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 چكیده
بروز تغییر و تحول پوشش و کاربری اراضی بویژه در فضای سرزمینی و منطقه 
ای درپی بهره برداری بی رویه و دخالت افسارگسیخته فعالیت های انساتی است 

طریق تحلیل رویکردهای نظری .چگونگی نوع و میزان مداخالت انسانی از 
متفاوت موثر بر نظام های بهره برداری همچون رویکرد اکولوژی سیاسی قابل 
ردیابی است .در دو دهه اخیر روند تحول نظام کاربری اراضی در نواحی روستایی 
کشور و ناحیه پژوهش همدان از آهنگ سریعی برخوردار بوده است. یکی از جلوه 

نظام کاربری اراضی،گسترش ساخت و سازهای کالبدی  های بارز این تحول در
در اراضی زراعی،باغی و مرتعی پیرامون سکونتگاههای روستایی در عرصه های 
منابع طبیعی بصورت گونه های همچون ویال سازی خانه های دوم،گسترش و 
توسعه خانه های روستایی و دخل و تصرف در اراضی مرتعی است.در این 

 4331ول نظام کاربری اراضی در دو مقطع زمانی پژوهش، پایش و تح
های خورشیدی( در کاربری 4931میالدی) 2141خورشیدی( تا 4911میالدی)

همچون کشاورزی، مرتع، ساخت و سازهای کالبدی،بایرو منابع آبی با بهره گیری 
از تصاویرماهواره ای لندست در پهنه های روستایی پیرامون شهر همدان انجام 

تحلیلی با رویکرد کاربردی و بهره  _وش شناسی  به شیوه توصیفیشده است.ر
گیری از الگوی تحقیق کمی و کیفی است. در بخش پژوهش کمی با استفاده از 
الگوهای پایش کاربری اراضی و سایر روشهای تحلیل کمی در سامانه های 

برای تحلیل محتوی کمی و در بخش    A'WOTاطالعات مکانی و روش
زیابی مشارکتی و تشکیل کارگروه های محلی با مشارکت بهره برداران کیفی با ار

و کارشناسان محلی عوامل تبینی تحول در نظام کاربری اراضی مورد تحلیل قرار 
گرفته است. در بازشناسی به نتایج تحقیق، اثر عوامل شیب، بارش، حاصلخیزی 

از نفش آفرینی  خاک و تحوالت جمعیت روستایی در تغییرو تحول کاربری اراضی
دهد که برخالف کمتری برخوردار است. در حالیکه نتایج این تحقیق نشان می

ادعای معمول، فقرا کمتر از ثروتمندان در تصرف زمین و تغییر کاربری اراضی 
های منتهی به آن در اند. میزان فاصله از شهر همدان و بزرگراهنقش داشته

؛ همچنین نتایج حاکی از آن است که استتغییرات پوشش اراضی تأثیر داشته
ویژه عوامل سیاسی، روابط قدرت و ثروت مهمترین عوامل در عوامل انسانی، به

 بروز تحول و تغییرات کاربری و پوشش اراضی موثربوده است.
تغییرات کاربری و پوشش اراضی، همدان، اکولوژی  های کلیدی:واژه

  . A'WOTهای مشارکتی، روشسیاسی، روش

 
 

Abstract 
The uncontrolled human activities and overuses of land 
and resources are the main causes of land use changes in a 
regional scale. The political ecology as a theoretical 
approach can be applied to shed a light on the quality and 
rate of human interventions and their impacts on land use 
system. The process of land use change in rural areas of 
Iran as well as Hamedan county has experienced a fast 
track. A prominent example of such changes is the 
expansion of construction in agricultural, garden and 
pasture lands around the rural settlements in forms of 
villas, second homes and rural houses extensions. The 
present study tracks the changes of land use in agricultural 
lands, pastures, constructions, barren lands and water 
bodies in peripheral villages of Hamedan city using 
Landsat imagery during 1998-2017. The applied method 
to the present study is a descriptive-analytical with an 
applicable approach which uses both quantitative and 
qualitative patterns of research. GIS was used for 
quantitative analysis and creating map layers. For 
qualitative analysis, the emphasis was on participatory 
approaches. Then, the obtained data and information were 
combined, categorized, and ranked using A’WOT 
method. The results of the study showed that some factors 
such as: slope, rainfall, soil fertility and rural population 
changes did not have a significant effect on land use 
change. Also, contrary to claims, it was indicated that 
poorer groups of the society are less affective actors of 
land grabbing and land use changes than the rich groups. 
Distance from Hamedan city and its surrounding 
highways have had a significant effect on land cover 
changes. According to the results of the present research, 
human factors, especially political factors, power and 
wealth relations were the most important factors of land 
use and land cover changes in the study area. 
 
Keywords: Land Cover and Land Use Changes, 
Hamedan, Political Ecology, Participatory Method, 
A'WOT Method.
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 مقدمه

که به تعبیرری تهدیرد   شود موجب ایجاد شرایطی میامروز بشر 

وچود بهره برداری بری  دنبال دارد. با حیات در سیاره زمین را به

های علمری و تکنولروژیکی   رغم همه پیشرفتوبه منابع ویه ازر

های اقتصادی و اجتماعی حراکم برر   وقوع پیوسته، سیستمکه به

که هنوز وسرعت فقرر در جهران     استای جهان شرایط به گونه

. تغییرات سرریع و  شودآور است و نابرابری وسیعی دیده میشرم

پوشررش »و  (Land Use)« کررراربری اراضرری»رویرره برری

در یکی دو قرن اخیرر در دنیرا، و در    (Land Cover)«زمین

نیم قرن اخیر در ایران، به شکلی صورت گرفته که برای اغلرب  

پایدار و ورزانِ توسعهریزی سرزمین، اندیشهاندرکاران برنامهدست

صررورت کارشناسرران منررابع طبیعرری هشررداردهنده اسررت و برره 

 سی درآمده است.موضوعی مهم و گاه به صورت چالشی اسا

تا 4331و از سال  درصد 99تا کنون حدود  4191از سال  
تولید کربنی که در کره زمین اکسیددیدرصد 42حدود  2141
طی . اراضی بوده استکاربریتغییر مستقیماً ناشی از شده 

 Land)زمین  کاربری و پوشش اه سال گذشته تغییراترپنج

use and Land cover change) ترین هدهقابل مشا
انسان در بهره برداری و مداخله  (Footprint)تاثیر شاخص 

تنوع زیستی و اشکال  نابودیمحیط زیست و مهمترین عامل از 
 ,Houghton and et al) دیگر تخریب زمین بوده است

2012: 5125) . 
اکنون تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین یکی از 

پیرامون خود را تحت هایی است که انسان محیط ترین راهمهم
. در (Ellis & Pontius , 2007: 5)دهد تأثیر قرار می

گزارشی در خصوص کاربری اراضی کره زمین در ارتباط با 
 ملل برنامه محیط زیست»مصرف متعادل منابع، که توسط 

به « کاربری اراضی»منتشر شده، از  2141در سال « متحد
نام « زمین پایداری در سطح کره»عنوان شاخصی اساسی برای 

 .(UNEP, 2014: 67)است برده شده 
تا چهار میلیون هکتار از اراضی  9/9هم اکنون بین

ض تخریب و تهدید قرار عردر م ایرانکشاورزی خیلی مرغوب 
هزار  21تا  41ساالنه حدود  که دهدن میها نشاارزیابیو  دارند

در چهار دهه . شودهکتار از اراضی کشاورزی کشور تخریب می
 42میلیون هکتار به  41های کشور از گذشته وسعت جنگل
متر مربع زمین جنگل  991و در هر ثانیه  میلیون هکتار رسیده
 (. 4: 4931رود )گشتاسب میگونی، و مرتع از دست می

ستان همدان که جهت بررسی موردی انتخاب محدوده شهر

شده، به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران و براساس مشاهدات و 
های اولیه و تجربیات محققین، از جمله مناطقی است که بررسی

به شکلی وسیع با تغییرات کاربری و پوشش اراضی روبرو است. 
ل؛ بندی است: نوع اواین تغییرات در دو نوع عمده قابل دسته

شامل اراضی تصرف شده منابع طبیعی است. آمارهای رسمی 
های منابع طبیعی )اراضی منابع ملی( را در وسعت عرصه

که کند، درحالیمی هزار هکتار اعالم423شهرستان همدان 
-های تحت پوشش مراتع، شورهبرآوردها مجموع وسعت عرصه

