی یکی از چالش هادر حال  

روستایی سالیانه بخش عمده ای از اراضی کشاورزی را از چرخه تولید خارج می کند.عالوه بر پیامدهای 

در  تولیداکولوژیکی، سبب تغییرات ناگهانی در اقتصاد و معیشت مردم روستا در درازمدت باعث تضعیف 

تغییرات کاربری اراضی و شناخت نتایج آن می تواند موجب  بررسی عوامل موثر در .شد خواهد روستاها

ل پویا و متغیر روستاها شود و به عنوان ابزاری در اختیار مدیران و برنامه ئامسشناخت منطقی و فهم تحلیل 

ریزان روستایی برای پیش بینی روزهای آینده و کنترل و هدایت این تغییرات برای سامان بخشیدن به توسعه 

: 1397ا و تخمین کاربری ها و در نهایت مدیریت کارآمد و هدفمند روستاها گردد )صادقلو و همکاران،آتی روست

48) 

محیطی و پیامدهای  های روستایی و تغییرات ایجاد شده در آن ، آثار اقتصادی و زیست کاربری زمین تحوالت 

است در ایـن زمینـه  الزموهمواره باید مورد توجه قرار گیرد کاربری منفی و مثبت حاصل از این تغییـرات 

کردن کارکرد اقتصادی تولیدی روستاها  در حـال تبدیل تغییرات کاربریپـژوهش صـحیحی انجـام شـود؛ زیـرا 

به کارکردهای متفاوت است؛ از ایـن رو ، فعالیـت هـای اقتصادی را که در بخش اول؛ یعنی بخش کشاورزی 

های بخش سوم؛ یعنـی بخش خدمات سوق داده است و موجب تغییر کاربری  یرد، به فعالیتصورت میگ

محلی و افراد غیر بومی که گردشگران ه وساز جامع زمـین هـای زراعـی و بـاغی مرغـوب بـا هـدف ساخت

 (.35: 1388)قدمی و همکاران، گذاران هسـتند، شـده اسـت و سرمایه

ت کارکردی روستاها از جمله تغییرات مهمی است که در دهه های اخیر در برخی همان طور که گفته شد تغییرا

(. روستاهای نواحی ساوجبالغ 122: 1393از نواحی روستایی ایران مشاهده می شود )ظاهری و رحیمی پور، 
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ی اخیر به دلیل نزدیکی به مناطق شهری از این قاعده مستثنی نبوده و از جمله روستاهایی اند که در چند دهه 

به موضوعی رو به دچار تحوالت گسترده ای در ساختار و کارکرد اقتصادی خود شده و این تغییر و تحوالت 

همچنین در تغییر و تحوالت کارکردی این سکونتگاه های روستایی عوامل رشد و جدی تبدیل شده است. 

خصوص عوامل تاثیرگذار بر مختلفی می تواند موثر بوده باشد. به دست آوردن شناخت دقیق و علمی در 

تغییرات کارکردی روستاهای مورد مطالعه، نه تنها داده های مهمی را در خصوص چگونگی این تغییرات به 

دست می دهد، بلکه برنامه ریزان با استناد به این داده ها می توانند در جهت سازماندهی و برنامه ریزی 

اراضی و همچنین کاربری  تحوالتبه بررسی در پژوهش حاضر کارکردی این گونه روستاها گام بر دارند. لذا 

ناحیه روستایی )طاووسیه، برغان، ورده و سنقرآباد( شهرستان  4عوامل موثر بر این تغییر و تحوالت در 

 ساوجبالغ می پردازیم.

 طرح سوال:

 روند تحوالت کاربری اراضی در روستاهای مورد مطالعه چگونه است؟ _

 ییر و تحوالت کاربری اراضی در این روستاها تاثیرگذار است؟چه عواملی بر تغ _

 

 ( مبانی نظری:2

 و ها فعالیت فضایی الگوهای و پراکنش ی نحوه در تغییر و ها کاربری نوع تغییر شامل زمین کاربری تغییر

 نوع در تغییر یعنی اراضی کاربری تغییر دیگر عبارت به. (Briassoulis, 2000: pp12)باشد ها می کاربری

 پرنون،(باشد می نیز زمین مدیریت و تراکم در تغییر بلکه نبوده، زمین سطح در تغییر که لزوماً زمین از استفاده

 استفاده مورد محلی مردم توسط خاص منظوری به زمین که است هدفی یا عمل شامل زمین .کاربری)40:1389

 استفاده و زمین با مستقیم که شود تعریف انسانی های فعالیت برای بستری عنوان به تواند می و گیرد می قرار

 (.FAO ،1995:21) ددگر تعریف شودگذاشته می  آن روی بر که اثراتی همچنین و آن منابع از ناشی های

 تغییر( 114:1393علوی، و احمدپور) است زمین و مردم بین رابطه تحلیل اصل، در زمین کاربری تغییر تحلیل

 نوع از مساحت نسبت تغییر به تنها نه که است انداز چشم یک در کاربری نوع در تغییر معنی به زمین کاربری

 هدف(. 8202 - 8203 ؛ 2008همکاران، و پنگ) شود می منجر زمن از استفاده ساختار یعنی زمین کاربری

