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 دهیچك
وسیع بوده است. تغییر کاربری در سکونتگاهای روستایی پیراشهری بسیار 

های به صورتی که گسترش شهرنشینی تحوالت بسیاری را در سکونتگاه
روستایی شکل داده است که از جمله آنها می توان به پیامدهای کالبدی، 
اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره نمود. مهمترین پیامد تغییر 

ب کاربری اراضی ، تبدیل اراضی کشاورزی به مسکونی است که سب
این بررسی در  کاهش قدرت تولیدی سکونتگاههای روستایی می شود.

روستا به عنوان روستاهای مورد  1شهرستان قرچک صورت گرفته و 
نفر به عنوان  212مطالعه انتخاب شدند . از کل جمعیت مورد مطالعه ،

نمونه تحقیق انتخاب شدند.روش تحقیق مبتنی بر روش کمی و کیفی 
های کتابخانه ای و میدانی جمع آوری وهش با روشاست که داده های پژ

شده اند. همچنین روش ارزیابی و تأیید ارتباط گویه ها مبتنی بر روش 
های سنجش هر تحلیل عاملی است. براساس تحلیل یافته ها، شاخص

-tمقدار آماره  %5های مورد استفاده در سطح اطمینان یک از مقیاس

value  گویه های  دهد همبستگیکه نشان میباشد می 39/4بزرگتر از
در رابطه با تأثیر تغییر  روستاییان دگاهید نیانگیمپژوهش معنادار است. 

 بعد اجتماعیو  53/9بعد کالبدی،  94/9بعد زیست محیطی کاربری بر
 با 51/9 بعد اقتصادی در روستاییان دگاهید نیانگیماست.همچنین  124/9

 زین tمقدار آماره .  که معنادار است حاصل شده 2224/2 یمقدار معنادار
و ارتباط  بزرگتر است 39/4 یرانبدست آمده که از مقدار بح 219/44

بنابراین می توان نتیجه گرفت که .شودی م دییآزمون تاگویه های 
افزایش کاربری مسکونی به علت جذب جمعیت، تأثیرات اجتماعی از قبیل 
:تفاوتهای اجتماعی ، پیامدهای اقتصادی از جمله افزایش مشاغل واسطه 
گری و بورس بازی زمین، تأثیرات زیست محیطی را در قالب کاهش 

 فضای سبز و کشاورزی به همراه داشته است. 
 

فضایی، مهاجرت،  –های مکانی تغییر کاربری، بازتاب های کلیدی:واژه
 .محیط زیست

 

 
Abstract 
There has recently occurred a massive change of land 

use in rural settlements in the hinterland of cities. The 

expansion of urbanization has induced considerable 

changes in rural settlements with some physical, social, 

economic and environmental consequences. One of the 

most important consequences of land use change is the 

conversion of agricultural land into residential 

applications, which has reduced the production capacity 

of rural settlements. The present study was carried out in 

Qarchak county and 4 villages were selected as the case 

study. Of total population of the study area, 240 cases 

were selected as the sample. The research method drew 

on both quantitative and qualitative approaches and the 

data was collected using documentary and field surveys. 

Also, the relationship between items was evaluated 

using factor analysis method. According to the findings, 

the measurement indices of each scale used at a 

confidence interval of 5% had a t-value of more than 

1.96, indicating a significant correlation between 

research items. The mean villagers' views about the 

effect of land use change were as follows: environmental 

dimension (3.61), physical dimension (3.99), social 

dimension (3.421) and economic dimension (58.3) all 

obtained at a significant level of 0.0001. The estimated 

t-value (246.11) was larger than the critical value of 

1.96, which confirmed the relationship between test 

items. Therefore, it can be concluded that expanded 

residential use, due to population absorption and its 

associated social impacts such as social differences and 

economic consequences like increased intermediary 

businesses and land deals have induced environmental 

impacts in terms of reduced green space and agricultural 

lands. 
 
Keywords: Land Use Change, Spatial Consequences, 
Migration, Environment. 
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 مقدمه

هیای  تغییر کاربری اراضیی یکیی از چیالش هیای سیکونتگاه     
روستایی است که در سیالهای اخییر محیور بحیق تحقیقیات      

در ایین رونید چیرخش اقتصیاد      روستایی قیرار گرفتیه اسیت.   
ری یوظهویاء تحوالت نیگرایی منشفیراز مصیایی و آغیروست

 هیییییای روسیییییتایی شیییییده اسیییییت  گاهیدر سکونتییییی
(Halfacree,1999;Gallent et al.,2003:73) به .

طوری که تحیوالت اقتصیاد جهیانی، بیازار زمیین، تحیوالت       
تکنولوژیکی و اجتمیاعی در تغیییرات سیاختاری و کیارکردی     

 (1 :2017اقتصیییاد روسیییتایی تأثیرگیییذار بیییوده اسیییت
(Plummer et al.,   در این ارتباط میداختت شیهری .– 

یی باعق چرخش های جدید در اقتصاد فضای روستایی روستا
و ساختار کالبیدی نیواحی روسیتایی و کیاهش زمیین وتغیییر       

 & Inwood)کاربری اراضی در پیرامون شهرها شده است 

Sharp,2012: 107)     ومفاهیم جدیدی در قالیب قیدرت
دستیابی به زمین  و کمیابی زمین در نواحی روستایی مطیر   

کیه ادبییات     (Muraoka et al,2018: 611)شیده  
پژوهش را متأثر ساخته است. سازوکار تحوالت بنیادین تغیییر  
کاربری اراضی ، جذب و افزایش جمعیت در نیواحی پیرامیون   
کتنشهری است کیه مراکیز اشیتغال بیرای جمعییت مهیاجر       
هستند و این روستاها به عنوان محل سکونت مهاجران بیرای  

بیییه شیییمار میییی  دسترسیییی آسیییان تربیییه بیییازار کیییار   
. در  (Dadashpoor & Alidadi ,2017: 51)رونید 

این راستا افزایش سیریع جمعییت ، تغیییرات سیریع کیاربری      
اراضی روستایی را در روستاهای پیرامونی شیهرها بیه همیراه    

(. به عبارت دیگیر،  49: 4939داشته است )امینی و همکاران، 
ی و نفوذ شیهرگرایی در نیواحی روسیتایی باعیق تغییرکیاربر     

توسییعه فیزیکییی روسییتاهای پیرامییون کتنشییهری شییده     
وشیهرگرایی    (Bagheri & Nedae,2017: 1)اسیت 

