
 
  

  1396تا  1386 هايسال بین روستاهاي مقصد گردشگرياراضی کاربري  تحلیل روند تغییرات

  )شهرستان بینالود(مطالعه موردي: 

  

  2، مریم قاسمی1امین فعال جاللی

  
  دانشگاه فردوسی مشهد، ایراندانشجوي دکتري، دانشکده ادبیات، گروه جغرافیا و برنامه ریزي روستایی،  1

 * استادیار دانشکده ادبیات، گروه جغرافیا و برنامه ریزي روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 2

 

  

  29/04/98  تاریخ دریافت:

    98/ 24/8تاریخ پذیرش:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :هاکلید واژه 

 ،ي اراضیکاربر رییتغ 

، مقاصد نالودیشهرستان ب

هاي گردشگري، سکونتگاه

  .روستایی

  

  

  دهیچک

 فرآیندهاي پوشش اراضی و تغییرات آن، متغیرهاي مهمی هستند که اثرات قابل توجه اي بر محیط زیست و 

به طور قابل توجهی  هاي انسانی در چند دهه اخیر، سطح زمین راافزایش جمعیت و توسعه فعالیت. آن می گذارند

بررسی روند تغییرات کاربري اراضی کشاورزي به غیرکشاورزي(عمدتا . در تحقیق حاضر به تحت تأثیر قرار داده است

 Arc-GISبا استفاده از تصاویر ماهواره اي و نرم افزار  1396تا  1386هاي گردشگري) در دوره زمانی کاربري

پرداخته شده است. منطقه مورد مطالعه شهرستان بینالود در استان خراسان رضوي است که پس از تقسیمات 

با تقاضاي باالي زمین و در نتیجه تغییر غیرمجاز کاربري اراضی در سطح گسترده مواجه بوده  1386ي کشور

روستاهاي مقصد گردشگري این  یاراض يکاربر راتییروند تغ لیتحل حاضراست. بر این اساس هدف مطالعه 

ها با استفاده از کاربري است. در این مطالعه تغییرات یلیتحل -یفیتوص قیروش تحقده سال است.  یطشهرستان 

نقطه روستایی که داراي باالترین میزان تغییر کاربري بوده اند، مورد بررسی قرار گرفت.  8تصاویر ماهواره اي در 

هاي گردشگري طی ده سال اخیر روندي دهد که در تمام روستاهاي مورد مطالعه مساحت کاربرينتایج نشان می

مترمربع برآورد شده است که با توجه به ویژگی 1848101میزان کل برابر با افزایشی داشته است. به طوري که 

هاي منطقه از نظر گردشگري و ارزش زمین، این میزان دور از ذهن نیست. در بین روستاهاي مورد مطالعه، 

رین سال بیشت 10هاي صنعتی، کارگاهی، گردشگري و ... در این روستاي ویرانی باتوجه به اضافه شدن کاربري

مترمربع را به خود اختصاص داده است که به منظور مدیریت این تغییرات الزم  1287316میزان تغییرات یعنی 

  است با ورود جدي نهادها و سازمان هاي دولتی، از تغییر کاربري هاي کشاورزي به غیرکشاورزي جلوگیري نمود.

  

  

  مقدمه

گذراند. افزایش زیست و فرایندهاي آن میاثرات قابل توجه بر محیط پوشش اراضی و تغییرات آن، متغیرهاي مهمی هستند که

داده است. امروزه با توجه به  تغییرطور قابل توجهی ه در چند دهه اخیر، سطح زمین را ب هاي انسانیجمعیت و توسعه فعالیت

گردشگري و تاهاي داراي قابلیت در روس کشاورزي هاي انسانی، بیشترین تغییرات اراضیروند رشد جمعیت و توسعه سکونتگاه

                                                           
  :نویسنده مسئول@um.ac.ir30magh  

 



106      فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزي توسعه گردشگري                                                           2. شماره 8. دوره 1398تابستان  

حاضر در حال). Opeyemi, 2006نقل در  2: 1392فتحی زاد،  و پیوندد(ملکیکالنشهرها به وقوع می همچنین روستاهاي حاشیه

 :1393، دیگران(امامقلی و شودمحسوب می، به صورت غیر اصولی از مهمترین معضالت کشور يکشاورز زمین هايتغییر کاربري 

 راتییتغ گرفته که امکان سازگاري موجودات زنده با صورت چنان شتاب زده ریهاي اخدر سال کشاورزياراضی  رییتغ سرعت ).3

بوده  یطیمح هیپا برداري از منابعزمان در بهره اسیاز عدم توجه به مق یناش عارضه نیو ا ردیگیصورت م یبه سخت یطیمح

 يریگشکل چراکه ،تغییرکاربري اراضی کشاورزي در همه کشورها از حساسیت زیادي برخوردار است ).22 :1395سنجري، (است

 يهانیمز لیدل نیبر است؛ به همصدساله و زمان چند يندیفرا یکشت و کار، مستلزم ط يفضا جادیبا هدف ا ی کشاورزياراض

- یم ادیپ تیاهم شیاز پ شیب یاراض يکاربر رمجازیغ رییاز تغ يریهستند و جلوگ يباارزش و محدود اریمنابع بس يکشاورز

در  يکشاورز ی، سرانه اراض2012) در سال FAOی(اساس گزارش سازمان خواربار جهان ). بر21 :1379 ،یمبارک یکند(نجف

رو به کاهش بوده است(در پنجاه سال  2009تا  1970 هايسال نیب افتهیتوسعه  يکشورها یبرخ يتمام نقاط جهان به استثنا

همواره  استفاده از آن یلذا چگونگ ،بوده شتریب گرید يکشورهانسبت به  ران،یدر ا ژهیکاهش به و نیا .)دیبه کمتر از نصف رس

گوناگون انسان است.  ازهايیمنظور رفع ن به نیبرداري از زم شامل انواع بهره یاراض کاربري .است هايزیربرنامه یموضوع اصل

دها هر کدام از کاربر راتییو دانستن تغ یاراض اطالع از الگوهاي کاربري ن،یاز زم نهیاستفاده به برايی هاي اصلشرط شیاز پ یکی

 راتییتغ توانیها در گذر زمان، مکاربري راتییاز نسبت تغ اطالع با). 6: 1387 ،یمیررحیزاده و حاج م یضیف(است زمان در طول

 در روند تغییر کاربري زمینهاي هوایی اي و عکسهاستفاده از تصاویر ماهوار .داد را انجام یو اقدامات مقتض ینیبشیرا پ یآت

براي فهم روابط  کاربري اراضی نماید. آشکارسازي دقیق و به موقع تغییراتالقا می ریزانداشتن دیدگاه آمایشی را به برنامه امکان

هاي اخیر پی در سال روستاییتوسعه نواحی گیري، اهمیت بسیار دارد. با  ارتقاي تصمیم از لحاظ هاي طبیعیانسان با پدیده

شناسایی نقش  لذا ).Douglas & et al, 2004: 283(از اهمیت خاصی برخوردار است روابط بین انسان و زمینبردن به 

  ).25 :1375 ،ی(رکندر نواحی روستایی اهمیت باالیی داردکشاورزي ی در تغییر اراضی کشاورزي به غیرفعالیت هاي انسان

 به دلیل توسعه ریدهه اخ یکه ط است شهرستان بینالود يرضودر استان خراسانیکی از مهمترین مناطق هدف گردشگري 

با  1387شهرستان از سال  نی) مواجه بوده است. ارمجازی(مجاز و غکشاورزي یاراض گسترده کاهشبا  هاي گردشگريفعالیت

عیت از نظر موقبینالود . شهرستان دیگرداز شهرستان مشهد جدا  نالود،یبخش طرقبه شهرستان مشهد به شهرستان ب لیتبد

 30به دلیل مجاورت با شهر مشهد(بین  ریدو دهه اخ یشهر مشهد قرار دارد و طشونده کالن استقرار، در حومه فعال و دگرگون

 و ... به شدت يساز شهرك ،يگردشگر ،يدامدار ،یمختلف صنعت يهانهیدر زم یطیمح طیشرا تیواره) و مطلوبدقیقه س 60تا 

به  86-87هکتار در سال  4308شهرستان از  نیا رکشتیسطح ز:دهد ینشان م یتوجه قرارگرفته است. مطالعات اکتشاف وردم

گسترش فعالیت هاي از این تغییرات نیز ناشی از  که بخش عمده اي است افتهیکاهش  93-94هکتار در سال  2029

و کمبود منابع آب را هم  ینقش خشکسال نیب نیدر ا. بوده است گردشگري(ساخت رستوران، خانه هاي دوم، اماکن تجاري و...)

