
 ریزی توسعه کالبدینشریه علمی برنامه

 (921-902) 9311 مستانز، 02)سری جدید(، پیاپی  4شماره  پنجم،سال 

Journal of Physical Development Planning  

Vol. 5, No. 4, (New Series), Winter 2020 (105-120) 

 
 

 

  Corresponding Author: Mohamad Taghi Heydari*                                                                          محمدتقی حیدری  ویسنده مسئول:ن
 E-mail: mt.heydari@znu.ac.ir 

 

 دهیچك
کاربری اراضی و مدیریت آن، یکی از محورهای مهم در زمینۀ توسعه پایدار 

ها است. در این راستا هدف این برداری صحیح از آنو حفظ منابع و بهره
و جلوگیری از   نوشتار بررسی نقش مدیران محلی در مدیریت کاربری اراضی

تغییر کاربری غیررسمی در نواحی روستایی شهرستان خرمدره است. روش 
تحلیلی و گردآوری اطالعات با استفاده از مطالعات  -پژوهش توصیفی

ای و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری، روستاهای  کتابخانه
گیری نفر است که با روش نمونه 90120خرمدره با تعداد جمعیت شهرستان 

نفر از افراد مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای  373جدول مورگان، تعداد نمونه 
و  ERDASافزارهای ها از تحلیل رگرسیونی با کمک نرم تحلیل داده

SPSS ( 9310تا  9342استفاده شد. در طول دوره مورد پژوهش ،)
اند. در این ار از اراضی شهرستان خرمدره تغییر کاربری دادههکت 6/9709

هکتار از اراضی شهرستان به کاربری صنعتی تغییر یافته و  976میان حدود 
اند. همچنین هکتار نیز به کاربری کشاورزی تغییر پیدا کرده 9141حدود 

میزان رضایت جامعه آماری از عملکرد مدیریت محلی در مدیریت کاربری 
از نظر جامعه  یمحل تیریمد بوده است؛ به عبارت دیگر 706/2اراضی برابر 

 رییو نظارت بر تغ یاراض یکاربر تیریبر مد ییو باال میمستق ریتاث یآمار
 نیشتریب ،یمحل تیریعملکرد مد یهاشاخص نیدارد. در ب یاراض یکاربر

( و β=447/2) «روستا یاراض ینظارت بر کاربر»از شاخص  تیرضا زانیم
 («ی)کشاورز روستا اقتصاد توسعه» شاخص از زین تیرضا زانیم نیکمتر

(007/2=β ) ت. برای مدیریت بهتر کاربری اراضی، افزایش نظارت، اسبوده
های محیطی و تهیه کاداستر کاربری تغییر کاربری منطبق با توانمندی

 اراضی منطقه ضروری است.

 

 منابع طبیعی، خرمدره.کاربری اراضی، دهیاری،  :كلیدی های واژه

 

 

Abstract 
Land use management is one of the important axes of 
sustainable development, resource conservation and 
proper use of resources. The purpose of this article is to 
investigate the role of local managers in land use 

management and prevent informal land use change in 
rural areas of Khoramdareh Township. The research 
method is descriptive-analytical and data collection has 
been done using documentary and field studies. The 
statistical population is the villages of Khoramdareh 
Township with a population of 12582 people, of which 
373 individuals were evaluated by Morgan table 
sampling method. Regression analysis was used for data 

analysis using ERDAS and SPSS software. During the 
study period (1969 to 2013), 1721.6 hectares of land in 
Khoramdareh Township has undergone land use change. 
During this period, 176 hectares have been converted to 
industrial use and 1545 hectares to agricultural use. The 
satisfaction of the statistical community with the 
performance of local management in land use 
management was 0.726; which means that from the 

statistical community point of view, local management 
has a direct and high impact on land use management 
and monitoring of land use change. Among the local 
management performance indicators, the highest level of 
satisfaction was with the index of "monitoring rural land 
use" (β = 0.447) and the lowest level of satisfaction was 
with the index of "rural economy development 
(agriculture)" (β = 0.227). In order to have a better land 

use management, it is necessary to increase supervision, 
change the use in accordance with the environmental 
capabilities and prepare the land use cadaster of the 
region. 
Keywords: Land Use, Rural Municipality, Natural 

Resources, Khoramdareh Township. 
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 مقدمه
ها و مراتع، مدیریت و توسعه این  منظور حفظ جنگل بهامروزه 

 ها ضروری است.شناخت و مطالعه مستمر آن منابع ارزشمند،
ها تغییر کاربری اراضی جهت بررسی عوامل و علل آناطالع از 

مدیران  ریزان و تواند مورد توجه برنامه در یک دوره زمانی می
طور کلی، اطالع از نسبت  به(. 63: 9329)زاهدی فرد،باشد

ها و نحوه تغییرات آن در گذر زمان، اهمیت زیادی در  کاربری
ها در  رات کاربریها دارد و با اطالع از نسبت تغیی ریزیبرنامه

بینی نمود و اقدامات توان تغییرات آتی را پیشگذر زمان می
(. 40: 9327زاده و میررحیمی،  مقتضی را انجام داد )فیضی

طور عمده از عوامل بزرگ مقیاسی  تغییرات کاربری اراضی به
مانند مباحث اقتصاد جهانی و تغییرات اقلیمی از یک سو و از 

های ظیر تغییرات جمعیتی و سیاستسوی دیگر از عواملی ن

 :Geist & Lambin,2002پذیرد ) محلی تاثیر می

(. از طرفی، عدم توجه جدی و اصولی به مناطق روستایی 146
و بخش کشاورزی و نیز کاهش سهم روستاها و مناطق 

های توسعه اقتصادی و توسعه صنعتی  روستایی در استراتژی
اط توان موثر معاش موجب شده که نیروی کار مولد این نق

: 9310اقتصادی را نداشته باشند)مهرابی و دیگران، 
 طور به هرساله که دهد می نشان غیررسمی (.آمارهای962

 دچار کشور کشاورزی اراضی از هکتار هزار 12حدود   متوسط

 هکتار نه هزار تنها میزان این از که شوند کاربری می تغییر

این  .(994: 9314مقدم،  دارند)کاللی اراضی تغییر کاربری مجوز
قانون حفظ کاربری اراضی  9در حالی است که  براساس ماده 

ها در خارج از  تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ»ها،  زراعی و باغ
ها جز در موارد ضروری،  محدوده قانونی شهرها و شهرک

 49( و طبق بند 9: 9313سازمان امور اراضی، ممنوع است)
ها، تعیین کاربری اراضی و جلوگیری از  شکیل دهیاریقانون ت

تغییر کاربری و ارائه مجوز برای آن، از وظایف اصلی دهیار 
روستایی با تایید شورای روستا است)مرکز مطالعات و خدمات 

(. در نتیجه در کشور 39: 9310تخصصی شهری و روستایی، 
 ایران، تغییر کاربری اراضی ممنوع است و فقط با مجوز

ویژه دهیاری طبق ضوابط مشخص نهادهای محلی به
 پذیر است. امکان

ویژه باتوجه به اهمیت کاربری اراضی روستایی به
های کشاورزی، مصادره بهینۀ این اراضی و جلوگیری از  کاربری

تغییر کاربری غیرضروری و غیرسازنده در روستاها، اهمیت 
محلی در مدیریت رو، ارزیابی نقش مدیریت  بسزایی دارد. از این

ها با مجوز رسمی از نهادها  کاربری اراضی و تغییر بهینه کاربری

تواند تاثیر زیادی در شناخت و های مربوطه می و سازمان
حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی داشته باشد. 

های استان زنجان واقع در شهرستان خرمدره یکی از شهرستان
 42722شهرستان خرمدره با مساحت  شمال غرب ایران است.

