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 دهیچك
 هایویژگی از که است طبیعی عرصه در انسان جمعی حیات از شکل اولین روستا

از  در برخی برخوردار است. خاصی کالبدی فرهنگی،_اجتماعی اقتصادی،
 ناشی ازقتصادی ا_ی اجتماعیهادر فعالیت تغییر با های روستاییسکونتگاه
شرایط  و شدهدچار تحول  جمعیت و کارکردها افزایش کالبدی،فضای  گسترش

ارکردهای شهری تمایل پیدا ک ه سویب تدریجه و ب ای را تجربه کردهکالبدی ویژه
 .یابدمی تغییر خدمات و صنعت به کشاورزی از نیز هاآن هایفعالیتکنند و می
 پیامدهای و کشاورزی اراضی کاربری تغییرات سنجش هدف با مطالعه این

 کارگیری به با منظور بدین پذیرفته است. صورت خمام بخش در فضایی_کالبدی
 میدانی، و اسنادی اطالعات آوریجمع روشاز  تحلیلی_توصیفی تحقیق روش
 تغییرات ابتدا سان بدین است. دهشاستفاده   GISنظیر افزار نرم از و مشاهده فن

 اساس برسپس  و استخراج 1791 تا 1731 سال از کشاورزی اراضی های کاربری
 ،بایر و ساخت انسان فضای کشاورزی، اراضی دسته سه در ،روی داده تغییرات
مساحت  که است آن بیانگر پژوهش این هاییافته. است شده تحلیل و مقایسه

های سمت کاربریه اراضی تولیدی روستاهای ناحیه مطالعاتی ب قابل توجهی از
 آن بیانگر پرسشنامه هایخروجی و میدانی مشاهدات طوریکهه ب یگر تغییر یافته،د

 هدف روستاهای در خصوص به زراعی اراضی از وسیعی سطح که است
 توریستی، هایشهرک دوم، هایخانه به تبدیل و داده کاربری تغییر گردشگری

 که است نآ ربیانگ این تحقیق هاییافته همچنین است. شده اقامتی هایمجتمع
 .است زراعی و باغی اراضی تغییربر گردشگری اثرات بیشتر

، اراضی زمین ، تغییر کاربریتغییرات فضایی، یکالبدی پیامد :های کلیدیواژه

 .بخش خمام شهرستان رشت،کشاورزی، 

Abstract 
The village is the first form of human collective life in a 

natural arena that has special economic, social-cultural, and 

physical characteristics. With changes in the activities and 

characteristics of rural settlements through the expansion of 

physical space, increase in population and changes in 

functions, some of them undergo profound transformation. 

Over time, they experience special physical conditions and 

gradually become inclined towards urban functions, and the 

activities also change from agriculture to industry and 

services. The present study was conducted with the aim of 

measuring agricultural land use changes and its physical-

spatial consequences in Khammam district. The applied 

method is descriptive-analytical. Data and information have 

been collected by observation, documentary and field 

methods. GIS software is used for data analysis. Then, the 

changes in agricultural land use from 1996 to 2016 have 

been extracted, compared and analyzed in three classes of 

agriculture, man-made and barren space. The findings 

indicate that a significant area of productive land in the 

studied villages has been changed in favor of other uses. 

Field observations and questionnaire outputs also indicate 

that a large area of agricultural land, especially in the target 

villages of tourism, has been converted into second homes, 

tourist towns and residential complexes. Also, Most of the 

effects of tourism are on garden and agricultural lands. 

Keywords: Physical Consequences, Spatial Changes, Land 

Use Change, Agricultural Lands, Rasht Township, 

Khammam District. 

مقاله پژوهشی

فضایی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش  –کالبدی  تبیین پیامدهای

خمام شهرستان رشت
3هشجین ، نصراله موالیی2*تیمور آمار ،1نیا گلناز هاشم

  محمد باسط قرشی میناباد، 
4

 سالمی، رشت، ایرانریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد ا .دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه1

ایران  رشت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، . دانشیار گروه جغرافیا،2

 ایران رشت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، . استاد گروه جغرافیا،3

ایران رشت، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسالمی، . استادیار گروه جغرافیا،4

(05/01/1400پذیرش:            30/07/1317دریافت: )

Explanation of Physical-Spatial Consequences of Agricultural Land Use Changes in 

the Villages of Khammam District of Rasht Township 
Golnaz Hashemnia

1
, Teymur Amar*

2
, Nasrollah Molaei Hashjin

3
, Mohammad Baset 

Ghoreshi Minabad 
1.Ph.D. Student in Geography and Rural Planning, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad

University, Rasht, Iran 

2. Associate Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

3. Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

4. Assistant  Professor, Department of Geography, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

 (Received: 22/Oct/2018  Accepted: 26/Nov/2021) 



.... فضایی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش –پیامدهای کالبدی تبیین  :انو همکارنیا شماه            111

 مقدمه
 با 21 قرن در را انسان ،طبیعی منابع از برداری اب رویه بهره

 هوا، و آب زمین، منبع سه درباره ویژه به گوناگونی هایچالش
 کاهش محیطی، زیست و هوایی و آب تغییرات جمله از

 سوءتغذیه گرسنگی، افزایش و کشاورزی محصوالت وری بهره
 آینده به توجه اب موضوع، این. است کرده روبرو بیماری و

 عدم صورت در و دارد ادامه همچنان جهان جمعیت افزایش
. نمود دخواه مواجه بزرگی تمشکال با را انسان ،مناسب راهکار

 هوا، و آب زمین، منبع سه به مربوط مختلف مسائل میان در
 مستقیم ارتباط به توجه با اراضی پوشش و کاربری تغییر مسئله

 امنیت تأمین راستای در منبع سه نای از برداری بهره با آن
 تولید برای منابع این. است برخوردار خاصی جایگاه از غذایی،

 های نظام از بسیاری و داشته ضرورت کشاورزی محصوالت
 و دستیابی تأثیر تحت ایفزاینده طور به کشاورزی برداری بهره

 سه این بین در. دارند قرار کلیدی منابع این به اندک دسترسی
 کشاورزی های فعالیت بستر که  آن دلیل به زمین، ع،منب

 پایدار غیر برداری بهره و دارد تریمهم نقش د،شو می محسوب
 و زیستی محیط سیاسی، اجتماعی، گوناگون فشارهای آن از

 های دهه در که حالی در. داشت خواهد همراه به را اقتصادی
 از برخی در مولد های زمین اقتصاد، و جمعیت رشد با و اخیر

 و شهری اراضی به تبدیل حال در ایران جمله از کشورها،
 و زمینه همین در. هستندو غیره  های دسترسیشبکه صنعتی،

 قابل اراضی سرانه فائو سازمان 2412 سال گزارش اساس بر
 02/1 حدود 2449 تا 1934 های سال بین جهان در کشت
 از بیش ایران در کاهش این میزان. است یافته کاهش درصد

است بوده درصد 410/2 حدود و آن جهانی متوسط
.(FAO.2012) کاهش موجب طرف،یک  از موضوع این 

 فشار آمدن وارد به منجر دیگر، سوی از و اراضی  ۀاولی کیفیت
 کاهش جبران منظور  به کشاورزی سازی فشرده برای مضاعف

یکی از  .است شده کشت زیر اراضی سطح تقلیل از ناشی تولید
افزون جمعیت و بی رونق شدن تولیدات عات کالبدی رشد روزتب

ی، های شهری، مسکونکشاورزی و وسعت یافتن انواع کاربری
کشاورزی پیرامونی  صنعتی و توریستی به ضرر اراضی

(. بنابراین شناسایی و 1و 11-12:  1733)سرور، است
مربوط به نحوه  هایبندی به همراه دستورالعمل و پیشنهاد درجه

ستفاده اصولی از اراضی و نیز تعین خطوط بلند مدت و ا
راهبردهای رشد و توسعه همه جانبه و پایدار شهری و روستایی 
از جمله تحوالتی است که ضرورت طرح این موضوع را در این 

مسائلی از این دست که تنها  تحقیق مطرح ساخته است.