پیرامونی سازوکار تحوالت چندگانیه ساختارفضیایی روسیتایی    
 ) .    et al.,2017: 417) Gordonبوده است 

یکی از مهمتیرین ابعیاد تغیییر کیاربری  تحدیید اراضیی       
کشاورزی است کیه بیه دلییل افیزایش روزافیزون جمعییت و       
شهرنشینی به همراه توسیعه و گسیترش فضیاهای شیهری و     
صنعتی ،اراضی زراعی و باغی به شدت در معرض تخرییب و  

(. 229: 4939تبدیل قرار گرفته است )جهانی فر و همکاران ، 

( در شهرهایی که 2223)  4پژوهش استفان مانزیرا براساس 
پتانسیل ثروت و ظرفیت اقتصادی باال است، جیذب جمعییت   
افزایش می یابد. بنابراین، فضاهای باز و خالی نیز بیه عنیوان   
منبعی کمیاب مطر  می شود و تیراکم فیراوان پیروژه هیای     
ساخت و ساز در پیرامون شهرها باعق تسری خیزش شیهری   

یی پیرامون می شود.این پژوهش مؤید بررسی به نواحی روستا
رشید جمعییت،   ( در کانادا اسیت کیه   2249یانگ و همکاران )

افزایش درآمد خانوار ، هزینه زمین های کشیاورزی و هزینیه   
های حمل و نقل، منجر به افزایش تمایل به سیاخت مسیکن   

 ,.Young et alدر حاشییه کیتن شیهرها شیده اسیت )     

2016: 28.) 
( در راسییتای تحلیییل تغییییر 4932همکییاران )افراختییه و  

کاربری اراضی به این نتیجه دست یافتند که جریانات فضایی 
های پیرامون در شیکل گییری تغیییر    میان روستا و سکونتگاه

به عبارت دیگر، شهرها  کاربری و خزش روستایی نقش دارند.
با رشدی بی رویه و ناموزون قلمروهای کشاورزی و روستایی 

را در خود ادغام و هزینه های سنگینی برای تأمین و  پیرامون
گسییترش خییدمات و تأسیسییات زیربنییایی تحمیییل مییی کنیید 

(.به طوری که تحیول عمیده   91: 4932)جتلیان و همکاران ،
ای که در روستاهای حاشیه شهرهای گییتن در حیال وقیو     
است. ابتدا، خزش شهری و الحاق روستاها در بافیت شیهری   

یه شییهرهای بییزرت اسییتان چشییمگیرتر اسییت کییه در حاشیی
(.تغییر کاربری اراضیی در نتیجیه مهیاجر    92: 4931است)آمار،

پذیری روستاها اسیت کیه در بیشیتر روسیتاهای پیراشیهری      
صورت می گیرد و افزایش جمعیت باعق افزایش تقاضا برای 
زمییین و مسییکن و در نتیجییه افییزایش قیمییت زمییین هییای   

اربری هیای مسیکونی،   کشاورزی روستا وتبیدیل آنهیا بیه کی    
خدماتی و صنعتی می شود و بیدین ترتییب اراضیی زراعیی و     
باغی از گردونه اقتصاد کشاورزی خارج می شود) ضیاء توانا و 

 (. 422: 4911قادرمزی،
تغییرات اراضی در روستاهای پیرامون کتنشهری از جمله 

زییرا، سیازوکارهای   تحوالت مهم روستایی به شمار میی رود . 
اقتصاد بازار، جریان سرمایه های شهری و روستایی و جرییان  
جمعیت از تقاضا را برای خرید زمین با هدف ایجاد واحیدهای  
مسکونی و کارگاه های صنعتی و خدماتی افزایش داده اسیت  

(. در این ارتباط مهمترین اثر 42: 4932)افراخته و همکاران ، 
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ورزی ، حذف اشتغال مولد و پیوستن تغییر کاربری اراضی کشا
روستاییان تولید کننده به خیل عظیم مصرف کنندگان شهری 

 (. 2: 4939است )قماش پسند و همکاران ، 
 بیر  مختلفیی  روسیتایی پیامیدهای   تغییر کیاربری اراضیی  

که در ابعیاد متفیاوت کالبیدی ،     دارد روستایی سکونتگاههای
در بل بررسی است. اقتصادی ، اجتماعی ، و زیست محیطی قا

راستای تحوالت کالبدی ؛ زمین روستایی پیرامون کتنشهرها 
به عنوان یک کاالی با ارزش و همسنگ یک تجیارت جدیید   

به طوری که یکی از جنبیه هیای   ارزش اقتصادی یافته است. 
 -اثییر گییذاری کتنشییهرها در چییارچوب پیونییدهای روسییتایی

نتگاههای شهری افزایش مساحت کاربری مسیکونی در سیکو  
روستایی پیرامون بوده است. همچنین برپایه بررسیی زروبیک   

( در لهسیییتان ، نیییواحی  2249)4روزانسیییکا و زادورنیییی   –
کتنشهری باعق تغییرات کالبدی در سکونتگاههای روستایی 

به طوری که خزش شیهری زمینیه گسیترش     مجاور شده اند.
نیه ای  آورد. به گوفیزیکی و کالبدی اطراف شهر را فراهم می

که لکه های کوچک شهری در میتن  چشیم انیداز روسیتایی     
(. در 444: 4919یابند)ضیاء توانا و امیر انتخیابی،  گسترش می

این ارتباط  تبعات متعددی از گسیترش نابسیامان شیهرها در    
شیود  فضایی بر روستاهای پیرامونی مترتب میی  -ابعاد مکانی

ربری و پوشیش  توان به تغییرات در کیا که از مهمترین آن می
اراضییی محییدوده عرفییی اییین روسییتاها ، تغییییر در مصییالح   
ساختمانی بکار رفته در ساخت و سیاز، تغیییر در روش غالیب    
ساخت قسمت های اصلی بنا در واحد مسکونی  و تغییر معابر 

)افراخته و حجی پور،  به دلیل تردد زیاد اتومبیل ها اشاره کرد
 Guanghui؛ 1: 4934؛مشیری و قماش پسند، 492: 4932

et al, 2017: 85     مجموعه ایین تحیوالت جدیید عامیل .)
گسییترش پیییرا شهرنشییینی در حاشیییه شییهرها و روسییتاهای 

 (. Ghosh & Chifos, 2017: 288پیرامونی است )
( عوامییل 4939براسییاس بررسییی امینییی و همکییاران )  