هزار 411های طبیعی را کمتر از ها و جنگل، باتالق  زارها
(. به این 9: 4919هکتار نشان داده است )وجدانی و همکاران، 

توان دید که تعارضات قابل توجهی بر سر مالکیت ترتیب، می
ها را در ها بین اداره منابع طبیعی با کسانی که زمینعرصه

تغییرات تبدیل اراضی  ؛اند وجود دارد. نوع دوماختیار گرفته
دیگر است. این تغییر در  هایکشاورزی و باغی به کاربری

پیرامون شهرها و روستاها بیشتر به شکل تبدیل کاربری 
وها به ویال و ساختساز و نیز تبدیل باغوکشاورزی به ساخت

های اخیر با چندین برابر شدن وسعت ساز در آنها است. در سال
. اکنون در شهر همدان این تغییرات روند فزاینده داشته است

تحقیق مسئله تغییر کاربری و پوشش اراضی، چه محدوده این 
ای مهم و پیچیده صورت غیرقانونی، به مسئلهبا مجوّز و چه به

تبدیل شده و اجرای تحقیقات در این زمینه را ضروری ساخته 
است.پس پرسش قابل طرح این است، کدام عوامل و نیروهای 
دربروز تحوالت کاربری و تغییر پوشش اراضی در ناحیه 

ستایی پیرامون شهر همدان از نقش آفرینی بیشتری رو
سیاسی این برخوردارند و با بهره گیری از رویکرد اکولوژی

 یابی است. نیروهای اثر گذار چگونه قابل تبیین و ریشه
در باب پیشینه شناسی پژوهش با مروری بر سوابق 

شود که در بین عوامل انسانی تحقیقات انجام شده مشخص می
تغییرات کاربری و پوشش اراضی بیشتر بر عوامل  مرتبط با

جمعیتی تأکید شده است. ازجمله تحقیقی در نپال به بررسی 
کند که رابطه بین مهاجرت با تخریب منابع پرداخته و بیان می

الگوی تغییرات جمعیتی منجر به تغییراتی در کاربری اراضی 
حی، نه شود. با افزایش میزان مهاجرت مردان در بعضی نوامی

دهد، بلکه مدیریت فقط ترکیب خانوارها را تحت تأثیر قرار می
دهد. نتایج این تحقیق  نشان اراضی را نیز تحت تأثیر قرار می

است که رهاسازی اراضی در شرایط مساعد اکوسیستم، نه داده
تنها به تخریب اراضی منجر نشده، بلکه در واقع افزایش 

 .Jaquet and et)ت پوشش گیاهی را نیز باعث شده اس

al, 2015: 169). 
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با انجام پژوهشی در شش منطقه شهری در غرب مدیترانه، 
های مشترک و متفاوت تغییر کاربری اراضی مورد ویژگی

تحلیل قرارگرفته و نتایج نشان می دهدکه دو تغییر عمده در 
کاربری اراضی یکی تبدیل اراضی زراعی و کشاورزی به 

راضی رها شده و دیگری تبدیل اراضی کاربری جنگل کاری و ا
جنگلی به کاربری کشاورزی در نواحی پیرامون شهرها قابل 
توجه است. از سوی دیگردر این تحقیق فرضیه میزان فاصله  از 

های بایر و نواحی شهری برای تبدیل اراضی کشاورزی به زمین
پوشش گیاهی طبیعی مورد سنجش قرار گرفته و ثابت شده که 

ش میزان فاصله از شهرها میزان تغییرکاربری اراضی به با افزای
کاربری جنگلی و رها شده افزایش یافته است 

(Marraccini and et. al, 2015: 351) . 
در شناخت عوامل اجتماعی ر اقتصادی مؤثر بر تغییر 
پوشش اراضی در برخی از نواحی روستایی اسپانیا، حاکی از 

با عوامل جمعیتی و نقش میزان تغییرات پوشش اراضی 
اقتصادی است. محققان کاهش میزان جمعیت روستاها را طی 
یک قرن اخیر در این منطقه را روالی طبیعی و به شکل 

های داخلی به شهرهای نزدیک مطرح می نمایند. این مهاجرت
در قرن  (Sierra de Albarracín)ناحیه مورد تحقیق 

دست داده است. در  بیستم دوسوم از جمعیت روستایی خود را از
اروپا فضای سرانه برای هر نفر در شهرها نسبت به پنجاه سال 

که سرانه زمین کشاورزی گذشته بیش از دوبرابر شده، درحالی
به نحو قابل توجهی کاهش یافته است. به اعتقاد محققان، در 

ریزی صحیح، روند حرکت گردشگری به صورت عدم بررنامه
اند پیامدهای منفی برای این نواحی تواین مناطق روستایی می

 .(Melendez Pastor, 2014: 35)داشته باشد 
، در آفریقا، «ساحل»پژوهشی دیگر شواهد قحطی ناحیه  در

محیطی دهد که زوال زیستبا رویکرد اکولوژی سیاسی نشان می
اند، بلکه به شکل و کمبود مواد غذایی نه تنها با هم مرتبط

ز تولید )سرمایه داری جهانی( و اثرات ساختاری با شکل خاصی ا
ها ترین محیطترین و دورافتادهایای که حتی در حاشیهثانویه

کند مرتبط است . پژوهش دیگری در خصوص ایجاد می
دهد که کشاورزی کوچک مقیاس در شمال نیجریه نشان می

زمین باعث قحطی و انزوای اقتصادی دهقانان « کاالیی شدن»
 .(Benjaminsen, 2015: 357)شده است

یکی از مباحث مطرح در حیطه حفاظت از کاربری اراضی، 
است که توسط هاروی « انباشت از طریق سلب مالکیت»ایده 

مطرح شده است. این ایده در مناطق حفاظت شده حیات وحش 
و نواحی ساحلی تانزانیا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. 

نه برنامه حفاظتی که در این نمایند که چگومحققان نشان می
شود، به طور مداوم مردم محلی را از دستیابی مناطق اعمال می

کند. در این شرایط عواید به زمین و منابع طبیعی محروم می
حاصل از زمین و منابع طبیعی به انباشت سرمایه توسط 

تر )مقامات دولتی برخوردار از رانت، گران قویکنش
های توریستی( کمک اظت، شرکتهای فراملی حفسازمان

کند. چنین فرآیندهای انباشت از طریق سلب مالکیت می
ای از سه نیروی برداران بومی در تانزانیا با روابط پیچیدهبهره

پذیر شده: دولت فاسدی که به شکل جدیدی متفاوت امکان
نهادی که در المللی مردمهای بینموروثی است، عالیق سازمان

برداری از مناطقی به عنوان مناطق حفاظت م بهرهمورد لزوم عد
برداران شده توجیهاتی در مورد تخریب اراضی توسط بهره

در تانزانیا  4311آورند و اصالحات نولیبرالی که از دهه می
شروع شده و توجه به طبیعت را افزایش داده است 

(Benjaminsen and Bryceson, 2012: 336). 
ای را زمین اغلب اثرات منفی گستردهها در خصوص درگیری

در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فضایی و اکولوژیکی دارد. در 
ها برای کسب اند، فرصتمناطقی که مؤسسات اداره زمین ضعیف

منافع غیر قانونی با وسعت زیادی وجود دارد و بسیاری از مردم 
تواند مانند. مناقشات زمین میفقیر از دسترسری به زمین براز می

ها و حتی بر کل کشور اثرات گسترده ای بر روی افراد، گروه
دهد که ای در ایالت آمازون برزیل نشان میداشته باشد. مطالعه

اند. در سوم از اراضی به صورت غیرقانونی تصرف شدهیک
ها محروم برداری زمینبسیاری از کشورهرا مردم بومی از برهره

حقوقی که در رابطه با زمین دارند، اند، یا در خطر صدمه به شده
ها قرار دارند. در سازی آنمصادره اراضی و یا خصوصی

کشورهایی که بخشی از مردم )اغلب مردم محلی( حقوق مربوط 
ها ادامه تواند دهههایشان سلب شده، مناقشات زمین میبه زمین
 . (Wehrmann, 2008: iii)پیدا کند 

المللی ان شفافیت بینفساد در بخش زمین از سوی سازم
های استاندارد در زمینه تشخیص عنوان یکی از شاخصبه