ز درصد ا 25حدود . به طوري که مشخص شد بر اساس نظر پاسخگویان در پرسشنامه تکمیل شده، از نظر دور داشت دینبا

  .و کمبود بارش در منطقه بوده است کشاورزي ناشی از عامل خشکسالیغیر رات کاربري اراضی کشاورزي به تغیی

... ساختار  هاي گردشگري وکشاورزي براي احداث ویالها و مجموعه مراکز خدمات گردشگري، فروش اراضیها به باغ لیتبد

شهرستان به کمتر  رکشتیسال سطح ز 10این  یکه ط يبه طور ،گسترده قرارداده یمعرض دگرگون رشهرستان را د يکشاورز

از 
1

2
 ،اي به دست آمدهبر اساس تصاویر ماهواره ).1395 ،یواحد امور زراع نالود،یشهرستان ب ياست(جهاد کشاورز افتهیکاهش  

یمت ، افزایش قکاهش تولیدات کشاورزي :جملها از مشکالت فراوانی ر،شهرستان  در اخیر دهه طی،کاربري اراضی گسترده تغییر 

ان شهرست نیا یاصل يهااز چالش نیلذا موضوع تغییرکاربري زم زمین، آسیب رسانی به محیط زیست و ... به وجود آورده است.



   107 1396تا  1386هاي تحلیل روند تغییرات کاربري اراضی روستاهاي مقصد گردشگري بین سال

 نالودیب ستانشهر یعیحفاظت از منابع طب زیتوسعه و ن يبهتر برا يزیبرنامه ر يتواند در راستایمطالعه م نیرود و ایبه شمار م

 یکیآن در طول زمان  راتییتغ رونداز  قیاطالع دق نیاستان موثر واقع شود. همچن يمهم گردشگر یکی از کانون هايبه عنوان 

اقداماتی را به منظور توان یگذر زمان م ها دريکاربر راتییتغ روند. با اطالع از استها يزیرموارد مطرح در برنامه نیتراز مهم

 يکاربر رییروند تغگردد: سوال اصلی تحقیق بدین صورت مطرح می،با توجه به آنچه مطرح شد  .بحران به کار بردکاهش این 

  است؟به چه صورت بوده نالودیدر شهرستان بطی دهه اخیر  يکشاورزی اراض

  

  ادبیات موضوع

ظت و حفا رییتغ ای يدیتول هايتیانجام فعال يخاص برا ینوع از پوشش اراض کیکه مردم در  ییهاو نهاده هاتیالگوها، فعال"

به ")،114 :1393 ،ينقل در احمدپور و علو Jansen & Digregorio, 2002: 90(ندیگویاراض ي، کاربر"رندگییاز آن به کار م

 يانمونه نیزم يکاربر". )62 :1389 ،و دیگران ي(غفار"باشدمی نیاستفاده از زم ینوع و چگونگ ،نیزم يکاربر، فهومیلحاظ م

 ("داینممی یابیو ارزش ییشناسا را و تحوالت آن نیو کنترل زم يزیربرنامهکه  است طیانسان بر مح يگذارریمهم از تأث

Longley & Mesev, 2000: 478 عامل  کیبه عنوان  نیو پوشش زم يرکاربریی). تغ52 :1389محمودي،  ،نقل در رفیعیان

 رتأثی درحال حاضر"). 35 :1389، دیگرانو  انیعی(رف"شودیدر سراسر جهان م یعیو طب یطیمح راتییسبب تغ یعیو طب یانسان

را در  يه اعمد راتییشناخته شده و تغ نیزم يرکاربرییتغ يالگو یعامل اصل یاراض يکاربر ییفضا عیبر توز یانسان هايتیفعال

 يو نحوه پراکنش و الگوها هاينوع کاربر رییشامل تغ رییغو این ت )50-55: 1379 ،ي(دالل پورمحمدشودیکوتاه مدت شامل م

  ).lopez, 2006: 70(است هاتیفعال ییفضا

دالل دهد(می تشکیل را توسعه روستایی ریزيهاي برنامهترین بخشیکی از مهم اراضی روستایی، کاربري ریزيبرنامه

آنچه که در برنامه ریزي کاربري اراضی از اهمیت فراوانی برخوردار است، تغییراتی است که در اراضی ). 3 :1379پورمحمدي، 

یکی از  کشاورزي اراضیدر مناطق روستایی تغییرات کاربري"دهد که امروزه مسائل بسیاري را به وجود آورده است.رخ می کشاورزي

کنترل، به تخریب محیط زیست منجر عدم شود و در صورت ستگی انجام میکه به آه است ترین عوامل در تغییر وضعیت محیطمهم

  ). 108 :1394،  گرانیدجمالی پور و و  36 :1390، گرانیدخواهد شد(میرکتولی و 

 ؛دهدقوانین را کاهش می مشکالت و موانع زیادي وجود دارد که کارایی در زمینه حفظ اراضی، رغم وجود قوانین مختلف علی

امعه جفرهنگی، اقتصادي و اجتماعی  هاي دولتی، عدم توجه به ویژگی هايقانون از سوي دستگاهعدم رعایت  می توان به از جمله

رغم  علی ).115 :1393(احمدپور و علوي، اشاره نمود ،و نبود طرح آمایش سرزمین و تعدد مقررات مربوط به واگذاري زمین 

 اراضی از باالیی درصد"، همچنان1385و اصالحیه آن مصوب  1374اغی در سال بکشاورزي و تصویب قانون حفظ کاربري اراضی 

 :1374 رضوانی،("شوندبه صورت غیرمجاز دچار تغییر کاربري می و است گرفته قرار رویهبی استفاده و تهاجم معرض در کشاورزي

179(.  

ب که در بعد اقتصادي سب اثرات منفی متعددي خواهد داشت. به طوري مختلفدر ابعاد کشاورزي بدیهی است تغییرات کاربري اراضی 

کشاورزي، در بعد محیطی موجب تخریب  تولیدات میزان و روند در و ایجاد خلل روستایی فضاهاي در تولیدي بنیان ترینتضعیف اصلی

ناسازگار و در بعد اجتماعی موجب  هايکاربري گیريهاي حیات وحش و ... شکلمنابع طبیعی از جمله خاك، پوشش گیاهی، زیستگاه

 فرهنگ نرفت بین تغییر ساختار فضاهاي روستایی به لحاظ جمعیت، آشفتگی محیط روستایی، عدم توان ارائه خدمات به روستاییان، از

  ).3 :1391، دیگراننقل در مطیعی لنگرودي و  Longley & Mesev, 2000: 473("گرددمهاجرت می افزایش روستایی و
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و تأثیرات آن در تخریب منابع طبیعی، مطالعات زیادي در این  کشاورزي تغییرات کاربري اراضیزمین و باتوجه به اهمیت 

مرور تحقیقات و مطالعات گذشته در این رابطه این ادعا را ثابت اند. موضوع پرداختهوزه انجام شده است که هر یک به بخشی از ح

اند. همچنین مرور پیشینه تحقیق نشان داد که باتوجه به پرداختهبه این موضوع روستایی نواحی  در محدوديکند مطالعات می

خش از مطالعات سابقه طوالنی ماهواره اي و تکنولوژي سنجش از دور در بحث تغییرات اراضی، این ب نو بودن استفاده از تصاویر