ثار و ای از مخاطرات تغییر کاربری کشاورزی عالوه بر آگوشه
موجب شده تا معضل تخریب  ،فضایی است _کالبدی پیامدهای

روندی  و تغییر کاربری اراضی کشاورزی که در سالیان اخیر با
-کننده به ضرورت حفظ اراضی زراعی و باغو نگران رشدرو به 

های کشاورزی مورد های تولید در عرصهها و حفظ ظرفیت
خمام ) شهر رشت روند توسعه سوی دیگراز  توجه قرار گیرد.
هر موجب شکالنبه  آنو تبدیل  (های تابع آنیکی از بخش

ها و  پراکنده شهر به طرف سکونتگاه رشد و گسترش
د محورهای ارتباطی های پیرامونی به خصوص در امتدا محیط

منجر به فرآیند اثرات این توسعه  ،ترتیب بدینشهر بوده است. 
به  ای خمامهو تغییر نقش روستا خزش شهری شهر رشت

خدماتی و صنعتی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی 
 .ده استشینده جمعیت او رشد فز و تفریحی، افزایش مهاجرت

تغییرات کاربری و رشد شهرها کهه بهه دالیهل     ،در مجموع
گونههاگون صههورت گرفتههه اسههت موجههب پیامههدهایی از جملههه  

 دهشه اجتمهاعی  کالبدی و  تغییرات اقتصادی، ارتباطی، خدماتی،
مهورد  تغییرات در روسهتاهای بخهش خمهام     پژوهشکه در این 

در زمینه تغییهرات کهاربری اراضهی    البته  .توجه قرارگرفته است
های مختلفی صورت گرفته که به برخهی از جدیهدترین   پژوهش

 شود: ها اشاره میآن
از اوایهههل قهههرن بیسهههتم بهههه بعهههد در کشهههور امریکههها  

تئهوری کهاربری زمهین صهورت     در تبیین  بسیاریهای کوشش
ارنست برگست نظریه دوائر متحهدالمرکز   1921در سال  گرفت،

را در ارتباط با شهرهای آمریکای شمالی پیشهنهاد کهرد کهه در    
این مدل توسعه شهر به صورت شعایی از مرکز شهر شروع وبه 

:1733فهر، )صابری شودک سری دو ائر متحدالمرکز منجر میی
71)

به طهوری   ،اربری زمین در ایران کم استسابقه مطالعات ک
تها حهدود    1744 ۀسازی اوایهل دهه  شهر های هادی وکه طرح

سهاختمان   ههای گذربنهدی و  بیشتر طهرح  1704ۀ های دهسال
به مهوازات تهدوین    1704 ۀاز ده .سازی بودند تا کاربری زمین

تفضیلی برای شهرهای مختلف مقولهه   جامع و های هادی،طرح
اجمهالی در چههار چهوب آن     ز به شکل کلهی و کاربری زمین نی

اما شکلی کامالاًّ توصهیفی بهه خهود     ها مد نظر قرار گرفته،طرح

 .توجهی قرار گرفت بی در عمل مورد گرفت و
از مطالعات صورت گرفته در ارتبهاط بها کهاربری زمهین در     

 :توان به موارد زیر اشاره نمود ایران می
گسهترش فضهایی   وان ای با عنه در مقاله (1792)قادر مرزی

سنندج؛  شهر و تغییر کاربری زمین در روستاهای پیرامونی شهر
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گسههترش فضههایی شهههرها و ادغههام  ، 1711-1733طههی دوره 
یکهی  را بررسی کرده است که  هاروستاها و اراضی پیرامونی آن

ای از پیامدهای مهم شهرنشینی شتابان در مادرشهرهای منطقه
  .است چشمگیری داشته اثر

ارزیابی ای با عنوان  در مقاله (1733)حمدی و همکارانپورم
کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کهاربری  _گسترش فضایی
وسعت و مکانیزم  دهدنشان می 1711 - 1730زمین طی دوره 

تبدیل و تغییر کاربری اراضی شهری شههر زنجهان بهه عنهوان     
بهر ایهن    .اسهت کالبهدی آن  -برآیند و تجسم گسترش فضهایی 

کاربری شهری به   ساس مشخص شد که در چه ابعاد و مقیاسا
باغ و اراضهی   بایر، ضی دیم،اهای ار کاربری ترتیب شدت عمل،

کالبدی خود _کشت آبی پیرامون خود را تحت گسترش فضایی
 .قرار داده است
گسهترش فیزیکهی شههر     ارزیهابی اثهرات  ( 1791) فیروزنیها 
آورده است شهرها به  ثیر آن در تغییر کاربری اراضیاردبیل و تأ

ثیرات متقابهل  افهزایش جمعیهت و نیهز تهأ    جهت برخهورداری از  
هها و تغییهرات   ایی و روابهط عملکهردی همهواره دگرگهونی    هفض

کننهد، تخریهب   بر نواحی پیرامونی خود تحمیل مهی  ای راعمده
ههای  ضهای سهبز، گسسهتگی بافهت    های زراعی نابودی فزمین

غییهر کهاربری   خصهوص ت ه و به  نشینیفیزیکی، گسترش حاشیه
های حوزه نفهو  و گسهترش آلهودگی از     اراضی حومه و محدوده

 هاست. جمله آن

 کهاربری  ای با عنوان تغییراتدر مقاله( 1797)محمدیپور

 ایماهواره تصاویر از استفاده با تبریز محدوده کالنشهر اراضی

 زنجیهره  خودکهار  سلولهای و معیاری چند ارزیابی ای،زمانهچند

موجهب تخریهب    شهرنشهینی،  سریع رشد ،آورده است مارکوف
 پوشهش  کهاهش  موجهب  و منابع سرزمین و اطراف شده است

 زیسهت  و اجتمهاعی  جهدی  مشهکالت  و بهاز  گیاهی، فضاهای

 و مدیریت برای اساسی گام یک، رو این زا .است شده محیطی
 تجمعهی  اثهرات  ارزیابی همچنین و شهری توسعه یریزبرنامه

 .است شهر فیزیکی توسعه سازیشبیه و بررسی آن،

 و جمعیتی تغییرات ایمطالعه در (1739)همکاران و قربانی
 منطقه در اراضی کاربری تغییرات بر آن هایاثرگذاری
 عامل داد نشان هاآن تحقیق نتایج. کردندبررسی  باالطالقان

