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Abstract 
In recent years, with the increasing population, there have been significant changes 
in the state of land cover, and this trend will continue in the future. Currently, 
unprincipled change of the land cover is one of the most important problems in the 
cities of the country, and many of its harmful effects may become apparent in the 
near future. This study aims to investigate the situation of land cover change in the 
outskirts of Rasht metropolis seeks to answer the questions that what are the factors 
affecting the acceleration of the process of land cover change? What are the 
strategies to slow down this process and what has been the trend of land use change 
(agriculture to residential) in Rasht city in recent years? The present study has a 
descriptive exploratory method and a qualitative approach. In order to collect the 
required information from the two methods of library studies and survey study 
through conducting interview in a semi-structured and in-depth method used. 
Findings and results in this study show that the components affecting the change of 
marginal land cover can be divided into different social, economic, physical, 
environmental and managerial categories In this regard, the migration of people 
from the surrounding villages to the city and the creation of the phenomenon of 
suburbanization and the tourist nature of Rasht and the high attraction of tourists 
and increasing the phenomenon of urban dispersion are among the most important 
factors.In general, it can be concluded that the lands on the outskirts of metropolises 
are the most important pillars of any city.In this regard, it can be said that there are 
various strategies such as allocating green taxes for land use change - promoting 
intermediate development and redefining the position of agricultural activities to 
reduce the speed of these changes, which Their timely implementation can eliminate 
or reduce the negative effects of land cover change. 
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Extended Abstract 
1.1. Introduction 
Increasing the speed of unprincipled 
exploitation of environmental resources has 
causes loss of  the balance in the ecosystem 
components of the regions and changes in 
land cover. Insufficient attention of people 
to the criteria of land use change and not 
considering the environmental potential of 
an area is the beginning of the problems 
caused by changing land cover. Urban 
management considers programs to supply 
the basic needs of residents, which generally 
leads to the loss of environmental resources 
such as land and .... Because during the 
process of preparing some programs related 
to land use, attention is not paid to the 
environmental potential of the region, 
preservation of valuable lands for the future, 
such as agricultural lands, etc. Land use 
change leads to environmental problems, 
change of animal habitat, reduction of green 
space per capita, air pollution following the 
loss of vegetation, etc. In general, according 
to the factors that have been stated, after 
identifying the factors Effective in increasing 
the speed of land cover change and land use, 
it is necessary to provide solutions to reduce 
the adverse effects of these cases. The 
present study studies the various 
dimensions of land cover change in the 
outskirts Of The  Rasht metropolises and in 
the next stage presents strategies to reduce 
the harmful effects of this change. In the 
meantime, the following questions are 
raised:What has been the trend of land use 
change (agriculture to residential) in the city 
of Rasht in recent years? What are the 
components affecting the speed of the 
process of changing the coverage of lands? 
What are the appropriate strategies to 
reduce the speed of land cover changes and 
preserve agricultural lands? 
 

1.2. Research Methodology 
The present research is descriptive-
exploratory in terms of research method and 
has a qualitative approach. In order to 
collect the required information, two 
methods of library studies and survey study 
were conducted through semi-structured 
interviews. The interview was semi-
structured in such a way that a number of 
basic questions were fixed among all 
interviewees and other questions were 
asked according to the interview process. In 
the first stage of this research, based on 
library studies, it examines theoretical 
sources in the field of land use, and the next 
stage, includes a semi-structured interview 
with experts in the relevant field. The 
sampling method and selection of 
interviewees and participants is snowball 
and the number of interviewees is 12 people. 
The analysis of the research findings has 
been done in the form of three-step open 
coding, including coding, identifying the 
categories, and finally the main categories of 
the research. Creswell qualitative evaluation 
method has been used to evaluate the 
reliability of the data obtained from the 
interviews. 