اقتصادی یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر تغییر کیاربری  
اراضی روستایی معرفی شده اند در زمینه پیامدهای اقتصادی ، 

اشیتغال،  تغییر کاربری در حاشیه کتن شهرها باعق افیزایش  
: 4931شده است  )عاشری و همکیاران،   درآمد و قیمت زمین

به گونیه ای کیه    (.Azadi & Barati,2013: 30؛ 451
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 فعالیت های غیر تولییدی پرداختن به  کشاورزان فرصت برای
(.زیرا، ایجاد 4: 4935است )هرائینی و همکاران، فراهم کردهرا 

ساخت و ساز در اراضی کشاورزی از سوی روستائیان منجر به 
ار بیه  کاهش فعالیت های تولیدی و در نتیجه جذب نیروی کی 

کیه ایین    (Buca,2017: 399)فعالیت های خدماتی شیده 
مسئله زمینه ساز وابستگی افزون تر روسیتا بیه شیهر جهیت     

 Salehia et al, 2013:89تأمین مواد غذایی شده است )
درارتبییاط بییا سییایر  (. 492: 4939؛ محمییدزاده و همکییاران، 

پیامدهای اقتصادی تغییرکاربری اراضی می توان ذکر کرد که 
( تغیییر کیاربری باعیق    2242)2راساس مطالعیات سیسییلیانو  ب

کییاهش تنییو  کییارکردی سییکونتگاههای روسییتایی مییی     
( 2241) 9شود.همچنین براساس بررسی هیای شیان و فنیگ   

کاربری مسکونی در روسیتاهای پیراشیهری بیه علیت جیذب      
مهاجران در حال گسترش است. همچنین، براساس پیژوهش  

از کشیاورزی بیه مسیکونی در     تغییر کاربری اراضی 1های لیو
چین مشکتتی از قبیل کاهش سطح زییر کشیت کشیاورزی،    
کاهش امنیت غذایی، کاهش مشاغل تولیدی، افیول فرهنیگ   

ه صورتی که ب. (Liu,2018)محلی را به همراه داشته است 
 –بییا کییاهش کارکردهییای روسییتایی ، گسسییت سییاختاری   

 کارکردی در روستاها شکل می گیرد.  
دیگر، پیامدهای اجتماعی تغییر کیاربری اراضیی   از سوی 

تبدیل بافت روستایی سنتی بیه  روستایی نیز قابل تأمل است .
یک شهر مدرن، بازتابهای اجتماعی وفرهنگیی بسییاری دارد   

(Xia et al,2016: 120 در این راستا تراکم جمعیت در .)
روستاهای حاشیه شهر افزایش یافته و برخورد فرهنگ هیای  

روستایی منجر به رواج آداب و رسوم شهرنشینان در شهری و 
(. 492: 4932میان روستاییان شده است )افراخته و حجی پور، 

از سوی دیگر ایجیاد محیتت حاشییه ای و نیمیه سیاخته در      
روستاها  باعق تشکیل بافیت هیای بیا معضیتت اجتمیاعی،      

( و Fox et al, 2017: 971;فرهنگیی، امنیتیی شیده )   
د عامییل کییاهش مشییارکت و همییدلی میییان تییداوم اییین رونیی

اسییت روسییتائیان و ایجییاد گسسییت در پیونییدهای خییانوادگی 
(Kumar,2008: 29 همچنییین تغییییر کییاربری اراضییی.)

روستایی در درازمدت باعق مهاجرت افراد بیومی بیه شیهرها    
تغییر کاربری همچنین  (Liu et al.,2018).   خواهد شد

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
2. Siciliano 

9. Shan & Feng 

1. Liu 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275116302268#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275116302268#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275116302268#!
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اها و گیرایش بیه   باعق کاهش حس هویت و مکانییت روسیت  
شهرگرایی خواهد شد که از پیآمدهای منفی آن این است کیه  
در طول زمان افول اقتصاد روستایی و زندگی روسیتایی را بیه   
همراه و باعق تبیدیل بیه شیهر شیدن روسیتاها خواهید شید        

.(Wang et al.,2019) 

هییای زیسییت محیطیی تغییییر کییاربری اراضییی  بازتیاب از 
ورزی به خانه باغ است )صرافی و روستایی، تبدیل اراضی کشا

(. همچنین، افزایش میزان زباله،تخریب 219: 4939همکاران،
منابع طبیعی،کاهش فضای سبز و افیول چشیم انیداز طیبعیی     
روستایی از سایر عوامیل ذکیر شیده اسیت)قدیری معصیوم و      

شهرسیتان هیای پیرامیون کتنشیهر     (. 4935:443همکاران ،
ن هیای واقیع در منطقیه    تهران  نیز همچون دیگیر شهرسیتا  

کتنشهری تهران ، پدیده های پیراشهرنشینی و تقابل شهر و 
روسییتا در روسییتاهای پیرامییون شییهری را تجربییه مییی کنیید. 
روستاهای این منطقه به دلیل واقع شدن در حوزه کتنشهری 
تهران، خصوصیات ذکر شده را  بیرای سیکونتگاههای حیوزه    

ر پیذیری، آمیختگیی   منطقیه هیا دارنید و مهیاج     –تأثیر شهر
اجتماعی و قومیتی و مساکن نامناسیب از ویژگیی هیای آنهیا     

(.در ایین  412: 4932محسوب می شود)خراسانی و رضیوانی،  
شهرستان قرچک یکی از شهرستانهای جنیوبی اسیتان   راستا، 

 293491برابر بیا   4935تهران است که جمعیت آن در  سال 
عیت  شهر قرچیک  نفر جم 294295نفر بوده که از این میزان 

نفر جمعیت سکونتگاههای روستایی این شهرستان  91299و 
درصید   19(. بیه طیوری کیه    4935است) مرکز آمیار اییران ،  

درصید روسیتایی اسیت      41جمعیت این شهرستان شیهری و  
روسییتا دارد کییه پسییکرانه زراعییی شییهر ری  49.اییین ناحیییه 

تغییرات کیاربری اراضیی در شهرسیتان    محسوب میی شیوند.  
ک بسیار گسترده است، به صورتی کیه شیهر قرچیک در    قرچ
نفر جمعییت بیوده بیه    499که روستایی کوچک با  4995سال 
سیال   12رسیده است. در طیول   4915هزار نفر در سال  491

برابر شده است که نزدیکی شهر قرچک  115جمعیت قرچک 
به تهران و عملکرد خوابگاهی آن باعق این رشد بیوده اسیت   