 به اراضی کاربری تغییرات بر اثرگذار عوامل از یکی جمعیت
 مثبت و افزایشی نرخ دارای شده رها اراضی و آید می حساب

 اختصاص خود به را منفی نرخ بیشترین مرتع کاربری و بوده
 در که بوده مرتع کاربری رفتن بین از دهنده نشان که است داده
 یجنتا. است شده تبدیل شده رها اراضی به سال 11 این طول

 به مربوط کاربری تغییرات بیشترین ۀدهند نشان حاصل
 همچنین و دیم به مرتع و شده رها اراضی به مرتع تغییرات
 اراضی به شده رها اراضی دیلبت به مربوط تغییرات کمترین

 (31-33 :1739 همکاران، و قربانی) است کشاورزی
 الهیجان شهرستان در خوشحال و زادهمنشی مطالعه در
 غیر و مستقیم صورت به توریسم پدیده داد شانن نتایج

 مناطق از برخی در است گذارتاثیر اراضی کاربری بر مستقیم
 افزایش با مستقیم غیر و کاربری تغییر باعث به طور مستقیم

 باعث و گذاشته ثیرتأ کشاورزی هایفعالیت بر زمین قیمت
 در که شده کشاورزی های فعالیت به کشاورزان رغبت عدم
 شدن بایر همچنین و کشاورزی کاربری تغییر به منجر ایتنه

 زادهمنشی) شود می اراضی از اصولی غیر برداریبهره و اراضی
در ادامه برخی از مفاهیم  .(39-143 :1737 خوشحال، و

دبیات پژوهشی مورد توجه گیری از ا کلیدی پژوهش با بهره
 گیرد. قرار می

است با معانی بسیار  یا واژه زمین :تغییر کاربری زمین 
خصوص مفاهیم   که برحسب نظر و منافع انسانی در زمانی به

منابع ارزشمند  نیتر از مهم . زمینردیگ یمتفاوتی را در برم
(. 221: 1739اقتصادی و اجتماعی هر ملت است )صادقیان، 

 ردیگ یاستفاده از زمین و کارکردی که به آن تعلق م ۀنحو
در مقیاس منطقه،  تواند یکه م دشو یکاربری زمین نامیده م

انسانی یا شهر در نظر گرفته شود )عسگری و  یها سکونتگاه
(. کاربری زمین را یا فعالیت مردم تعریف 1: 1731همکاران، 

خود کارکرد خاصی برای آن  یا بر اساس شرایط خودبه کند یم
 . باید توجه داشت که کاربری زمین مفهوم تکشود یتعریف م

متنوعی  یها یژگیاز و یا دهیچیبلکه ترکیب پ نیست، یبعد 
فعالیت  یها ستمیساختار و فضاست و به س ،چون مالکیت، کالبد

-Nordborg and et al,) (2017: 328وابسته است

شامل تغییر نوع کاربری و تغییر در  تغییر کاربری زمین .345
 هاستو کاربری ها تیفضایی فعال الگوهای و پراکنش ی نحوه

(Dempsey and et al, 2017: 114).  گرید  عبارتبه ،
تغییر کاربری اراضی یعنی تغییر در نوع استفاده از زمین که 

در سطح زمین نیست، بلکه تغییر در تراکم و  لزوماا تغییر
 (.04: 1739مدیریت زمین است )پرنون، 

؛ به رود یدر دنیای امروز زمین از مواهب کمیاب به شمار م
گوناگون،  یها تیستفاده از آن برای فعالهمین دلیل بر سر ا

مانند زراعت و باغداری، مرتع و جنگل، صنعت و معدن، شهر و 
نظام کاربری زمین در هر  یریگ رقابت وجود دارد. شکل روستا

و  ها تیتقسیم اراضی و استفاده از آن در فعال  جامعه و نحوه

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/579492
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/579492


 .... فضایی تغییرات کاربری اراضی کشاورزی در روستاهای بخش –پیامدهای کالبدی تبیین  :انو همکارنیا شماه            111

 

از  یا عملکرد متقابل مجموعه ندیخدمات مختلف، بازتاب و برآ
قتصادی، اجتماعی، عوامل و نیروهای مختلف محیطی، ا

، است )مطیعی لنگرودی و همکاران و غیره سیاسی، حقوقی
کاربری زمین عبارت است از علم  یزیر (. برنامه91: 1791

تقسیم زمین و مکان برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی. 
ناسب در بجا و م  کاربری زمین استفاده یزیر هدف اصلی برنامه

زمین جهت مصارف مختلف شهری است  یساز نهایت آماده
روند تغییر کاربری اراضی، در نتیجه فعل (. 10: 1733)رضویان، 

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

د و توسعه این پدیده توانند در ایجامیثیری که این عوامل و تأ
: 1797 )احمدپور و علوی، متفاوت خواهد بود داشته باشند،

114.) 
افزایش جمعیت و نیاز روزافزون  ،بر اساس قانون ریکاردو

به غذا در قرن اخیر، کشاورزان کشورهای مختلف جهان را 
مانند  یا هینامرغوب و حاش یها نیاز زم یریگ بهره یسو به

  مقوله ست کهداده است. این در حالیها سوق  مراتع و جنگل
تغییر کاربری در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف 

ساختار سیاسی و اقتصادی اهمیت  یختگیر مدیریت و درهم
-Lou and Ulgiati, 2013: 217). بیشتری دارد

233) 

 یها کانون  زدهبسریع اقتصادی و در نتیجه رشد شتارشد 
فضایی، فساد اداری و سیاسی و ضعف  یتعادل یشهری، ب

سازی و شفافیت، ضعف مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم
ها و نبود نظارت کافی  نادرست دولت یها استی، سیریگ میتصم

ید روند تغییرات کاربری ازجمله عواملی است که منجر به تشد
 ( :Rattykone and et al, 2016شود یم اراضی

به روند تغییرات شدید کاربری اراضی  یتوجه یب .184-197)
و اجتماعی منجر  یطیمح ستیممکن است به مسائل متعدد ز

شود؛ این مسائل شامل تهدیدهای ناشی از تغییرات آب و 
از دست دادن تنوع  یکلطور و به ییزا ابانی، بییزدا هوایی، جنگل

زیستی است. در چنین وضعیتی پایداری زمین به موضوع 
 ,Fei Yuan) شود یتحلیلی و سیاسی مهمی مبدل م

2005: 317-328). 
ممکن اسهت   :علل تغییر پوشش زمین و کاربری زمین

علت تغییر پوشش زمین و کاربری زمین در نقطه ای خیلی دور 
ایش درآمد کشورهای صادر کننده از آن واقع شده باشد مثالا افز

سهبب شهد کهه ایهن      1934نفت در حوزه خلیج فارس در دههه  
های نیویورک به صورت  زیادی را در بانک یکشورها  خایر ارز

هها   ها برای اینکه از این سهپرده  سپرده داشته باشند و این بانک
ههای   کشور برزیل را بهه آبهادانی منطقهه جنگهل     ،استفاده کنند
در نتیجه عامل افزایش ثروت در  ؛ترغیب کردندزون استوایی آما
فارس سبب تبدیل پوشش زمین در منطقه آمهازون   منطقه خلیج