1.3. Research Findings 
The speed of the process of changing the use 
of agricultural lands in the study area 
(suburbs) has been increasing rapidly. Many 
of the new constructions in the northern 
parts of the city are low-density and 
scattered, which contributes to the 
horizontal expansion of the city and its 
negative consequences, such as the 
destruction of agricultural land and the ille 
gal development of suburban settlements. 
Studies show that the physical changes in 
the city have been mainly in the northern 
and then southern areas, and most of these 
agricultural lands have become residential 
areas.One of the reasons for the expansion 
of Rasht metropolis in the northeast 
direction is the lack of topographic 
restrictions and better environmental 
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conditions, so that access to natural 
landscapes and favorable weather 
conditions and the presence of tourist 
attractions in these areas has increased the 
tendency to build villas. Also, in recent years, 
due to the location of Mehr housing in the 
southwest of Rasht, the value of land in this 
area has increased and access to 
infrastructure in this area has made the 
southern area of Rasht a suitable 
environment for immigrants. And these 
factors themselves have become a reason to 
increase the development process in this 
direction. The components that affect the 
speed of change of marginal land cover are 
mainly related to the role, nature and 
performance of a city. The mentioned 
components can be divided into different 
social, economic, physical, environmental 
and managerial categories. In order to 
reduce the adverse effects of the identified 
factors, strategies such as allocating green 
tax for land use change in order to reduce 
the tendency to land use change- Identify 
uses that produce food value (within the 
ecological potential of the land: agricultural 
and horticultural, etc.) of the region And 
determining the direction of development 
with the least harm to these activities - 
determining and implementing the criteria- 
Promoting intermediate development and 
preventing the horizontal growth of cities - 
Appropriate spatial distribution of 
population - Redefining the position of 
activities related to agriculture and culture 
for sustainable development. 

1.4. Conclusion 
As the population grows and the desire for 
urbanization expands, the tendency of rural 
residents to migrate to the city intensifies. 
Due to the high cost of land and housing 
construction in the central areas of Rasht 
metropolis, the problem of urban 
marginalization has arisen and causes a 
change in land cover in marginal areas .In 
these places, the existing lands, which are 

often suitable for agriculture, have been 
turned into residential areas and many 
Existing lands are being turned into built-up 
lands. There is a cross point of this factor 
and some people, due to better access to 
natural landscapes on the outskirts of the 
city, build villas in these areas and change 
the land cover. The tourist nature of Rasht is 
very effective in intensifying this factor. 
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 چکیده
با افزایش روزافزون جمعیت تغییرات بارزی در وضعیت پوشش زمین به در سال وجود های اخیر 

آینده نیز ادامه خواهد  آمده  و این روند در  داشت. در حال حاضر تغییر پوشش غیراصولی است 
آثار زیاناراضی یکی از مهم از  بار آن ترین معضالت موجود در شهرهای کشور است که بسیاری 

آینده ای نزدیک عینیت پیدا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت تغییر  ممکن است در 
کالن حاشیۀ  در  اراضی  بهپوشش  رشت  س شهر  این  به  پاسخ  مؤلفهدنبال  که  است  های ؤاالت 

تأثیرگذار بر افزایش سرعت روند تغییر پوشش اراضی حاشیه شهری کدامند و چه راهبردهایی جهت 
کاهش سرعت این روند وجود دارد و روند تغییرات کاربری زمین (کشاورزی به مسکونی) در شهر  

اکتشافی و دارای    -است. تحقیق حاضر از جهت روش، توصیفیهای اخیر چگونه بودهرشت در سال
ای و مطالعۀ نیاز از دو روش مطالعات کتابخانهمنظور گردآوری اطالعات موردرویکرد کیفی است. به

ها و  است. یافتهساختار یافته و عمیق استفاده شدهروش نیمهبه  پیمایشی از طریق انجام مصاحبه
نشان پژوهش  این  در  مؤلفهنتایج  که  است  این  تأثیرگدهندۀ  اراضی  های  پوشش  تغییر  بر  ذار 