 انسان فیزیکی محیط بهسازی تنظیم و مطلوب جهت در انسانی محیط کالبد هدایت کالبدی، ریزی برنامه عمده
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 عوامل انفعاالت و فعل نتیجه در اراضی کاربری تغییر روند(.  154:1389-165یوردخانی، و استعالجی) است

 و نقش مختلف جوامع در و است محیط و سازمانی رفتار ، فرهنگ ، اقتصاد ، سیاست، مدیریت چون متعددی

 و احمدپور) بود خواهد متفاوت باشند، داشته عوامل این توسعه  و ایجاد در توانند می عوامل این که تاثیری

 (110؛1393، علوی

 عامل یک و کالسیک اقتصاد در تولید مهم عامل سه از یکی عنوان به سرمایه و کار نیروی همراه به زمین

 هم و ورودی یک عنوان به هم (. زمین1396:18 همکاران، و می رود )امینی شمار به غذا تولید برای ضروری

 از ها برنامه کلیه اصلی بستر و عنصر ترین عمده عنوان به و است مطرح ریزی برنامه فرآیند در خروجی یک

عنوان یک  الف( زمین به ریزی، زمـین دارای دو مفهوم است: .در برنامه باشد می برخوردار خاصی اهمیت

نسـل فعلـی وحفاظت از آن برای که بهـره منـدی از آن بـرای رفـع نیازهـای  منبع طبیعی )نظیر آب و هـوا(

کاال  خصوصی، عنـوان دارایـی کـه در چـارچوب مالکیـت ب( زمین به های آینده اهمیت حیاتی دارد. نسل

 درآمـد شخصـی قابـل تملـک و خریـد و فـروش اسـت قلمداد میشود و بـرای کسـب منفعـت و

 (.5؛ 1381)عسگری،

 حفـظ و زمین از استفاده نحوه بر ها دولت منظور نظارت به غرب در ابتدا زمین، کاربری مفهوم و اصطالح

 شـهری، ریـزی برنامـه در تحـول و شـهرنشـینی و روستانشـینی گسـترش با ولی شد مطرح مالکیت حقـوق

 )مهدی ترشد وسیع روز روزبــه آن محتــوای و ابعــاد ای، منطقــه و روســتایی ریـزی برنامـه

 در اسـت متفـاوت توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای بین زمین کاربری تغییر علل .(79؛1379زاده،

 توسعه مقیاس، بزرگ کشاورزی مانند اقتصادی دالیل در ریشه زمین کاربری تغییـر یافتـه توسـعه کشـورهای

 کشورهای در امّا دارد آتی های نسل و فعلی نسل برای زیست محیط کیفیت نگهداری به نیاز افزایش و شهری

 others:2008 .1) باشد می اصلی عوامل اقتصادی موقعیت و فقـر جمعیـت، سـریع رشـد توسـعه حـال در

and Nigal 1388 جرجانی، از نقل به.) 

 صابری)گردد می بر(1826)تونن فون مطالعات به نوزدهم قرن اوایل به دنیا در زمین کاربری مطالعات سابقه

 قیمت-2شهر؛ از فاصله-1:است تاثیرگذار اراضی بر کاربری عامل سه تونن فن اعتقاد به(. 1374:11فر،

 مختلف های کاربری برای زمین مطلوبیت تئوری این در(. 152؛1391 الدینی، سیف)زمین اجاره-3محصوالت؛

 رو این از. گیرد می قرار ارزیابی مورد تولید های هزینه و نقل و حمل شبکه بازار، از فاصله معیار اساس بر

 که اراضی و میگیرد قرار ارزیابی مورد تولید های هزینه و نقل و حمل شبکه بازار، از فاصله معیار که اراضی
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 و سازگاری بررسی زمین، توان شناخت منابع، بهینه مدیریت برای بنابراین. است اقتصادی مختلف های زمینه

 عطفی نقطه و نماید کمک را ریزان برنامه زمین از صحیح استفاده و ریزی برنامه در تواند می اراضی مطلوبیت

 تشخیص و تعیین: است زیر موارد شامل اراضی منابع مدیریت. باشد سرزمینی منابع از بهینه استفاده برای

 اقتصادی های هزینه و فواید ارزیابی و موجود وضع های کاربری الگوهای فهم و درک اراضی، کاربری تغییرات

 هر برای گزینه بهترین یافتن اندازه همان به اراضی های کاربری مختلف های فعالیت از ناشی اکولوژیکی و

 (.19 ؛1392، همکاران و امینی)منطقه

به نظر ترنر مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر کاربری زمین عبارت اند از: عوامل جمعیتی مانند اندازه و تراکم 

یاسی، عوامل اقتصادی مانند سیستم خرید و فروش یا مبادله یا جمعیت، فن آوری، سطح بارش ها، ساختار س

ر طبق تحلیل های بانک جهانی و نظریه های (. بTurner et al، 1999،18)مالکیت، و ارزش ها و عقاید حاکم

ی افزایش تقاضا برای زمین های غیر کشاورزی به  بیشتر تغییرات کاربری زمین به واسطه وربرگ و همکاران