عوامل انسهانی   شد. عوامل اصلی تغییر پوشش زمین عبارتند از:
 Pکهه در آن  ( PAT)آوری یها   شامل: جمعیهت، ثهروت و فهن   

مساوی فناوری است و  Tمساوی ثروت و  Aمساوی جمعیت، 
امل انسانی، افزایش جمعیت سبب تخریب پوشهش زمهین   از عو
تواننهد بهه بهبهود    ت و فنهاوری مهی  که ثهرو  شود در صورتی می

کهاری در   کهه جنگهل   طهوری  پوشش زمهین کمهک بکننهد بهه    
آوری  کشههورهای اروپههایی غربههی کههه ثههروت بیشههتر و فههن    

 شود. بیشتر انجام می ،تری دارند پیشرفته
هنجارهها و ارزش   مثهل نهادههای دولتهی و    وامل سیاسیع

توانند از علل تغییهر پوشهش   های اجتماعی نیز میفردی و گروه
 (.293: 1737زمین و کاربری زمین باشند )کویاهی، 

اکوتوریسم  اکوتوریسم بر تغییر کاربری اراضی: رثیأت
این واژه از ترکیب کلمه  .است های گردشگری گونهیکی از 

 رواج یافته 1934و  1934های در سال گردشگریاکولوژی و 
 به البته گردشگری .استگردی که معادل فارسی آن طبیعت

و گردشگری پاسخی است به  شدهاجتماعی تبدیل  یواقعیت
نیاز فطری انسان و دوری از هیاهوی شهرها ولی آنچه به 

این  عنوان اهمیت اساسی در اکوتوریسم و توریسم وجود دارد،
قتصاد جهانی است که این سیاست به عنوان یک سیاست ا

واقعیت این است که با ورود البته  پیشتاز شده است.
گردشگران به یک منطقه گردشگری شاهد گسترش و توسعه 

)تزار،  روستا و تغییر کاربری اراضی کشاورزی خواهیم بود
 پژوهش تبییناین هدف  ،این اساس بر. (13:  1737

 یکشاورز اراضی کاربری تغییرات  فضایی_کالبدی پیامدهای
 نهایت در و اخیر دهه دو در خمام بخش روستاهای در

 است. مناسب راهکارهای دستیابی به

 

  کار داده ها و روش
و در بررسی شناخت وضع کاربردی  ،این پژوهش از نظر هدف

موجود کاربری اراضی روستاهای بخش خمام از روش 
توصیفی و در تعیین میزان تغییرات کاربری اراضی روستاهای 

م و تبیین پیامدهای کالبدی فضایی از روش بخش خما
آوری اطالعات از روش اسنادی و  به منظور جمع و نیزتحلیلی 

 جامعه آماری در این تحقیق. ه استمیدانی استفاده شد

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X20310967#bb0160
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پس از بررسی سرشماری که  است روستاهای بخش خمام
تعداد جمعیت روستایی بخش ، 1791نفوس و مسکن سال 

با استفاده از جدول  کهماری( بوده )جامعه آنفر 10324خمام 

گیری از روش  و با بهره نفر 731ی مورگان، حجم نمونه آمار
 9و نیز رعایت فاصله به شهر خمام  ایخوشهگیری  نمونه

 ه است.دشانتخاب  ییروستا سکونتگاه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

دقیقه تا  77درجه و  09رافیایی بخش خمام در موقعیت جغ
 19درجهه و   73طول جغرافیایی شرقی و دقیقه  00درجه و  09

دقیقهه عهرج جغرافیهایی شهمالی در      23درجهه و   73دقیقه تا 
شهرستان رشت از استان گیالن واقع شده است. این بخهش در  
قسمت شمال شهرستان رشت قرار گرفته و شامل سه دهستان 

سهرخمام تشهکیل شهده اسهت . بخهش       چاپارخانه، چوکام و کته
غرب با شهرسهتان انزلهی، از شهرق بها      خمام در شمال و شمال

بخهش  از جنهوب بها    و کوچصهفهان  و خشهکبیجار  ههای بخش
مهرز بهوده و دارای مهرز سهاحلی      مرکزی شهرستان رشهت ههم  

. بزرگتهرین دهسهتان ایهن بخهش در     است)روستای جفرود( نیز 
نقطهه روسهتایی،    11کیلومتر مربهع مسهاحت و    13شمال آن با 

های دیگر به ترتیب دهستان انو دهست استدهستان چاپارخانه 
کیلهومتر مربهع مسهاحت و     14نقطهه روسهتایی و    17چوکام با 

کیلوتر مربهع   12نقطه روستایی و  12دهستان کته سر خمام با 
های روستایی بخهش   مساحت واقع شده است. تمامی سکونتگاه

 .در حال حاضر مسکونی هستندخمام 

 
 

 

 

 شرح و تفسیر نتایج
مورد مطالعه در های مختلف محدوده اربریتغییرات کشناخت 

برابر اراضی کشاورزی  بیشترین که دهدنشان می 1731سال 
دهد که . این مقدار نشان می(1)جدول هکتار است 1223 با

بخش کشاورزی در این محدوده از وضعیت مطلوبی برخوردار 
و بیشتر  هکتار( 1231) ازها اندکساخت و س دشاهو  بوده
 .زیر کشت محصول برنج بوده استنیز اف شهر های اطر زمین

تحوالت کاربری اراضی نواحی روستایی بخش خمام در  .1جدول

 1731سال 

 نوع اراضی ردیف
 1731 مساحت در سال 
 )هکتار(

 1231 اراضی ساخته شده 1

 1223 کشاورزیاراضی  2

 3939 جنگلیاراضی  7

 1792های تحقیق، یافته منبع:

 
بخش خمام  ییروستا ینواح یاراض یت کاربرنقشه تحوال .1لشک

 1731در سال 

 جغرافیایی ناحیه پژوهشموقعیت  .1شکل 

  

 مفهومی تحقیقمدل  .1شکل 
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نشان  1731-31 های طی سالهای اخیر در  نتایج بررسی
های انسانی محدوده مورد جمعیت سکونتگاهدهد که میزان  می

 1731نفر در سال  24444نفر به بیش از  11444مطالعه از 
است. از آن جا که افزایش جمعیت، افزایش افزایش یافته 

ها  ساز را به دنبال دارد، در بین این سال تقاضا برای ساخت و
هکتار به میزان  1231ت و سازهای مسکونی از میزان ساخ

های زمین و (2)جدول  هکتار افزایش داشته است 1932
هکتار کاهش  1121هکتار به میزان  1223کشاورزی از میزان 

ا را افزایش سازه یافته، بنابراین افزایش جمعیت میزان ساخت و
داده و این روند موجب کاهش اراضی کشاورزی در این منطقه 

 .(0شکل) ده استش
 

تحوالت کاربری اراضی نواحی روستایی بخش خمام در  .1جدول 

 1731سال 

 نوع اراضی ردیف
مساحت در سال 

 )هکتار(1732

 1932 اراضی ساخته شده 1

 1121 کشاورزیاراضی  2

 3929 جنگلیاراضی  7

 1792های تحقیق، یافته :عمنب

 
نقشه تحوالت کاربری اراضی نواحی روستایی بخش خمام  .1شکل 

 )منبع: ترسیم نگارندگان(1731در سال 

 
میزان اراضی ساخته شده بر  1731-93 هایطی سال در

به طوری که در سال  ،یافته  افزایشاراضی کشاورزی و زراعی 
که این بوده هکتار  1932میزان اراضی ساخته شده  1732