تقسیم  محیطی و مدیریتی قابلهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، زیستای در دستهحاشیه
نشینی  حاشیه  هستند در این خصوص مهاجرت افراد از روستاهای پیرامون به شهر و ایجاد پدیدۀ 

ترین ش شهری جزء مهمماهیت توریستی شهر رشت و جذب باالی گردشگر و افزایش پدیدۀ پراکن
ترین  شهرها از مهمتوان نتیجه گرفت که اراضی موجود در حاشیۀ کالنعوامل هستند. در مجموع می

شوند و با توجه به سیر صعودی تغییر کاربری اراضی، ارائۀ راهبردها و ارکان هر شهر محسوب می
می ضرورت  متنوع  میراهکارهای  راستا  همین  در  راهبیابد.  گفت  همچون  توان  گوناگونی  ردهای 

کاربری   تغییر  برای  مالیات سبز  توسعۀ میاناختصاص  فعالیت ترویج  بازتعریف جایگاه  و  های افزا 
تواند  ها میموقع آنمرتبط به کشاورزی جهت کاهش سرعت این تغییرات وجود دارند که اجرای به

 بر رفع و یا کاهش آثار سوء و منفی تغییر پوشش اراضی مؤثر باشد.

 کلیدواژه ها: 
تغییر پوشش اراضی، پژوهش  

ای، شهر  کیفی، اراضی حاشیه
 رشت
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 مقدمه ١
بهره  سرعت  منابع  افزایش  از  غیراصولی  برداری 

اجزای   در  تعادل  خوردن  برهم  سبب  محیطی 
است.  اکوسیستم مناطق و تغییر پوشش اراضی شده 

زیرا توجه ناکافی افراد به ضوابط تغییر کاربری اراضی  
گرفتن  و   سرآغاز  نادیده  منطقه  یک  محیطی  توان 

است اراضی  پوشش  تغییر  از  ناشی  از    .مشکالت 
رهای جهان در حال توسعه،  طرف دیگر در اکثر شه

ها یک  نشده در حاشیۀ آن گسترش سریع و کنترل 
رود و در بسیاری از موارد،  ویژگی عادی به شمار می 

سرعت در  این نواحی پیرامون شهری هستند که به 
رشد   (حال  رشد  Hashim et al.,2022:1هستند   .(

سریع   شهرنشینی  به  منجر  شهری  زمین  ارگانیک 
شود.  نمی   ١ULUEاً منجر به بهبود  شود، اما لزوممی
ویژگی به و  توسعه  چرخۀ  مراحل  کلی،  های  طور 

منابع   مواهب  نظر  از  خاص  شهرهای  جغرافیایی 
اجتماعی ساختار  و  سطح  -طبیعی  در  اقتصادی 

ULUE  ) شهرهای مبتنی بر منابع مهم استSong  
et al., 2022:2 .( 

تأمین   جهت  مواقع  چنین  در  شهری  مدیریت 
گیرد هایی را در نظر می ولیۀ ساکنین، برنامه نیازهای ا

که عموماً سبب اتالف منابع محیطی همچون زمین  
می  از  و...  برخی  تهیۀ  فرایند  طول  در  زیرا  شود. 

های مرتبط با کاربری اراضی به توان محیطی  برنامه
آینده همچون  های باارزش برای  منطقه، حفظ زمین

نمی زمین توجه  و..  کشاورزی  نهایت  شودهای  در   .
توان اظهار کرد که بسیاری از تغییرات کاربری و  می

پوشش اراضی که بر اثر رشد جمعیت و توسعۀ افقی  
عدم  شهری،  شهرها،  درست  مدیریت  وجود 

)Kukulska-Kozieł et al.,2019:2-3  شرایط  (
)، پویایی فضایی  Shorabeh et al., 2022:2(  اقلیمی

اجتماعی  )  Hashim et al.,2022:1سیاسی(-و 
می و...به پایداری  آید،  وجود  اصول  به  توجه  بدون 