شهری  ه شهری و صنعتی اتفاق می افتد. این نیروهای تغییر دهنده کاربری زمین که وابسته به توسعهدلیل توسع

هستند به عنوان اصلی ترین نیروهای تغییر دهنده کاربری زمین شناخته می شوند و نقش مهمی را در کاهش 

 (.Long et al،2007:357د )کیفیت زمین های قابل کشت دراطراف شهرها ایفا می کنن

 کیفی و کمی تغییر اجتماعی –اقتصادی لحاظ به هم و کالبدی و طبیعی لحاظ به هم فضاهای روستایی و زمین

روستاها  در پایدار و موزون توسعه در تعادل عدم باعث که است شده بسیاری تغییرات دستخوش و پیدا کرده

 تلقی روستایی نواحی مهم چالشهای از اراضی کاربری رویه بی تغییر (. امروزه115 :1390 گردد )رضوانی، می

 اراضی کاربری در چشمگیری تغییرات بشری، جوامع شدن صنعتی و جمعیت رشد روزافزون با که شود می

 ساخت به مزارع و ها باغ از اراضی کاربری (. تغییر212 :1397همکاران، و است )سعدی اتفاق افتاده روستایی

 تولیدات کاهش به میشود، موجب طبیعی را زیبایی کاهش اینکه ضمن خدماتی، و تجاری مسکونی، سازهای و

 در زمین رانش و سیل مانند طبیعی؛ سوانح بروز در همچنین، تغییر این. انجامد می نیز دامی و کشاورزی

در وضعیت فعلی ما شاهد تنوع زیاد در تبدیل، تخریب و  (312:1387  رضوانی،) است بوده مؤثر روستاها

تغییر کاربری ها هستیم، به نظر می رسد مقابله با این پدیده مخرب عالوه بر قانون و فرهنگ به مدیریت قاطع، 

آگاه و دلسوز و متخصص نیاز دارد که این سه مهم تنها در سایه عزم ملی پدید خواهد آمد)جهاد کشاورزی 

 (.1393ن، استان همدا
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 پیشینه ی تحقیق:

در ارتباط با تغییرات کاربری اراضی و عوامل اثرگذار برآن تحقیقاتی هم در داخل و هم در خارج از کشور 

 صورت گرفته است. در جدول زیر به برخی از پژوهش های صورت گرفته در این زمینه اشاره می کنیم:

 آن علل و اراضی کاربری رویه بی تغییرات زمینه، در شده انجام تحقیقات -1 جدول

 نتایج تحقیق عنوان تحقیق مولف

 و براتی

 همکاران،

1395 

 ساختاری مدل معادالت طراحی

 کاربری تغییر واثرات علل وتلفیقی

 ایران در کشاورزی اراضی

 علل شده است، انجام تلفیقی و ساختاری معادالت مدلسازی روش به که مطالعه این نتایج براساس

 بوده بایکدیگر مستقیم وغیر مستقیم متقابل همبستگی دارای کشاورزی اراضی کاربری تغییرات آثار و

 هستند اجتماعی آثار و علل اقتصادی ترتیب به تغییر آثار و علل مؤثرترین. اثرگذارند هم بر که

 و مشیری

 پسند، قماش

1391 

 پیامدهای و اثرات پیرامون تحلیلی

در  کشاورزی اراضی کاربری تغییر

 شهرستان مرکزی بخش روستاهای

 اخیر دهه در الهیجان

 چندان کارساز کشاورزی اراضی حفاظت در کاربری تغییر قوانین که دهد می نشان پژوهش نتایج

 مورد در روستاهای محیطی زیست و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی، کالبدی، تغییرات بعالوه و نبوده

 .است تر مشهود نفوذ حوزه پیرامونی روستاهای بخصوص مطالعه

 نژاد، امیر

1393 

 تمایل بر موثر عوامل شناسایی

 اراضی کاربری تغییر جهت کشاورزان

 مازندران استان در

نتایج نشان می دهد که مهمترین علت تمایل به منظور تغییر کاربری برای ساخت مسکن بوده است 

افزایش قیمت زمین در سال های اخیر و در پی آن تغییر کاربری توسط که به علت نیاز به مسکن و 

 کشاورزان برای رسیدن به سطح درآمد مطلوب است.

 احداد نژاد،

2003 

ارزیابی نظارت بر تغییرات کاربری 

زراعی با استفاده از سیستم اطالعات 

 جغرافیایی در روستای خوشه مهر

اثر بهره برداری دچار تغییر و تحول می شود. همچنین  نتایج نشان می دهد که اراضی کشاورزی در

درصد از تغییرات صورت گرفته به تناوب الگوی کشت مربوط 40به این مهم دست یافته است که تنها

 درصد بقیه به تبدیل سایر کاربری ها به یکدیگر مربوط است. 60بوده است و

 خاکپور و همکاران،

1386 

 

طی  الگوی تغییر کاربری شهر بابل

 1362-1387سال های 

 

 باغی و زراعی های فعالیت از حاصل افزوده ارزش میان تناسب عدم دهد می نشان پژوهش این نتایج

 یا و فروش به باغداران و کشاورزان از بسیاری تا شده سبب زمین فروش از شده ایجاد ارزش با

 .کنند اقدام اراضی این تفکیک

تحقیقات نشان می دهد توسعه ی زمین در آمریکا دو مسیر را دنبال میکند:توسعه ی مناطق شهری و  فراتر از آنتوسعه در حاشیه شهرها و  هوملیچ

 توسعه قطعات بزرگ بیشتر از یک جریب در مناطق روستایی.