هکتار افزایش یافته است،  243 به 1793میزان در سال 
هکتار  1221میزان اراضی کشاورزی  1793همچنین در سال 

 (.7)جدول  است

اراضی نواحی روستایی بخش خمام  تحوالت کاربری .1جدول

  1793سال

مساحت در سال  نوع اراضی ردیف
 )هکتار(1793

 2434 اراضی ساخته شده 1

 1223 کشاورزی اراضی 2

 7323 جنگلیاراضی  7

 1792های تحقیق،  یافته منبع:

های و همچنین ساخت خانه شهری_های روستااجرتمه
 و رشد دوم در این نواحی شکل گرفته و موجب گسترش

 1791تا  1731از سال  های انسانیفیزیکی و کالبدی سکونتگاه
تن که این رشد موجب از بین رف، در بخش خمام شده است

اراضی کشاورزی و جنگلی شده که این عامل درآمد روستاییان 
را کاهش داده و این کاهش رابطه مستقیم با کیفیت زندگی 

عدم سبب  ،روستاییان روستاییان داشته است. کاهش درآمد
ثبات و ماندگاری جمعیت در این نواحی گشته و در نهایت 

العه را به های روستایی محدوده مورد مطناپایداری سکونتگاه
همراه داشته است. شدت توسعه فیزیکی شهر خمام در سال 

به طوری که فضای  ،داشته است قابل توجهیافزایش  1793
کالبدی شهر از جهات مختلف توسعه پیدا کرده و به محدوده 

 اراضی کشاورزی متصل گشته است.
 

نقشه تحوالت کاربری اراضی نواحی روستایی بخش خمام  .5شکل

 )منبع: ترسیم نگارندگان(1792 در سال
 

نشان داد که حدود پژوهش  های اینیافته های دوم:خانه
و  31-31های دوم مربوط به دهه درصد از کل خانه 10/0



 115            1041تابستان ، 22)سری جدید(، پیاپی  2، شماره هفتمریزی توسعه کالبدی، سال نشریه علمی برنامه

 

در بخش های دوم ساخته شده درصد از خانه 02/91حدود 
 وند رویک ر بیانگرباشد که می 91تا  31خمام مربوط به دهه 

دوم های دوم در دهه ت زیاد خانهبه رشد و گسترش با سرع
را از این تحوالت  ثیراتبیشترین تأباشد. روستای فشتکه  می

 (0)جدول پذیرفته است. 
 

اخیر در  مساحت اراضی مسکونی در طی دو دهه .1جدول 

  )هکتار( روستاهای شاخص ناحیه

 نام روستا نام دهستان

مساحت اراضی مسکونی 

 دو دهه در 

1731 1791 

 دهستان

 چاپارخانه

 1/72 3/11 جفرودباال

 3/31 1/10 فشتکه* 

 22 24 چاپارخانه

 دهستان

 چوکام

 123 2/21 خواچکین

 2/22 04 باالمحله  چوکام

 74 23 جیر سر چوکام

دهنه سر 

 شیجان
2/21 1/73 

 دهستان

 کته سر خمام

 21 2/4 کویشاء

 24 19 کته سر

 1792های تحقیق،  یافته منبع:

 

ارتباطی از های عمرانی و با افزایش برنامه ،این دههدر 
جمله شبکه دسترسی، ارتباطات مخابراتی و تلفن همراه روند 
افزایش خانه های دوم نیز به تبع آن گسترش و تعداد آن ها 
روز به روز افزایش یافت. افزایش ارائه خدمات در منطقه از 

بهبود  رسی،جمله افزایش خدمات زیر بنایی، بهبود شبکه دست
سهولت  افزایش خودروهای شخصی، های ارتباطی،شبکه

دسترسی به شبکه حمل و نقل عمومی، افزایش ارائه خدمات 
-چشم و ،اقلیم مناسبهای طبیعی و ای در کنار جذابیتجاده

ساخت و است که روند گسترش  یهمه از عوامل یانداز ساحل
بر آنچه عالوه . را باعث شده است به بعد 1794را از سال  ساز

های کشاورزی و یان در فعالیتعدم توفیق روستای ،مطرح شد
های تغییر و انتقال زمین به بخشدامداری نیز در روند 

 ای داشته است.در منطقه نقش قابل مالحظه غیرکشاورزی

موقعیت توریستی بخش خمام به دلیل قرارگیری در بین دو 
موجب تقاضای بیشتر مردم برای  ،انزلیبندرشهرستان رشت و 

مهاجرت یکی از دالیل این موضوع شده است.  سکونت
های گذشته به افرادی که در سالبطوریکه ، است معکوس

جهت برپایی  اند،دالیل مختلف به شهر مهاجرت نموده
که در این اند نمودهبرپایی خانه دوم اقدام به  سکونتگاه دوم

در جهت ساخت مسکن  اختصاص اعتبارات دولتی رهگذر
ها رو نتیجه تعداد خانهروستایی تمایل افراد برای ساخت و در 

های دوم در بخش نحوه توزیع و تعداد خانه .داردبه فزونی 
نقطه روستایی آن در سال  12دهد که در خمام  نشان می

ها در بیشتر خانه و باب خانه دوم وجود داشته 022، 1731
ی بوده که  برای افراد دارای روستاهای نزدیک بخش ساحل
اغلب انعکاسی از  هااین خانه. زیبایی و مزایای بیشتری است

الگوهای جدید تولید و مصرف اقتصادی است. )مطالعات 
 نگارنده و مصاحبه با شورا و دهیاران روستاهای بخش خمام،

عدم توفیق روستاییان در  ،بر آنچه مطرح شد( عالوه 1792
های د گسترش خانهو دامداری نیز در رون های کشاورزیفعالیت

 ای داشته است.نقش قابل مالحظه ،دوم در منطقه
 

 بخش خمام شاخصهای دوم در روستاهای خانه تعداد. 5جدول 

نام 

 دهستان
 نام روستا

 تعداد خانه دوم

1731 1731 1791 

دهستان  

 چاپارخانه

 11 1 2 جفرودباال

 134 27 0 فشتکه

 74 3 1 چاپارخانه

دهستان 

 چوکام

 24 2 1 خواچکین

باالمحله  

 چوکام
7 19 34 

 12 2 4 جیر سر چوکام

دهنه سر 

 شیجان
2 14 24 

دهستان 

کته سر 

 خمام

 21 1 4 کویشاء

 24 0 4 کته سر

 022 31 17 جمع

 1792 مطالعات نگارنده، :نبعم 
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تغییر الگوی مسکن  تغییر در الگوی سکونت روستاها:
منجر به بروز تغییراتی در زندگی روستاییان می شود که از آن 

در سهاخت مسهکن، تغییهر    غیر بهومی  مصالح  استفاده ازجمله 
شههرایط  معیشههت و تغییههر کارکردهههای زنههدگی اشههاره نمههود.