(.به عبارت دیگیر شهرسیتان قرچیک از    423: 4911)کاشانی ،
به خاطر نزدیکی به تهران و ارزانی قیمیت زمیین    4955سال 

گسترش می یابد. علت گسترش این شهرسیتان وجیود کیوره    
پزخانه های متعدد وجذب سرریز جمعییت پایتخیت بیه دلییل     

ارزان بودن مسکن در قرچک نسبت به تهران است.به صورتی 
قرچک سرریز جمعیتی تهران است که یک سوم جمعیت شهر 

(.بیه طیوری کیه    4939؛ شهرداری قرچک،42: 4939) حسنلو،
مهاجرپذیری روستاهای این شهرستان نیز تحت تیأثیر جاذبیه   
های کتن شهر تهران و زمینه هیای اشیتغال و سیکونت در    
پیرامییون آن رونیید صییعودی را نشییان مییی دهیید)جتلیان و   

کشیاورزی در شهرسیتان   (.میزان اشتغال 93: 4935همکاران، 
 4932قرچک بسیار ناچیز است. از کل جمعیت شاغل در سال 

درصید در   9/52اداری،  -درصد در فعالیتهای خدماتی 2/15؛ 
درصیید در بخیش فعالیتهییای   2/2فعالیتهیای صیینعتی و تنهیا   

(.علیت عمیده   4932کشاورزی اشتغال دارند)مرکز آمار ایران، 
قرچک در تهران است که  این روند، اشتغال ساکنان روستایی

روستاهای قرچک نقش خوابگاهی را برای آنها ایفاء می کند. 
به دلییل رشید و گسیترش شیهر قرچیک در اثیر مهیاجرت و        
تقاضای باالی زمین، اراضی کشاورزی مورد تهدید قرار گرفته 

اند. ایین مسیئله   است و مالکان تشویق  به تبدیل اراضی شده
اراضیی و کیاهش اشیتغال در     خود زمینه ساز تغیییر کیاربری  

: 4935بخییش کشییاورزی شهرسییتان شییده اسییت) جتلیییان، 
(.به طوری که رشید فیراوان جمعییت روسیتایی سیازوکار      14

-مهمی در تغییر و دگرگون سازی کاربری اراضیی سیکونتگاه  

های روستایی به شمار می آید.در این راستا ارزییابی تصیاویر   
وسیط از سیال   ماهواره ای نشیان میی دهید کیه بیه طیور مت      

تاکنون در مجمیو  مسیاحت سیکونتگاههای روسیتایی     4919
هکتیار از اراضیی    9شهرستان قرچک سالیانه به طور متوسط 

زراعی و باغی به مسکونی تبدیل شده است )تحلییل تصیاویر   
(.اییین تغییرگسییترده کییاربری اراضییی    4939مییاهواره ای ،

ر بپیامدهای مختلفی در سکونتگاههای روستایی داشته اسیت. 
تغیییر کیاربری    پیآمیدهای  واکیاوی  مقالیه  این این مبنا هدف

اراضی روستایی است که رویکرد توسعه یکپارچه اتخیاد شیده   
است که در آن روند توسعه سکونتگاههای پیرامونی تیومم بیا   
توسعه شیهری در نظیر گرفتیه شیده اسیت )علیی اکبیری و        

 (. همچنین ارتباط سیستمی این تغییرات91: 4939همکاران، 
با ابعاد مختلف سکونتگاههای روستایی مد نظیر قیرار گرفتیه    
اسییت .بنییابراین در مییدل مفهییومی پیامییدها در بخییش هییای 

 (.4مختلف بررسی و ارزیابی شده است )شکل 
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 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 
روستاهای مورد مطالعه در شهرسیتان قرچیک عبارتنید از:    
ولی آباد، محمدآباد، داوودآباد و قشتق چیتو که تغیییر کیاربری   

روستایی بیشتری دارنید. ایین روسیتاها دارای موقعییت دشیتی      
و از شییهر ری  93هسییتند و فاصییله آنهییا از کتنشییهر تهییران  

 ( . 2کیلومتر است ) شکل25

 

 موقعیت جغرافیایی روستاهای مورد پژوهش .2شکل   
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 ها و روش کار داده
تحقیق حاضر به لحاظ نو  روش تحقیق با روش کمی و کیفی 
صورت گرفته است که اطتعات و داده های آن از طریق روش 
های کتابخانه ای و مییدانی جمیع آوری شیده اسیت . جامعیه      
آماری تحقییق ،خانوارهیای روسیتایی شهرسیتان قرچیک کیه       

نفر است.  29231براساس میزان کل جمعیت روستاهای نمونه  
نفر به عنوان نمونیه  212ساس فرمول کوکران اصت  یافته، برا

مییورد مطالعییه از خانوارهییای روسییتایی انتخییاب شییدند. ابییزار  
گردآوری داده ها پرسشینامه اسیت و متغیرهیا در قالیب طییف      
لیکرت طبقه بندی و استخراج شده اند. پرسشنامه از چند بخش 

ر کاربری ویژگی های فردی وتخصصی در ارتباط با اثرات  تغیی
تشکیل شده است که متغیرها براساس ادبیات نظری در راستای 
پژوهش های ملی و بین المللی اسیتخراج شیده اسیت .رواییی     

نفر از متخصصان و استادان مرتبط  92صوری پرسشنامه توسط 
با حوزه کاربری اراضی تأیید شده است. همچنین برای ارزییابی  

اسیت. چنانچیه   شیده   اسیتفاده پایایی، ضریب آلفیای کرونبیا    

محاسیبه  9/2ضریب آلفای کرونبا  برای یک مقییاس بییش از   

به طیوری کیه   .شودد، پایایی آن مقیاس مطلوب ارزیابی میشو
روش تحلییل پیژوهش   بدست آمد.  99/2در این بررسی پایایی 

ارتبیاط  است که  بر مبنای تحلیل محتوا و تحلیل عاملی تائیدی
 بنیابراین، جهیت   دهید. سی قرار میها مورد برربا سازههارا گویه
از تحلیل عاملی تائیدی استفاده ارتباط متغیرهای پژوهش اثبات 
به طوری که قدرت رابطه بین عامیل )متغییر پنهیان( و    شود.می

شیود. بیار   متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده میی 
باشید،   2/2عاملی مقداری بین صفر و یک اسیت کیه کمتیر از    