 زیحوضه آبر یاراض يکاربر راتییتغ یبررستوان به می هاي اخیر تدوین شده استهایی که در سالترین کتاب. از مهمندارد

کاربري اراضی  ارزیابی و بررسی روند تغییرات)، 1394ي از کمالی و یونس زاده جلیلی(اماهواره ریبا استفاده از تصاو هیاروم اچهیدر

) اشاره داشت. همچنین در جدول 1388از جعفري( سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی در شهرستان رشت با استفاده از

در ادامه به بررسی مطالعات انجام شده در  اشاره گردیده است.و ارائه نتایج حاصل شده از مقاالت موجود بخشی  بررسیزیر به 

  .خارج از کشور پرداخته شده استداخل و زمینه تغییرات کاربري اراضی در 

  

  اراضیخارجی تحقیق پیرامون سازگاري کاربريبررسی ادبیات داخلی و  ):1(جدول

  نتایج محقق  نویسنده/سال

  )1393سهولی و دیگران(

 شیدر افزا راتییتغ نیشتریبه طور متوسط ب دهد کهنشان می رود نهیموجود در حوضه زر هايبه عمل آمده در استان هايیابیارز

 میدرصد) و کشت د 5(یمرتع یدر جهت کاهش اراض نیهمچندرصد) و  57درصد) و باغات( 40(یهمچون کشت آب هاییيکاربر

  مشاهده شده است. زین 2020افق  يبرا راتییروند تغ نیدهد. ایم شان، ن2000نسبت به سال  2013درصد)، در سال  10(

صادقی اصل و دیگران 

)1394(  

به  مربوط یاراض يوسعت کاربر نیشتریب1966 تا1987( نشان داد که در دوره اول مطالعه قیتحق نیاز ا لحاص جیتان

. دوره سوم مطالعه است بوده 2/32مربوط به جنگل % يربراوسعت ک نیشتریب 2000تا 1987در دوره دوم  و بوده )0/36(%لجنگ

  اختصاص داشته است. 5/31% يمربوط به کشاورز يوسعت کاربر نیشتریب يدارا 2000تا 2010

سلیمانی ساردو و دیگران 

)1395(  

کشاورزي منطقه مورد  یکه اراض یصورت شده است به یو تحوالت رییدچار تغ 2011تا  2002 هايمورد مطالعه در سالمنطقه 

در قسمت  یمسکون در گسترش مناطق توانیآن را م یاست که علت اصل افتهیمدت کاهش  نیدرصد در ا 46/2 زانیم به مطالعه

  .استمورد مطالعه  کشاورزي در جنوب منطقه مورد مطالعه یاراض بیشمال غرب و غرب و تخر

  )1397شفیعی و همکاران(

نشان داد  جیندارد. نتا یتفاوت چندان ینیزم تیدرصد با واقع 85شده با صحت نظارت يبندبود که روش طبقه نیا انگریب هاافتهی

 يهانیدرصد از زم 13حدود  يو منجر به نابود افتهی شیدرصد افزا 50/81، مناطق انسان ساخت 1985-2015که در طول دوره 

  .منطقه شده است يسبز شهر يفضا -درصد از باغات 17و  يکشاورز

  )1398صالحی و همکاران(

 3,27درصد کاهش و  10,26 زانیبه م یجنگل ی، وسعت اراض1986-2014 هاي -سال نیب ینشان داد که در فاصله زمان جینتا

 شیمارکوف پ رهیبا مدل زنج 2028و  2021 هايسال  يبرا یاراض ياست. نقشه کاربر افتهیشیافزا یدرصد مساحت مناطق مسکون

درصد  1,7و  4,92 زانیبه م بترتی-و مراتع به  یجنگل ی، اراض2014-2028 ینشان داد که در فاصله زمان جی. نتادیگرد ینیب-

 ياربرک راتییتغ انگریخواهد داشت که ب رییتغ يزیبه مقدار ناچ يکشاورز یو اراض شیدرصد افزا 8,04 یمسکون يکاهش دارد. کاربر

   است. یمسکون یبه سمت اراض

Gomarasca(1993) 
زارها و  برعکس سطح چمن و افتهی شیدرصد افزا32درصد به   2/6از  یمسکون یاراض قرن، کیکه در طول  ایج نشان دادتن

  .نکرده بود دایپ یچندان رییتغی جنگل یکه اراض یاند. در حالشده لیتبد یمسکون مناطق و به افتهیمراتع کاهش 
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 & Bahremand 1-پ1
et al. (2006) 

که  نشان می دهد 2005و  1989، 1999  يهامربوط به سال يماهواره ا ریاده از تصاوفا استنتایج به دست آمده ب 2-1پ

حوضه را  لک23%  یمناطق مسکون1989بوده است. در سال   ادیز اریبس هايکاربر رینسبت به سا يکشاورزی در اراض راتییتغ

سال از   نیدر طول ا يکشاورز یداشته است و سطح اراض شیافزا 17مقدار  % نیا 2005در سال   کهی دادند در حالیم یلتشک

  .است افتهیکاهش 22%  به 1989حوضه در سال   لک %36

 .Wu & et al 3-پ1
(2006) 

بیشترین  ذکر است که تغییر در کاربري شهري رخ داده است. الزم به که بیشترین میزان نتایج بیانگر این واقعیت بود 4-1پ

کاربري باشد. این درحالی است کهمی 1996تا 1991  هايشهري مربوط به دورة دوم یعنی مابین سال میزان تغییر و تبدیل اراضی

  .اندمنفی بوده ررسی، داراي رشدبایر در طول کل دوره مورد ب ، باغبانی، کشاورزي و اراضییهاي جنگل

   5-1پ

ریزان، سیاست هاي برنامهزمین همواره یکی از دغدغهکاربريتغییر شود که مشخص می ،با بررسی مطالعات انجام شده 6-1پ

توان فعالیتی را در عرصه سرزمین و اجتماعات گیرد که نمیاست. این امر از این واقعیت نشأت میگذاران و مدیران اجرایی بوده

توان گفت به طور کلی میکه به چگونگی کاربري زمین و مصرف زمین توجه کافی مبذول داشت.  مگر این ،انسانی پیاده کرد

هاي به بررسی روند تغییر کاربري) 1394( گرانیداصل و  یصادقو  )1395(يسنجر)، 1393( گرانیدو  یسهولمطالعات :

جاز هاي اخیر با تغییرات گسترده غیرمهاي روستایی شهرستان بینالود طی سالگاه که سکونت باتوجه به اینپردازد. کشاورزي می

د توانکاربري اراضی مواجه بوده و تاکنون مطالعه اي به این موضوع در این منطقه نپرداخته، لذا مطالعه حاضر از این لحاظ می

  هاي این موضوع باشد.مقدمه اي بر تحقیقات بعدي در سایر جنبه

   7-1پ

   8-1پ

  تحقیق شناسیروش  9-1پ

ها با استفاده از روش؛ جمع آوري دادهاستتحلیلی -توصیفی،کاربردي و از نظر روش ،پژوهش حاضر به لحاظ هدف  10-1پ

 نیترشیب يهستند که دارا نالودیدر شهرستان ب ییروستاها قیتحق يجامعه آمارهاي اسنادي و میدانی صورت گرفت. 