: 9311هکتار در مشرق استان زنجان است )ریاحی و دیگران ، 
(. میزان مساحت اراضی کشاورزی شهرستان در سال 969

هکتار )وب سایت اداره جهاد کشاورزی  91607برابر  9314
(؛ و وسعت اراضی منابع طبیعی و 91/22/14استان زنجان ؛

تار است)وب سایت اداره منابع هک 91719مراتع شهرستان 
(. با توجه به 91/22/14طبیعی و آبخیزداری استان زنجان ؛

درصد از وسعت شهرستان به اراضی کشاورزی  32اینکه 
اختصاص یافته است؛ بررسی نقش مدیران محلی در مدیریت 
این اراضی و اعطای مجوز برای تغییر کاربری اراضی با تاکید 

رو، هدف مقاله،  ل تامل است. از اینبر حفظ منابع طبیعی قاب
ها و شورای  ارزیابی نقش مدیران محلی از جمله دهیاری

اسالمی در مدیریت کاربری اراضی و چگونگی مدیریت 
ساز و تغییر کاربری اراضی با هدف حفظ منابع طبیعی و  و ساخت

های روستایی شهرستان خرمدره  اراضی کشاورزی در سکونتگاه
مباحث پیشین شکاف ذهنی نوشتار حاضر به است. با توجه به 

 باشد: شرح زیر می

نقش مدیریت محلی شهرستان خرمدره بر مدیریت  -9
کاربری اراضی و نظارت بر تغییر آن در نواحی روستایی 

 چگونه بوده است؟

عملکرد مدیریت محلی بر مدیریت کاربری اراضی در  -0
 میزان رضایت جامعه آماری چگونه بوده است؟

-نقش مدیریت محلی در تغییر کاربری اراضی بهدر زمینۀ 

های روستایی، تحقیقات قابل توجهی صورت  ویژه سکونتگاه
های  نگرفته است و بیشتر نحوه و روند تغییر کاربری و روش

افزارهای تولید نقشه، مطالعه و بررسی سنجش آن توسط نرم
اند. لذا به منظور رسیدن به یک چارچوب پژوهشی در شده

الزم است تا تحقیقات مرتبط با موضوع آورده شود. در  مقاله،
 ها به شرح زیر است: این رابطه مهمترین پژوهش

 ای با عنوان )بررسی (؛ در مقاله9316صدیقی و دیگران)

 در اراضی کاربری تغییرات حقوقی -سیاسی و کالبدی عوامل

عوامل  نیمهمتردهند که  محمودآباد( نشان می شهرستان
بودن منطقه،  یستیاند از: تور عبارت یکاربر رییتغ یکالبد

 وی ا اجاره یهایالوساز و ساخت شیشهر، افزا ۀفشار توسع
 زین یحقوق -یاسیگسترش حمل ونقل و ارتباطات. در بعد س

برخورد ضعیف با اند از:  عوامل مهم و موثر عبارت
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رسانی به  های اجرایی در اطالع شکنان، ضعف دستگاه قانون
های کشاورزی درباره نوع کاربری و ممنوعیت  مالکان زمین

های دولتی و فساد اداری  تغییر کاربری، ضعف نظرات دستگاه
و باندبازی بین برخی از کارکنان. در نهایت پیشنهاداتی برای 

 جلوگیری یا حداقل کند کردن روند موجود ارائه شده است.
ارشد با عنوان  نامه کارشناسی (؛ در پایان9311پورجعفر)

نقش مدیریت اکولوژیکی در حفاظت از اراضی کشاورزی در )
های دوم ویالسازی، مورد  روستاهای در معرض گسترش خانه

دهد مدیریت  مطالعه: شهرستان شمیرانات(، نشان می
اکولوژیکی روستایی نقش موثری در حفاظت از تغییر اراضی 
کشاورزی شهرستان شمیرانات دارد. همچنین حفظ رفتار و 

دیریت تولیدی، مدیران محلی، نقش موثری در فرهنگ م
جلوگیری از تغییر اراضی کشاورزی در شهرستان دارند، 
بنابراین عالوه برتوانمندسازی رفتار اکولوژیکی مدیریت محلی 

ریزی،  بایستی به مواردی همچون مدیریت صحیح و برنامه
سازی برای شهرنشینان،  های بازنگری و فرهنگایجاد طرح

وسازهای غیرمجاز و برخورد با  وگیری از ساختهمچنین جل
متخلفین و نظارت بر روستاها، تامین نیازهای روستاییان 
جهت جلوگیری از فروش اراضی، ایجاد مشاغل برای 

سازی برای صاحبان ویالها،  ویژه جوانان، فرهنگروستاییان به
 جلوگیری از فروش اراضی به افراد غیربومی توجه کرد.

 آثار (؛ در پژوهشی با عنوان تحلیل9313ران)براتی و دیگ
 سازمان کارشناسان دیدگاه از کشاورزی اراضی کاربری تغییر
 سازی ایران با استفاده از مدل در کشاورزی اراضی امور

 در زندگی انگیزۀ ساختاری نشان داد که کاهش معادالت
 افزایش روستاها، شدن سکنه از خالی و روستایی نواحی

هوا  کیفیت کاهش و روستایی خانوارهای درآمدی ریسک
 مهمترین آثار تغییر کاربری اراضی هستند.

(؛ در پژوهشی با عنوان 9313میردامادی و احمدی)
 از کشاورزی های زمین کاربری تغییر بر تاثیرگذار عوامل»

 استان ساری، شهرستان کشاورزی جهاد کارشناسان دیدگاه
 تغییر در تاثیرگذار لعوام مازندران نشان دادند که مهمترین

 نداشتن و کم شامل درآمد کشاورزی های زمین کاربری
 حمایت روستا، در زمین قیمت بودن مالی، پایین پشتوانه
 عدم و دولت تشویقی های سیاست کشاورزان، از دولت ضعیف
 و آب منطقه، جغرافیایی موقعیت همچنین و عدالت، رعایت
 مراتع و ها جنگل رویه بی تخریب و منطقه مناسب هوای
 است.

ای با عنوان )نیروهای (؛ در مقاله9310مهرابی و دیگران )
محرک انسانی موثر بر تغییرات کاربری سرزمین در 

ای( نشان  های ماهواره روستاهای تنکابن با استفاده از نقشه
ها  دادند که در منطقۀ مورد مطالعه درصد زیادی از جنگل

اند.  ی و مسکونی تبدیل شدهتخریب شده و به اراضی کشاورز
ایشان به این نتیجه رسیدند که مهمترین دلیل تغییر کاربری 
اراضی در منطقه، درآمد پایین کشاورزان و مقرون به صرفه 

 های کشاورزی است. نبودن فعالیت
 شتیمع تیرداشت از وضع(، ب0202)9 جندویبی و دیگران

در  نیزم بیاز تخر نیو درک مصرف کنندگان زم یمحل
دهد مدیریت پایدار زمین تابعی نشان می تونس یشمال غرب

 تیوضعاز کیفیت معیشت کشاورزان است و کشاورزانی که 
درک و  نیبهتر یدارا؛ است باالتر از حد متوسط شانشتیمع

در  نیزم داریمدت پا یطوالن تیریمدی باالیی در ریپذ انعطاف
و  نیزم تیفیک نیبنابراهای دیگر آماری دارند. گروه با سهیمقا
و درک این  شتیمعوضعیت از  یبه درک بهتر ازی، نآن یایاح

 نیزم پایداری تیاست که بر وضع یمحرک اصلامر به عنوان 
 د.گذاریم ریتأث

 راتیتأث(، در پژوهشی با عنوان 0297)0دمپسی و دیگران
ل مناطق الاخ ایدر توسعه  یمحل نیزم یکاربر رییتغ یزیر برنامه

 دهۀ در خود های سیاست با دهد که دولت نشان می ایپاریر

 شده اراضی محلی کاربری تغییر روند تشدید به منجر گذشته

 مقولۀ به دولت اقتصادی نگرش تغییر نیازمند مسئله است. این

 است. زمین
(، در پژوهشی با عنوان )مصرف زمین 0290)3سالی

کاربری کشاورزی در کشورهای توسعه یافته( نحوۀ مدیریت 
ها و منابع طبیعی را بررسی کرده  اراضی کشاورزی و جنگل