بسیار مطلوب اسیت.معیار اصیلی    9/2ضعیف و بزرگتر از رابطه 
بزرگتر  tو چنانچه آماره آزمون یعنی آماره  tبرای قضاوت آماره 
باشد، در اینصورت بارعیاملی   39/4یعنی  0.05tاز مقدار بحرانی 

مشاهده شیده معنیادار اسیت. اسیتخراج گوییه هیای سینجش        
پیآمدهای تغییر کاربری اراضی براساس ادبیات پژوهش صورت 

 ذکر شده است.   4گرفته که در جدول 

 

 های پژوهشگویه .1جدول 

 گویه شاخص

 زیست محیطی

 کشت های ناسالم گسترش

 گسترش کشت صیفی

 افزایش مصرف آب

 تخریب پوشش گیاهی طبیعی

 کشتهای متناسب

 گسترش آبیاری های آلوده

 گسترش زباله

 اقتصادی

 کاهش اراضی تولیدی

 کاهش اشتغال

 گسترش واسطه ها و زمین خواران

 افزایش قیمت و رانت زمین

 کاهش مشاغل تولیدی

 خدمات زیربنایی و امکاناتگسترش 

 اجتماعی

 افزایش جمعیت مهاجر و غیر بومی

 مهاجرفرستی افراد بومی

 تفاوتهای اجتماعی

 عدم انسجام اجتماعی

 عدم تمایل به مشارکت با گروههای متفاوت اجتماعی

 عدم تمایل به همکاری با مدیران محلی 

 عدم تعلق  مکانی
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 شرح و تفسیر نتایج 
براساس یافته های پژوهش ، افزایش جمعیت در روستاهای 
شهرستان قرچک بسیار گسترده بوده است. به طوری که میزان 

به  4915نفر در سال  2594جمعیت روستایی این شهرستان از 
 4995نفر در سال  9149و بالغ بر  4955در سال  9199

 21499به بیش از  4995افزایش یافته است.این میزان در سال 
برابر با  4915نفر افزایش یافته است. همچنین جمعیت سال 

نفر بوده است. )مرکز   91294معادل  4935و در سال  92232
(. به صورتی که میزان جمعیت روستایی 4915-95آمار ایران،

 9/9یش از به ب4995-95ساله  42شهرستان قرچک در دوره 

برابر رشد  1/1حدود  4995-4935برابر و در دوره سی ساله  
(. افزایش جمعیت در 4939داشته است )محاسبات نگارنده،

روستاهای شهرستان به سبب مهاجرت از سایر استان ها بوده 
که به سبب ارزانی قیمت مسکن در روستا نسبت به شهر در 

نداری شهرستان سکونتگاههای روستایی ساکن شده اند)فرما
، میزان جمعیت روستاهای  2(. براساس جدول 4939قرچک ،

مورد مطالعه در روند زمان افزایش چشمگیری داشته که 
سازوکار مهمی در تحوالت این ناحیه روستایی بوده و افزایش 

 جمعیت سازوکار اصلی تغییر کاربری اراضی ذکر شده است.
 

 تحول جمعیت روستایی شهرستان قرچک. 2دول ج

 4935 4995 4995 4915 نام روستا

 9323 1992 114 922 قشتق جیتو

 9945 4995 191 992 صالح آباد

 9499 9924 4192 412 قشتق مشهدی محمد

 9929 2423 192 443 قشتق مشهدی ابوالحسن

 9933 9953 2129 929 داوودآباد

 4459 919 292 422 امین آباد

 9912 2933 911 222 ولی آباد

 5929 2199 251 492 محمدآباد عتء

 9 929 959 299 رستم آباد

 52 9 5 499 رضی آباد

 99 29 9 2 محمودآباد طباطبایی

 91294 21499 9149 2594 جمع کل

 .4915-4935منبع: مرکز آمار ایران ،            

 تنازعات و جرایمافزایش اختتفات و 

 کالبدی

 استفاده از مصالح نا ایمن

 تکه تکه شدن اراضی

 کاهش اراضی کشاورزی

 افزایش تراکم کاربری مسکونی

 کاهش کاربری فضای سبز

 گسترش لجام گسیخته کاربری مسکونی

 عدم رعایت بافت کالبدی در طر  هادی
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 4995براساس تصاویر ماهواره ای لندست در سال  
مساحت کاربری مسکونی روستاهای شهرستان قرچک برابر با 

هکتار  43/425( برابر با 2221) 4919هکتار ودر سال 22/51
( این میزان به بیش از 2241) 4939بوده است که در سال 

هکتار افزایش یافته است )تصاویر ماهواره ای  415
 92ساله حدود  92(. به طوری که در دوره 4319-2243لندست،

هکتار به وسعت کاربری مسکونی روستاهای شهرستان قرچک 
افزوده شده است که نشانگر مهاجرپذیری، گسترش فضای 
مسکونی وتغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی است. 
همچنین، براساس بررسی های میدانی بیشترین تأثیرتغییر 

یی مرتبط با کاهش کاربری کشاورزی کاربری اراضی روستا
است که باعق کاهش فعالیتهای کشاورزی شده است.بنابراین، 
تغییرات فوق العاده فضای روستایی حاصل خزش روستایی 

است که باعق تغییرات کارکردی فضای روستایی شده است.در 
این ارتباط خزش روستایی وتغییر کاربری اراضی در غالب 

ه روستای قشتق جیتو به طور ویژه با روستاها وجود دارد ک
( Landsat,2019هکتارمساحت کاربری مسکونی) 9/19

ساله در  92بیشترین میزان افزایش کاربری مسکونی را در دوره 
بین سایر روستاها داشته است. گسترش بافت مسکونی در این 
روستا به صورتی بوده که بافت روستا به صورت دوتکه 

بخشی از بافت مسکونی روستا به صورت گسترش یافته است و 
جزیره ای با فاصله از روستا به گسترش خود ادامه می دهد) 

(. در این ارتباط میزان کاربری 4939بررسی های میدانی ،
برابر افزایش یافته است )جدول  1مسکونی این روستا به بیش از

 (.9و شکل  9

 

 (4995-4939وستایی شهرستان قرچک )یرات کاربری مسکونی رتغی .3جدول 

 4939سال 4919سال  4995سال  روستا

22/2 امین اباد  93/5  9 

5/45 داوداباد  3/29  5/91  

4/2 رضی اباد  2 2 

4/9 صالح اباد  9/49  1/41  

1/42 قشتق جیتو  4/22  9/19  

3/1 قشتق مشهدی ابوالحسن  2/9  9/42  

5/42 قشتق مشهدی محمد  9/45  94 

2/1 2 قلعه درویش  2/1  

2/49 42 4 محمداباداعت  

1/2 ولی اباد  5/49  22 

5/2 مافی آباد  9/4  مستحیل شده در شهر 

22/51 جمع  43/425  4/415 

 .4319-2241منبع: تصاویر ماهواره ای لندست،            
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 (4995-4939های روستایی شهرستان قرچک)تغییرات کاربری مسکونی سکونتگاه .3شکل 