سکنه شهرستان  يدارا يروستا 51انجام شده از مجموع  يهایاند. با بررسبوده) 1396تا  1386(از ریسال اخده  ي طیرکاربرییتغ

است. الزم به ذکر است که صورت گرفته- ریاخ يهاسال یط- بیشتري یاراض يرکاربرییتغ ي شهرستانروستا 14 در نالود،یب

شهرستان،  نیا يفرماندار نالود،یشهرستان ب يجهاد کشاورز ،یاسالممسکن انقالب ادیبه کمک کارشناسان بن يجامعه آمار نییتع

 ییروستاها،نمونه  يباتوجه به اطالعات به دست آمده، روستاها. صورت گرفت ارانیو ده زیشاند يطرقبه و بخشدار يخشدارب

 رییمورد تغ 100از  شیب يدارا نالود،یشهرستان ب يبه دست آمده از سازمان جهاد کشاورز يانتخاب شدند که بر اساس آمارها

 یاراض يکاربر رییتغ وردم 1606روستا در سطح شهرستان است که جمعا  8روستاها شامل  نای. اندبوده یاراض يکاربر رمجازیغ

) يکشاورز یاراض يکاربر رمجازیغ رییدرصد کل تغ 79معادل ( شهرستان ییروستا یمورد در نواح 2320از مجموع  يکشاورز

  ). 1395 نالود،یشهرستان ب يجهاد کشاورزاند(دادهرا به خود اختصاص 

یم نی. بنابرارودیبه شمار م یاساس يازهایاز ن یکی ،راتییجهت تغ ییهوا يهاو عکس ياماهواره ریامروزه استفاده از تصاو

آنجا که  ازدر مطالعه حاضر  و میزان تغییرات را آشکار نمود.کرد  هیتهرا  يکاربر راتیینقشه تغچند زمانه  ریبر اساس تصاو توان

استفاده شده  Google Earth ياماهواره ریاز تصاولذا  ،میسر نگردیدباال، هاي هوایی به دلیل هزینه امکان استفاده از عکس

انتخاب شد. دلیل  1386هاي انجام شده نقطه شروع بررسی، سال بدین منظور ابتدا بازه زمانی تعریف گردید. با بررسیاست. 
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بین هشت نقطه  -2تبدیل شد  زیبخش طرقبه مشهد به شهرستان شانددر این سال  -1این امر بود که  1386 سال انتخاب

لذا روند تغییرات در ؛ است 1386اي واضح و بدون ابر میسر بود سال روستایی تنها سالی که امکان دستیابی به تصویر ماهواره

بوده است. به منظور بررسی روند تغییرات ابتدا محدوده متصل و منفصل (فضاهاي ساخته شده) سال  1386-1396بازه زمانی 

(بافت متصل)  هاي روستاییها و حریممحدودههمچنین ، استخراج گردید Google Earthبه کمک تصاویر ماهواره اي  1386

، بنیاد مسکن شهرستان، اداره جهاد کشاورزي شهرستان و خبرگان میدانی، مصاحبه با مطلعین فرمانداريبا استفاده از مطالعات 

سپس محدوده متصل و ترسیم گردید، 1386مرز روستاها در سال محلی(دهیار، اعضاي شورا و ...) مشخص گردید و پس از آن 

هاي ترسیم شده در نرم افزار د. در نهایت محدودهبا رسم پلی گون مشخص گردی 1396منفصل (فضاهاي ساخته شده) سال 

ArcGIS  به الیه تبدیل و در نهایت در قالب نقشه خروجی تهیه شد و همچنین میزان تغییرات به صورت کمی نمایش داده

  شد. 

  

  هاي روستاهاي مورد مطالعه شهرستان بینالود ویژگی ):2(جدول

  بخش
نام 

  دهستان
 خانوار*  نام روستا

نرخ 

  **رشد
  جمعیت*

تعداد تغییرکاربري 

  *مجاز**

تعداد تغییرکاربري 

  *غیرمجاز**

  طرقبه
  طرقبه

  95  97  1764  22/1 569 گلستانحصار

  210  65  476  26/1 139 نوچاه

  115  43  2459  -66/1 767 جاغرق  جاغرق

  شاندیز
  شاندیز

  171  140  2984  04/11 808 زشک

  153  44  449  36/5 128 دهنو

  428  93  4065  67/5 1135 ویرانی(نوراباد)

  95  97  1570  97/3 455 حصارسرخ

  154  70  3553  57/1 1078 ابرده علیا  ابرده

  1606  693  15076   5079  8  جمع

  

جهاد کشاورزي خراسان است. ***  85-95نرخ رشد مربوط به  )، **1390: *سرشماري عمومی نفوس و مسکن(منبع

  .)1395رضوي(

  

  تحلیلتجزیه و 

  و کیفیت اجراي قانوندر شهرستان بینالود اراضی مصادیق تغییرات کاربري

به هرگونه اقدام در امور اراضی مطابق قوانین و مقررات مربوطه  "تغییر غیرمجاز کاربري اراضی"یاراض کاربري قانون حفظدر 

یا افزایش شن و ماسه  ها در قالب ایجاد بنا، برداشتباغبرداري و استمرار تولید اراضی کشاورزي، اراضی زراعی و که مانع از بهره

ازمان امور (س"گرددتغییرکاربري اراضی غیرمجاز اطالق میو سایر اقداماتی که در راستاي قوانین مربوط به کاربري اراضی نباشد؛ 

بر اساس طیف  روستاهاي مورد مطالعهدر کاربري اراضی ارزیابی دهیاران در مورد مصادیق تغییر  3در جدول ). 5: 1391اراضی، 

به عنوان  مورد 16جدول این در است،  آمده )بیانگر عدد پنج و خیلی زیاد بیانگر عدد یک (خیلی کم اي لیکرتپنج گزینه

عمده شود، طور که در جدول مشاهده می همانمصادیق تغییر کاربري اراضی در روستاهاي مورد مطالعه شناسایی گردیده است. 
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روستاي در یدانی، هاي معوامل موثر در روند تغییر کاربري اراضی در یک دهه اخیر بر اساس اطالعات به دست آمده از داده ترین

گاهسکونت جادیا، در روستاي حصارگلستان قیکانکس و آالچ استقرارو  ساتیبنا و تأس جادیا، موقت هايسکونتگاه جادیاجاغرق 

 یحقابه اراض رییو تغ انتقالو  قیکانکس و آالچ استقراری، اراض یوارکشید، ساتیبنا و تأس جادیا، جاده و راه احداث، موقت هاي

آب  رهیذخ ياحداث استخرها، احداث جاده و راهي، در روستاي زشک رکشاورزیغ هايتیو فعال یاراض رسای به هاو باغ یزراع

 جادیاعلیا ي، در روستاي ابردهرکشاورزیغ هايتیو فعال یاراض رسای به هاو باغ یزراع یحقابه اراض رییو تغ انتقالي و رکشاورزیغ

اغو ب یزراع یحقابه اراض رییو تغ انتقالي و رکشاورزیآب غ رهیذخ ياستخرها احداث، ساتیبنا و تأس جادیا، موقت هايسکونتگاه

 جادیادهنو ی، در روستاي اراض یوارکشیدو  احداث جاده و راهي، در روستاي نوچاه رکشاورزیغ هايتیو فعال یاراض رسای به ها

همچنین در بین مصادیق تغییر کاربري اراضی شناخته شده است.  ساتیبنا و تأس جادیا، در روستاي ویرانی ساتیبنا و تأس

ایر سترین میانگین را در بین بیش ساتیبنا و تأس جادیاو  موقت هايسکونتگاه جادیامشخص شد که با توجه به ارزش یافتن زمین 

دست آمده بیانگر آن است که روستاي دهنو و جاغرق بیشترین تغییر را در ه هاي بمیانگین اند.عوامل به خود اختصاص داده

  اند.مصادیق ذکر شده به خود اختصاص داده

  

   .مصادیق تغییر کاربري اراضی کشاورزيدر خصوص دهیاران  نظر ارزیابیمیانگین  ):3(جدول

  اراضی مصادیق تغییر کاربري

ق
جاغر

گ  
صار

نح
ستا

ل
  

ک
ش

ز
علیاابرده   

  

چاه
نو

دهنو  
صار  

خح
سر

  

ی
ویران

  