 تولید باالی سطح از جمله است. مطالعات نشان داد عواملی

 و شبکه شهری های جایگاه اندازۀ افزایش و داخلی ناخالص

 های زمین کاهش عوامل از توان می را ونقل حمل های

 رهایکشو در جنگلی های به جایگاه آن تبدیل و کشاورزی

 دانست. یافته توسعه

(، در پژوهشی با عنوان )تاثیر 0292)4کالدس و دیگران
های  مسکونی شدن و تبدیل پوشش و کاربری اراضی در جنگل

آمازون برزیل( نحوه و روند تغییر کاربری اراضی طبیعی و 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jendoubi and et al 
2. Dempsey and et al 
3. Sali 
4. Caldas and et al 
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را تحلیل کردند. نتایج پژوهش نشان داد که به  مناطق مسکونی
های دولتی و خصوصی بر مناطق واسطه کنترل ضعیف سازمان

های آمازون به مناطق درصد از جنگل 1تا  3جنگلی، بین 
 اند.مسکونی تبدیل شده

دهد که به بدین ترتیب، نتایج مطالعات پیشین نشان می
واسطه ضعف اقتصادی مردم و عدم کنترل کاربری اراضی 

ای، همراه بخشی از مناطق  توسط مدیران محلی و منطقه
مراتع به اراضی کشاورزی و حتی مناطق مسکونی و طبیعی و 

شوند. این در حالی است که در منطقۀ مورد صنعتی تبدیل می
مطالعه و حتی کشور، مطالعه تخصصی با محوریت نقش 
نهادهای محلی در زمینه مدیریت کاربری اراضی صورت 
نگرفته است و این پژوهش در نوع خود کاری جدید محسوب 

 شود.می
ها و  ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت زمین شاملکاربری 

ها و نیازهای  خواستدربراساس  فضایی -مکانیعملکردهای 
ند   ا مادی و فرهنگی جامعه، که به نوعی با زمین مرتبط

کاربری اراضی از نظر  (.4: 9313شود)شیعه و دیگران ، می
؛ بـه عنوان مثال داردویژگی اقتصادی خاصی  ماهیتی
گـذاری،  سـرمایه ی انسانی نظیر تولیـد، مصـرف،ها فعالیت
مسـتلزم اسـتفاده از فضای جغرافیایی  ..و. تفـری

( در این رابطه، Beinat & Nijkam,1997 :110)است
کاربری اراضی کشاورزی، به اراضی اختصاص داده شده به 

ویژه جهت کشاورزی با کاربری سیستماتیک و کنترل شده به
منظور تولید مواد   محصوالت زراعی بهپرورش دام و تولید 

 Oxford Englishغذایی برای انسان است)

Dictionary,2012:947 کاربری اراضی تحت تاثیر دو .)
ها و  مولفه نیرومند نیازهای اساسی زندگی انسان و ویژگی

 (.22: 9310گیرد)امیرنژاد، زیستی شکل می -محیطیفرآیند 
های طبیعی و یا دخالت انسان ها همواره در اثر فرآیند اکوسیستم

 تغییرات ناشی از. یابند ر و تحول مییدر زمان و مکان تغی
توان تخریب دانست، ولی هنگامی که  فرآیندهای طبیعی را نمی

انسان که خود جزئی از اکوسیستم است اقدام به سوء استفاده و 
 اصطالح تخریب کاربرد؛ کند برداری بی رویه از منابع می بهره

نتایج (، زیرا Morgan et.al, 1993: 21) داشتخواهد 
مستقیم و غیرمستقیم تغییر کاربری اراضی و تبدیل مراتع 
طبیعی به اراضی کشاورزی شامل نابودی پوشش سطحی 

کاهش مواد غذایی  و فرسایش تشدیدشونده آبی و بادی ،خاک

 این (.Sfalanga &Franchi,1998 :187است)خاک 

 منجر به بلکه غذایی امنیت افتادن خطر به موجب تنها نه امر

به  روستاییان گسترده مهاجرت و کشاورزی نظام فروپاشی
مقدم،  است)کاللی شده شهری معضالت افزایش و شهرها

طبق تحقیقات به عمل آمده، به ازای هر هکتار  .(994: 9314
-های کشاورزی که از چرخه تولید خارج می تغییر کاربری زمین

تن کاهش تولید در محصوالت کشاورزی  2تا  7شود، حداقل 
آید و این به معنی به خطر افتادن تامین مواد غذایی  وجود میبه

ها و  توجه به بحث با(. 11: 9311افراد است )پورجعفر، 
محیطی، تغییرات کاربری ها در مورد تغییرات زیست نگرانی

 Alهای اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است ) زمین در دهه

Amin et.al,2013 :102رو، دالیل اصلی  (. از این
پراهمیت بودن این موضوع، تهدیدهای ناشی از تغییرات آب 

طور کلی از دست دادن زدایی و به زدایی، بیابان وهوایی، جنگل
تنوع زیستی است. در چنین وضعیتی، کاربری پایدار زمین به 

 Lubowskiموضوع تحلیلی سیاسی مهم مبدل شده است )

& et .al,2006 :19.) 
اشاره به نقش رفتار  ن،یزم یکاربر راتییتغ لیدر تحل 9موزر

 و محدودکننده نیروهای و دارد یطیمح راتییدر تغ یانسان

 موثر محیطی زیست تغییرات ایجاد در را انسان محرک

 کارشناسان از برخی به عقیده (.Moser,1996:251داند) می

مردم  اقتصادی مشکالت کاربری تغییر پیشران مهمترین
است. کمبود  یکاریو ب ی(درآمد کم و نداشتن پشتوانۀ مال)

و  نیزم متیق شیافزا بودن منطقه، یستیامکانات در روستا، تور
در روستا و  ینبود فرصت شغل لیبه دل)مهاجرت جوانان به شهر 

است که سبب  یعوامل مهم ءجز زین (روستا کمبود امکانات در
 آن لیها و تبد جنگل بیو تخر یاضار یکاربر راتییتغ دیتشد

همچون  یگریعوامل د شود. البته یم یکشاورز یبه اراض
نکردن از  تیحمایی )اجرا یها نادرست دستگاه یها استیس

از  شیب یاز چرا یریکشاورزان و نبود قانون کارآمد جهت جلوگ
 ریروند تأث نیبه ا دنیدر شدت بخش ها جنگل بیو تخر (حد دام

از  آن روستا و فاصلۀ تیتوان گفت عامل موقع یدارد. م ییبسزا
 رییدر تغ یکیزیف یعامل زیبه روستا ن یشهر و مشکالت دسترس

 9312رود) صادقلو و دیگران، می به شمار نیسرزم یکاربر
(. به عنوان مثال در هندوراس، تغییر کاربری زمین به علت 12:

و فقر گسترده  عدم دسترسی به زمین و ناامنی در تصرف اراضی
 ,Jansenبا مسائل و مشکالت پیچیده مواجه است )

et.al,2006 :2 .) در کشور هند الگوی کاربری اراضی تحت
تاثیر حقوق صاحبان سهام در بخش کشاورزی و سیستم امرار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Moser 
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ریزان، اهمال در  رو، از نظر برنامه معاش مردم قرار دارد. از این
فرآیند رشد و توسعه مدیریت زمین و کاربری نادرست آن، 

اندازد. بدین ترتیب تدوین مقررات برای پایدار را به خطر می
دسترسی برابر به زمین، آب و سایر منابع طبیعی به منظور 

 Kumarریزی کاربری زمین ضروری است ) برنامه

singh,2007 :3 در کشور هند مهمترین راهبرد برای .)
ت کاربری اراضی کنترل تغییر کاربری اراضی، کنترل تغییرا

ها و  ریزیمنطبق با مالحظات زیست محیطی، مبنای برنامه

 (.Gupta,2006: 300راهبردها است)
امروزه حمایت از مدیریت اراضی و منابع ملی در اکثر 
کشورهای جهان به عنوان موضوعی بسیار مهم امنیتی مطرح 
است. از سویی امروزه گرایش به حفظ محیط زیست و 