 4995-4939تصاویر ماهواره ای لندست، منبع: 

 
های میدانی، پیامدهای تغییر کاربری اراضی در براساس بررسی

روستاهای شهرستان بسیار گسترده است . از جمله پیامدهای تغییر 
کاربری اراضی ؛ پیامدهای کالبدی است که در روستاهای مورد 
مطالعه گسترش نوساری مساکن روستایی با مصالح نوین و ساخت 

مدهای تحول کالبدی است. به مساکن با الگوی شهری از جمله پیا
طوری که در بازسازی مساکن روستایی ،سبک معماری شهری 
مورد اقبال قرار گرفته است و فضای مسکونی روستایی در حال 

(. از طرف دیگر، 1تغییر به فضایی با سبک شهری است )شکل 
عرصه مساکن نیز با گسترش بافت مسکونی، بسیار کاهش یافته 

وسعت مساکن بسیار اندک است و به طور است .به طوری که 
متر مربع است ) بررسی های  222و حداکثر 12متوسط حداقل 

های مساکن روستایی به طور که عرصه(. در حالی4939میدانی، 
کارکردهای گوناگونی است و نیازمند مساحت وسیع  طبیعی بستر

تری است که این ناهمگونی بر کاهش کارکردهای روستایی اثر 
کارکردی شده است.  –است وباعق گسست ساختاری گذار

همچنین، از دیگر پیامدهای کالبدی ،تغییر بافت و بی نظمی در 
روستای داودآباد با گسترش مساکن  به طور مثال، معابر معابر است.

 (. 5شکلی نامنظم یافته است)شکل 

 

 مسکن جدید در روستای داودآباد .4شکل



  های روستاییفضایی تغییر کاربری اراضی سکونتگاه -پیامدهای مکانی: لطانی مقدسس           11
 

 
 

 معبر روستای داوودآباد .5 کلش

پیامدهای اقتصادی نیز از جمله پیامدهای تغییر کاربری 
اراضی است. مهمترین پیامد اقتصادی با توجه به مهاجر پذیری 

سال گذشته ،  22شدید روستاها وافزایش جمعیت ساکن در طول 
کاهش اراضی کشاورزی به خاطر نیاز به ساخت واحد مسکونی 

هکتار  494مساحت اراضی کشاورزی بوده است. بر این اساس 
که باعق کاهش تولیدات کشاورزی نیز شده است کاهش داشته 

همچنین، افزایش مساحت (. 4319-2243)سازمان فضایی ایران، 
کاربری تجاری از جمله دیگر پیامدهای اقتصادی است .در این 
راستا عامل اصلی گسترش واحدهای خدماتی ، رشد کاربری 

ک تولیدی به مسکونی است که باعق تغییر مشاغل از سب
مصرفی شده است . به طور مثال، تعداد واحدهای خدماتی در 

واحد است که به طور غالب به  59روستاهای مورد مطالعه 
واحدهای فروش مواد غذایی و بنگاه امتک اختصاص یافته است 

(. از دیگر موارد پیامدهای اقتصادی می 4939)فرمانداری قرچک،
بخش خدمات تجاری در روستاها توان به افزایش تعداد شاغتن 

اشاره نمود که در این ارتباط جاذبه بخش خدمات باعق کاهش 
شاغتن بخش کشاورزی شده است . افزون بر این، پیامد دیگر 
اقتصادی ، گسترش بورس بازی زمین بوده است که با تغییر 
کاربری اراضی سبب سودآوری خرید و فروش اراضی شده 

و مهمترین واحدهای خدماتی  است.به طوری که بیشترین
روستاها بنگاههای امتک هستند.در این ارتباط تعداد فراوانی 
واسطه های مسکن و زمین رسمی و غیر رسمی در روستاهای 
مورد مطالعه وجود دارند که عامل تغییر کاربری اراضی محسوب 
می شوند .در مقابل شاغتن کشاورزی تعدادشان بسیار کاهش 

درصد شاغتن روستاهای مورد  95طوری که یافته است. به 
(. از سوی دیگر، 4939مطالعه کشاورز هستند)فرمانداری قرچک،

تأثیر مهم تغییر کاربری اراضی بر اقتصاد روستایی، گسترش 
های تولیدی بوده است که های مصرفی وکاهش فعالیتفعالیت

است.  شده باعق افزایش هر چه بیشتر وابستگی روستاها به شهر

همچنین، با توجه به افزایش جمعیت این روستاها، مشاغل مربوط 
های خودروهای بین شهری در به حمل و نقل مسافر و فعالیت

روستا به طور چشمگیری گسترش یافته است که نشانگر حجم 
باالی رفت و آمد به شهرهای ناحیه و نیز تهران است. در زمینه 

 ضی در روستای ولیپیامدهای زیست محیطی، تغییر کاربری ارا
را به علت کاهش سطح آب های زیر زمینی می توان ذکر  آباد

نمود. با توجه به اینکه این روستاها در نزدیکی شهر تهران قرار 
ناسالم  جات باعق استفاده از آبیاریدارند. گسترش تولید صیفی

شده که برکشاورزی ناحیه نیزاثرگذار بوده است. .افزون براین 
یی مانند ذرت و برنج به شدت باعق فرسایش رواج کشت ها

خاک شده که از اثرات دگرگونی کاربری زمین به شمار می رود. 
از سوی دیگر، تراکم باالی جمعیت تشدید حجم مصرف و تولید 

(.در 4939)بررسی های میدانی، زباله را به همراه داشته است
ارتباط با پیامدهای اجتماعی، افزایش ویژگی های شهری 

سترش فرهنگ مصرف شهری را می توان ذکر نمود که در وگ
این راستا وابستگی روستا به شهر افزایش یافته است.همچنین 
روند مهاجر پذیری درروستاهای مورد مطالعه رو به افزایش است. 