ها در ها  شناخته شده و معتبرترین بررسیمیزان فساد حاکمیت
دهد که بعد از فساد موجود در پلیس و سطح جهان نشان می

ها، زمین فاسدترین بخش است. به عنوان نمونه، بر دادگاه
المللی، در کشور هندوستان ت بیناساس گزارش سازمان شفافی

شود مبلغی که هرسال در این رابطه به عنوان رشوه پرداخت می
های میلیون دالر است و در مثالی دیگر طی سال 111در حدود 

خواری بارزترین مظهر فساد و انحطاط زمین 2119تا  4311
 Transparency)اخالقی در جامعه کنیا معرفی شده است 
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International, 2009: 2) در گزارشی در خصوص .
حقوق زمین، دولت و حاکمیت زمین، که برای بانک جهانی 
تهیه شده آمده است، فساد در بخش زمین تحت تأثیر 

شک حکمروایی درست زمین، برای حکمروایی بد قرار دارد. بی
دستیابی به توسعه پایدار و در راستای دستیابی به اهداف توسعه 

ارد. زمین نه تنها یک سرمایه و ثروت مهم هزاره نقش کلیدی د
است، بلکه ارزش آن با شهرگرایی و توسعه اقتصادی به سرعت 

یابد. نویسندگان گزارش معتقدند که اقدامات افزایش می
مدیریت، تنها در مورد فرآیندهای تکنیکی یا اداری نیست. 

ی موضوعات پذیرفته اقدامات عمدتاً سیاسی و بازتاب دهنده
های اجتماعی، حقوق، مالکیت زمین، بازار ی در زمینهاشده

زمین، مالیات زمین، کنترل کاربری زمین، توسعه زمین و 
 :Deininger et al, 2010)محیطی استمدیریت زیست

xxvi) . 
پژوهشی دیگر در باب تعیین عوامل موثر بر تغییر پوشش و 

امل عو (Belize)کاربری اراضی در کشور بلیز آمریکای مرکزی 
موثر را شامل عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
برشمرده و تاکید دارکه هریک از این موضوعات خود نیازمند 

 . (Moore, 2007: 1)بررسی دقیق و موشکافانه است 
ای تحت عنوان اکولوژی سیاسی و تغییر کاربری در مقاله

اقتصاد سیاسی و تغییرات در  _اراضی، روابط بین محیط، سیاست 
کاربری و کیفیت اراضی را در بخش های روستایی از کشور 
مکزیک مورد پژوهش قرار گرفته و به اعتقاد پژوهشگران این 

مستقیماً تحت  های مردمی را کهتحقیق الزم است که ما دیدگاه
تأثیر موضوعات کاربری اراضی و تغییرات آن قرار دارند و یا بر 

گذارند، در نظر بگیریم. باید داشته باشیم که چگونه آن تأثیر می
های مردم با منابع متفاوتی که در اختیار دارند، با تکنولوژی

های متفاوت اقتصادی و سیاسی به استفاده از متفاوت و انگیزه
گذارند پردازند و بر محیط طبیعی خود اثر مییمنابع م

(Vásquez-León & Liverman, 2004: 22). 
در خصوص نقش میزان و تحوالت جمعیتی که معموالً 
دربیشتر پژوهش های تغییرات کاربری اراضی نیز مورد توجه 

ای از کشورهایی است که مقادیر قراردارد. کشور چین نمونه
کشاورزی خود را به دلیل افزایش میزان قابل توجهی از اراضی 

دهد و شیوه توسعه شهری آن رشد جمعیت از دست می
ناسازگاری  با توسعه پایدار دارد. موضوع عمده توسعه پایدار 
شهری در جستجوی راهی برای به کاهش تخریب اراضی 

 .(Li & Anthony, 2000: 133)کشاورزی است 
شده، مقاله ظاهری در بین تحقیقاتی که در ایران انجام 

( از معدود مقاالتی است که بصورت روشن موضوع 4911)
اجتماعی تغییر کاربری اراضی و تحوالت  –عوامل اقتصادی 

شهر تبریز را اقتصادی جمعیت در روستاهای حوزه نفوذ کالن
های گیری خود برتغییر دیدگاهبررسی قرار می دهدو در نتیجه

ت و خدمات و به عبارتی اقتصادی از بخش کشاورزی به صنع
تحوالت اقتصادی و اجتماعی را ناشی از تغییر مناسبات شهر و 

ای مرتبط با یکدیگر در تغییرات روستا به صورت مجموعه
کاربری اراضی روستاهای مورد مطالعه تاکید می نماید 

 (. 421: 4911)ظاهری، 

 (در دو روستای شهرستان4932مهرابی و همکاران )

تغییرات کاربری اراضی و نیروهای انسانی محرک آن تنکابن، 
 درصد مورد تحلیل قرار گرفته است. در یکی از این روستاها

 های به زمین را خود جای و شده تخریب جنگلها از زیادی

 کاربری تغییر عامل ترینمهم است. داده کشاورزی و مسکونی

 های فعالیت نبودن صرفهبره مردم و اقتصادی مشکالت

 .(949: 4932است )مهرابی و همکاران، ورزی ذکر شدهکشا
( آثار تغییر کاربری اراضی 4939براتی و همکاران)

کشاورزی از دیدگاه کارشناسان سازمان امور اراضی کشور را 
هایی در سه گروه اجتماعی، اند. این محققان گویهتحلیل کرده

اند. پاسخگویان محیطی تهیه نمودهاقتصادی و زیست
های این تحقیق آثار اقتصادی تغییر کاربری اراضی را نامهپرسش

محیطی تر از آثار زیستبیشتر از آثار اجتماعی، و این دو را مهم
 (. 111: 4939بیان می کند )براتی و همکاران،

با توجه به رویکرد اکولوژی سیاسی بعنوان رویکرد غالب در 
گیرد. در این گفتار،ضروری است که مورد شناخت شناسی قرار 

باز اندیشی مجدد به کاربری اراضی ،اصوال الگوی کاربری و 
-پوشش اراضی در یک ناحیه برآمده از عوامل اقتصادی

برداری توسط انسان در طی زمان و اجتماعی و طبیعی و بهره
و به  (Li & Anthony, 2000: 131)فضا است 

توان به پیچیدگی موضوع این تحقیق پی برد. ترتیب میاین
اگرچه موضوع تغییر کاربری اراضی و لزوم ساماندهی تغییرات 
کاربری اراضی در راستای توسعه کم و بیش مورد توجه قرار 
گرفته است. لیکن در بسیاری از تحقیقات برخورد عمیقی با این 
موضوعات صورت نگرفته و غالباً در مورد مشکالت برخوردی 

گیرد ییرات صورت مینسبتاً سطحی و بیشتر با تکیه بر نتایج تغ
و در مورد عوامل تغییرات نیز معموالً به عوامل ثانویه، یا حتی 

که شناخت عوامل عوامل ثانویه پرداخته شده است؛ در حالی
ای و عوامل ریشه (Fundamental factors)بنیادی

(Root Causes) تواند در تعیین تغییرات است که می
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رویه کاربری و پوشش بیراهکارهایی برای جلوگیری از تغییر 
اراضی، در راستای توسعه به کار آید. مقوله تغییرات کاربری 

ی مقیاسی مرکب و اراضی، عوامل و پیامدهای آن، دربردارنده
ای تا سطح جهانی است. متداخل از سطح محلی و منطقه

نگرش به مباحث تغییر کاربری و پوشش اراضی در قالب 
کارگیری رویکردی است م بهای و کالن، مستلزبررسی ریشه

های مختلف را داشته باشد. زمان به مقیاسکه توان نگرش هم
فراتر از این مباحث سطحی و صرفاً ظاهری مستلزم چنین 

دنبال تحلیل موضوع در قالب رویکردی است. تحقیق حاضر به
« انتقادی»و « اکولوژی سیاسی»چهارچوب نظری رویکردهای 

تغییرات کاربری اراضی است.  با اساس به عوامل موثر در 
بررسیهای انجام گرفته بیشتر تحقیقات در چارچوب اکولوژی 
سیاسی این موضوع در بخش های از کشورهای آفریقایی و 
آمریکای التین و در مواردی نیز در خود کشورهای انگلیسی 

 زبان بوده است.
( از نام آوران (Enzensberger هانس مکنوس انزنس 
دراکولوژی سیاسی بیان می نماید، 4311ویکرد در دهه این ر