تاثیر مسکونی شدن و تغییر پوشش  کالداس و همکاران

کاربری اراضی در جنگل های آمازون 

 برزیل

تغییرات کاربری اراضی در جنگل های آمازون برزیل پرداخته و نشان می دهد این تحقیق به بررسی 

به شدت کاهش یافته است که کمترین میزان آن  1999تا  1986که سطح جنگل ها بین سال های 

 هکتار بوده است. 69/13755هکتار و بیشترین آن  97/533

 و همیلتون

 تیلور،

1999 

مناطق  بر حاکم تغییر و رشد بررسی

 شهری، دانمارک ی حاشیه

 مشکالت با است،همراه یافته گسترش شهری ی منطقه هر در که خزشی که است آن از حاکی نتایج

 رفتن بین از شهری دیگرخزش تبعات از و است محیطی زیست مسایل و هوا آلودگی و ترافیکی

 افتد. می اتفاق اراضی این کاربری و تغییر گسترش دلیل به که است کشاورزی باارزش های زمین

 و پاکوت

 افدومون،

2003 

 

 

روابط  تغییر اجتماعی ی تجزیه بررسی

 با روستایی، انداز چشم تغییر و

 استفاده

 کانادا مقیاس، روش چند از

 گرفته مطالعاتی صورت ی منطقه روستاهای انداز چشم در بسیاری تغییرات که دهد می نشان نتایج

 بخش در شاغل کشاورزی،جمعیت جمعیت در که نوساناتی اثر در کشاورزی های زمین و است

 شده بسیاری تغییرات دچار است شده ایجاد صنعت و خدمات

 .است

 

 آن از ناشی پیامدهای همچنین و اراضی کاربری تغییر ی زمینه در مطالعه و پژوهش پیشین، مطالعات براساس

 اختیار در ابزاری عنوان به و شود روستاها متغیر و پویا مسائل تحلیل و فهم و منطقی شناخت موجب تواند می

 سامان برای تغییرات این هدایت و کنترل و آینده روندهای بینی پیش برای روستایی ریزان برنامه و مدیران

 .گردد روستاها هدفمند و کارآمد مدیریت نهایت در و ها کاربری تخمین و روستا آتی توسعه به بخشیدن
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 :تحقیق ( روش3

 تحلیلی است. هدف -تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه ی گرداوری داده ها، توصیفیاین 

 نواحی و همچنین شناسایی عوامل تاثیر گذار بر این تغییر و تحوالت در اراضی کاربری تحوالت بررسی تحقیق

 صورت میدانی وبه  هدف این به نیل برای اطالعات آوری جمع روش. ساوجبالغ است شهرستان روستایی

برای پاسخ به سوال اول . است گرفته انجام پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده ابزار کمک به که است پیمایشی

 همچنین است، گردیده مطالعه و بررسی به صورت میدانی در روستاها اراضی کاربری تحوالت پژوهش روند

 مورد روستایی نقاط در مذکور پرسشنامه پرسشنامه،130برای پاسخ به سوال دوم پژوهش پس از طرح و تنظیم

تا خیلی  1پنج قسمتی )خیلی کم = سپس با استفاده از طیف لیکرت و تکمیل آن روستاها ساکنین توسط نظر

 گرفت. قرار تحلیل و تجزیه و پردازش مورد spss افزار نرم ( توسط9زیاد =

روستایی)طاووسیه، برغان، ورده و سنقرآباد( واقع در نقطه ی  4محدوده ی مورد مطالعه در پژوهش حاضر 

 کیلومتر 2800 معادل وسعتی با کشوری تقسیمات آخرین براساس ساوجبالغ است که این شهرستان شهرستان

 غرب از اشتهارد، شهرستان با جنوب از کرج، شهرستان با شرق از است وشده واقع البرز استان غرب در مربع

 .است هشتگرد شهر آن مرکز و است همجوار طالقان شهرستان با شمال از و نظرآباد و آبیک شهرستان با

 گسترده شرق شمال در( بند سیاه قله) متر 3700 تا غرب جنوب در متر 1160 ارتفاع از ساوجبالغ شهرستان

 هایدره با همراه مرتفع هایکوه و ماهوری تپه هایزمین و وسیع نسبتاً دشت منطقه، دو این بین در. استشده

 چندار بخش از ایعمده قسمت. هستیم منطقه در زیادی تنوع شاهد توپوگرافی لحاظ به که گرفته قرار عمیق

 .اندشده واقع ماهوری تپه هایزمین و دشت منطقه در چهارباغ و مرکزی هایبخش و کوهستانی منطقه در
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 (1395اطالعات جمعیتی، سیاسی ، اداری محدوده ی مورد مطالعه )مرکزآمار ایران، -2 جدول