درصد جمعیت روستاهای مورد مطالعه جمعیت  92به طوری که 
ی سال گذشته به روستاها 92مهاجر هستند که در طی 

اند )فرمانداری شهرستان شهرستان قرچک مهاجرت کرده
های فرهنگی (.این مسئله باعق گسترش تفاوت4939 ،قرچک

ودرنتیجه عدم انسجام اجتماعی شده که حاصل آن کاهش 
روحیه مشارکت و گسترش عدم اعتماد اجتماعی است ) بررسی 

(. عتوه براین، این امر بر کاهش حس تعلق 4939های میدانی ،
مکانی تأثیرگذار بوده که یکی از ارزش های مهم اجتماعی است. 
در این راستا به منظور ارزیابی دقیق ارتباط گویه ها و ابعاد 

 4اسمیرنوف-وگروفیولمیون کیش از آزمین پژوهیق در اییتحقی

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1.Kolmogorov-Smirnov 
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ها استفاده شده است.همچنین اگر برای آزمون نرمال بودن داده
های آماری استنباطی توان از آزمونها نرمال باشد میتوزیع داده

ها فرض صفر مبتنی استفاده کرد. برای بررسی نرمال بودن داده

ها نرمال است که این آزمون در سطح بر این است که توزیع داده
 (. 1ل )جدو شودتست می %5خطای 

 
  

 آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق .4جدول 

 
 

 

 

اسیمیرنوف در تمیامی   -براساس نتایج آزمون کولموگروف
( بدست آمده 25/2موارد مقدار معناداری بزرگتر ازسطح خطا )

و توزیع است. بنابراین، دلیلی برای رد فرض صفر وجود ندارد 
هیای نیکیوئی بیرازش    ها نرمال اسیت.همچنین شیاخص  داده

دو بهنجیار نییز    -دهند. مقدار خیمقادیر مطلوبی را نشان می
قیرار   5تیا  4بدست آمده است که در بازه مورد قبیول   295/4

 دارد. بنابراین مدل ساختاری از برازش مطلوبی برخوردار است. 
 

 

𝜒2

𝑑𝑓
=
426.40

345
= 1.235 

 299/2برابیر   RMSEAنکه شاخص بیرازش  توجه به ای
کیوچکتر اسیت ، میدل از     25/2بدست آمده است که از مقیدار  

 (. 5برازندگی مطلوبی برخوردار است )جدول 
 

 های نیکوئی برازش مدل ساختاری پژوهششاخص .5جدول 

 SRMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI شاخص برازندگی

 1 - 0 0.9< 0.9< 0.9< 0.9< 0.1> 0.05> مقادیر قابل قبول

 0.96 0.94 0.96 0.97 0.94 0.037 0.039 مقادیر محاسبه شده

عامیل   1برای سنجش پیامدهای تغییر کاربری اراضیی از   
پرسش )متغیر قابل مشاهده( اسیتفاده   21اصلی )متغیر پنهان(و 

 𝑄28تیا   𝑄01شده است. هریک از ایین متغیرهیا بیا انیدیس     
نمایش داده شده است. بیار عیاملی مشیاهده در تمیامی میوارد      

بیین   دهید همبسیتگی  دارد که نشان می 9/2مقداری بزرگتر از 
های اصلی( با متغیرهیای  متغیرهای پنهان )ابعاد هر یک از سازه

قابل مشاهده قابل قبول است. همچنین جهت بررسیی معنیادار   

شود. بیا  استفاده می t-valueبودن رابطه بین متغیرها از آماره 
شود. بررسی می 25/2توجه به اینکه معناداری در سطح خطای 

 39/4از مقیدار بحرانیی    t-valueبنابراین، اگر آمیاره آزمیون   
هیای  بزرگتر باشد، رابطه معنادار است. براساس نتیایج شیاخص  

های مورد استفاده در سطح اطمینیان  سنجش هر یک از مقیاس
باشید کیه نشیان    می 39/4بزرگتر از  t-valueمقدار آماره  5%

 (. 9های مشاهده شده معنادار است )جدول دهد همبستگیمی
 

 مقادیر بار عاملی و آماره تی .6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت رتبه آماره تی بارعاملی  متغیرهای تحقیق

 تایید 4 3649 2691 زیست محیطی

 تایید 9 9694 2653 اقتصادی

 تایید 1 9659 2613 اجتماعی

 تایید 2 1695 2692 کالبدی

 کالبدی اجتماعی اقتصادی زیست محیطی  شاخص

N 245 245 245 245 

 96539 96124 96512 96942 میانگین

 26192 26121 26119 26192 انحراف معیار

 ks 46911 46943 46925 46433آماره 

 26211 26492 26413 26452 معناداری
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 tآزمون به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق از 
دهندگان پیرامون استفاده شده است. دیدگاه پاسخ نمونه تک

اهمیت هر یک از عوامل و ابعاد مورد مطالعه با استفاده از 
ها با نمونه بررسی شده است. از آنجا که دادهتک tآزمون 

 9درجه گردآوری شده است، میانگین عدد  5طیف لیکرت 
یعنی نقطه وسط طیف لیکرت در نظر گرفته شده است.این 

بررسی شده است. چنانچه در  %35عه در سطح اطمینان مطال
 %5از سطح خطای  4هر بعد، مقدار معناداری محاسبه میانگین

کوچکتر باشد، تأثیرات تغییر کاربری بر مسایل زیست محیطی 
، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی تأیید و فرضیه آزمون اثبات 

از مقدار بحرانی  tشد. بدیهی است در این شرایط آماره آزمون 

0.05t  بزرگتر خواهد بود. همچنین هر دو کران  39/4یعنی
 tفاصله اطمینان نیز مثبت خواهد شد. ختصه نتایج آزمون 

ارائه  9نمونه براساس میانگین دیدگاه روستاییان در جدول تک
 شده است. 