ها و دیگر دانشمندان علوم طبیعی ممکن است اکولوژیست
مدعی شوند، اهدافی غیر سیاسی دارند، اما در عمل وارد 

های سیاسی خواهند شد. او معتقد است که فرض انتخاب
طرفی اکولوژی به عنوان یک علم، گمراه کننده خواهد بود و بی
را مطرح می « سیاسیاکولوژی»این رو است که اصطالح  از

. مایکل وات (Enzensberger, 1974: 10)سازد 
Michael Watts) خشونت »( درپژوهش خود با عنوان

که به اعتقاد 4319در سال  (Silent Violence)« خاموش
های سیاسی نیز نقطه عطفی در این بسیاری از اکولوژیست

راین پژوهش در مورد شرایط رویکرد بشمار می رود. د
دهد که خشکسالی و قحطی در غرب آفریقا بوده نشان می

عوامل این وضعیت، بیش از آن که دانشِ ناکافی، جمعیت زیاد، 
ماندگی تکنولوژیکی باشد، مرتبط با عوامل اجتماعی و یا عقب

ها . با گذشت دهه(Robbins, 2015: 102)سیاسی است 
های متأثر از نگرش انتقاد از دیدگاهاز پیدایش این رویکرد و 

نومالتوسی، هنوز بیشتر مطالعات در حیطه مطالعات 
محیطی، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و نیز در رانسان

رابطه با تغییرات کاربری اراضی تحت تأثیر رویکردهای 
مالتوسی است؛ البته با رویکرد مارکسیستی نیز تحقیقاتی انجام 

که روایت مالتوسی کشاورزان و دامداران را الیشده است. در ح
داند، در مقابل روایت هم مقصر و هم قربانی تخریب می

داند و عوامل مختلف مارکسیستی جوامع محلی را قربانی می

گذاران و کارگزاران دولتی( را مقصر خارجی )مثل سرمایه
شود که داند. در ادبیات مرتبط با نظرات مارکس بیان میمی
داری کشاورزی پیشرفتی در سرقت ها در سرمایهمه پیشرفته»

بنابر این دیدگاه، «. نتایج کار کارگر و نیز غارت خاک است
طور خودکار به تخریب داری بهادغام در بازار و گسترش سرمایه

شود. این ارتباط توسط کسانی که در محیط زیست منجر می
کنند به عنوان اکولوژی سیاسی نگرش مارکسیستی را دنبال می

شده و به ندرت مورد بررسی تجربی یک فرض در نظر گرفته
 .(Benjaminsen, 2015: 356)قرار گرفته است

های متفاوتی که در مورد اکولوژی سیاسی باوجود روایت
مطرح شده، اما یک روایتِ متداول در این خصوص، موضع 

ها رانانتقادی اکولوژی سیاسی در برابر رویکردهایی بود که بح
زیستی را به شکلی غیرسیاسی و غیر انتقادی و تغییرات محیط

دانستند.اکولوژی سیاسی انتقادی، رویکردی انتقادی به تمام می
بینانه به علم محیطی، همراه با اعتقادی واقعهای زیستروایت

های تری از واقعیتی توصیف و درک دقیقبه عنوان وسیله
. از این رو،بوم (Braun, 2015: 102)محیطی است زیست

شناسی سیاسی،آمیزه ای از نقش عوامل و زمینه های 
اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی و مدیریتی را در تغییرات زیست بوم 

 (.43:4911موثر می داند)کاویانی راد،
 

 ها و روش کار داده
های دلیل ماهیت چندگانه موضوع از روشدر این تحقیق به

گیری شده است. ای بهرهندگانهکمّی و کیفی و ابزارهای چ
ای، مشاهدات و های اسنادی و کتابخانهمجموعه روش

های مشارکتی، پرسشنامه، شناخت و  های میدانی، روشبررسی
ای و سیستم اطالعات جغرافیایی به تفسیر تصاویر ماهواره

کارگرفته شده ورویکرد غالب نیز در چهارچوب اکولوژی سیاسی 
تحقیق حاضر از نظر ماهیت طرح ریزی شده است. 

تحلیلی است.ویژگی اساسی این -شناختی توصیفیروش
پژوهش به لحاظ کیفی اختصاص به روش ارزیابی مشارکتی از 
طریق کارگروه های مشورتی بهره برداران،خبرگان 

علمی دارد. ناحیه پژوهش سکونتگاههای روستایی _محلی
ه روستایی پیرامون شهر همدان و جامعه آماری آن نیز جامع

شهرستان و نیز کارشناسان و خبرگان و مدیران حوزه کاربری 
 4939اراضی است. جمعیت شهرستان در سرشماری سال 

شهر،  1روستا و  411هزار نفر گزارش شده که در 111حدود
دهستان تشکیل شده  3بخش و  2اند. شهرستان از ساکن بوده

 است. 
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ق موردنظر است، باتوجه به اهداف تبیینی که در این تحقی
تالش شده برخوردی متعادل با عوامل مختلف انسانی و طبیعی 
صورت گیرد. تغییرات پوشش و کاربری اراضی به عنوان متغیر 
وابسته در نظر گرفته شده و روابط سه گروه عوامل شامل 

های فضایی، و عوامل های جغرافیای طبیعی، ویژگیویژگی
ی(، با تغییرات پوشش انسانی )اجتماعی، اقتصادی و سیاس

 بررسی شده است.
به منظور برآورد تغییرات پوشش اراضی درناحیه پژوهش 

از  4331و  2141تصاویر ماهواره لندست ماه جوالی سالهای 
دریافت و پس  (USGS)شناسی آمریکا سایت سازمان زمین

-پردازش )تصحیحات رادیومتریکاز انجام عملیات پیش
نقشه ENVIافزار محیط نرم ژئومتریک و اتمسفریک( در

های کاربری اراضی مربوط به دو مقاطع زمانی مذکور با 
استفاده از روش طبقه بندی نظارت شده تهیه شده است. پس 
از تهیه نقشه پوشش اراضی برای دو مقطع، نقشه سوم، به 

ها تهیه شده است. ارقام عنوان نقشه تغییرات از تفاضل نقشه
این طریق تهیه شده شش اراضی که بههای تغییرات پوو نقشه

عنوان متغیر وابسته تحقیق درنظر گرفته شده است. در به
زمین کشاورزی و باغی -4های اصلی شامل: اینجا کاربری

های ساخته شده کاربری-9های طبیعی، مراتع و عرصه-2
)ساخت و سازهای مسکونی و صنعتی( است. متغیرهای 

متغیرهای طبیعی )شیب، مستقل در قالب سه دسته شامل 
های جمعیتی و اقلیم، ارتفاع(، متغیرهای انسانی )ویژگی

اقتصادی و اجتماعی و سیاسی(، متغیرهای فضایی )فاصله از 
های اصلی و فرعی( مرکز استان و شهرستان، فاصله از جاده

 اند.مورد توجه قرار گرفته
آوری اطالعات در این تحقیق بطور کلی در دو بخش جمع

های جام گرفته است. در بخش اول اطالعات اسنادی، دادهان
آوری شده و های اطالعاتی موجود جمعها و الیهآماری نقشه

در بخش دوم اطالعات به صورت میدانی شامل بازدیدهای 
دست آمده است. در میدانی و تشکیل کارگروه های مشارکتی به

روستاهای انجام فرآیند تحقیق ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی 
ناحیه پژوهش و تغییرات کاربری و پوشش اراضی مورد ارزیابی 

سکونتگاه روستایی با افرادی از  11قرار گرفته و در تمامی 
ساکنان روستا )ترجیحاً مطلعین روستا( در خصوص تغییرات 
پوشش اراضی و مشکالت و تعارضات احتمالی در خصوص 

سوی دیگر با  های منابع طبیعی مصاحبه شده است. ازعرصه
کارشناسان خبره اداره منابع طبیعی و اداره امور اراضی استان و 

شهرستان در مورد موضوع پژوهش مصاحبه های کارشناسی 
«  طوفان فکری»شده و در ادامه با تشکیل جلسه مشارکتی

بسیاری از ایده های کارشناسی مورد بازتعریف و تبیین قرار 
ران و روستانشینان ناحیه نیز با گرفته است.دیدگاههای بهره بردا

مورد تدقیق و  (PRA)برگزاری پنج کارگاه مشارکتی
 بازشناسی قرار گرفته است. 