 

 ( یافته های تحقیق4

درصد  30نفر از ساکنین روستای ساوجبالغ مورد بررسی قرار گرفت که حدود  130در این تحقیق، نظرات 

 23و  برغاندرصد  23درصد مربوط به روستای طاووسیه،  24 ،سنقرآبادپرسش شوندگان مربوط به روستای 

نفر  28درصد مرد و  5/78د نفر حدو 102به لحاظ جنسیتی،  .است بوده ورده هم مربوط به روستای درصد

سال  68ترین آنها سال و بیش18به لحاظ سنی، کمترین آنها  درصد پرسش شوندگان زن بودند. 5/21د حدو

کمترین فراوانی  درصد بوده است و 3/42ی با فراوان ،سطح تحصیالت اکثر پرسش شوندگان دیپلم داشته اند.

درصد از پرسش شوندگان  65 است. و باالتر مربوط به پرسش شوندگان با سطح تحصیالت کارشناسی ارشد

محیط  ااز پرسش شوندگان میزان آشنایی خود ب درصد 7 میزان آشنایی خود را با روستا زیاد میدانند، و فقط

 روستا را خیلی کم اعالم کرده اند.

( اولویت بندی متغیرهای مربوط به علل گرایش به تغییر کاربری را نشان می دهد، بر اساس نتایج به 3جدول )

( 047/0غییرات و ضریب ت 908/8روستاها با )میانگین  در ویال داشتن به نشینان شهر دست آمده متغیر تمایل

کشاورزی با )میانگین  جدید ابزار و آالت ماشین کاربرد و فناوری در اولویت اول قرار دارد و متغیر ضعف

 ( دارای کم ترین اولویت است.550/0و ضریب تغییرات  323/3

تعداد  روستا دهستان بخش شهرستان

 جمعیت

تعداد 

 خانوار

تعداد 

 پرسنامه

 توپوگرافی

 دشتی 38 564 1777 سنقرآباد رامجین چهارباغ ساوجبالغ

 دشتی 32 264 827 طاووسیه رامجین  چهارباغ ساوجبالغ

دره _کوهستانی 30 197 470 برغان برغان چندار ساوجبالغ

 ای یا تپه ای

جنگلی واقع در  30 53 129 ورده برغان چندار ساوجبالغ

 دشت

 - 130 1078 3203 4 - - مجموع
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 ولویت بندی متغیرهای علل گرایش به تغییر کاربریا -3 جدول
ضریب  انحراف معیار میانگین متغیرها

 تغییرات

 اولویت

 1 047/0 421/0 908/8 روستاها در ویال داشتن به نشینان شهر تمایل

 2 057/0 509/0 862/8 ساز و ساخت طریق از سود کسب و گذاری سرمایه

 3 071/0 622/0 785/8 کاربری تغییر از پس زمین قیمت افزایش

 4 077/0 677/0 739/8 زمین  بازی بورس افزیش

 5 085/0 739/0 677/8 ساز و ساخت بخش در شغلی های فرصت ایجاد

 6 120/0 021/1 523/8 کشاورزی اراضی حفظ براِی دولت مناسب ریزی برنامه عدم

 7 136/0 148/1 431/8 اراضی کاربری تغییردهندگان با مسئولین قاطع برخورد عدم

 8 150/0 255/1 339/8 اجرایی های سازمان توسط قوانین درست اجرای عدم

 9 159/0 318/1 277/8 کشاورزی بخش برای کافی های سیاست نبود

 10 171/0 402/1 185/8 روستائیان و کشاورزی بخش از دولت حمایت عدم

 11 197/0 597/1 092/8 کشاورزی بخش در سرمایه بری بهره بودن پائین

 12 214/0 712/1 000/8 کشاورزی محصوالت بازار در ثبات نبود

 13 237/0 863/1 862/7 کشاورزی های نهاذه گرانی دلیل به کشاورزی اراضی کشت عدم

 14 258/0 992/1 723/7 کشاورزی فعالیت در باال مخاطره و ریسک وجود

 15 278/0 105/2 585/7 رویه بی واردات دلیل به کشاورزی اراضی شدن رها

 16 313/0 315/2 400/7 کشاورزی غیر مشاغل آوردن بدست به جوانان گرایش

 17 335/0 437/2 277/7 کشاورزی های فعالیت از فعال کار نیروی خروج

 18 366/0 599/2 092/7 کشاورزی شغل نامناسب جایگاه به اعتقاد

 19 396/0 738/2 908/6 گرایی تجمل به سادگی از جوانان زندگی سبک تغییر

 20 435/0 895/2 662/6 روستایی نخبگان و جوانان مهاجرت

 21 453/0 751/1 862/3 کاهش مرغوبیت زمین

 22 456/0 649/1 615/3 کمبود دانش روش های نوین تولید محصوالت کشاورزی

 23 504/0 799/1 569/3 محرومیت منطقه و عدم دسترسی به امکانات

 24 550/0 827/1 323/3 ضعف فناوری و کاربرد ماشین آالت و ابزار جدید کشاورزی

 