 رای ابعاد اصلی پژوهشتک نمونه ب tنتایج آزمون  .7جدول 

 مقدار معناداری tمقدار  میانگین پژوهش هایگویه
 %35فاصله اطمینان 

 حد باال حد پائین

691942 96942 زیست محیطی  426222  26941 26522 

621944 96512 اقتصادی  426222  26912 26594 

24169 اجتماعی  426151 426222  26911 26553 

53969 کالبدی  699344  426222  26952 26523 

در بعد زیست  روستاییان دگاهید نیانگیمدر این بررسی 
 و کرتیل فیط از میانگیناست که بزرگتر  94/9محیطی

که کوچکتر از  محاسبه شده 2224/2 زین یمقدار معنادار
مشاهده شده  نیانگیم ،نیبنابرا .است 25/2 یسطح خطا

از مقدار  و 919/42  زین tمقدار آماره همچنین معنادار است. 
فرض اصلی با آزمون بنابراین بزرگتر است.  39/4 یحرانب

 نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائتوجه به اینکه 
به استناد در نتیجه .شودی م دییتا،بزرگتر از صفر بوده  یمقدار
بازتابهای  %35 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیاز ا کیهر

پدیده تغییر کاربری روستایی در روستاهای زیست محیطی 
 نیانگیممورد مطالعه چشمگیر و اثرگذار بوده است. همچنین 

است که بزرگتر  51/9 بعد اقتصادی دهندگان درپاسخ دگاهید
 2224/2 زین یاست. مقدار معنادار کرتیل فیط میانگیناز 

معنادار است.  و 25/2 یکه کوچکتر از سطح خطا حاصل شده
 یرانبدست آمده که از مقدار بح219/44 زین tمقدار آماره 

که  نیکران باال و پائو با استناد به میزان  بزرگتر است 39/4
، ارتباط گویه های بزرگتر از صفر بوده یمقدار نانیفاصله اطم
دهندگان پاسخ دگاهید نیانگیمهمچنین .شودی م دییآزمون تا

دست آمده است که بزرگتر از حد ه ب 124/9 در بعد اجتماعی
بدست  2224/2زین یاست. مقدار معنادار کرتیل فیوسط ط

 ،نیبنابرا. است 25/2 یآمده که کوچکتر از سطح خطا
مقدار آماره  در این ارتباط مشاهده شده معنادار است. نیانگیم
t بزرگتر  39/4 یاز مقدار بحراندست آمده که  هب151/42 زین

 نانیفاصله اطم نیهر دو کران باال و پائ نیاست. همچن
. به استناد شودی م دییبزرگتر از صفر بوده )مثبت( و تا یمقدار
گفت  توانیم %35 نانیبا اطم یآمار یهاافتهی نیاز ا کیهر

تغییر کاربری اراضی روستایی در تغییرات اجتماعی تأثیر گذار 
 هب 53/9در بعد کالبدی نتایج ارزیابی است.از طرف دیگر 

همچنین است.  کرتیل فیط میانگیندست آمده که بزرگتر از 
بدست آمده که کوچکتر از سطح  224/2 زین یمقدار معنادار

ه معنادار مشاهده شد نیانگیم ،نیبنابرا .است 25/2 یخطا
که از مقدار حاصل شده 993/44 زین tاست. مقدار آماره 

 فاصله  نیاال و پائیر است. هر دو کران بیبزرگت 39/4 ییحرانب
 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
1. P-value  
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ارتباط چند بزرگتر از صفر بوده )مثبت( و  یمقدار نانیاطم
هر یک از  . به استنادشودی م دأییت ه های بررسییه گوییجانب
 نیزکالبدی پیامدهای  %35 نانیبا اطمابعاد  نیاز ا کیهر

 حاصل اثرات تغییر کاربری روستایی است. 

 

 گیری نتیجه بحث و

با توجه به کمبود مطالعات مربیوط بیه اثیر سینجی تغیییرات      
 کاربری اراضی بر سکونتگاههای روستایی و اهمیت شهرستان 

قرچک در جنوب شهر تهران این پژوهش شیکل گرفیت . در   
شیهر،   -این راستا براساس رویکیرد توسیعه یکپارچیه روسیتا    

تغییرات کاربری اراضی متیأثر از کانونهیای شیهری برمبنیای     
رش روند شهرگرایی صورت گرفته اسیت کیه پیامیدهای    گست

مختلفی در روستاهای پیراشهری داشته اسیت. ابعیاد پیامیدها    
بسیار گسترده و چند جانبه بوده که در چهار بعید اقتصیادی ،   
کالبدی ، اجتمیاعی و زیسیت محیطیی بررسیی شیده اسیت.       
افزایش روند مهاجرپذیری باعق اثیرات اجتمیاعی بسییاری از    

عدم انسجام اجتماعی وعدم تمایل به مشیارکت شیده   قبیل : 
است.همچنین افزایش کاربری مسکونی با افیزایش مهیاجران   
درروستاها گسترش داشته که باعق تغییرات کالبدی در روستا 
مانند: کاهش مساحت مسیاکن و کیاربری اراضیی کشیاورزی     
شده است. به طوری که مساحت متوسط منازل مسیکونی در  

متیر اسیت )یافتیه هیای      12چیتیو برابیر بیا    روستای قشتق 
 222(که از متوسط مساحت مساکن روستایی که 4939میدانی،

( بسییار کمتیر   94: 4919متر مربیع اسیت )ویسیی،     922الی 
است.در مقابل مساحت اراضی کشاورزی بسیار کاهش داشیته  

(.در حالیکییه تعییداد 4319-2243اسییت ) تصییاویر لندسییت،  
 1229بیه   4995واحید درسیال    4222واحدهای مسیکونی از  

در کیل کانونهیای روسیتایی شهرسیتان      4915واحد در سال  
(.بیدین صیورت   4915افزایش یافته اسیت ) مرکزآمیار اییران،   

برابر رشید داشیته    9میزان واحدهای مسکونی به طور تقریب 
است که بیانگر افزایش کاربری مسکونی است) ارزییابی داده  

ه تغیییرات کیاربری اراضیی    ( کی 4935های مرکز آمار ایران ،
تأثیرات نامطلوبی بر اقتصاد روستایی داشته است. بیه طیوری   
که سبب افزایش بورس بازی و خریید و فیروش زمیین و  در    
نتیجه تعداد بسیاری بنگاه امیتک در ایین روسیتاها تاسییس     
شده  است که باعیق افیزایش مشیاغل خیدماتی و همچنیین      

ته است. از سوی دیگیر  تعداد واحدهای مسکونی را درپی داش
کاهش تعداد کشاورزان سبب کاهش سطح زیر کشت ، تولیید  
محصوالت کشاورزی و تک کشیتی شیده کیه بیرای تیأمین      

نیازهای مصرفی جمعیت از سیایر نیواحی واردات محصیوالت    
بنیابراین تغیییر کیاربری اراضیی      کشاورزی صورت می گیرد.

است که باعق درکاهش امنیت غذایی روستاییان اثرگذار بوده 
وابستگی روستاییان به شهروکاهش سیرمایه هیای روسیتایی    

 شود. عتوه بر این با توجه بیه گسیترش مصیرف گراییی،    می
تولید زباله هم افزایش پیدا کرده است که بر مشکتت محیط 

 زیست اثر گذار است. 
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