های کمّی، پس از گردآوری اطالعات آماری و در تحلیل
 GISافزار های موردنظر در محیط نرمهای اطالعاتی نقشهالیه

ت تحقیق ها و فرضیاها، سؤالبندی عرصهتهیه شده و با پهنه
های اطالعاتی با تغییرات پوشش در زمینه وجود روابط بین الیه

های توصیفی، اراضی بررسی شده است. در این بخش آماره
ها و همبستگی محاسبه شده است. در بخش مقایسه میانگین

کیفی تحقیق عمدتاً عوامل انسانی، سیاسی و حاکمیت و قدرت 
اراضی مورد توجه قرار در ارتباط با تغییرات کاربری و پوشش 

ها، ای، مشاهدههای کتابخانهگرفته است. نتایج بررسی
 ها، نتایج دوجلسه طوفان فکری و نتایج پنج کارگاهمصاحبه

 ارزیابی مشارکتی روستایی و نتایج پرسشنامه کارشناسان
ها، ها، ضعف)قوت SWOTاستخراج شده و در قالب 

ها و تهدیدها( تحلیل محتوی تلخیص و طبقه بندی فرصت
بندی عناصر سازی و اولویتشده است. به منظورکمّی

SWOT مراتبی در این پژوهش از روش تحلیل سلسله
، پرسشنامه  SWOTاست. پس از تعیین عناصر استفاده شده

شناسان مقایسه زوجی طراحی شده و با مشارکت ده نفر از کار
های این خبره در حیطه کاربری اراضی تکمیل شده است. یافته

خ افزارهای آماری نیاز وارد و نرپرسشنامه در محیط نرم
برای هر جدول در  (Inconsistency Ratio) ناسازگاری

ها نرخ هر پرسشنامه محاسبه و مواردی که در پرسشنامه
درنهایت  داشت از محاسبه حذف و 4/1ناسازگاری باالتر از 

های زوجی محاسبه شده است. )روش امتیازات کلی مقایسه
با بهره گیری از  SWOTترکیبی مورد استفاده عناصر 

AHP A'WOT    .نامده شده است 
 

 شرح و تفسیر نتایج
، 2141و  4331با تهیه نقشه کاربری اراضی در سال های 

ی ها و تغییرات آن در پهنه هامحاسبه وسعت هریک از کاربری
اراضی روستاهای پیرامون شهرهمدان انجام شده است. در 

ها در مقاطع زمانی و تغییرات میزان هریک از کاربری 4جدول 
 آن را نشان می دهد.
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 2141و  4331های سالها و تغییرات آن بینوسعت کاربری .1جدول 

 4331سال 2141سال تغییرات
 

 هکتار درصد هکتار درصد هکتار درصد

 کشاورزی 11119 24.3 11192 21.1 41113 9.1

 آب 13 1 211 1.4 419 1.4

 بایر 492111 11.3 443111 12.3 -49111 -9

 شهر 2114 1.1 9111 4.1 2393 4.4

 مرتع 14113 23.1 11219 21.9 -9211 -4.3

 2141و  4331های لندست سال اراضی، تصاویر ماهوارههای کاربرینقشههای پژوهش از منبع: یافته                 

 

 فضایي_هاي مكاني تغییرات پوشش اراضي و ویژگي
به منظور شناخت وتحلیل سطوح انواع پوشش اراضی در ارتباط 

فضایی ناحیه پژوهش، برخی از _های مکانی با ویژگی
های فضایی همچون فاصله از جاده ،میزان مهمترین ویژگی

فاصله از شهر همدان و تحلیل فضایی تغییرات کاربری 
 موردسنجش و ارزیابی قرار می گیرد.

شناخت تغییرات پوشش و کاربری ها: فاصله از جاده

ها و ها، دردو نوع جاده، شامل بزرگراهاراضی در محور جاده
تایج در حاشیه های اصلی مورد توجه قرار گرفت. نجاده

متری و  9111ها تغییرات پوشش اراضی در محدوده بزرگراه
متری و 4291های اصلی محدوده متری و برای جاده2911
داری در متری حاکی از آن است که تفاوت بارز و معنی2911

نوع تغییرات در فواصل مختلف جز در مورد پوشش ساخت و 

ست ، بنابراین بر ساز )شهری( قابل توجه و ارزیابی نبوده ا
اساس مقدار فاصله از جاده ها تغییر پوشش اراضی و کاربری 

 (.4وشکل2اراضی وجود ندارد )جدول

نتایج تغییر کاربری در  میزان فاصله از شهر همدان: 

پنج پوشش مورد بررسی ،و میزان وسعت هریک از پنج پوشش 
رو آبی، بایر، شهری و مرتع درقلم، شامل کشاورزی، سطوحعمده
هزار متری از شهر همدان در دو مقطع سال 41فواصل  های

نشان می دهد که تغییرو تحول میزان کاربری  4331و  2141
اراضی در فاصله کمتر از ده کیلومتری به گونه ای در کاهش 
اراضی بایر قابل توجه است.بخشی دیگر از کاربری اراضی و 

تعی و تغییر پوشش اراضی از طریق شخم مجدد به حالت مر
بخشی دیگر تبدیل به زراعت و ساخت و سازهای شهری 

 (.9صورت پذیرفته است)جدول 
 

 2141تا  4331های های شهرستان همدان بین سالراه تغییرات انواع پوشش اراضی در محدوده .2جدول 

 ها به درصد()سهم هریک از پوشش

 
 های اصلیمحدوده جاده هامحدوده بزرگراه

 متری9111محدوده
 هابزرگراه

 متری2911محدوده
 هابزرگراه

 متری2911محدوده 
 اصلیهایراه

 متری4291محدوده 
 اصلیهایراه

 تغییرات از
 تا4331سال
 2141 سال

 1.11 1.13 1.91 4.92 کشاورزی

 1.14 1.14 1.12 1.44 آب

 -1.11 -1.3 -9.11 -9.11 بایر

 1.11 1.4 4.11 4.12 شهر

 4.13 -4.23 9.12 4.19 مرتع
 2141و  4331منبع: نوع پوشش اراضی مستخرج از تصاویر ماهواره لندست سال 



  شناسی سیاسیاراضی با رویکرد بوم تحوالت کاربری بنیادی برثر ؤتبیین عوامل م رستمی و همکاران:          012

 
 

  2141و  4331های کیلومتری فاصله از مرکز شهر همدان در سال 41های پوشش اراضی و تغییرات آن در محدوده .3جدول 

 ها به درصد()سهم هریک از پوشش

  

 41 تا 1
 کیلومتر

 21 تا 41
 کیلومتر

 91 تا 21
 کیلومتر

 11 تا 91
 کیلومتر

 91 تا 11
 کیلومتر

 11 تا 91
 کیلومتر

 11 تا 11
 کیلومتر

 تغییرات
 4331سال
  سال تا

2141 

کشاورز
 ی

3.31 2.99 9.93 1.13 1.91 9.21 91.24 

 1 1.14 1 1 1 1.42 1.91 آب

91.11 بایر
- 

1.91- 1.11- 1.93- 4.91 1.31- 11.49- 

 1 1.49 1.44 1.11 1.11 1.93 9.39 شهر

 11.39 9.99 -1.19 -1.99 9.21 9.91 91.21 مرتع

 2141و  4331منبع: نوع پوشش اراضی مستخرج از تصاویر ماهواره لندست سال 

 

در شناخت تحلیل  کاربری:تحلیل فضایی تغییر 

فضایی تغییر کاربری به تفکیک دهستانهای ناحیه پژوهش ، 
نتایج نشان می دهد که تفاوت چشم گیری وجود ندارد.نتایج 

درصد 1/44حاکی از آن است که در دهستان شوردشت با 
ها کامال مشهود است. از تغییر قابل توجهی با سایردهستان

اراضی در این واحد تحلیل  جمله دالیل این تغییر کاربری
های فضایی ،روابط فضایی، فاصله از شهر و دسترسی به جاده

اصلی موثر نبوده بلکه تأثیر عملکردهای انسانی و برداشت بی
و  1از اهمیت بیشتری برخوردار است )جدول رویه از آب

 (.2شکل
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 های شهرستان همداندر دهستان 2141تا 4331های بین سالتغییرات در پوشش اراضی  .4جدول 

 
 2141و  4331اراضی مستخرج از تصاویر ماهواره لندست سال منبع: نوع پوشش 

 

 