تغیر وارد آزمون شده است. برای تحلیل عاملی از روش مولفه های اصلی با م 24ر عوامل موثبرای شناسایی 

 و آزمون های فرض پیش بر اساس ها عامل تعیین. شد استفاده  استفاده از چرخش متعامد و نوع واریماکس

با  هایی متغیر)ناکارآمد  های متغیر حذف و مدل بهترین شناسایی هدف با محقق تشخیص مبنای بر همچنین

عامل استخراج گردید. همچنین برای تعیین  4( صورت گرفته است و در نهایت، مدلی با 3/0ز بار عاملی کمتر ا

قابل مشاهده ( 4) و بارتلت استفاده گردید که نتایج آزمون در جدول  KMO مناسب بودن داده ها از آزمون
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انسجام درونی داده ها برای بهره گیری از تکنیک نشان می دهد، ( 4محاسبه ی انجام شده در جدول) است.

معنی دار  01/0ح درصد و آماره بارتلت در سط 916/0رابر ب  KMO میزان آماره ؛تحلیل عاملی مناسب است

 می باشد که داللت بر تایید تناسب تحلیل عاملی دارد.

 و بارتلت KMOمقدار آماره   -4جدول
 بارتلت KMO تحلیل عاملی

 276 916/0 مقدار

sig 000/0 683/4E3  

 

مقدار ویژه  متغیر های مرتبط با تغییر کاربری اراضی بر اساس مقدار ویژه در چهار عامل طبقه بندی شده است.

برابر سهم هر عامل از کل واریانس متغیر ها است و هر چه مقدار آن بیشتر باشد، نشان دهنده ی اهمیت و تاثیر 

 درصد تغییر کاربری را تبیین نمایند.  545/85 ه این علل توانستهبیشتر آن عامل است، به طوری ک

 مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد تجمعی واریانس عوامل استخراج شده -5جدول

درصد  مقدار ویژه نام عامل عامل

 واریانس

 درصد تجمعی واریانس

 183/50 183/50 044/12 دوم های و ساز و خانه ساخت رشد 1

 423/71 239/21 097/5 سازمانی عوامل 2

 130/81 708/9 330/2 کشاورزی بخش نبودن اقتصادی 3

 545/85 414/4 059/1 کشاورزی غیر مشاغل به جوانان تمایل 4

 

 اولین عامل با در بر گرفتن نشان داده شده است.( 5مهمترین علل گرایش کشاورزان به تغییر کاربری در جدول)

درصد از واریانس کل را تبیین می کند. که با توجه به متغیرهای بار شده در این عامل، این  183/50 متغیر 5

 سازمانی ، عواملمتغیر پنجعامل دوم هم با در بر گرفتن  نام گرفت. دوم های و ساز وخانه ساخت رشدعامل 

 پنجبا در بر گرفتن عامل سوم هم  درصد از واریانس کل را تبیین می کند. 239/21نام گرفت که این عامل 

 نام گرفت. کشاورزی بخش نبودن اقتصادیدرصد از واریانس کل را تبیین می نماید که عامل  708/9متغیر 

 تمایلدرصد از واریانس کل را تبیین می کند که عامل  414/4 رمتغی پنجچهارمین عامل هم با در بر گرفتن 

 نام گرفت. کشاورزی غیر مشاغل به جوانان
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 متغیرهای مربوط به هر یک از عامل ها، میزان ضرایب به دست آمده از ماتریس دوران یافته  -6جدول 

بار  متغیرها عامل ها

 عاملی

 

 

 

 ساخت و ساز و رشد

 دوم های خانه

 

 کاربری تغییر از پس زمین قیمت افزایش

 زمین  بازی بورس افزیش

 ساز  و ساخت طریق از سود کسب و گذاری سرمایه

 ساز و ساخت بخش در شغلی های فرصت ایجاد

 روستاها  در ویال داشتن به نشینان شهر تمایل

908/0 

880/0 

876/0 

811/0 

786/0 

 

 

 

 عوامل سازمانی

 

 اجرایی های سازمان توسط قوانین درست اجرای عدم

 کشاورزی اراضی حفظ برای دولت مناسب ریزی برنامه عدم

 اراضی کاربری تغییردهندگان با مسئولین قاطع برخورد عدم

 روستائیان و کشاورزی بخش از دولت حمایت عدم

 کشاورزی بخش برای کافی های سیاست نبود

867/0 

767/0 

860/0 

713/0 

830/0 

 

 

 

 مشاغل به جوانان تمایل

 کشاورزی غیر

 

 گرایی تجمل به سادگی از جوانان زندگی سبک تغییر

 کشاورزی غیر مشاغل آوردن بدست به جوانان گرایش

 کشاورزی شغل نامناسب جایگاه به اعتقاد

 کشاورزی های فعالیت از فعال کار نیروی خروج

 روستایی نخبگان و جوانان مهاجرت

 

937/0 

742/0 

913/0 

831/0 

900/0 

 

 

 

 اقتصادی نبودن 

 بخش کشاورزی 

 