 درمعتدل و مرطوب جلگهه گهیالن    اقلیم خصوصه بی محیط
ها بهه کهار بهرده    ر آنها و نوع مصالحی که داحداث ساختمان

 ،. در روستاهای مورد مطالعهداشته استثیر فراوانی تأ ،شودمی
ههای  ، سهاختمان گونهمصالح ساختمانی بکار برده شده در دو 

ل و الیهاف  قدیمی و جدید قابل تقسیم بندی است. چهوب، گ ه  
چشهم انهداز غالهب     ،سقف شهیروانی ساخت سازه با گیاهی در 

در یهک یها دو طههرف   ف طراحهی سهق   مسهاکن سهنتی اسهت.   
یابنهد تها در فصهل زمسهتان در      ساختمان تا پایین ادامهه مهی  
از  متشکل اصلی ساختمان منظرمعرج باد سرد قرار نگیرند. 

به علت فاصله کم  یتناسب خاصکه از  استهای چوبی  ستون
ل و سهنگ  . همچنین خاک، چوب، گ دار استها برخوربین آن

هها اسهتفاده شهده    ختمانبه صورت کوبیده شده در پی این سا
ها هم از الوارههای چهوبی بهه صهورت     کرسی چینی آناست. 

رینگ بوده و در دیوارههای آن زگهال و زگمهه اسهتفاده شهده      
استفاده  دن مقاومت مصالح قدیمی تنها مشکلاست. پایین بو

های تشکیل شده از ایهن   از آن است و باعث شده تا ساختمان
زلزله مقاوم نباشند.  ی مانندنوع مصالح در مقابل حوادث طبیع

مصالح قدیمی جای خود را به مصالح  ،جدیدهای  در ساختمان
بلوک، آههن، سهیمان،   طوری که آجر، تیرچه ه اند ب جدید داده

جایگزین مصالح قهدیمی شهده    شن، گچ، ماسه، حلب، ایرانیت
است. هزینه استفاده از مصالح جدیهد بسهیار بهاالتر از مشهابه     

مصالح بکار رفتهه از نهوع نیمهه بها دوام      تربیش و قدیمی است
با توجهه بهه اینکهه تهوان اقتصهادی سهاکنان        است، همچنین
ایهن   تهری قهرار دارد،   به گذشته در حد مطلوب روستاها نسبت

در امهر   دوام از مصالح جدید و بابیشتر ها مقوله سبب شده آن
نمایند و همچنین،  ستفادهساخت و ساز مساکن روستایی خود ا

یان رواج یافته اسهت.  گ شهرنشینان نیز در میان روستایهنفر
ههای   استفاده از مصالح مقاوم و شیک در ساختمان ،از این رو

جدید از جمله موارد یاد شده است. در بناهای جدیهد عملکهرد   
بنابراین هر ساختمان  ؛باشدمی هر فضا برای مقاصد مشخص

 اتاق خواب و سرویس بهداشتی است. ،شامل نشیمن
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت مسکن و نوع مصالح بکار رفته در ابنیه روستاهای  .1شکل 

 نمونه

از مجموعه  :تغییر وضعیت روستاها به لحاظ کارکردی
( کهارکرد غالهب   1731روستاهای نمونه در سال پایهه تحقیهق )  

اما در بعضی از روسهتاها   ،تولیدی بوده است_روستاها اقتصادی
کردهای دیگری نیز دارند. همهانطور  عالوه بر کارکرد مذکور کار

تمامی نه روستا صهرفا   کارکرد اولِ 1731درسال ، که اشاره شد
یعنی صهد درصهد روسهتاها ایهن      تولیدی بوده است،_اقتصادی

حهدود سهه روسهتا     ،از این تعهداد روسهتا   ؛ امااندکارکرد را داشته
تولیدی کهه کهارکرد غالهب اسهت،     _عالوه بر کارکرد اقتصادی

 ؛تسههیالتی دارنهد  _خهدماتی  ی دیگر مثل سکونتی وکارکردها
، جفهرود، فشهتکه   ،خهواچکین ، این روستاها عبارتند از: کته سهر 

کاربری بعضهی از روسهتاها    ،با گذشت دو دهه .سر شیجان دهنه

 های دوم در روستاهای بخش خمامتعداد خانه .5 شکل
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 چاپارخانههه، ،ءهای کویشههاکههه از مجموعههه روسههتا تغییهر کههرده 
دارای کههههارکرد  ،جیرسههههر چوکههههام و باالمحلههههه چوکههههام

به این معنا کهه بعهد از گذشهت دو     ،ولیدی هستندت_ادیهاقتص
 تولیدی_اقتصادیها )کارکرد غالب( کماکان کارکرد اول آن هده

 کهه از ایهن مجموعهه    کهرده غییهر  روستا کارکرد اولشان تو پنج 
سههر دهنهه  فشهتکه،  ر، خهواچکین جفهرود،  هه سه های کته هروسته 

پهس   .اسهت   تسهیالتی شده_ کارکرد اولشان خدماتی ،شیجان
درصهد   01کارکرد اول  1790سال  توان نتیجه گرفت که دریم

تسههیالتی  _ درصهد خهدماتی   11 و تولیدی_روستاها اقتصادی
 .بوده است

های اصلی در طی راه :روستاها تغییر در شبکه ارتباطی
تغییرات زیادی نداشته و یک راه  34نسبت به دهه 94دهه

را به  این شهرمام احداث شده است که خشرق  ارتباطی در
 2کند. این راه ارتباطی به طول می منطقه آزاد انزلی متصل

کیلومتر و در شش مسیر که سه مسیر راه رفت و سه مسیر راه 
برگشت در حال تردد و حمل و نقل مسافر است. با توجه به 

 و در واقع کردهاینکه این راه ارتباطی از بین اراضی زراعی عبور 
حداث این راه ارتباطی تغییر اراضی برای ا از هکتار 9حدود 

ز در های داخلی روستا نیراه در رابطه با مسیر داده شده است.
 در روستای جفرود که به شود.معابر اصلی تغییر مشاهده می

و حدود  صورت گرفتهتغییرات زیادی  ،زاد نزدیک استآمنطقه 
 های جدیداز اراضی روستا برای ایجاد کوچه هکتار 77/4

ای خطی به شبکه است و شکل روستا از حالتشده  استفاده
متر  044کوچه به طول  3 ،تغییر یافته است. در روستای فشتکه
کوچه در طی دهه اخیر  11احداث شده و در روستای کویشاد 

کیلومتر از یک احداث شده است.  در روستای جیر سر چوکام 
 به دلیل مقاصد شود، می منتهی که به مرداب ستاراه رو

، سر شیجان سازی است. در روستای دهنهی در حال بازگردشگر
و در  کیلومتر احداث شده است یککوچه به مساحت  3

متر به خیابان تبدیل  344کوچه به طول  1، سر کته یروستا
مرز دشت را به یکدیگر متصل  وسر  شده و دو روستای کته

های در سطح راهشود که تغییرات . بنابراین مشاهده میکندمی
 ی زیاد است.یستارو
 

 پیامدهای فضایی

 هایدهه طی در به شهر: نیایمیزان مراجعات روستا

 منطقه این در را خود مرکزیت نقش همواره خمام شهر گذشته،

 و خدمات امکانات، از ایعمده بخش و است نموده حفظ

 به ؛است داده جای خود در را اقتصادی و رفاهی تسهیالت

 از ناشی تواندمی کهی را طی کرده سریع رشد نوعی
 و روستاها کارآیی عدم و شهر این به افراد زیادهای  مهاجرت
 ارائه و جمعیت جذب و نگهداری در اطراف کوچک شهرهای