الوندکوه 
 شرقی

 ابرو
الوندکوه 

 غربی
 سنگستان

جیحون 
 دشت

 گنبد هکمتانه دشتچاه شوردشت

بدون 
 تغییر

31.9 39.9 34.1 31.1 39.9 11.1 39.1 31.1 31.4 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1.114 آب
 1.92 1.111 4.142 2.113 4.113 1.133 1.141 1.941 1.299 بایر

 1 1.491 1.111 1.111 1.111 1.194 1.291 1.119 1.111 شهری
1.11 2.349 1.199 9.149 1.934 1.311 9.431 9.42 2.911 مرتع

1.91 4.113 1.119 1.131 2.949 1.991 1.191 1.111 1.412 کشاورزی 2
 411 411 411 411 411 411 411 411 411 جمع 9



  شناسی سیاسیاراضی با رویکرد بوم تحوالت کاربری بنیادی برثر ؤتبیین عوامل م رستمی و همکاران:          014

هاي محیطي و ویژگي تغییرات پوشش اراضي

 طبیعي
به منظور شناخت تغییرات سطح انواع پوشش اراضی با عوامل 

های اثرگذار طبیعی به دو شکل محیط طبیعی، بخشی از ویژگی
عنوان مثال، در مورد ایستا و پویا مورد تجه قرار گرفته است. به

حدی کم است که در یک شیب یا ارتفاع سرعت تغییرات به
مقیاس کوتاه آن را ثابت درنظر گرفته می شود اما، درمورد 

هوایی به دلیل پدیده انکارناپذیر تغییر اقلیم و وعناصر آب
 ش جهانی، توجه به روند تغییرات و تبعات آن الزم است. گرمای

های برای تحلیل این موضوع با تطابق نقشهبارش: 

میانگین ساالنه بارش بر نقشه تغییرات کاربری اراضی در دوره 
تغییر و تحول میزان میانگین بارش  2141تا  4331های زمانی 

برای هر یک انواع تغییرات کاربری اراضی قابل توجه است 
 (. 9)جدول 
 

 میلیمتر(بهاند )بارشتغییر پوشش یافته 2141تا4331های وضعیت بارش در اراضی که طی سال. 5جدول 

 کل کشاورزی مرتع شهری بایر آب بدون تغییر نوع تغییرکاربری

 921 941 914 991 919 914 919 بارشمیانگین 

 2141و  4331منبع: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان و نتایج تصاویر ماهواره لندست سال    

 

دست آمده ها )باتوجه به رقم بهبا مقایسه مقایسه میانگین
(sig= 0.00)  داری از نظر دهد که تفاوت معنانشان مینتایج

 وکاربری اراضی وجود دارد.پوششمیانگین بارش در طبقات نوع
موضوع تغییر اقلیم و اثرات آن در رابطه با تغییرات کاربری 

تواند خود موضوع تحقیقاتی مستقل مهمی باشد. در اراضی می
تحقیق حاضر به منظور نگاهی اجمالی به نقش احتمالی تغییر 
اقلیم، روند تغییرات میانگین ساالنه بارش و دما در ایستگاه 

نتایج  2141تا4311های شاخص فرودگاه همدان طی سال
افزایشی  نشان می دهد،روند کاهشی مختصری در بارش و روند

مختصری در دما طی دوره چهل ساله مذکور قابل مشاهده و 
 . 4ارزیابی است

ای در در بین عوامل محیط طبیعی، بارش نقش عمده
محدوده پژوهش دارد و باتوجه به وسعت محدوده تحقیق، 

ها و ارتفاع های بارش نیز بیشتر در ارتباط با ناهمواریتفاوت
دهد اراضی اراضی نشان میاست. بررسی های تغییرات پوشش 

میلیگرم  919ها اتفاق نیفتاده، با که تغییری در نوع پوشش آن
اند. این اراضی به دلیل ارتفاع بیشترین میانگین بارش را داشته

اند. در بین سایر اراضی که تغییر کاربری را نداشته زیاد امکان
 در معرض تغییر پوشش قرار گرفته اند، تفاوت چشمگیری دیده

 شود.    نمی

نتایج تطبیق نقشه تغییرات پوشش اراضی وضعیت  شیب:

ها شیب در اراضی ناحیه روستایی پژوهش در مقایسه میانگین
دهد که نشان می (sig= 0.00)دست آمده )باتوجه به رقم به

داری از نظر تغییر پوشش و کاربری اراضی در تفاوت معنی
 (.1طبقات شیب وجود دارد)جدول 

شود که اساساً تغییر بیشترین شیب در اراضی دیده می
وقوع نپیوسته است. این موضوع مشابه یافته پوشش در آنها به

موردی است که اراضی بدون تغییر دارای بیشترین بارش بوده
اند )به علت ارتفاع زیاد و کوهستانی بودن(. کمترین شیب در 

 اراضی روبه بایر شدن دیده شده است.
 

 اند )شیب به درصد(تغییر پوشش یافته 2141تا4331های وضعیت شیب در اراضی که طی سال .6جدول 

 کل کشاورزی مرتع شهری بایر آب بدون تغییر نوع تغییرکاربری

 1.9 1.9 1 1.2 2.1 1 41.1 میانگین شیب

 2141و  4331سازمان برنامه و بودجه همدان. نوع پوشش اراضی مستخرج از تصاویر ماهواره لندست سال منبع: الیه نقشه شیب از مطالعات آمایش، 

 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

-=y"محاسبه روند تغییرات بارش در این دوره زمانی، ارقام معادله: . 4

1.3053x+338.75  وR2=0.0489"دهد و دما را به دست می
 "R2=0.0250و  y=0.0117x+11.739"معادله:

 

 

های تغییرات پوشش تحلیل نقشه حاصلخیزی خاک:

اراضی و نقشه حاصلخیزی، تغییرات پوشش درهریک از طبقات 
گذاری انواع ( که با ارزش1حاصلخیزی نشان می دهد )جدول

حاصلخیزی )از طریق دیدگاه کارشناسان(ومحاسبه همبستگی
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بین حاصلخیزی و تغییرات پوشش ضریب همبستگی پیرسون 
(R= -0.007) .معنی دار نیست 

 
( 2141تا4331های وسعت تغییر پوشش اراضی )بین سال .7 جدول

 در طبقات حاصلخیزی خاک

 سهم طبقه در
 تغییرات

 )به درصد(

 تغییراتوسعت
 )هکتار(

 طبقات
 حاصلخیزی خاک

 خیلی خوب 111 1.23

 خوب 11913 29.3

 متوسط 11292 21.29

 فقیر 91912 21.22

 خیلی فقیر 91293 21.19

1.94 41912 
نشده در مطالعه 

 نقشه حاصلخیزی

منبع: الیه نقشه حاصلخیزی خاک از مطالعات آمایش، سازمان برنامه 
و بودجه همدان. تغییرات پوشش اراضی مستخرج از تصاویر ماهواره 

 2141و  4331لندست سال 
 

از سوی دیگر تغییرات ناشی از توسعه فیزیکی شهر همدان 
طی این  4931تا سال  4999برابر شدن آن از سال 1/41و 

سوی اراضی با خاکدهد که افزایش شهر بهتحقیق نشان می
های مرغوب صورت گرفته ودرپی آن نابودی و تخریب بهترین 

 اراضی کشاورزی و باغی را باعث شده است.

 

هاي تغییرات سطوح پوشش اراضي و ویژگي

 اجتماعي اقتصادي
اجتماعی های در این بخش از پژوهش با بهره گیری از ویژگی

و اقتصادی همچون جمعیت ،ترکیب قومی وشرایط اقتصادی 
براساس شناخت حاصل از مطالعات اسنادی و با و پیمایش های 
میدانی تحوالت و تغییر کاربری اراضی در ناحیه روستایی 

 پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

 با توجه به میزان نرخ رشد تحوالت آن: جمعیت و

عنوان ( به4939تا  4919ها )از سال دهستانساالنه جمعیت 
متغیر مستقل و درصد تغییرات پوشش اراضی در هر دهستان به 
عنوان متغیر وابسته، ضریب همبستگی محاسبه و رابطه معنی

. از سوی دیگر (R= 0.119)داری قابل مشاهده قرار نگرفت 
های جمعیتی دیگری نیز به همین منظور دراین تحقیق شاخص

داری با تغییرات توجه قرار گرفت و هیچ یک رابطه معنی مورد
 کاربری را نشان نمی دهد(. 