1/2  یا افزایش شن و ماسه برداشت  1/2  2/2  2  4/1  2/1  1/1  2  

3/4  هاي موقتایجاد سکونتگاه  2/4  6/4  5/4  2/3  2/3  3/3  3  

1/3  احداث جاده و راه  3  5/3  2  5/3  2/1  2  3/2  

  2  2/1  2  2  3/2  1  1/1 2  گود برداري

5/1  مخلوط ریزي و شن ریزي  4/2  1  5/1  1  1  1  1  

4/4  ایجاد بنا و تأسیسات  4/3  5/4  4  4/3  5/4  4/3  8/4  

محوطه سازي(شامل سنگ فرش و آسفالت 

  کاري، جدول گذاري، سنگ ریزي و مواد مشابه)
1/2  2  3/2  1  2  2  2  1  

5/1  احداث صنایع تبدیلی و تکمیلی و غذایی   6/2  3/2  3/1  1/3  4/2  1  3/2  

سوزاندن، قطع و ریشه کنی و خشک کردن 

  باغات به هر طریق
5/3  2  1/1  1  2/3  1  1/1  2  

5/2  پی کنی  1/2  2  4/1  2  5/1  2  2/3  

5/3  دیوارکشی اراضی  7/3  3  2  2/4  1/2  4  3  

6/2  هاي خدمات عمومیاحداث طرح  2  2  3/3  1  2  4/3  5/2  

  4/3  3  3/3  1/1  3  3  5/3 4  استقرار کانکس و آالچیق

5/2  احداث استخرهاي ذخیره آب غیرکشاورزي  2  6/3  1/3  2  2/1  2/2  2  

- هاي سرمایههاي تملک داراییاحداث طرح

  استانی)-هاي(ملی
3 1  3  2  2/3  2/3  3  5/2  

ه ها بانتقال و تغییر حقابه اراضی زراعی و باغ

  هاي غیرکشاورزيسایر اراضی و فعالیت
2/3  5/3  5/3  3/3  3/2  3  4/3  5/2  

 3 25/3 75/3 75/2 8/2  75/2  5/2  5/3  میانگین
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   بررسی مساحت تغییر کاربري اراضی

هاي تحقیق نشان دهنده آن است که تغییرات کاربري اراضی در محدوده مورد مطالعه از سرعت پرشتابی ها و یافتهبررسی داده

در تمام روستاهاي :دهد می) نشان 1396الی  1386(دو مقطع زمانی اي تصاویر ماهوارهمقایسه که  برخوردار بوده است، به طوري

 53157با  هنوروستاي دقابل توجهی داشته است.  کاهش 1386 به سالنسبت  1396در سال  کشاورزيهاي العه کاربريمورد مط

بافت در ادامه میزان تغییرات  میزان تغییر را داشته است. نیکمترمترمربع  1533با  حصارگلستانتاي و روسبیشترین مترمربع 

  محاسبه شده است. متصل و منفصل هر یک از روستاها

یش یافته است. افزا 1396در سال  مترمربع 1241837به  1386در سال  مترمربع 658964از  ویرانیي وستابافت متصل ر

 1396در سال  مترمربع 45479به  1386مربع در سال متر 32709از این روستا  (فضاهاي ساخته شده) همچنین بافت منفصل

مربع در سال متر 1287316به  1386مترمربع در سال  691673از ویرانی افزایش یافته است. در مجموع بافت متصل و منفصل 

 دست آمدهه پرشتاب بوده است که بر اساس اطالعات ب،در این بازه شود که مقدار تغییرات مشاهده میافزایش یافته است.  1396

  است. بوده  قیکانکس و آالچ استقرارو  ساتیبنا و تأس جادیا باعمدتا مرتبط 

یش یافته افزا 1396در سال  مترمربع 1086825به  1386در سال  مترمربع 642901از  بافت متصل نیز ابرده علیادر روستاي 

. در افزایش یافته است 1396در سال  مترمربع 38461به  1386در سال  مترمربع 23730از  است. همچنین بافت منفصل

افزایش یافته  1396در سال  مترمربع 1125286به  1386در سال  مترمربع 666631از این روستا مجموع بافت متصل و منفصل 

   است. ساتیبنا و تأس جادیاو  موقت هايسکونتگاه جادیامربوط به عوامل  عمدتااست که 

 72386به  1386در سال  مترمربع 23153است. همچنین بافت منفصل از  نداشته يتغییربافت متصل  وچاهندر روستاي 

به  1386در سال  مترمربع 721032از  این روستا در مجموع بافت متصل و منفصل افزایش یافته است. 1396در سال  مترمربع

 یوارکشیدو  ساتیبنا و تأس جادیا، احداث جاده و راهمربوط به  عمدتاافزایش یافته است که  1396در سال  مترمربع 770265

   ی است.اراض

 شیافزا 1396در سال  مترمربع 723481به  1386در سال  مترمربع 359263 ازبافت متصل میزان  نیز اغرقجدر روستاي 

بر مقدار  زین 1396در سال  مترمربع 6739 زانیبوده که م 1386در سال  مترمربع 38783 بافت منفصل نیاست. همچن افتهی

در سال  مترمربع 730220به  1386در سال  مترمربع 398046ز اشده است. در مجموع بافت متصل و منفصل  دهآن افزو هیاول

 شهیقطع و ر سوزاندن،، ساتیبنا و تأس جادیا، موقت هايسکونتگاه جادیامربوط به  عمدتا،تغییرات . است افتهی شیافزا 1396

   است. قیکانکس و آالچ استقراری و اراض یوارکشید، قیو خشک کردن باغات به هر طر یکن

است.  افتهی شیافزا 1396مترمربع در سال  329852به  1386مترمربع در سال  156185ز ابافت متصل شک زدر روستاي 

است. در مجموع بافت متصل و  رسیده 1396مترمربع در سال  15104به  1386مترمربع در سال  32212 از، بافت منفصلنیز 

مربوط عمدتا ،این تغییرات  است افتهی شیافزا 1396مترمربع در سال  344956به  1386مترمربع در سال  188397منفصل از 

و  انتقالي و رکشاورزیآب غ رهیذخ ياستخرها احداث، ساتیبنا و تأس جادیا، جاده و راه احداث، موقت هايسکونتگاه جادیابه 

   ي است.رکشاورزیغ هايتیو فعال یاراض رسای به هاو باغ یزراع یحقابه اراض رییتغ

یافته نتغییر  1396در سال بوده که این میزان  مترمربع 753772به میزان  1386در سال بافت متصل  مقدار دهنودر روستاي 

است. در  افتهی شیافزا 1396در سال  مترمربع 89496به  1386در سال  مترمربع 36339از  دهنوروستاي  بافت منفصل .است

بر  است. افتهی شیافزا 1396در سال  مترمربع 843268به  1386در سال  مترمربع 790111و منفصل از  متصلمجموع بافت 

  بیش از سایر موارد در تغییر کاربري اراضی تأثیرگذار بوده است.  ساتیبنا و تأس جادیادست آمده در این روستا ه اساس اطالعات ب
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در  يرییتغ 1396در سال که  بوده مترمربع 278563 به میزان 1386در سال بافت متصل  میزان صارگلستانحدر روستاي 

در  مترمربع 25864مقدار حدود  نیبوده که به ا 1386در سال  مترمربع 27397بافت منفصل  نیآن مشاهده نشده است. همچن

 مترمربع 304427 زانیبه م 1386در سال  مترمربع 305960افزوده شده است. در مجموع بافت متصل و منفصل از  1396سال 

کانکس و  استقراری و اراض یوارکشید، موقت هايسکونتگاه جادیاکه بیشترین آن به مصادیق  افزوده شده است 1396در سال 

  . متعلق است قیآالچ

 1396در سال  مترمربع 610022به  1386در سال  مترمربع 437409بافت متصل از  مقدار ارسرخحصدر نهایت در روستاي 

 افتهی شیافزا 1396در سال  مترمربع 50896به  1386در سال  مترمربع 19296بافت منفصل  از  نیاست. همچن افتهی شیافزا

 افتهی شیافزا 1396در سال  مترمربع 660918به  1386در سال  مربعمتر 456705متصل و منفصل از  بافتاست. در مجموع 

  که در این روستا بیشترین دلیل مربوط به احداث ویال، گسترش بافت کالبدي روستایی بوده است. است

  
  1386-1396هاي ): بررسی روند تغییرات کاربري اراضی در روستاي ویرانی بین سال1شکل(

  

  
  1386-1396هاي تغییرات کاربري اراضی در روستاي ابرده علیا بین سال): بررسی روند 2شکل(
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  1386-1396هاي ): بررسی روند تغییرات کاربري اراضی در روستاي نوچاه بین سال3شکل(

  

  
  1386-1396هاي ): بررسی روند تغییرات کاربري اراضی در روستاي جاغرق بین سال4شکل(

  

  
  1386-1396هاي کاربري اراضی در روستاي زشک بین سال): بررسی روند تغییرات 5شکل(
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  1386-1396هاي ): بررسی روند تغییرات کاربري اراضی در روستاي دهنو بین سال6شکل(

  

  
  1386-1396هاي ): بررسی روند تغییرات کاربري اراضی در روستاي حصارگلستان بین سال7شکل(

  

  
  1386-1396هاي بین سال حصارسرخ): بررسی روند تغییرات کاربري اراضی در روستاي 8شکل(
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 دهیاستخراج گرد  ArcGIS افزاربا استفاده از نرم در هر یک از روستاهاي مورد مطالعه ساخته شده يمساحت فضاها ادامهدر 

میزان تغییرات کاربري اراضی در بافت متصل روستایی بین  دهدنشان مینتایج به دست آمده در روستاهاي مورد مطالعه است. 