می  آینده  در  موضوع  این  و  ایجاد  بوده  تواند سبب 
 های کشاورزی شود.  مشکالتی همچون کمبود زمین

 
1 Urban land use efficiency 

که  مسأله  این  به  توجه  از  با  یکی  گیالن  استان 
قطب مهم حفظ  ترین  است،  کشور  کشاورزی  های 

ی مرکز استان  اهای کشاورزی در مناطق حاشیهزمین
و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و توجه به مسائل  
اهمیت   حائز  بسیار  موضوع  این  پیرامون  نکات  و 

به  اراضی  کاربری  تغییر  اراضی  است.  خصوص 
محصوالت   از  بسیاری  خروج  سبب  کشاورزی 

تولیدی کشور می  از حوزۀ  این در  کشاورزی  و  شود 
که  است  اصلی حالی  از  یکی  گیالن  ترین  استان 

کنندگان محصوالت کشاورزی (برنج، چای و...)  تأمین
بین  و  ملی  سطح  می در  محسوب  با  المللی  و  شود 

ای ادامۀ روند موجود و کاهش سرانۀ اراضی حاشیه
بخش زیادی از افراد شاغل از چرخۀ اشتغال خارج  
شده و در پی آن مشکالت اقتصادی و اجتماعی و...  

به می فراوانی  عدموجود  کشاورزان  آید.  از  حمایت 
فراوری   و  تولید  فرایند  باالی  هزینۀ  و  محلی 
محصوالت کشاورزی نیز در کاهش انگیزۀ کشاورزان  
تأثیرگذار   بسیار  زمین  فروش  و  فعالیت  ادامۀ  برای 

است. بنابراین جهت کاهش این اثر منفی توجه  بوده 
آنان   به  مربوط  امکانات  توسعه  و  کشاورزان  به 

های  دیگر با توجه به پتانسیلاست. از سوی  الزامی
صنعت   حوزۀ  در  رشت  شهرستان  در  موجود 

عدم  حاشیهگردشگری  اراضی  حفظ  به  ای  توجه 
های فراوانی شود. عکس  تواند سبب ایجاد چالش می

باالی   ظرفیت  و  است  صادق  نیز  موضوع  این 
فعالیت  در  رشت  و  شهرستان  گردشگری  های 

می توریست  توسعۀ  پذیری  تحقق  سبب  تواند 
اقتصادی شود البته رسیدن به این مهم در گرو حفظ  

حاشیه  اراضی  ضرورت کاربری  به  توجه  و  و  ای  ها 
رو در این مسیر است. هیچنین یکی  های پیش چالش 

های آینده از  مندی نسل از اصول توسعۀ پایدار بهره 
موجود   اراضی  حفظ  واقع  در  است.  ملی  منابع 

ی است  جهت ایجاد عدالت بین نسلی نیز ضرور به
بهره  غذایی  و  تولید  منابع  و  زمین  از  اصولی  برداری 
تغییر الزامی شده،  عنوان  موارد  بر  عالوه  است. 

مشکالت   ایجاد  به  منجر  اراضی  کاربری 
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جانورانمحیطیزیست  زیستگاه  تغییر  کاهش  ،   ،
سرانۀ فضای سبز، ایجاد آلودگی هوا در پی از بین  

 شود.  رفتن پوشش گیاهی و... نیز می

عمومی هم آمار سرشماری  طبق  و   چنین  نفوس 
سال   استان ٩٥مسکن  مراکز  بین  در  رشت  ها  ، 

عنوان دومین مرکز استان مهاجرپذیر کشور اعالم  به
اوج  شده نقطۀ  موضوع  این  به  توجه  با  است. 