(، Halfacree,2012: 210گشت به طبیعت)های باز جریان
دوری از گسترش کشاورزی در مناطق روستایی را تشدید کرده 
است و جلوگیری از این امر تنها با دارا بودن یک سیستم 

پذیر خواهد  مدیریتی قوی در جهت حفظ کاربری اراضی امکان
بود. منظور از حفظ کاربری اراضی، جلوگیری از تغییر نحوۀ 

های خاص توسط مالکان یا متصرفین آن، در ز زمیناستفاده ا
ها آثار منفی طبیعی، سیاسی، صورتی که تغییر کاربری آن

(. 991: 9311علمی، یا فرهنگی به دنبال داشته باشد)پورجعفر، 
، «مدیریت پروژه روستایی»، در ابتدای کتاب 9مری پارکرفالت

ان تعریف مدیریت را هنر انجام کارها بوسیله و از طریق دیگر
شود  کند. در این تعریف روی پنج موضوع کلیدی تاکید می می

که عبارتند از: استفاده بهینه از طریق آنها، دستیابی به اهداف 
سازمانی، موازنه اثربخشی و کارایی، استفاده بهینه از منابع 
محدود که نهایتا به سازگاری با محیط متغیر منجر 

(. در سیستم جدید 962: 9317شود)حسنلو و دیگران،  می
ها )حفظ  مدیریتی کشور، مدیریت روستاها به شوراها و دهیاری

اندازهای زیست محیطی در  کاربری اراضی کشاورزی و چشم
روستاها( سپرده شده است و با برخورداری از قوانین و مقررات 
روشن و شفاف با پذیرش همگانی جوامع محلی قابل تحقق 

حوزۀ  که در(. چنان96 :99310است)موسوی و طالشی، 
برنامه  قانون 937 ماده 0 بند روستای،  ریزی برنامه و مدیریت

 نیز قوانین سایر در و شده توجه محلی مدیریت امر به سوم

 محلی جنبه که اموری واگذاری و تفویض مالی های پشتوانه

 محلی نهادهای و هاسازمان به دولتی های دارد دستگاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Mary Parkrfalt 

)قنبری و  است شده بینی ها( پیش دهیاری و ها )شهرداری
ها در  بنابراین ارزیابی عملکرد دهیاری(. 93: 9311 دیگران،

تنها در سازماندهی مناسب و  های محلی نه نقش سازمان
های مبتنی بر حکمروایی خوب روستایی اهمیت  تقویت نظام

دارد، بلکه در تحقق وظایف و حل مسائل مدیریتی روستاها نیز 
(. در 613: 9316)نوروزی و دیگران،  تواند بسیار مهم باشد می

مقطع جهانی شدن ارتباطات و تمرکز سرمایه، عملکرد دقیق 
ها برای توسعه روستایی و نواحی محلی، مقابله با  ریزی برنامه

خودکامگی و فردگرایی است، بنابراین مجموعه مدیریت باید به 
ابتکار در سازندگی و  های کارآمد، قدرت عمل، وسیله استراتژی

گذاری حساب شده همراه باشد، مدیریت جدید روستایی  سیاست
گرایی و مشارکت را  باید درک توسعه محلی، بروز ابتکارها، جمع

در دستور کار قرار دهد و قادر به تحلیل مشکالت اقتصادی، 
محیطی فضاهای روستایی  اجتماعی و زیست

های  (. سازمان914: 9317قیداری و دیگران،  باشد)سجاسی
گیری از  ای در خود دارند، بهرههای بالقوه محلی توانایی

گیرد توانمندی این نهادها که از متن جامعه سرچشمه می
تواند دستاوردهای کارآمد برای حل معضالت جامعه داشته  می

 باشد. برخی از این توانمندی عبارتند از:

اند، و از  های محلی بخش مهمی از نهادهای مدنی سازمان -9
 اند. این رو از متن جامعه برآمده

 اند. گرا و کم هزینه جو، تجربه ها، مشارکت این سازمان -0

پذیری فراوانی در عرصه فعالیت  ها مسئولیت این سازمان -3
 برند.  دارند، در نتیجه احساس تعلق را باال می

 اند. های محلی مستقل از دولت و بخش دولتی سازمان -4

ها  دنی، غیرانتفاعی و فعالیت آناین نهادهای جامعه م -1
 انگیزه سودجویی ندارد.

ها در عرصه  ها دواطلبانه است و این حرکت این سازمان -6
 اند. خدمات به مردم پیشگام

طرح مبحث سازمان یا نهاد محلی در این پژوهش از این 
ها به عنوان نهادهای  جهت حائز اهمیت است که دهیاری

یط خاص حاکم بر نهادهای اند و واجد شرا محلی تعریف شده
باشند، مانند هر نهاد محلی دیگری دهیاری نیز  محلی می

های  شود که ضمن ارتباط با الیه نهادی عمومی محسوب می
اجتماعی از طریق نمایندگان مردم، با دولت)حاکمیت( نیز در 

 (.07: 9311ارتباط است)آبداری تفتی، 
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 (912: 9317قیداری و دیگران،  نقش مدیریت محلی در توسعه روستایی)سجاسی .6شکل 

 

 کار ها و روش داده
-ها و اطالعات از روش توصیفی در این مقاله برای تحلیل داده

ها از  تحلیلی کمک گرفته شده است. برای گردآوری داده
ای و میدانی استفاده شده است. مطالعات  مطالعات کتابخانه

موجود، توزیع پرسشنامه و میدانی نیز شامل مشاهده وضع 
ای شامل  مصاحبه با جامعه آماری است. مطالعات کتابخانه

های  نامه، رساله مطالعات اسنادی)از طریق مطالعه کتاب، پایان
های اطالعاتی و  دکتری(، جستجو در گزارشات اینترنتی و پایگاه

ها  های اسناد فرادست از نقشهها براساس داده در گردآوری داده
های گذشته آمارهای مربوط به کاربری اراضی در دورهو 

استفاده شده است. منابع اطالعاتی کاربری اراضی شامل عکس 
ای  ، تصاویر ماهواره9342هوایی شهرستان خرمدره در سال 

و همچنین نقشه  9320و  9370های ( سال+ETM)لندست 

 
سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان  9310کاربری اراضی 

با  9310و  9320و  9342های تصاویر هوایی سال  . نقشهاست

پردازش شد  ARCMAPو  ERDASافزار  استفاده از نرم
 و اطالعات کاربری اراضی از آن استخراج شد.

جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین شهرستان خرمدره در 
نقاط روستایی است. با توجه به اینکه طبق سرشماری سال 

نفر  90171نقطه روستایی با  96 ، شهرستان خرمدره9311
(. با استفاده از روش 969: 9311دارد)ریاحی و دیگران ، 

نفر به عنوان نمونه آماری  373گیری جدول مورگان،  نمونه
گیری  انتخاب شدند، سپس با استفاده از روش نمونه

  سیستماتیک، از هر روستا مطابق جدول یک به نسبت جمعیت
 پرسشنامه انتخاب شدند. ها، نمونه جهت توزیع آن

 
 تعداد نمونه روستاهای مورد مطالعه .6جدول

 نمونه جمعیت روستا نام نمونه جمعیت روستا نام

 25 854 اباد رحمت 11 380 الوند
 3 107 باال ویستان 3 116 پالس
 2 59 پایین ویستان 1 48 لو خلیفه
 76 0162 سوکهریز 2 63 اباد اسالم

 19 654 فلج 2 84 انجلین
 55 9212 شویر 61 0240 نصیراباد

 30 9222 اردجین 75 0134 حسینیه قلعه
 6 188 دره باغ 1 32 خلج

 نفر 373نمونه:  نفر 90171جمعیت: مجموع
 9311مأخذ: اقتباس از مرکز آمار ایران،      
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های آمار توصیفی و همچنین ها از جدول برای تحلیل داده
تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. در تحلیل 
رگرسیون خطی چندگانه همبستگی بین عملکرد مدیریت محلی 

ت جامعه آماری از در مدیریت کاربری اراضی و میزان رضای
ها بررسی شد. در این رابطه، متغیر وابسته شامل عملکرد آن

رضایت جامعه آماری و متغیرمستقل نیز شامل عملکرد مدیریت 

محلی در مدیریت کاربری اراضی است. عملکرد مدیریت محلی 
 کنترل روستا، اراضی کاربری بر های نظارت شامل مولفه

 با کار، همکاری پایان و مجوز تغییرات، دادن و وساز ساخت
 زیست، توسعه محیط اراضی، حفظ کاربری زمینه در روستائیان

های پژوهش  است. در جدول دو، گویه (کشاورزی)روستا  اقتصاد
 به تفصیل آورده شده است.