  :استبه شرح زیر  1396تا  1386هاي سال

این  زشکتفاوت بین بافت متصل و منفصل بدون تغییر بوده است. در روستاي  نوچاهو  دهنو، حصارگلستاني هادر روستا

در روستاي  ومترمربع  582873این میزان تغییر برابر با  (نوراباد)ویرانیگزارش شده است. در روستاي  173667مقدار برابر با  

 جاغرقو در روستاي مترمربع  443924تغییرات برابر با  ابرده علیابوده است. در روستاي  مترمربع 172613نیز برابر با  حصارسرخ

نشان می 1396تا  1386هاي سال بینیزان تغییرات بافت منفصل روستایی بوده است. همچنین ممترمربع  364218برابر با 

 زشک، در روستاي مترمربع 49233 نوچاهمترمربع، در روستاي  1532میزان تغییرات برابر با  گلستانحصاردر روستاي :دهد که 

 حصارسرخ ، در روستاي12770برابر با  ویرانی، در روستاي مترمربع 53157برابر با  دهنومترمربع، در روستاي  17108برابر با 

است.  بودهمترمربع  32044و در روستاي میزان تغییرات برابر با  14731برابر با  ابرده علیا، در روستاي 31600این میزان برابر با

  است. بوده ویرانیو بیشترین میزان بافت منفصل در روستاي  دهنوترین میزان بافت متصل در روستاي بیش مشخص گردید که

  

  )مترمربع(روند تغییرات کاربري اراضی در روستاهاي مورد مطالعه ):4(جدول

ن
ستا

ده
  

  نام روستا
بافت 

  1386متصل 

بافت 

  1396متصل 

 زانیم

  رییتغ

بافت 

منفصل 

1386  

بافت 

منفصل 

1396  

 زانیم

  رییتغ

بافت 

متصل و 

منفصل  سال 

1386  

بافت 

متصل و 

  منفصل

  1396سال 

  طرقبه
  304427  305960 1533  25864  27397 0  278563  278563 گلستان حصار

  770265  721032 49233  72386  23153 0  697879  697879 نوچاه

  شاندیز

  344956  188397 17108  15104  32212 173667  329852  156185 زشک

  843268  790111 53157  89496  36339 0  753772  753772 دهنو

  1287316  691673 12770  45479  32709 582873  1241837  658964 ویرانی(نوراباد)

  660918  456705 31600  50896  19296 172613  610022  437409 حصارسرخ

  1125286  666631 14731  38461  23730 443924  1086825  642901 ابرده علیا  ابرده

  730220  398046 32044  6739  38783 364218  723481  359263  جاغرق  جاغرق

  

شهرستان بینالود گردشگري  مقصد ییروستا یدر نواحکشاورزي  یاراضيکاربر رییدهه گذشته، تغ طی شودمشاهده می

نهیزه شیافزا ن،یاستفاده از زم يدر الگو رییتغاثرات نامطلوبی همچون ،روندي پرشتاب بوده است. این روند  و دارايگسترده 

 دهیو گسترش پد يکشاورز اراضی يتراکم و سوداگر شیافزا، خصوصا باغات يکشاورز هاينیکاهش زم ،یخدمات عموم هاي

و  یاهیرفتن پوشش گ نیخاك، از ب يزیکاهش حاصل خ رینظ یطیمح ستیبروز مشکالت متعدد ز نیو همچني خوارنیزم

حال  درایجاد نموده است.  رهیو غ یعیطب ستمیاکوس يندهایفرا رییاندازها و تغو چشم یعیمناطق طب بیتخر ،يجانور هايگونه

 يشاورزرکیبه غ يکشاورز یاراض هی رویب راتییتغ ،نالودیبشهرستان  ییروستا یبه خصوص در نواح ،ینگران نتریحاضر مهم

یصورت م یمل و یدولت یاراض هايو مصوبه نیدر چارچوب قوان يکشاورز یاراض يکاربر راتییاز تغ یکه همواره بخش است

  . ردیگیصورت م رمجازیبه صورت غ يادی. اما درصد زشودیدولت و تحت نظر انجام م يکه با صدور مجوز از سو ردگی
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  پیرسونهمبستگی دو متغیره به روش بررسی رابطه بین متغیرهاي مورد بررسی به کمک  ):5(جدول

  متغیر دوم اول متغیر
ضریب 

  همبستگی

سطح 

  معناداري

  1396میزان تغییر متصل و منفصل در سال 
تغییر بافت متصل در میزان 

  96سال 
929/0**  001/0  

  1396-1386جمعیت در سال تغییرات 
ی طمیزان تغییر بافت منفصل 

  86-96دوره 
643/0*  026/0  

  1396-1386تغییرات جمعیت در سال 
میزان تغییر در بافت متصل طی 

  86-96دوره 
794/0*  007/0  

*. Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed).  

**. Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed).  

  

عمدتا تحت تاثیر تغییرات بافت متصل است. به  ،افزایش در بافت متصل و منفصل روستاهاي مقصد گردشگري،مطابق جدول 

بین میزان افزایش بافت متصل و منفصل روستاهاي مورد بررسی با افزایش بافت  (Sig.=0,001)طوري که رابطه معناداري 

میزان افزایش بافت منفصل با میزان جمعیت در روستاهاي مورد بررسی رابطه بین وجود دارد. همچنین  93/0متصل با شدت 

میزان تغییر در  ،مقصد گردشگريوجود دارد. در واقع با افزایش جمعیت روستاهاي  64/0با شدت  (Sig.=0,026)معناداري 

رابطه مستقیم ، )86-96( سال 10یابد. همچنین بین جمعیت روستاها با میزان تغییر در بافت متصل طی می افزایشبافت منفصل 

ها طی  وجود دارد. در واقع با افزایش جمعیت روستاها میزان تغییر در بافت متصل آن79/0با شدت  (Sig.=0,007)معناداري و 

  .یافته استه زمانی مورد بررسی نیز افزایش دور

  

  و پیشنهادات نتیجه گیري

 مدون يریزبرنامه بدون تغییرات این .گیردمی صورت روستایی نواحی در و کشاورزي اراضی عمدتا در اراضیکاربري تغییر حاضر درحال

میزان  ،بر اساس نتایج به دست آمده). 11: 1393 آرخی،(است روستایی هايسکونتگاه اجتماعی و زیستی اثرات به توجه حداقل با و

بوده  مترمربع 5722231برابر با 96و در سال  مترمربع 3984936برابر با  1386در سال روستاهاي مورد بررسی کل بافت متصل 

 233619برابر با  1386میزان کل بافت منفصل در سال همچنین بوده است.  مترمربع 1737295که میزان تغییرات برابر با 

روند  یبررس جینتابوده است.  مترمربع 212176که میزان تغییرات برابر با  بوده مترمربع 344425برابر با  96و در سال  مترمربع