قومیت به عنوان یک شاخص  قومی روستاها:ترکیب

ر فرهنگی مورد نظر است. شهرستان همدان تنوع اجتماعی
روستا ترک نشین،ده روستا  12قومی قابل توجهی دارد. تعداد 

رس نشین، یک روستا لر فارس نشین، هشت روستا فاو ترک
نشین، یک روستا لر نشین و فارس، یک روستا لر ، ترک و کرد 

کرد نشین، یک روستا کرد و فارس ونشین، یک روستا ترک
نشین و یک روستا لک و فارس نشین هستند. شهر همدان و 
تعدادی روستاهای پیرامون این شهر فارس هستند و روستاهای 

اند. نتایج بررسیهای همه ترک قسمت میانی و شرقی شهرستان
اخیر در دیدگاه کالن در ناحیه پژوهش میزان جمعیت فارس 

شود. سه قومیت دیگر درصد را شامل می22درصد و ترک  13
 4درصد لر و  1درصد کرد، 1نسبت کمتری دارند که شامل 

شود. در مناطق روستایی شهرستان نسبت درصد لک می
درصد است. باتوجه به  29درصد و فارس  12جمعیت ترک 

نسبت باالی جمعیت فارس و ترک، نسبت جمعیتی این دو 
ها با درصد تغییرات پوشش مورد تحلیل قومیت در دهستان

قرارگرفته ونتایج حاکی ازآن است که ضریب همبستگی رابطه 
داری نشان نمی دهد )ضریب همبستگی درصد تغییر با معنی

 (.R=-0.218و با درصد ترک R=0.052درصد فارس 

با توجه به بررسی شرایط اقتصادی )کشاورزی(: 

اطالعات آخرین سرشماری کشاورزی ،وسعت اراضی کشاورزی 
ها در ارتباط با آبی، دیم، وسعت باغات و تعداد دام در دهستان

داری یک رابطه معنیتغییرات پوشش قرار داده شدند و هیچ
کشاورزی و باغداری گذاری میزان موجودی نشان نداد. با ارزش

ها، و دامداری هر دهستان و محاسبه سرانه این موجودی
ضریب همبستگی این ارقام با تغییرات پوشش اراضی در هر 

 داری را نشان نمی دهد. دهستان و رابطه معنی

در ادامه این پژوهش با سازمان : SWOTنتایج تحلیل 

ه های دهی مجموعه اطالعات کیفی و با تأکید نتایج کارگرو
مشورتی  و بکارگیری فنون مشارکتی معطوف به عوامل انسانی، 
سیاسی، حاکمیت و قدرت در ارتباط با تغییرات کاربری اراضی 

 SWOTنتایج آن، پس از تدقیق موضوعی در قالب عناصر 
و پرسشنامه  AHPارزیابی وتلخیص شده و سپس در قالب روش 

اند. با این روش دهبندی شمقایسه زوجی این عناصر کمّی و رتبه
پذیر شده و تفاوت بین عوامل آشکار شده مقایسه بین عناصر امکان
 سنگین عوامل خارجی و به خصوصاست. در اینجا وزنه 

شود،قابل ارزیابی است. عوامل تهدیدهایی که از بیرون وارد می



  شناسی سیاسیاراضی با رویکرد بوم تحوالت کاربری بنیادی برثر ؤتبیین عوامل م رستمی و همکاران:          019

خارجی منظورعواملی هستند که بیرون از تشکیالت مدیریت 
گذارند و در واقع طبیعی بر روی آن اثر میاراضی کشاورزی و منابع

برداری منطقی از این های متولّی حفاظت و بهرهاین دستگاه
 (. 1نمایند )جدول ها را تضعیف میعرصه

 

 موثر در کاربری اراضی  SWOTرتبه بندی عوامل  .8جدول 

 رتبه عامل شرح عوامل نوع عامل امتیاز

 4 خواری( با تکیه بر عناصر قدرت و ثروت ها )زمینها و تغییر کاربریرقابت در تصرف عرصه تهدید 1.299

 2 هااعمال نفوذ و دخالت مقامات و افراد دارای قدرت در امور مربوط به تغییر کاربری تهدید 1.494

 فرصت 1.429
اجتمراعی در راسرتای اهرداف    هرای  قدرت وسایل ارتباطی جدید، موبایل، اینترنت و شربکه 

 سازی و جلوگیری از تخریب قابلیت زیادی داردحفاظتی، شفاف
9 

 1 ها و تخریب را دارند  قانون در کاربرینهاد پتانسیل ایستادگی دربرابر تغییرات بیهای مردمتشکل فرصت 1.111

 9 توان برای اهداف سیاسی آن را استفاده کردمیای که های اراضی به عنوان صندوق ذخیرهنگاه به عرصه تهدید 1.111
 1 مدیریت متمرکز دولتی و عدم بهره گیری کافی از روشهای ترویجی، مشارکتی و مردمی ضعف 1.193

 1 های مرتبط با کاربری اراضی و منابع طبیعی در اثر مسائل سیاسیعدم ثبات در برنامه تهدید 1.119

 ضعف 1.191
هایوعلمی ولی در واقع با اهداف منافع سیاسی و جناحبا ظاهر فنیهاییو برنامهتصمیمات 

 قدرتخاص صاحب
1 

 فرصت 1.121
تواند در های بزرگ آب و ریزگردها که توانسته توجه صاحبان قدرت را جلب کرده میبحران

 جلب توجه نسبت به کاربری اراضی مورد استفاده قرار گیرد
3 

 41 و خشکسالی و اثرات مخرب آن بر منابع طبیعیتغییر اقلیم  تهدید 1.121

 44 تحمیل برخی تغییرات کاربری اراضی و تخریب مراتع به دلیل رانت و روابط قدرت ضعف 1.124

 42 سازیرسانی، آموزش و شفافهای مستقل برای اطالعهای اجتماعی و رسانهوجود شبکه قوت 1.12

 49 باشد تواند مفیدافزایش سطح عمومی سواد در جامعه در راستای اهداف حفاظتی میالتحصیالن و خیل فارغ فرصت 1.143

 41 برداری فشرده از اراضی و منابع زمین )مراتع و اراضی کشاورزی(فقر جامعه روستایی و بهره تهدید 1.141

 49 های اراضیپیشرفتها و اقدامات در زمینه ممیزی و تهیه نقشه قوت 1.149

 41 ها و تخریب استفاده کردرشد علوم و فنونی که می توان در نظارت و جلوگیری از تغییر کاربری فرصت 1.149

 41 عدم استقالل کافی اداره امور اراضی و منابع طبیعی و تسلیم بودن آنها ضعف 1.142

 41 وجود تشکیالت و نیروی انسانی مجرب منابع طبیعی و امور اراضی قوت 1.111

 فرصت 1.111
ها و سنت های بومی موفرق و خودجروش وجرود دارد کره     در راستای حفاظت اراضی تجربه

 تواند مفیدباشداستفاده از آنها می
43 

 21 وجود برخی ضعف های قانونی و کمبود دستورالعمل های دارای ضمانت اجرایی ضعف 1.111

 24 کاربری اراضیاعتبارات ملی و استانی موجود برای منابع طبیعی و  قوت 1.119

 22 کمبود اعتبارات ، امکانات و نیروی انسانی به نسبت وسعت عرصه ها ضعف 1.111

 29 های زیادی برای حفاظت وجود داردهنوز عرصه قوت 1.112

عنوان نیرویی پلیسی(، وجود یگان حفاظت در ادارات منابع طبیعی و در اداره امور اراضی )به قوت 1.112
 کاربری اراضیبرای حفاظت 

21 



 411            4931تابستان ، 41)سری جدید(، پیاپی  2، شماره چهارمریزی توسعه کالبدی، سال پژوهشی برنامه –نشریه علمی 

 گیرينتیجه بحث و
شناخت عوامل موثر بر تغییر کاربری و پوشش اراضی در این 

فضایی، عوامل محیط طبیعی  -پژوهش در قالب عوامل مکانی
اجتماعی و سیاسی مورد تحلیل قرار  -و عوامل اقتصادی

 گرفت. 
در عوامل محیط طبیعی متغیرترین یکی از مهمترین 

هوایی و وای عناصر آبعوامل تغییرات ساالنه و دوره
ها، همچون شیب، ارتفاع و خصوص بارش است. سایر پدیدهبه