طبق نتایج  باشد. آن ساکنان به مناسب رسانی خدمات
نفر و  10324جمعیت بخش خمام ، 1791سرشماری سال 

ین آمار برخالف نفر اعالم شد، که ا 24393جمعیت شهر خمام 
که جمعیت بخش را  1794انتظارها نسبت به سرشماری سال 

کرد،  نفر عنوان می 13142نفر و جمعیت شهری را  17244
ای که در  با این وجود نکته .رشد چشمگیری نداشت

تعداد جمعیت  ،خورد به چشم می های صورت گرفته بررسی
شهری خمام است که به عنوان یازدهمین شهر پرجمعیت 

 نقطه شهری استان گیالن قرار گرفته است.  17گیالن در بین 
به تبع  ر وضعیت روستاها به لحاظ فضایی)تیپ(:تغیی

 تحوالت کالبدی که انعکاس آن در تغییر در شبکه معابر،
الگوهای مسکن و تغییر کاربری زمین شرح داده شد، الگوی 
 بافت روستاهای ناحیه نیز دچار تغییرات اساسی شده است.

شعاعی و کشیدگی  روستاهای خطی به اشکال تبدیل
ویژه جهات ه روستاهای خطی در برخی جهات جغرافیایی ب

 شمار به غربی از بارزترین اشکال این تغییرات _شرقی
اخیر؛ با  ۀده روستاهای خواچکین در دوطور مثال ه ب  روند.می
گیری در موقعیت جغرافیایی مناسب به لحاظ راه دسترسی قرار

 انزلی_پیربازار به جاده رشت _ محل تالقی محور خواچکین و
های دسترسی جدید ایجاد شبکه در ابتدای ورودی شهر خمام و

در  شهر خمام وتوسط دولت برای دسترسی به منازل مسکونی 
ایجاد کمربندی( باعث ) آباد خواچکینمحدوده روستای تازه

اعی طی ایجاد تحوالت در فرم روستا از حالت خطی به فرم شع
 بیست سال گذشته شده است.

سر شهیجان نیهز در ابتهدای    روستای جیرسر چوکام و دهنه
اند که بهه تهدریج در طهی دو    دوره دارای فرم کامال خطی بوده

به ترتیهب بهه فهرم خطهی      ، روستای جیرسر چوکامگذشته هده
از عمهده دالیهل    به حالت شعاعی نزدیک شده اسهت.  متراکم و

روسهتا و   بهه موقعیهت جغرافیهایی ایهن     تهوان این تحوالت مهی 
برخورداری از ظرفیهت   ها در حاشیه تاالب انزلی وگیری آنقرار

ههای دسترسهی   کهه بها ایجهاد راه    ،بزرگ گردشگری اشاره کرد
گذاری بخهش دولتهی و   سرمایه وم ودهای جدید و ساخت خانه

رساندن خدمات زیر بنایی و روبنهایی بهرای جهذب گردشهگری     
 اشاره کرد.
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 بافت روستای جفرودباال .1شکل 

 

 
 خواچکین بافت روستای .1 شکل

 

 جیر سر چوکام بافت روستای .9شکل 

         
 سر شیجان دهنه بافت روستای .11شکل 

 
 1731-1791در طی دهه بافت روستاهای نمونه نوع .1جدول     

 فرم)بافت( روستا ردیف

1  
 ابتدای دوره

1731 
 انتهای دوره

1791 

 شبکه ای خطی جفرود باال 2

 خطی)متراکم( خطی )پراکنده( فشتکه 7

 خطی )متراکم( خطی )پراکنده( چاپارخانه 0

 خطی )پراکنده( خطی )پراکنده( کویشاد 1

 خطی )پراکنده( خطی )پراکنده( جیرسر چوکام 2

3 
باال محله 

 چوکام
 شعاعی خطی

 شعاعی خطی خواچکین 3

9 
سر  دهنه

 شیجان
 خطی )متراکم( نده(خطی )پراک

 خطی )متراکم( خطی )پراکنده( کته سر 14

 1792 مطالعات نگارنده، :نبعم    

همانطور که گفته شد  :های اقتصادیتغییر در فعالیت
 بنیان اقتصادی روستاهای بخش خمام بر پایه کشاورزی بوده

کارکردهای اقتصادی روستاهای  ،سال اخیر دهدر  لیکن .است
های دوم و سوم از بخش کشاورزی به بخشتدریج ه ناحیه ب

های صنعتی و کارگاه ،هاآن انداز اقتصادی و در چشم تغییر یافته
ان های این پژوهش نشیافته های خدماتی شکل گرفت. فعالیت

روستاها از برخی در این تغییر داد که در طی دوره مطالعاتی، 
 1/4 در روستای خواچکین ،طور مثاله تر بوده است. بعمیق

تبدیل شده و دامداری صنعتی هکتار اراضی کشاورزی به 
سال اخیر  پنجمتر از اراضی کشاورزی در طی  1144همچنین 
که این مسئله را  است شدهه مصالح ساختمانی تبدیل به کارگا
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کارگاه سنگ  یکتوان در سطح روستاهای فشتکه با ایجاد می
کارخانه و احداث  ءمرغداری در روستای کویشا زنی، وکبل

که  طوریه ب ه نمود.سر مشاهد کته ضایعات زباله در روستای
روستای  عنوانه روستای فشتکه ب ،اخیر های طی سال

یان این و روستای بافی در سطح کشور به ثبت رسیده است حصیر
های را در فصول گردشگری در سطح بخش و منطقه نمایشگاه

-ا برگزار میهدر سایر فصول در سطح کشور و در سایر استان

زیادی از این طریق ه عده توان بیان نمود که امروزند و میکن
 کنند.امرار معاش می

در حال حاضر فضای  :تغییر در فضاهای سکونت 
از جمله  ؛است ی از روستاها متفاوت با گذشتهسکونت در برخ

 اچکین و روستای جفرودوها روستای خترین آن مشخص
تغییرات  ،تکه و چاپارخانهفش ماننددر بقیه روستاها و  باشد می

 گردی های بومبرپایی اقامتگاهدر حال حاضر  .است کمتر بوده
که در  ای بگونه رواج یافته،مصالح بومی  با استفاده از

توان  ها را بیشتر میاین سازهسر شیجان  روستاهایی مانند دهنه
و نوع مصالح مصرفی در این سبک ساخت  مشاهده کرد.