 
 های پژوهش برای ارزیابی عملکرد مدیریت محلی ها و گویه شاخص .2جدول

 گویه مولفه

ــاربری   ــر ک نظــارت ب
 ااراضی روست

 عملکرد در شناسایی -0قانون از خارج کاربری تغییر گونه هر جریمه و کیفیت عملکرد دهیاران در توبیخ -9
 روستا اراضی کاربری کاداستر تهیه برای تالش -3مرتبط  هایسازمان و مردم به آن معرفی و متخلفات

کنترل ساخت و ساز و 
 تغییرات

 کاربری تغییر از جلوگیری -0های دوم رویه ویال و خانه ساخت بی به ملی اراضی کاربری تغییر از جلوگیری-9
 برخورد -4منطقه  مهندسی اصول طبق مسکن ساز و ساخت بر نظارت -3خدماتی  و مسکونی به باغی اراضی

 حریم داخل در معدن و هایکارخانه و صنایع ساخت از جلوگیری -1محیط زیست  مخرب وسازهای ساخت با
 روستا

ــای ــوز و  اعطــ مجــ
 کار پایان

کاربری  تغییر مجوز ارائه در روستاییان بین تبعیض بدون مدیریت-0مدت  کوتاه در کشاورزان به مجوز صدور-9
 ارائه -1در روستا  دخیل های سازمان تخلفات با برخورد -4ملی  و باغی کاربری تغییر مجوز ارائه در وسواس -3

 ملی اراضی در ساز و ساخت به مجوز

یان یهمکاری با روستا
ــداریدر  ــاربری  پای ک

 اراضی

 روستاییان با در توجیهی و آموزشی جلسات برگزاری -0کشاورزی  اراضی سازی یکپارچه به کشاورزان تشویق-9
 بین حقوقی مشکالت حل -4رسانی مردم  آگاهی و ومستثنیات ملی مناطق تعیین -3مشکالت  حل در

 احیا و حفظ جلب مشارکت مردم در حیطه توسعه همکاری روستاییان برای -1مرتبط  های سازمان و کشاورزان
 روستا  بایر و متروکه کشاورزی اراضی

 حفظ محیط زیست

 از جلوگیری -3زیرزمینی هایآب به فاضالب ورود از جلوگیری -0طبیعت به زباله ریختن از جلوگیری-9
مشارکت و راهنمایی در  -1ملی اراضی درختان رویۀ بی قطع از جلوگیری -4 دامداران توسط مراتع تخریب

 نواحی روستایی حفاظت از خاک

توســـــعه اقتصـــــاد 
 (روستا)کشاورزی

 سازگار کشاورزی هایشیوه از استفاده به کشاورزان تشویق -0جدید  کشاورزی آموزشی هایکالس برگزاری-9
 جلب برای تالش-4بخش کشاورزی  در گذاری سرمایه به شهری گذارانسرمایه تشویق -3زیست  محیط با

 صنعتی هایفعالیت به زمین اعطای -1روستا  کشاورزی و اراضی کاربری مشکالت حل برای ها سازمان توجه
 روستا محیطی زیست اصول با منطبق

 
 ;Al Amin et al, 2013؛ 9310؛ مهرابی و دیگران ، 9310؛ مرکز مطالعات و خدمات تخصصی شهری و روستایی،9314، ضویان؛ ر9310مأخذ: )امیرنژاد، 

Atik et al, 2010; Kaymak et al, 2012; Khan &Powell,2012; Preciado et.al,2015; Long,2014) 

 
منظور رسیدن به نتیجه کلی در  طبق موارد گفته شده، به

زمینه عملکرد مدیریت محلی، باید نحوه نظارت و کارکرد 
ها و نوع تغییر کاربری اراضی مورد  وهمدیران محلی در زمینه شی

صورت کلی آورده پژوهش قرار گیرد که در مدل مفهومی زیر به
 شده است.
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 مدل مفهومی پژوهش .2شکل

 
ی استان زنجان غرب در قسمت جنوب خرمدره هرستانش

مساحت روستا دارد.  96دهستان و  0است و واقع شده 
: 9311است )ریاحی و دیگران ،  هکتار  42722شهرستان 

، هکتار 96622 شهرستان کشاورزی. سطح اراضی (969
اداره منابع هکتار است ) 922های شهرستان  مساحت جنگل

جمعیت  (.9311،طبیعی و آبخیزداری شهرستان خرمدره
نفر  10142که  نفر است 61932برابر  9311شهرستان در سال 

)مرکز آمار ایران، نفر ساکن روستا هستند 90171در شهر و 
روستایی ناحیه مورد مطالعه فعالیت غالب نقاط  .(9311

، از کل شاغلین روستایی 9311کشاورزی است. بر اساس آمار 
درصد در  6/0درصد در بخش کشاورزی،  3/73شهرستان، 

درصد نیز در بخش خدماتی و کارگری  9/04بخش صنعت و 
 (960: 9311مشغول کار هستند)ریاحی و دیگران، 

 

 

 موقعیت شهرستان خرمدره در تقسیمات سیاسی .3شکل
 9310؛ و استانداری زنجان،  9316افزار گوگل ارث،  مأخذ: اقتباس از نرم

 

 شرح و تفسیر نتایج
ها و نحوه تغییرات آن در گذر زمان  ریاطالع از نسبت کارب

ها است. در این بخش از  ریزی یکی از مهمترین موارد در برنامه
تحقیق، وضعیت کاربری اراضی شهرستان خرمدره و مقایسه آن 

 3های جدول شود. براساس یافتههای گذشته بررسی میبا دوره
اراضی شهرستان خرمدره شامل اراضی کشاورزی، اراضی 

های روستایی  اراضی با کاربری صنعتی و سکونتگاهطبیعی، 
هکتار است؛ در سال   30722است. کل وسعت این اراضی شامل
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هکتار  91392هکتار(؛ در حدود 30722از این وسعت ) 9342
 42هکتار ) 93222درصد( شامل اراضی منابع طبیعی و  11)

درصد( نیز اراضی کشاورزی بوده است. در این دوره، بیشتر 
نخورده است، اما در  صورت طبیعی و دست ی شهرستان بهاراض

هکتار کاهش  0732مقدار اراضی طبیعی در حدود  9370سال 
هکتار رسیده است. در مقابل اراضی  96122یافته است و به 

هکتار رسیده  91722هکتار به  0722کشاورزی با افزایش 
هکتار نیز از اراضی کشاورزی به  02است. در این دوره، 

های صنعتی تغییر کاربری داده شده است. در سال  ربریکا
هکتار از اراضی طبیعی کاهش یافته است و به  112نیز  9320

اراضی  9310هکتار رسیده است. در نهایت در سال  91112
هکتار رسیده  91172هکتار کاهش یافته و به  402طبیعی 

به هکتار افزایش یافته و  042است. در مقابل اراضی کشاورزی 
بر این در این دوره، اراضی   هکتار رسیده است. عالوه 4/96113

(. در 3هکتار رسیده است )جدول 6/976با کاربری صنعتی به 
توان گفت که  های فوق در جدول سه می نتیجه، با مطالعه آماره

در شهرستان خرمدره، دائماً از وسعت اراضی منابع طبیعی 
اراضی کشاورزی و کاسته شده است و در مقابل بر وسعت 

 صنعتی افزوده شده است. 
 