ها )و تا حدودی خاک( اگرچه در تعیین و ناهمواری
سازی نوع پوشش اراضی مؤثرند، اما سرعت تغییرات در زمینه

توان ثابت درنظر گرفت. حدی کند است که آنها را میآنها به
اگرچه خشکی و کم آبی و بحران آب در بخش هایی از ناحیه 

ویژه در دهستان قهاوند باعث توقف کشت اراضی پژوهش، به
دهد که این شده، اما مراجعات و مطالعات میدانی نشان می

شدن مراتب بیش از آن که تحت تأثیر کم آبی بهفقدان منابع
بارش و افزایش دما باشد، تحت تأثیر مدیریت ناکارآمد 

های رویه آبهای سطحی و زیرزمینی، برداشت بیآب
زیرزمینی و سطحی است. درخصوص تغییرات بارش و دما 

هوایی تغییری وتحلیل های آماری چهل ساله این عناصر آب
که بتواند منجر به تحول قابل توجهی در پوشش اراضی شود، 

های این تحقیق نقش عوامل ه نمی شود. مجموعه بررسیدید
محیط طبیعی در تغییرات پوشش اراضی این شهرستان را در 

که دهد. غالباً هنگامیمقایسه با عوامل انسانی ناچیز نشان می
ها سخن از تخریب در منابع آب و خاک، خشک شدن رودخانه

ن حوزه آید، هم مدیراها و تخریب مراتع به میان میو چاه
برداران روستایی،عوامل تغییر های اجرایی مسئولین و هم بهره

سختی نمایند و بهکاربری را ناشی از را خشکسالی مطرح می
حاضرند مسئولیتی در این رابطه قبول کنند، حال آنکه وسعت 

ساخت در مناطقی تخریب و نابودی به منابع و عوامل انسان
حدی شدید است که بههمانند ناحیه روستایی این پژوهش 

 عوامل طبیعی در مقابل آن کوچک است.    
های در مجموعه عوامل انسانی غالباً تحت تأثیر دیدگاه

عنوان عاملی مهم در مالتوسی و نومالتوسی از جمعیت به
  شود )از جمله توسطتغییرات کاربری و پوشش اراضی یاد می

Norbu،2149  وHalmy ،2149 تحلیل (؛ اما در این پژوهش
عوامل جمعیتی، اعم از میزان جمعیت و تحوالت جمعیت 

داری با تغییرات پوشش اراضی را نشان روستایی، رابطه معنی
Blaikie(4319 )نمی دهد و این یافته با دیدگاهی که 

عنوان پیشتاز در اکولوژی سیاسی مطرح کرده و بعدها توسط به
دهد. رد دنبال شده هماهنگی نشان میپویندگان این رویک

طبیعتاً این موضوع به معنی بی اهمیت بودن مطالعات جمعیتی 
نیست، اما در واقع الزم است که توزیع و تحوالت جمعیتی با 
تغییرات کاربری اراضی در بستر سیاسی و فضایی مورد شناخت 

 قرارگیرد. 
فقر  در شناخت تغییرات پوشش و کاربری اراضی با توجه به

و جمعیت فقیر مشخص گردید که افراد فقیر هم در اراضی 
زراعی پیرامون شهرها و در روستاهای دورتر کمتر به تغییر 

کنند، چرا که طبیعی اقدام میهای منابعکاربری و تصرف عرصه
اساساً امکانات الزم برای چنین اقداماتی را کمتر دارند. این 

Scherr (2111 ،)همچون  یافته در تقابل با دیدگاه محققانی
Benin et al (2112)، ( 4931حاجیلویی )نیا و مهدویشریفی

دانند قرار که فقر و جمعیت فقیر را بیشتر عامل تخریب می
 گیرد. می

فضایی، نقش موقعیت مکانی  _در تحلیل عوامل مکانی
هایی ارتباطی در افزایش کاربری شهر همدان و استقرار بزرگراه

شهود است. در پیرامون شهر همدان انواع تغییرات ساز موساخت
پوشش اراضی در رابطه با موقعیت شهر همدان قابل مالحظه 
است، اما در مناطق دورتر تغییرات سایر انواع پوشش )به جز 

ها قابل توجه ساخت و ساز( در رابطه با فاصله از شهر یا جاده
 Urban)« شهرینخست»پدیده نیست. تأثیرات 

primacy)  شهرنشینی ناهمگون که انعکاس شهرگرایی و
( و بازتاب 32: 4931پور، عملکرد صنعتی )افراخته و حجی بدون

رشد نامتوازن شهری در کشورهای نفتی و اقتصادسیاسی حاکم 
بر این سرزمین است، در محدوده این تحقیق نیز کامالً مشهود 

 و قابل ارزیابی است. 
دی، مراجعات میدانی،تشکیل های اسنادر مجموعه روش

کارگروه های مشورتی و استفاده از فنون برنامه ریزی 
 PRAهای مشارکتی همچون جلسات طوفان فکری، کارگاه

جهت تحلیل رویکرد اکولوژی سیاسی و لزوم شناخت عوامل 
ای تغییرات کاربری اراضی انجام پذیرفت ونتایج این ریشه

عناصر مختلف  به منظور شناخت SWOTتحلیل با روش 
بندی شد ها و تهدیدها دستهها، فرصتها، ضعفدر قالب قوت

و امتیازدهی این عناصر نیز با استفاده از روش تحلیل سلسله 
کارگیری این مراتبی و پرسشنامه زوجی انجام یافت. تجربه به

هایی گیری چنین دادهبندی و نتیجهفرآیند تحقیق برای جمع
هش تجربه خوبی را نشان داده و به زعم مجریان این پژو
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برای تحقیقاتی از این دست قابل توصیه است. بر اساس نتایج 
درصد  91ها با این فرآیند نقش عوامل خارجی )شامل فرصت

ها درصد( بیش از عوامل داخلی )شامل ضعف29و تهدیدها با 
درصد( بوده است. با احتساب 9ها با درصد و قوت41با 
رویه به عنوان عوامل تغییرات بی« هاضعف»و « تهدیدها»

های منابع طبیعی کاربری اراضی و تصرف و تخریب عرصه
به  SWOTتوان دید که بیشترین امتیاز در بین عناصر می

ها و تغییر رقابت در تصرف عرصه»تهدیدی با عنوان 
و « خواری( با تکیه بر عناصر قدرت و ثروتها )زمینکاربری

ت دخالت و اعمال نظر مقاما»سپس تهدید دیگری با عنوان 
تعلق گرفته است. « هاعالی یا صاحب نفوذ در تغییر کاربری

های تشخیصی در این فرآیند با عنوان مهمترین ضعف
مدیریت متمرکز دولتی و عدم بهره گیری کافی از روشهای »

به هاییو برنامهتصمیمات »و « ترویجی، مشارکتی و مردمی
و جناحوعلمی ولی در واقع با اهداف منافع سیاسی ظاهر فنی

ها بیانگر بوده است که این یافته« قدرتخاص صاحبهای
نقش عوامل قدرت و سیاست و شیوه رفتار حاکم برتحوالت 

 نظام کاربری اراضی است. 
دهد که اثرات قدرت و ان میرق نشرن تحقیرج ایرنتای

ی بسیار مهم بوده و این رثروت بر پوشش و کاربری اراض
راف رای اطراهرر و روسترن شهوررامری پیره اراضررات براث

شود، بلکه حتی در روستاهای دورافتاده نیز شهر محدود نمی
کنند که زمین و های مرتعی تعدّی میکسانی بیشتر به زمین

امکانات و موقعیت اجتماعی و سیاسی و روابط قدرت بیشتری 
 دارند. 

های متولّی امور اراضی و منابعشیوه عملکرد دستگاه
حکومت  ای بوده که به بدبینی نسبت به نیاتگونهطبیعی به

ها دامن زده است. شیوه حاکمیتی در حفاظت  ازاین عرصه
های منابع طبیعی و تمرکزمدار در رابطه با زمین )عرصه
های برداران و سازمانکشاورزی( باعث فقدان بکارگیری بهره

غیردولتی( شده است که این موضوع به درک متقابل بین 
زند. بدین ترتیب این شیوه ان دولتی با مردم ضربه میمدیر

ها و حتی افراد در مدیریت حاکم بسترساز نفوذ دستگاه
ها را در خصوص تغییرات گیریواگذاری مراتع و تصمیم

های فساد در این بخش را شود و زمینهکاربری اراضی می
 تقویت می نماید.
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