در تمام :دهد که ینشان م يماهواره ا ریبا استفاده از تصاو به تفکیک روستا 2008-2018 يهاسال یط یاراض يکاربر راتییتغ

 يساخته شده در روستا يفضاها راتییتغ زانیکه م مایمواجه بوده يکشاورز یساخته شده در اراض يفضاها شیروستاها با افزا

 زانیبا م حصارسرخ ي، روستا32044برابر با جاغرق  ي، در روستا17108برابر با  زشک ي، در روستا14732 ابرابر ب ایابرده عل

 يو روستا 48656 زانیبا م نوچاه ي، روستا53157 زانیبا م دهنو ي، روستا25864 زانیبا م حصارگلستان ي، روستا50896

ساخته شده در دوره  يهايمساحت کاربر نیترشیب مشاهده می شودبوده است.  مترمربعدر واحد  29/78187 زانیبا م یرانیو

هاي ماهواره موجود در سالاتوجه به بررسی تصاویر ت. ببوده اس مترمربع 12770با مقدار  یرانیو يبه روستا 96تا  86 يآمار

در  يکشاورز یاراض يکاربر رییروند تغ، ریدهه اخ یطمورد بررسی و استخراج مقادیر مربوط به روند تغییرات صورت گرفته، 

)، 96تا  86همچنین مطالعه سرانه رشد جمعیت در روستاهاي مورد مطالعه در بازه زمانی ( .پرشتاب بوده است نالودیبشهرستان 
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اند و رابطه معنادار و مثبتی بین میزان تغییرات کاربري اراضی اکثر روستاها با افزایش جمعیت مواجه بوده :دهد کهنشان می

که میزان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید ،انجام شده و نرخ رشد جمعیت وجود دارد. به منظور اثبات این مدعا 

 026/0در سطح معناداري  64/0دوره این  یبافت منفصل ط رییتغ زانیمو  زمانی این دو بازهدر  تیجمعهمبستگی بین نرخ رشد 

 001/0ی این دوره در سطح معناداري در بافت متصل ط رییتغ زانیمو  86-1396در سال  تیجمعو همچنین بین نرخ رشد 

بر این اساس می توان بیان نمود که به دنبال افزایش جمعیت، تغییرات کاربري اراضی از کشاورزي  دست آمد.ه ب 79/0برابر با 

  به گردشگري در محدوده مورد مطالعه افزایش پیدا کرده است.

 
 :کارسازي تغییرات کاربري اراضی که به این نتیجه رسیدنتایج این تحقیق با نتایج پژوهش مهدوي و همکاران در زمینه آش

همچنین با  ؛ها کاسته شده استگل هاي حفاظت شده در سال هاي اخیر دچار تغییرات کاربري شده اند و از سطح اولیه آنجن

به طور متوسط  نهیدر حوضه زر :پژوهش سهولی و همکاران در راستاي چشم انداز تغییرات کاربري هاي اراضی که نشان داد

 یمانیسل، و با پژوهش  مید و یمرتع یهش اراضکاو  ،باغات ی،کشت آب هاییيکاربر شیافزا يرا در راستا راتییتغ نیشتریب

 2011تا  2002 بین سال هاي :و همکاران که در زمنیه روند تخریب اراضی کشاورزي بوده و به این نتیجه رسیدند که  ساردو

همسویی  ،است افتهیکاهش کونی هاي مسبه علت افزایش کاربري درصد 46/2 زانیکشاورزي منطقه مورد مطالعه به م یاراض

 ،ي(عمدتا جهادکشاورز يرکشاورزیو غ ی کشاورزيمرتبط با امور اراض هايسازمانتواند مورد استفاده مطالعه می این نتایج دارد.

  قرار گیرد. ) هاياریو ده يبخشدار ،يشامل فرماندار ییاجرا هايبخش ،یعیمسکن، سازمان منابع طب ادیبن

  شود:زیر پیشنهاد می يراهبردها، نالودیدر شهرستان ب ي اراضیرکاربرییتغبه منظور کاهش 

تهیه طرح  -2 ،کشاورزياز کاربري اراضی کشاورزي به غیرقوانین در زمینه تغییرات غیرمجاجراي قاطع  -1

لزوم فرهنگ سازي در خصوص اهمیت بخش کشاورزي در  -3 آمایش گردشگري شهرستان بینالود

افزایش همکاري  -4جلوگیري از تخریب آن  برايتوسعه و رونق فعالیت هاي گردشگري روستایی 

در ارتباط با کاربري (جهاد کشاورزي و سازمان میراث فرهنگی و گردشگري)  نهادهاي مسئول شهرستان

  زمین.
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  منابع

 يکشاورز یاراض يکاربر رییموثر در تغ يمولفه ها لیو تحل ییشناسا ،1393 ،يعلو لیاسماع و ریاحمدپور، ام -

  .109-120صص، 5سال سوم، شماره  ،ییروستا يزیمجله پژوهش و برنامه ر ،)يشهستان سار ي(مطالعه موردییروستا

و ارزیابی  ARSو  GISبررسی تغییرات کاربري ارضی با استفاده از تکنیک هاي  ،1393 ،و همکاران امامقلی، معروف -

  .15-28 ص، ص3، شماره 5فصلنامه اکوسیستم هاي طبیعی ایران، دوره  ،اقتصادي آن در مقایسه با تغییرات هدررفت خاك

ده از سنجش از دور و با استفا یاراض يکاربر راتییتغ يمختلف آشکار ساز يروش ها یبررس ،1393 ،صالح ،یآرخ -

GIS1-13  ص، ص1، شماره 68دوره  ران،یا یعیطب ستیز طیمح ،)المی: منطقه سرابله، استان اي(مطالعه مورد.  

 ،یمجتب ان،یعیترجمه رف ،1389، يو مدل ساز ينظر يکردهایرو ن،یزم يکاربر رییتغ لیتحل يهلن، الگوها س،یاسولیبر -

  انتشارات تهران. ،مهران ،يمحمود

سنجش از دور و  کاربري اراضی در شهرستان رشت با استفاده از ارزیابی و بررسی روند تغییرات ،1388 ،، علیجعفري -

ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده  ،ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی نامه کارشناسی پایان،  Tسیستم اطالعات جغرافیایی

  .علوم و تحقیقاتانرژي، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  محیط زیست و

در  یاراض يکاربر رییتغ يریعوامل موثر بر شکل گ ،1394 ،یقربانمحمد  و احمدرضا ،يپور، محسن، شاهپور یجمال -

  .107-115  ص، ص2، شماره 29جلد  ،ياقتصاد و توسعه کشاورز هینشر، : شهرستان تنکابن)ياستان مازندران(مطالعه مورد

  1395)، ي(واحد آمار و اطالعات کشاورزياستان خراسان رضو يجهاد کشاورز -

  1395)، یاراض تیریمد -ي(واحد آمار و اطالعات کشاورزنالودیشهرستان ب ،ياستان خراسان رضو يجهاد کشاورز -

  مسکن، انتشارات سمت، تهران. يزیبرنامه ر ،1379 ،محمدرضا ،يدالل پورمحمد -

  نور تهران، تهران. امیانتشارات دانشگاه پ ،سمیو صنعت تور ایجغراف ،1374 ،محمدرضا ،یرضوان -

 ستیتوان ز یدر استان مازندران و بررس یاراض بیو تخر لیاز تبد یناش یستیز يها يناهنجار ،1375، دیسع ،یرکن -

  .رانیتهران، ا قاتیواحد علوم و تحق یارشد، دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس انیپا، آن يها ستمیاکوس یطیمح

  .1390 ،نفوس و مسکن یعموم يسرشمار -

 ریدر دشت گرمسار با استفاده از تصاو یاراض بیروند تخر یبررس ،1395 رفیعی،الهام  و سلیمانی ساردو، آذره، علی -

  .157-170 صصچهارم، شماره دوم،  جلد ،یعیبرداري از منابع طب حفاظت و بهره هینشر - ،لندست

 ص، ص1 شماره، 4 جلدی، اراض تیریمد هینشر، منطقه بم یکاربري اراض راتییروند تغ یبررس ،1395 ،سنجري، صالح -

33-22.  