 9342 -9310های تغییر مساحت کاربری اراضی محدوده مورد مطالعه بین سال .3جدول

ــار(                                ــاخص   )هکتـــــ شـــــ
 سال

9342 9370 9320 9310 

 91172 91112 96122 91392 اراضی ملی

4/96113 96312 91722 93222 اراضی کشاورزی  

 362 072 302 392 های روستاییسکونتگاه

6/976 12 02 2 اراضی صنعتی  

 30722 30722 30722 30722 کل
 9313زنجان، مأخذ: سازمان منابع طبیعی آبخیزداری استان         

 

 
 9342 -9310های  محدوده مورد مطالعه بین سال/ 9342-10تغییر مساحت کاربری اراضی در دورۀ زمانی  .4شکل

 9310؛ و استانداری زنجان،  9313منبع: اطالعات از سازمان منابع طبیعی  آبخیزداری استان زنجان، 
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تغییر کاربری اراضی در طول دوره پس از بررسی وضعیت 
، مشخص شد که وسعت اراضی منابع طبیعی 9310تا  9342

نخورده دائماً در حال کاهش است. از طرفی دیگر،  و دست
وسعت اراضی کشاورزی و صنعتی نیز دائماً در حال افزایش 

توان گفت که در طول این ، می4است. با بررسی نتایج جدول 
از اراضی شهرستان خرمدره تغییر  هکتار 6/9709ها دوره

هکتار از اراضی  6/9709اند. در این میان حدود  کاربری داده
هکتار  9141شهرستان به کاربری صنعتی تغییر یافته و حدود 

اند. آنچه که در این  نیز به کاربری کشاورزی تغییر پیدا کرده
مورد اهمیت دارد؛ این است که اراضی کشاورزی به اراضی 

تغییر یافته است و اراضی منابع طبیعی نیز به اراضی صنعتی 
یابی  اند. در مطالعات مکان کشاورزی تغییر کاربری داده

اراضی فاقد کاربری با »شود های صنعتی سعی می کاربری
« زمینی و سطحی های زیر خاک نامناسب و دور از آب

( برای کاربری صنعتی اختصاص یابد. 01: 9314، رضویان)
لی است که در این شهرستان، به علت نزدیکی به این در حا

زنجان و دسترسی آسان به منابع آب و عدم -جاده تهران
های متولی، اراضی مرغوب کشاورزی  نظارت اصولی دستگاه

اند و دائماً اراضی منابع طبیعی به کاربری صنعتی تغییر یافته
نیز به اراضی کشاورزی در حال تغییر هستند. نکته دیگر در 

، اراضی منابع طبیعی 4ین رابطه این است که براساس شکل ا
واقع در محدودۀ دشتی و نزدیک به جاده بین شهری و حومه 

اند و اراضی منابع طبیعی  تغییر یافته شهر به اراضی کشاورزی
واقع در نقاط کوهستانی به علت خاک ضعیف، دسترسی کم 

ویژه آب زیرزمینی( و دوری از جاده بین به منابع آب )به
 شهری، کمتر مورد توجه بوده است. 

با توجه به تغییر کاربری گسترده در شهرستان خرمدره در 
و  9310تا سال  9370ویژه از سال طول دورۀ مورد مطالعه به

همچنین، تغییر غیراصولی اراضی مرغوب کشاورزی به صنعتی 
طبیعی به اراضی کشاورزی  و همچنین، تغییر گسترده اراضی

توان گفت که تغییر کاربری در این هکتار(، می 9114)حدود 
شهرستان باالتر از ظرفیت منابع طبیعی است. از طرفی با توجه 

 9322به اینکه نهادهای محلی مدیریت روستایی، تقریباً از سال 
های نظارتی خود را بر منابع طبیعی و اراضی کشاورزی  فعالیت
، 9310تا سال  9370اند. این درحالی است که از سال  دهآغاز کر

میزان تغییر کاربری اراضی طبیعی با تبدیل به کاربری اراضی 
(. اما تغییر کاربری اراضی 3کشاورزی کاهش یافته است )جدول

کشاورزی به صنعتی افزایش چشمگیری داشته است. در 
منابع شهرستان خرمدره، کمترین میزان تغییر کاربری اراضی 

 402بوده است که معادل  9310تا  9320های  طبیعی بین سال
هکتار از وسعت اراضی منابع طبیعی کاهش پیدا کرده است. 

هکتار نیز به وسعت اراضی افزوده شده است و  4/043همچنین 
هکتار نیز بر وسعت کاربری صنعتی افزوده شده است  62/26

 (.4)جدول
 

 (9342-9310مقدار و نوع تغییر کاربری اراضی مناطق روستایی شهرستان خرمدره) . 4جدول 

 تغییرات)هکتار( شاخص)هکتار(

 97662 تغییر کاربری اراضی کشاورزی به صنعتی

 914122 کشاورزیتغییر کاربری اراضی ملی به 

 6/9709 کل تغییر کاربری اراضی

 9313مأخذ: سازمان منابع طبیعی آبخیزداری استان زنجان،                                 
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 (9342-9310مقدار و نوع تغییر کاربری اراضی مناطق روستایی شهرستان خرمدره) .1شکل 
 9310استانداری زنجان، و  9313منبع: اقتباس از سازمان منابع طبیعی آبخیزداری استان زنجان، 

 
قبل از تحلیل عملکرد مدیریت محلی در توسعه و بهسازی 

های جامعه آماری بررسی  کاربری اراضی روستایی، باید ویژگی
کند که عملکرد مدیریت محلی  شود. این فرآیند مشخص می

حدی صحت و هایی ارزیابی شده است و تا چه توسط چه گروه
اعتبار دارد. به همین خاطر در توزیع پرسشنامه سعی شده است 
از هر گروه جمعیتی برای گردآوری اطالعات، مصاحبه به عمل 

درصد  71های آماری از نظر جنسیت، طوری که نمونه به  آید.
درصد زن هستند. همچنین، از نظر وضعیت تأهل،  01مرد و 

مورد مصاحبه قرار گرفتند. درصد مجرد،  94درصد متأهل و  26
درصد جامعه آماری را  7/19از نظر میزان سن، گروه میانسال، 

درصد و  6/1سال با  02دهند و بعد از آن افراد زیر  تشکیل می
درصد در رتبه بعدی قرار دارند. از نظر میزان  7/0ساالن با  کهن

درصد  4/04درصد و دیپلم با  69سواد، افراد زیردیپلم با 
درصد  1/7سواد و باالی دیپلم با  رین تعداد و افراد بیبیشت

دهند. در نهایت، از  کمترین تعداد جامعه آماری را تشکیل می
درصد، مشاغل  1/11نظر وضعیت شغلی، به ترتیب کشاورزان با 

درصد  1/9درصد و کارگر با  6/1درصد، کارمند با  9/03آزاد با 
یل می دهند. عالوه بر های آماری را تشک بیشترین تعداد نمونه

این بخشی نیز )ده درصد( در گروه سایرین قرار داشتند که 
 (.1دار و دانشجویان بودند )جدول عموماً زنان خانه
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 های آماریههای نمون ویژگی .1جدول

 درصد تعداد ویژگی شاخص درصد تعداد ویژگی شاخص

 جنسیت
 2/74 071 مرد

 تحصیالت

 1/7 02 بیسواد

 6/62 006 زیردیپلم 0/01 14 زن

 سن

 4/04 19 دیپلم 6/1 09 02کمتر از 

 1/7 02 باالی دیپلم 1/42 919 09-31

36-62 919 0/19 

 شغل

 1/11 000 کشاورز

 6/1 09 کارمند)دهیار و...( 7/0 92 به باال 69

 تأهل
 1/9 7 کارگر 3/26 300 متاهل

 9/03 26 آزاد 7/93 19 مجرد

 1/1 37 سایر    
 9316های میدانی، مأخذ: یافته    

 
و تغییر کاربری  6با توجه به نتایج بدست آمده از جدول 

منظور سنجش شهرستان خرمدره به اراضی صورت گرفته در
وضعیت حاکم بر عملکرد مدیریت محلی در نظارت بر تحوالت 

اراضی از ساکنین روستاهای شهرستان خرمدره نظرسنجی  کاربری
، میزان 6 دست آمده در جدولهطبق نتایج آماری بشد. 