 کشاورزی محصوالت بازار در ثبات نبود

 رویه بی واردات دلیل به کشاورزی اراضی شدن رها

 کشاورزی های نهاده گرانی دلیل به کشاورزی اراضی کشت عدم

 کشاورزی فعالیت در باال مخاطره و ریسک وجود

 کشاورزی بخش در سرمایه بری بهره بودن پائین

 

794/0 

729/0 

834/0 

806/0 

713/0 
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 ( نتیجه گیری:5

سنقرآباد از  و ورده برغان، روستاهای طاووسیه، ،با توجه به یافته های تحقیقبر اساس نتیجه ی اول پژوهش 

توابع دهستان برغان و رامجین در شهرستان ساوجبالغ از جمله روستاهای توریستی استان البرز محسوب می 

شوند که به دلیل داشتن آب و هوای ییالقی، وجود باغات و مزارع سرسبز، نزدیکی روستا به شهرهای بزرگ 

واره مورد توجه شهروندان تهرانی و کرجی به عنوان ییالق تهران و کرج، داشتن دسترسی سریع و مناسب هم

تغییرات زیادی در اکوسیستم  دچار طی دهه های اخیر ،ایرانروستایی در مانند اکثر نقاط بوده است. این روستاها 

 شدهدستخوش تغییرات زیادی  ها  منابع آناست. همچنین  گشتهپیوسته و نحوه ی استفاده ی انسان از طبیعت 

هبرد به کار گرفته شده مبتنی بر استفاده ی بیشتر و به دست آوردن بازده و کارایی بیشتری از منابع طبیعی و را

به طور کلی روند تغییرات کاربری پوشش اراضی روستاهای مورد مطالعه در سال های اخیر  موجود بوده است.

به  1365، که عمدتا از دهه انسانیدر جهت تبدیل اراضی طبیعی به مناطق مسکونی تحت تاثیر فعالیت های 

تغییر کاربری اراضی بعد، بعد از انقالب اسالمی در آن رواج یافت و طی سالهای اخیر شدت یافته، بوده است. 

ضمن اینکه کاهش زیبایی طبیعی موجب میشود، به کاهش  از باغ ها و مزارع به ساخت و سازهای مسکونی

عوامل  لذا شرط اساسی رسیدن روستاها به توسعه ی پایدار، یافتن ؛دتولیدات کشاورزی و دامی نیز می انجام

 تاثیر گذار بر تغییر و تحوالت کاربری می باشد.

 نتیجه ی دوم این پژوهش که با هدف شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تغییر و تحوالت کاربری اراضی روستاهای

در شهرستان ساوجبالغ صورت گرفته است، نشان می دهد که علل تغییر سنقرآباد و ورده برغان، طاووسیه،

 قابل مشاهده است. ل زیرکه در شک تقسیم می شودعامل  4 به کاربری در این نواحی

 

 

خانه های دومو ساز و ساخت  رشد  

 عوامل سازمانی

کشاورزی بخش نبودن اقتصادی  

 تمایل جوانان به مشاغل غیر کشاورزی

 سنقرآباد و ورده برغان، طاووسیه، روستاهای در اراضی کاربری تغییر بر گذار تاثیر عوامل  -4شکل  
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رشد ترین عامل تاثیر گذار بر تغییر کاربری این نواحی  مهم اولین و مشاهده می شود( 4)همانطور که در شکل 

 ساز خانه و شد ساختر خانه های دوم به منظور کسب درآمد بیشتر و سرمایه گذاری است.و ساز و ساخت 

موقعیت با توجه به است.  شـدهاین نواحی روستایی کـاربری اراضـی ای در  هسبب تغییـرات گسـترد  های دوم

اندازهای زیبا و نیز داشتن راه های ارتباطی  معتدل و چشم به لحاظ داشـتن آب و هـوای ساوجبالغشهرستان 

از سوی گردشگران و سرمایه های دوم  خانه ایجـاد برایخرید زمین در فراوانی  تقاضـاهایهر ساله مناسب، 

خانه های دوم و تبدیل اراضی کشاورزی به باغچه های ویالیی که از و ویال ساختن گذاران صورت می گیرد. 

زمان بعد از انقالب شروع شده و هنوز نیز ادامه دارد سبب تخریب زمین های زراعی و کاهش محصوالت 

لذا  و رونق بورس بازی زمین را به دنبال دارد. شده است ز طرف دیگر هجوم خریداران شهریکشاورزی و ا

محدود کردن تعداد مجوز ساخت وساز در روستاها و جلوگیری از تخریب باغات در جلوگیری از خسارات 

ند که نتایج عوامل سازمانی از دومین عوامل تاثیر گذار بر تغییرات کاربری محسوب می شو بیشتر موثر است.