 يکشاورز یسطح کشت اراض راتییچشم انداز تغ یبررس ،1393 ،اصل يقمرمحسن  و دیمج ،غالمعباس، دالور ی،سهول -

مهندسی فناوري اطالعات ، خودکار يسلول ها -مارکوف یبیرود با استفاده از روش  ترک نهیدر حوضه زر 2020در افق 

  .1-15ص ص، 3، شماره 4مکانی، جلد 

شهر در سه دهه شهرستان اسالم یو پوشش اراض يکاربر راتییروند تغ يآشکارساز، 1397شفیعی، ساناز و همکاران،  -

ص ، ص1، شماره 20، فصلنامه علوم و تکنولوژي محیط زیست، دوره GISسنجش از دور و  کیگذشته با استفاده از تکن

14-1.  
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: حوضه چهل ي(مطالعه موردGIS وRS  با استفاده از یاراض يکاربر راتییتغ یبررس ،1394 ،و همکاران صادقی اصل -

  اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزي، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون. ،استان گلستان) يچا

با استفاده از مدل  یاراض يکاربر راتییروند تغ ینیب شیپ، 1398صالحی، ناحید، اختصاصی، محمدرضا، طالبی، علی،  -

، نشریه سنجش از دور و سامانه اطالعات صفارود رامسر) زی: حوزه آبخي(مطالعه مورد CA-Markovمارکوف  رهیزنج

  .120-106 ص، ص1398، بهار 34 یاپیپشماره  - 1، شماره 10دوره جغرافیایی در منابع طبیعی، 

 میبا استفاده از مدل تصم يشهر یاراض يکاربر يسازگار یابیارز ،1389 ،یصالح نینگ و روسیس ،یشفق ن،یرام ،يغفار -

  .59-76 ص، ص4سال اول، شماره ،يو منطقه ا يشهر يمطالعات و پژوهش ها ،يفاز ارهیچند مع يریگ

با استفاده از  شهیشهرك اند یاراض يکاربر راتییتغ يآشکار ساز ،1387 ،یمیرح ریممحمود  و اریزاده، بخت یضیف -

  کشور. ي، سازمان نقشه بردار1387 کیژئومات شیهما ،گرا یش يروش طبقه بند

 ریبا استفاده از تصاو هیاروم اچهیدر زیحوضه آبر یاراض يکاربر راتییتغ یبررس ،1394 سهیال یونس زاده، و کمالی، میثم -

  .هیاروم اچهیدر يایستاد اح قیو تلف يزیر دفتر برنامه، دور از سنجش قاتیرکز تحقم ،يماهوارها

 یدر نواح يکشاورز یاراض يکاربر رییتغ ياثرات اقتصاد یبررس ،1391، و همکاران حسن ،يلنگرود یعیمط -

ص ص، 1شماره  ،ییروستا يزیمجله پژوهش و برنامه ر ،)یحسن رود بندرانزل یچارکیدهستان ل ي(مطالعه موردییروستا

23-1.  

 يشهر کرمانشاه با استفاده از طبقه بند یاراض يکاربر راتییروند تغ یبررس ،1392 ،فتحی زاد حسن و ملکی، محمد -

  هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، زاهدان. ،کوهوننی مصنوع یشبکه عصب

و  یابیارزیی، ؛ شعبان شتا2زاد  ی؛ حسن فتح1يمهدو یعل،  1393مهدوي، علی، فتحی زاد، حسن، شتایی، شعبان،  -

حفاظت شده مانشت  يها: جنگلي(مطالعه مورد یاهی/ پوشش گیاراض يکاربر راتییتغ يآشکار ساز يهاانواع روش لیتحل

  .187-210، صص 4، شماره 21، مجله علوم و فناوري چوب و جنگل، دوره المیاستان ا

 يبه مجموعه ها کردیبا رو یاراض يو کاربر یپوشش راتییتغ يآشکارساز ،1390 ،و همکاران جعفر ،یرکتولیم -

  .33-54 ص، ص79شماره  ،یانسان يایجغراف يپژوهش ها ،شهر گرگان) ي(مطالعه مورديفاز

 دیارشد)، دانشگاه شه ینامه کارشناس انیبخش سنگر رشت(پا یاراض يکاربر راتییتغ ،1379، زهرا ،یمبارک ینجف -

 .رانیتهران، ا ،یبهشت
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Analysis of Land Use Change Trends in Tourism Destination Villages during 2007-2009 

(Case Study: Binalood County) 
Introduction 
Land cover and its changes are important variables that have significant effects on the 

environment and its processes. The increase in population and the development of human 
activities in the last few decades has pushed the earth's surface. Today, due to population growth 
and the development of human settlements, the largest changes in land cover occur in villages 
with metropolitan climate. Currently, land use change is unorthodox as one of the country's 
most important problems, as most users often change without basic plans and regardless of 
environmental constraints. The assessment of land use change trends is a process that leads to 
an understanding of how people and the environment communicate. This is more important 
than sensitive areas that are directly related to the natural environment and land.  

 
Materials and Methods 
The present study is descriptive-analytic in terms of its purpose and its purpose is to collect 

data using documentary and field methods. The statistical population of the study is villages in 
Binalud County, which has the most change in usage over the recent years (from 1386 onwards). 

Based on a survey of 51 villages inhabited by Binalood, in 14 villages of the city, the use of 

more agricultural land has been carried out in recent years. It should be noted that the 
determination of the statistical society was carried out with the help of experts from the Islamic 
Revolutionary Foundation, the Agricultural Jihad in Binalud, the governorate of this city, the 
province of Torghabeh and the Shandiz district and the Dehians.  

 
discussion and Results  
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It can be seen that during the past decade, land use change in rural areas has been widespread 
and has been a fast-moving trend in the rural tourism destination of Binalood. This trend has 
adverse effects such as changes in land use patterns, increased public service costs, reduced 
agricultural land, especially gardens, increased agricultural land densities and 
commercialization, and the spread of land degradation, as well as the occurrence of numerous 
environmental problems, such as the loss of soil fertility, from The destruction of vegetation 
and animal species, the destruction of natural areas and landscapes, and the transformation of 
natural ecosystem processes, etc. Accordingly, land-use changes in rural areas have become an 
acute problem. 

There was a significant relationship (Sig. = 0,001) between the rate of increased and detached 

tissue in the studied villages with increasing connective tissue with severity of 0,93. Also, there 

was a significant inverse relationship between the increase of detached tissue and the population 
in the studied villages (Sig. = 0,026) with an intensity of -0,64. In fact, with the increase in the 

population of the tourist destination villages, the amount of change in the tissue tissue is 
reduced. Also, there is a significant direct correlation between the number of villages and the 
change in the tissue in the 10 years of the year (96-86) (Sig. = 0,007) with a severity of 0,79. In 

fact, with the increase in the population of villages, the change in their tissue texture also 
increases during the period under review. 

 
Conclusion 
Based on the overall results, the total amount of tissue in 2007 was equal to 3984936 square 

meters and in year 96 it was estimated to be 5722231 square meters and the change was equal 

to 1737295 square meters. The total amount of tissue isolated in 2007 was 233619 square meters 

and in 2009 it was estimated to be 344425 square meters, with a change of 212176 square meters. 

The results of the study of the land use change trend during 2008-2018 by village using satellite 

imagery show that in all villages, with the increase of spaces built in rural agriculture, we have 
encountered the amount of changes in the spaces built in the village of Abedeh Oliya Equal to 
14732, in the village of Zashk, equal to 17،098, in Jahraq village 32044, Hesar-e-Sorkh Village 

with 50896, Hesargelestan village with 25864, Dehno Village with 53157, Nochah Village with 

48656, and Villan village with the amount of 781829 in Square meter unit. As we can see, the 

largest area of use made in the statistical period of 85 to 95 was to the dilapidated village of 

12770 square meters. 
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