عملکرد مدیریت محلی و مدیریت کاربری »همبستگی بین
مدیریت محلی از نظر جامعه یعنی  ت؛اس 706/2 معادل« اراضی

آماری تاثیر مستقیم و باالیی بر مدیریت کاربری اراضی و نظارت 
با درجه  Fبر تغییر کاربری اراضی دارد. همچنین مقدار آماره 

دهد که  است. این مقدار نشان می 703/062، برابر 1آزادی 
ها اختالف چشمگیری باهم دارند. از  های نمونه نسبت واریانس

توان گفت که متغیرهای مستقل تاثیر یکسانی بر متغیر رو، میاین
ها بطور جداگانه تجزیه و  وابسته ندارند و الزم است شاخص

طور هها ب بررسی همبستگی شاخص تحلیل شوند. بدین ترتیب،
 هد که تاثیر هر یک از متغیرهای عملکردید یجداگانه نشان م

 کمتر از متوسطری اراضی مدیریت کاربتقاء ردر ا مدیران محلی
« نظارت بر کاربری اراضی روستا»است. در این زمینه، شاخص 

(447/2 =β بیشترین تاثیر را بر )دارد.  مدیریت کاربری اراضی
(، β=431/2)دادن مجوز و پایان کارهای  بعد از آن شاخص

حفظ محیط (، β= 310/2)نظارت بر کاربری اراضی روستا
با روستاییان در زمینه کاربری همکاری (، β=321/2)زیست
توسعه اقتصاد روستا )کشاورزی( ( و β=021/2)اراضی

(007/2=βدر رتبه ) با توجه به  .(6)جدول های بعدی قرار دارند
است،  21/2ها کمتر از  داری در تمامی شاخصاینکه سطح معنی

بنابراین نتایج آزمون مورد تایید بوده و قابل تعمیم به کل جامعه 
 است.آماری 
 

 رگرسیون همبستگی رضایت از عملکرد مدیریت محلی در مدیریت کاربری اراضی .1جدول
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 t بتا
ســــــطح 

 خطای استاندارد B معناداری

309/2 ثابت  210/2   97/6  222/2 

920/2 انظارت بر کاربری اراضی روست  221/2  310/2  961/02  222/2 
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921/2 کنترل ساخت و ساز و تغییرات  222/2  447/2  214/03  222/2 

979/2 دادن مجوز و پایان کار  222/2  431/2  609/00  222/2 

967/2 کاربری اراضیهمکاری با روستائیان در زمینه   29/2  021/2  173/97  222/2 

921/2 حفظ محیط زیست  221/2  321/2  712/91  222/2 

974/2 (توسعه اقتصاد روستا)کشاورزی  291/2  007/2  360/90  222/2 

 

 گیری بحث و نتیجه
های مدیریت  امروزه برنامه ریزی محیطی یکی از اولویت

ضابط و ناامنی در  شود. زیرا رشد بی راهبردی کشورها قلمداد می
ها، حیات  مدیریت بهره برداری از زمین، آب، خاک، مراتع، جنگل

های انسانی بیش از پیش روشن شده وامروزه گاه وحش و سکونت
ها در مورد تغییرات زیست محیطی و تغییرات  ها و نگرانی بحث

قرار گرفته است. در چنین کاربری زمین مورد توجه جدی 
وضعیتی کاربری پایدار زمین به موضوع تحلیلی و سیاسی مهمی 

ریزی و کنترل زمین و تبدیل شده است که به منظور برنامه
تحوالت آن، الزم است عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود. 

قانون حفظ کاربری اراضی در کشور، تغییر  9براساس ماده 
قانون  49وستاها ممنوع است و طبق بند کاربری اراضی در ر

-ها، تغییر اراضی فقط با مجوز مدیریت محلی به تشکیل دهیاری

 ویژه دهیاری طبق ضوابط مشخص امکان پذیر است.
هــای  نتـایج بررسـی مــدیریت کـاربری اراضــی در سـکونتگاه    

 9342هـای  دهد که بین سالروستایی شهرستان خرمدره نشان می
اضی در محدودۀ مورد مطالعـه تغییـرات زیـادی    ، کاربری ار9310تا 

 91392انجام گرفته است. بطوری کـه کـاربری اراضـی طبیعـی از     
هکتـار کـاهش یافتـه اسـت و بـه نفـع کـاربری         91172هکتار به 

هکتار عمل کـرده اسـت.    4/96113هکتار به  93222کشاورزی از 
ه هکتار رسـید  6/976همچنین، کاربری صنعتی نیز در این دوره به 

هکتـار از اراضـی    6/9709هـا،    طور کلی در طول این دوره است. به
انـد. در ایـن میـان حـدود      شهرستان خرمدره تغییر کـاربری داشـته  

هکتار از اراضی شهرستان به کاربری صنعتی تغییـر یافتـه و    6/976
 اند.   هکتار نیز به کاربری کشاورزی تغییر پیدا کرده 9141حدود 

که کمترین میزان تغییر کاربری اراضی  نتایج حاکی از آن است
بوده که برابر  9310تا  9320های  در شهرستان خرمدره بین سال

هکتار از وسعت اراضی طبیعی کاهش یافته است. از سوی  402با 
هکتار نیز به وسعت اراضی افزوده شده است. در  4/043دیگر 

. هکتار اضافه شده است 62/26کاربریهای صنعتی شهرستان نیز 
ویژه  در نتیجه با تاسیس مدیریت محلی، کنترل کاربری اراضی به

اراضی طبیعی در منطقه بیشتر شده است؛ در این رابطه، نتایج 
میزان همبستگی بین محاسبات تحلیل رگرسیونی نشان داد که 

 تیریدر مد یمحل تیریعملکرد مد ریو متغ یجامعه آمار تیرضا
مدیریت محلی از  عبارتی ه؛ باست 706/2 ی( معادلاراض یکاربر

نظر جامعه آماری تاثیر مستقیم و زیادی بر مدیریت کاربری اراضی 
های عملکرد  و نظارت بر تغییر کاربری اراضی دارد. در بین شاخص

مدیریت محلی، بیشترین میزان رضایت از شاخص نظارت بر 
و کمترین میزان رضایت نیز از ( β=447/2)کاربری اراضی روستا

است. ( β=007/2)سعه اقتصاد روستایی)کشاورزی( شاخص تو
( نیز 9314)مقدم های پژوهشی کاللی نتایج این پژوهش با یافته

شاخص اقتصادی در بین روستاهای مورد قابل انطباق است، زیرا 
تغییر کاربری  هایمطالعه کمترین تأثیر مثبت را در بین پیامد

تنوع  برای ت و تغییر کاربری توانایی الزماس داشتهاراضی 
مهمترین عامل  نداشته است.از سویی دیگر اقتصادی و مشاغل را

مشکالت  شهرستان خرمدره یروستاینواحی تغییر کاربری در 
صرفه  ( و به نداشتن پشتوانه مالی درآمد کم و)مردم  معیشتی

های کشاورزی یا به عبارت دیگر باال رفتن  نبودن فعالیت
بوط به فروش محصوالت های کشاورزی و مشکالت مر هزینه

 ،در گذشته اکثراً کشاورز بودههااست. در حالیکه ساکنین این روستا 
اما در حال حاضر تعداد کشاورزان منطقه به دلیل افزایش 

کاهش های کشاورزی و به صرفه نبودن کشاورزی و  هزینه
یافته و  اساسی کاهشورزی کشا فعالیت ی،های دولت حمایت

وجود آمده که از لحاظ هب )به نفع صنعت( تغییرات شغلی در منطقه
ی نیز قابل اهمیت است. همچنین نتایج تحقیق نشان داد  اجتماع

که تغییر کاربری اراضی در منطقه مورد مطالعه دائماً در حال انجام 
است. اما با تاسیس نهادهای محلی در راستای مدیریت کاربری 