در  دلیل بحران آب و تغییرات اقلیمی ها ( به مهاجرت 
کاربری در   تغییرات  پی آن  در  و  نقاط کشور)  سایر 

به کمبود تحقیقات    هر رشت ش توجه  با  لذا  است. 
کاربری   تغییرات  بحران  خصوص  در  گرفته  صورت 

حاشیه و  اراضی  کشور  شمالی  نقاط  در  شهر  ای 
همچنین خطر کاهش منابع تأمین غذایی و افزایش  
دید   زاویه  با  پژوهشی  انجام  غذایی  امنیت  تهدید 

 تحقیق حاضر ضروری است. 

است  ی که بیان شده در مجموع با توجه به عوامل 
سرعت   افزایش  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  از  پس 
راهکارهایی   ارائۀ  اراضی،  کاربری  و  پوشش  تغییر 
است.   موارد ضروری  این  اثرات سوء  کاهش  جهت 
پژوهش حاضر ابعاد مختلف وضعیت تغییر پوشش  

شهر رشت را مطالعه نموده و  اراضی در حاشیۀ کالن 
هایی جهت کاهش آثار  در مرحلۀ بعد به ارائۀ راهبرد 

میزیان  تغییر  این  از  حاصل  این  بار  در  پردازد. 
می استزمینه مشارکتی  رویکرد  از  سبب  فاده  تواند 

در این میان  افزایش مشروعیت فرایند پژوهش شود.  
می  مطرح  سؤاالت  کهاین  تغییرات   شوند  روند 

کاربری زمین (کشاورزی به مسکونی) در شهر رشت  
سال  چگودر  اخیر  بوده های  های  مؤلفه  است؟نه 

پوشش   تغییر  روند  سرعت  افزایش  بر  تأثیرگذار 
راهبرد  کدامند؟  شهری  حاشیۀ  مناسب  اراضی  های 

برای کاهش سرعت تغییرات پوشش زمین و حفظ  
با مروری بر    مقالهاراضی کشاورزی کدامند؟ در این  

مفاهیم پایه و کلیدی بحث همچون تغییرات کاربری  
  داده های مطرح شده در باال پاسخ اراضی به پرسش 

 شود. می

 
1 Afrakhteh  &  Hajipour., 2013: 162 

 مبانی نظری  ۲
برنامه تکامل  روند  وجود  ضرورت  با  شهری  ریزی 

شناسی الگوهای آتی کاربری اراضی  توجه به آسیب 
جامعۀ شهری   روزافزون  برای حل مشکالت  شهری 

ا یافتهفزون اهمیت  (  تری   Jafari etاست 
al.,2020:3  .(مدت،  به بلند  انسانی  توسعه  دنبال 

به   طبیعی  گیاهی  پوشش  از  زمین  سطح  بیشتر 
است  های مختص استفاده انسان تبدیل شده کاربری 

)Mitsuda etal.,2011:118  پیامدهای از  یکی   .(
گسترش شتابان مادرشهرها به ویژه در نیم قرن اخیر  

شهری   بهخزش  که  در  است  شهر  گسترش  معنی 
دارد   منفی  بار  نیز  غالباً  که  است  پیرامونی  نواحی 

پور  حجی  و  و  ١٦٢:  ٢٠١٣،  ١(افراخته  شهرها   (
جهت برخورداری از افزایش جمعیت  شهرها بهکالن 

متقابل تأثیرات  نیز  عملکردی،  و  روابط  و  فضایی 
عمده  تغییرات  و  دگرگونی  نواحی  همواره  بر  را  ای 

(ظاهری پیرامونی خود تحمیل می  ).  ١:  ٢٠٠٨،  ٢کنند 
اهمیت   از  زمین  از  پایدار  استفادۀ  راستا  همین  در 

نظر می  ما در  زیرا  که  حیاتی برخوردار است  گیریم 
چگونه نیازهای جمعیت در حال رشد را با تمایل به  

محیط  و  طبیعی  منابع  از  خود  حفاظت  زیست 
ه همین جهت  ب  ).Lovell.,2012:2515( متعادل کنیم