حاکی از آن است که اکثر ساکنین روستایی عدم برنامه ریزی مناسب دولت برای حفظ اراضی کشاورزی و 

عدم اجرای درست قانون در مورد افراد سودجو و تغییر دهندگان اراضی کشاورزی را عامل مهمی در این امر 

 پائین ، سودآوریاین نواحی روستایی در بر تغییر کاربری اراضیگذار عامل تاثیرمی دانند. همچنین سومین 

 محصوالت تولید های هزینه بودن باال است ممکن منظری از است؛ ها حوزه سایر به نسبت کشاورزی بخش

 و ساخت بخش خصوص به و ها فعالیت دیگر با قیاس در کشاورزی بخش کـم درآمـدزایی و کشـاورزی

 استمرار به را آنها تمایل بخش، این برداران بهره برای معنوی و مادی کافی انگیزه و جاذبه ایجاد عدم و ساز

 فروش یا و خود های زمین کردن رها با کشاورزان شرایط این در. است داده کاهش کشاورزی های فعالیت

 شهری، معضالت ایجاد بر عالوه شهرها، به مهاجرت آن دنبال به و صنایع صاحبان یا و سودجو دالالن به آنها

از آخرین  (.214: 1394مقدم، کاللی) آورند می فراهم را اراضی کاربری تغییر مقدمات ناخواسـته طـور به

؛ از آنجایی که تمایل جوانان به مشاغل غیر کشاورزی اشاره کردعوامل تاثیر گذار در این زمینه نیز می توان به 

گرایش آنان به مشاغل غیر کشاورزی، در هر جامعه ای جوانان موتور توسعه و عامل تغییر محسوب می شوند، 

 . تمایل به فروش اراضی کشاورزی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی را افزایش می دهد

همچنین، با مدیریت ساخت وساز در بخش کشاورزی به عنوان خانه های دوم ، اجرای دقیق سیاست های 

جاذبه بخش کشاورزی برای کشاورزان و  توسعه روستایی با تاکید بر حفظ کاربری اراضی کشاورزی ، افزایش

می توان از گرایش  سرمایه گذاران این بخش و افزایش جاذبه و کاهش دافعه زندگی روستایی برای جوانان

حرکت به سوی توسعه در آخر می توان گفت روستاییان به تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری نمود. 
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حفاظت از تمامیت ارضی کشاورزی، امری ناممکن است، بنابراین  در نظر گرفتن نقش زمین و نی پایدار بدو

 امروزه لزوم عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی بیش از پیش مشاهده می شود.

 منابع

 اثرات اقتصادی بررسی(. 1391. )ازگمی کاتب زهرا و رضوانی رضا محمد حسن، لنگرودی، مطیعی -

 مجله بندرانزلی،  رود حسن لیچارکی دهستان روستایی نواحی در کشاورزی اراضی کاربری تغییر

 .اول شماره روستایی، ریزی برنامه و پژوهش

 کشاورزی اراضی کاربری تغییر بر موثر عوامل(. 1397. )اکفل عواطفی فرشته و اهلل حشمت سعدی، -

 .دوم شماره هفتم، سال روستایی، توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه همدان، شهرستان روستاهای در

 مناطق روستایی کشاورزی اراضی کاربری تغییر بر مؤثر عوامل بررسی(. 1394. )ژیال مقدم، کاللی -

 .1شماره ،4 سال روستایی، ریزی برنامه و پژوهش مجله رشت، شهرستان

 استان در  اراضی کاربری تغییر جهت کشاورزان تمایل بر موثر عوامل بررسی(. 1392. )حمید امیرنژاد، -

 .4 شماره ،5 جلد کشاورزی، اقتصاد تحقیقات مازندران،

 اراضی کاربری تغییر بر موثر عوامل(. 1397. )جو حق مریم و حیاتی اله باب مهناز، مند، شایسته -

 .1 شماره ،92 جلد پایدار، تولید و کشاورزی دانش نشریه تبریز، شهرستان در کشاورزی

 اراضی کاربری تغییر در موثر های مولفه تحلیل و شناسایی(. 1393. )علوی اسماعیل و امیر احمدپور، -

 .پنجم شماره سوم، سال روستایی، ریزی برنامه و پژوهش مجله ساری، شهرستان روستایی کشاورزی

. لنگری مروی یزدانی خدیجه و کهنوج حسینی سیدرضا قیداری، سجاسی حمداهلل طاهره، صادقلو، -

 دهستان روستایی نواحی بر آن اثرات و کشاورزی اراضی کاربری تغییر کلیدی های پیشران(. 1397)

 .دوم شماره هشتم،    سال روستایی، توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه جام، تربت شهرستان در میانجام

 تغییرات بر آن اثرات و دوم های خانه گردشگری(. 1392. )رهنمایی تقی محمد و سمیرا نوذری، -

 .تهران پایدار، توسعه و شهرسازی جغرافیا، ملی همایش اولین کردان، روستای اراضی کاربری

 گردشگری نقش(. 1392. )عاشری اسمعیل و معصوم قدیری مجتبی زمانی، حمید فضیله، دادورخانی، -

 ساوجبالغ، شهرستان برغان دهستان روستایی نواحی فیزیکی کالبدی تغییرات در دوم های خانه

 .2 ،شماره 4 دوره روستایی، های پژوهش

 سکونتگاه اقتصادی کارکرد تحوالت بر مؤثر عوامل(. 1396. )عزیزی سمیه و صادق محمد علیائی، -

 .اول شماره هشتم، سال روستایی، توسعه و فضا اقتصاد فصلنامه ری، شهرستان در روستایی های
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