ونه تغییر نیز با اراضی، از شدت تغییرات کاسته شده است و هر گ
گیرد. با توجه به سیاست دولت ایران  مجوز این نهادها صورت می

در حفظ منابع طبیعی، تغییر کاربری منابع طبیعی در کاهش است و 
گیرد. البته باید  بیشتر تغییرات بر روی اراضی کشاورزی صورت می

گذاری در زمینه  های فوق، سیاست در نظر داشت با توجه به یافته
تواند سبب  ریت صحیح و کارآمد اراضی زراعی و جنگلی میمدی

ها به  حفظ منابع طبیعی شود. با این وجود قطعاٌ نهادها و سازمان
توانند  روند تغییرات اراضی را کند کنند، بلکه دولت با  تنهایی نمی

تواند از  گذای درست و آموزش و اطالع رسانی به مردم می سیاست
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اراضی جلوگیری و زمینه را برای استفاده پیامدهای تغییر کاربری 
( 0297)9پایدار از منابع طبیعی فراهم کند. چنانکه منکالی و دیگران

تواند در فرایند  نشان دادند، بسترسازی و توانمندسازی روستاییان می
توسعه، به خصوص در جلوگیری و یا حداقل کند کردن روند 

به اینکه شهروندان و تغییرات کاربری اراضی موثر باشد. با توجه 
های کاربری اراضی، به  کشاورزان منطقه مورد مطالعه از سیاست

شود با  ها، آگاهی ندارند، پیشنهاد می دلیل شفاف نبودن این سیاست
رسانی و سهیم کردن شهروندان در فرایند  سازی، اطالع شفاف

گیری، روند تغییرات کاربری اراضی در این  سازی و تصمیم تصمیم
کم کندتر شود. همچنین حمایت دولت از ساکنین  دست مناطق

گذاری و  روستاها در تمامی مراحل تولید و به طور کلی سیاست
تواند از بدتر شدن وضع موجود در اراضی  مدیریت صحیح دولت می

های  روستایی شهرستان خرمدره پیشگیری کند؛ چنان که یافته
(؛ النگ و 0292)0(؛ کالدز و دیگران 9319محمدی و دیگران )

تدوین قانون کارآمد در خصوص دهد  ( نشان می0227)3دیگران 
کاربری زمین و حمایت دولت از کشاورزان و باغداران از تغییرات 

را تا حد زیادی  شدید کاربری اراضی جلوگیری و روند این تغییرات
با توجه به تغییرات کاربری اراضی در روستاهای نماید.  متوقف می

های موجود در حال حاضر و نتایج حاصل از  و کاربری مورد مطالعه
تواند زنگ خطری  انجام پژوهش حاضر، تغییرات کاربری اراضی می

با توجه به روند موجود  آیندهدر  .شودقلمداد برای روستاهایی مشابه 
کاربری طبیعی و کشاورزی، ممکن است  یخصوص کاربر در

سئله نه تنها از زمین به اراضی مسکونی تبدیل شود که این م
دیدگاه خودکفایی جامعه روستایی در زمینه تولیدات کشاورزی 

رود، بلکه از دیدگاه تغییرات شغلی در  معضلی بزرگ به شمار می
های اجتماعی جدید به روستا و پیامد اجتماعی و  روستا و ورود گروه

. بدین ترتیب، براساس اقتصادی مختلف آن حائز اهمیت است
، برای مدیریت بهتر کاربری اراضی، رعایت موارد های فوقیافته

 زیر ضروری به نظر می رسد.
ای بر حفظ و تغییر  نظارت بیشتر مدیریت محلی و منطقه -

کاربری اراضی و اخذ مجوز برای هر نوع تغییر در اراضی 
 کشاورزی و طبیعی.

هایی که با محیط  اعطای محدود مجوز به تغییر کاربری -
 محیطی انطباق دارد. زیست طبیعی و مالحظات

طور مثال  های خاص برای هر منطقه؛ به تعریف کاربری -
ای؛ دشتی و حومه شهری  کاربری مناطق کوهستانی، کوهپایه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Menconi 
2. Caldas 
3. Long 

جداگانه صورت پذیرد و هر منطقه فعالیت کشاورزی و صنعتی 
 اختصاص به آن منطقه را داشته باشد.

ه عنوان تهیه نقشه کاداستر کاربری اراضی شهرستان ب -
 سند بنیادی کاربری اراضی.

 

 منابع 
ارزیابی نقش دهیاری ها در فرایند (.9311آبداری تفتی، مجتبی)

نامه  پایانتوسعه روستایی)دهستان شیرکوه، استان یزد(. 
ریزی روستایی،  ارشد، گروه جغرافیا و برنامه کارشناسی

 نور. اجتماعی، دانشگاه پیام دانشکده علوم
(. بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان 9310امیرنژاد، حمید)

فصلنامه جهت تغییر کاربری اراضی در استان مازندران. 
 ..27-926(، 4)1، تحقیقات اقتصاد کشاورزی

اکبر، اسدی، علی، کالنتری، خلیل و آزادی  براتی، علی
تحلیل آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی (. 9313حسین)

کارشناسان سازمان امور اراضی کشاورزی در از دیدگاه 
 ،نشریه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. ایران

41( 4،) 612-631 . 

نقش مدیریت اکولوژیکی در حفاظت از (. 9311پورجعفر، سمیرا)
های ض گسترش خانهاراضی کشاورزی در روستاهای در معر

نامه  . پایانمطالعه: شهرستان شمیرانات مورددوم ویالسازی، 
ارشد، گروه علوم جغرافیایی، دانشکده ادبیات و علوم  کارشناسی

 انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب.

 (. ارزیابی9317حسنلو، لیال، عزیزپور، فرهاد و جاللیان، حمید)

مطالعه:  موردروستاها،  پایداری در روستایی مدیریت نقش
 و نشریه جغرافیاطارم(.  دستجرده)شهرستان دهستان

 .917-974(، 10)96، توسعه
تهران:  .ریزی کاربری اراضی برنامه(. 9314)قیتمحمد ضویان،ر

 ی.منشانتشارات 

سطح  لیتحل (.9311ریاحی، وحید، عزیزپور، فرهاد و نوری، آذر)
شهرستان  دریی روستا یها سکونتگاه یطیمح یداریپا

-973(، 0)3، روستایی توسعه راهبردهای فصلنامه .خرمدره
911. 

در تهیه   TMهای رقومی کاربرد داده(. 9329دا)فرد، ن زاهدی
 نامه پایان. نقشه کاربری اراضی در حوزه آبخیز بازفت

 ،دانشکده کشاورزی، گروه کشاورزی، ارشد کارشناسی
 . دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتبط   مجموعه قوانین و مقررات. (9313امور اراضی)سازمان 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_6970_7265.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_6970_7265.html
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: نشر سازمان ها. تهران با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ
 آموزش کشاورزی. 

 تیریمد یابیارز .(9317نرگس) ان،یحاج و حمداهلل ،یداریق یسجاس
مطلوب،  ییحکمروا یها با شاخصه ییدر مناطق روستا یمحل
 شیآما هینشر .توابع شهرستان چناران ی: روستاهامطالعه: مورد
 .919-022(، 02)2 ،فضا ییایجغراف

(. نقش عوامل 9313شیعه، اسماعیل و پورحیدری، سهیال)
. مجموعه کاربری زمین در کیفیت پایداری اجتماعی شهر

های نوین در معماری و مقاالت اولین همایش ملی نظریه
 (، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین .90-9)شهرسازی

کهنوج،  قیداری، حمداهلل و حسینی صادقلو، طاهره، سجاسی
 اراضی کاربری تغییر کلیدی های (.پیشران9312سیدرضا)

مطالعه:  موردروستایی،  نواحی بر آن اثرات و کشاورزی
 اقتصاد فصلنامه جام. تربت شهرستان در میانجام دهستان

 .70-41(، 02)2 ،روستایی توسعه و فضا
 محمدرضا ،یرضوانو  رضایعل آستانه، دربان، صابر ،یقیصد
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