 هاست. الح بومی و الگوی ساخت سنتی خانهمص از واحدها،
 

میزان  اراضی تغییر کاربری داده شده به تفکیک  .1جدول 

 های مختلفکاربری

 هکتار   

نام 
 روستا

مساحت 
اراضی 

کشاورزی 
تغییر 

کاربری 
 داده شده

اراضی 
کشاورزی 
که اراضی 
بایر شده 

 اند

ویال 
 سازی

اقامتگاه 
ی گردشگری

جار
ت

 

گاه
کار

 

جفرود 
 باال

1/201/03/11/40/2-

32/131/2741/4- فشتکه

11/32/131/11/4-- چاپارخانه

344-43/4--- کویشاد

1/373/441/42/411/411/4 خاجکین

باالمحله 
 چوکام

02/4-7/4-12/4-

جیرسر 
 چوکام

77/4-23/4-41/4-

سر دهنه
 شیجان

0/77/121/49/443/41/4

70/410/411/4-41/4- سرکته

 1791اداره جهادکشاورزی شهرستان رشت، :منبع

 گیری  نتیجهبحث و 
زراعی در طی دوره که اراضی نشان داد های این پژوهش یافته

که  طوریه ب ،است تغییرات زیادی را تجربه کرده ،مطالعاتی
های پرسشنامه بیانگر آن است که مشاهدات میدانی و خروجی

ح وسیعی از باغات و اراضی زراعی به خصوص در سط
تغییر کاربری  ،روستاهای بزرگتر و روستاهای هدف گردشگری

های توریستی و  های دوم، شهرک داده و تبدیل به خانه
ن است آبیانگر  هاهمچنین یافته .های اقامتی شده است مجتمع

و  استبر اراضی باغی و زراعی  ،که بیشتر اثرات گردشگری
کمتر مورد تخریب قرار گرفته  ،در این فرآیند ع طبیعیمناب

ماهیت  ها بیانگر آن است که به دلیلیافته . به هر ترتیب،است
 اتی این نوع گردشگری یعنی نیاز به زمین برای توسعه، اراضی 

یکی از مباحث اساسی در  .اندباغی و زراعی تغییر کاربری یافته
بررسی میزان  ،گردشگری بررسی تغییر کاربری اراضی و توسعه

ها با برخی از  رضایتمندی ساکنین از تغییر کاربری و رابطه آن
ها بیانگر آن است که بین که یافته استهای اقتصادی شاخص

های اقتصادی رابطه معنادار و مستقیم لفهؤتغییر کاربری و م
وضعیت اقتصادی مردم بهبود  ،وجود دارد. یعنی با تغییر کاربری

و حتی  اقتصادی، وضعیت زندگی در نتیجه آیندهیافته و 
  .است افزایش یافته روستانشینان انداز پس

دهد که گردشگری در بخش نشان می تایجن ،در مجموع 
روستاها و وسعه تخمام تغییرات زیادی را در بافت روستا، 

سر  مانند دهنه ا ایجاد نموده و برخی از روستاهاوستاهرکارکرد 
از اند. صاد متکی بر گردشگری تغییر یافتهشیجان فقط به اقت

های مشابه دیگر در شهرستان های پژوهشطرفی یافته
با بررسی دالیل تغییر کاربری اراضی ، 1791الهیجان در سال 

که  شهرستان الهیجان کشاورزی در روستاهای بخش مرکزی
 به بررسی اثرات، بوده 1794-1734های در فواصل سال

محیطی و فرهنگی و زیست جتماعی،ا اقتصادی، کالبدی،
و بیشتر  بخش مذکور پرداختندسیاسی در روستاهای 

افزوده  عامل تغییر کاربری اراضی را به علت ارزش ،پاسخگویان
حصوالت دادن به زمین کشاورزی به جای ارزش دادن به م

 که قوانین تغییر نتایج پژوهش نشان داد .دانند کشاورزی می
راضی کشاورزی چندان کارساز نبوده و کاربری در حفاظت از ا

فرهنگی، اقتصادی و   اجتماعی، عالوه تغییرات کالبدی، ه ب
مورد مطالعه به خصوص  یمحیطی در روستاهازیست

 کالبد ،در نهایت .تر استستاهای پیرامونی حوزه نفو  مشهودرو
های اقتصادی از کشاورزی به  روستاها تغییر نموده، فعالیت

افته، خدمات نیز در روستاها نسبت به گذشته خدمات افزایش ی
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تغییر یافته است. نیز کارکرد روستاها  همچنینتغییر نموده و 
 در کنترل و هدایتهای پژوهش، راستای یافته در ،بنابراین

-رویه و بیتخریب بیاز تواند می ری اراضی روستاییغییر کاربت

ی های حفظ کاربرتشکیل کارگروه .هدف جلوگیری نماید
 کشاورزی، جهادهمچون  ینهادهای با حضور کشاورزی اراضی

ها و فرمانداری ،های نظارتیامور اراضی و دستگاه ،بنیاد مسکن
های بایر و غیر مثمر و شناسایی زمین به منظورها بخشداری

های مورد نیاز در این ریزی الزم جهت ایجاد انواع کاربری برنامه
 برای بومی الگوی ارائه همچنین ضروری است.نوع اراضی 

 و گردشگری پایدار توسعه جهت روستاها در ساز و ساخت
نظر ه ب ثمرمثمر  ،روستا اندازچشم تغییر از جلوگیری همینطور

 ارائه ،منطقه در گردشگری رونق به توجه با رسد. از طرفیمی
 از جلوگیری و ساز و ساخت جهت یانروستای به تسهیالت

ها الزامی بنظر اد درآمد برای آنو ایج یانیروستا جرتامه
 خمام بخش جغرافیایی موقعیت به توجه با همچنین رسد. می

یعنی به لحاظ قرارگیری در مسیر دو شهرستان رشت و انزلی و 
با عنایت به دارا بودن پتانسیل توریستی و قرارگیری تعدادی از 

شود در  پیشنهاد می ،روستاهای این بخش در منطقه آزاد انزلی
ها مصوباتی پیرامون تنگناها و  های زیربنایی شهرستان گروهرکا

های منطقه به جهت حفظ کاربری اراضی با هدف  پتانسیل
مثمر و در جهت رونق اقتصادی و جلوگیری از فروش اراضی 

از سوی دیگر با  د.شویان اعمال کاهش مهاجرت روستای
ریزی  مهها و لزوم برنا یابی اراضی غیر مثمر و شناسایی آن مکان

های طبقاتی در بخش به جهت توسعه عمودی و ایجاد شهرک
در بخش  اقتصادی توان شاهد رونق گردشگری و رشدمیخمام 

 موروثی اراضی فروش روند کاهش منظور بهمچنین خمام بود. ه
 در بایست می ربط  ی مسئولین ،وارثین توسط کشاورزی مستعد
، الت زودبازدهز طریق اعطای تسهیی ایجاد اشتغال اراستا
را به عمل آورند تا در جهت کاهش روند تغییر  الزم ریزی برنامه

گام  یانیکاربری اراضی کشاورزی و عدم مهاجرت روستا
 حفظ و پایدار توسعه اصول رعایت و توجهاز طرفی،  د.نبردار

 آتی توسعه در کشاورزی خیزحاصل اراضی و زیست محیط
ها در ه مسئولیت دهیاریمربوط ب های نامهتدوین شیوه ،بخش

کنترل و نظارت بر خرید و فروش اراضی روستایی و تغییر 
مین زیربناهای خدماتی و تولیدی در عرصه تأ، هاکاربری در آن

در  با ماندگاری روستاییان ای کهونهگروستاهای بخش خمام به 
های تولیدی بخش کشاورزی  با انگیزه بیشتری فعالیت ،روستاها

 د.را انجام دهن
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