نه زمین  یک  کاربری  بلکه  محلی  موضوع  یک  تنها 
است جهانی  و  Foley et al,2005:570(  موضوع   (

) دارد  پویا  و  فضایی  حالتی   ,Aspinall & Hillذاتاً 
انجام 2008:5 مطالعات  اکثر  منفی  )  اثرات  شده 

نشان   را  پایدار  توسعۀ  بر  شهرنشینی  گسترش 
های  دادن زمین  ها از دست ترین آن اند که مهم داده 

طبیعی،  حفاظت  منابع  دادن  دست  از  شده، 
قابلعدم  تغییرات  ایجاد  و  فضایی  در  تعادل  توجه 

است چشم شهری   & Dadashpoor(   انداز 
Salarian.,2020:594(    منظور همین  شناسایی  به 

آینده  پتانسیل  توسعه  برای  زمین  طریق  های  از 
تار  بررسی اثرات تغییر کاربری ادوار گذشته بر ساخ

 Jordan)انداز کنونی در تحقیقات اکولوژیکی (چشم

2 Zaheri 
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شهرها (مطالعۀ موردی:  بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پوشش اراضی حاشیه کالن . احمدی زهرا  گلپور،  مریم کاویانی،  ریحانه پور،ساالری  اکبر علی
 رشت) شهر 

et al., 2005:120; Skalos et al., 2011:427    برای
برنامه  سناریوهای  منطقهدرک  و  محلی  ای ریزی 

خصوص که جوامع سعی  ای دارد. بهاهمیت فزاینده 
محیطی ناشی از استفاده  دارند از مشکالت زیست 

) کنند  اجتناب  آینده  در  زمین   Westervelt etاز 
al.,2011:79  .(  ،شهر فضایی  توسعۀ  تبعات  از  یکی 

زمین  کاربری  تدریجی  وتغییر  شهر  اطراف  یا   های 
این مسأله  زمین پیرامونی است که  های روستاهای 

باالخص در روستاهایی که در حوزۀ نفوذ شهر قرار  
. ) ١٨٢:  ٢٠٠٨اند بیشتر مشهود است (ظاهری،  گرفته

وضعیت که  آنجایی  از    از  متشکل  قطعات  کاربری 
اجبار توان آن را به منافع مالکان متعدد آن است، نمی 

که   کاری  اما  داد  ساختار  تغییر  مطلوب  کاربری  به 
توانیم انجام دهیم تشویق مالکان برای حفظ نوع  می

های سیاسی و  کاربری زمین توسط توسعۀ استراتژی
آگاهی دادن دربارۀ مشکالت اجتماعی تغییرات بدون  

.  )Mitsuda etal.,2011:117( ها استریزی آن برنامه
از   اراضی  کاربری  و  زمین  پوشش  تغییرات  بررسی 

که  گذشته بوده  مطرح  زمین  سطح  در  دور  های 
شود، نخست تغییراتی  معموالً به دو صورت ایجاد می 

وسیلۀ عوامل طبیعی نظیر فرسایش و  است که به
تغییراتی است  شوند و نوع دوم  وقوع سیالب حاد می 

افتد. تغییر در کاربری  دست انسان اتفاق می که به
 زمین حاکی از رفتار انسان در استفاده از زمین است

) Verburg etal., 2004:310(.    در اکثر نقاط جهان
اصلی فعالیت از  انسانی  بر  های  مؤثر  عوامل  ترین 

بوده  اراضی  کاربری  و   استتغییرات  (کرباسی 
عوامل غیرطبیعی تأثیرگذار بر   )  ١٠٠:  ٢٠١٥  ،١همکاران 

نفوذ   حوزۀ  روستاهای  اراضی  کاربری  تغییرات 
می کالن  را  اجتماعی،  شهرها  اقتصای  ابعاد  در  توان 

زیست  فضایی،  مدیریتی  کالبدی،  و  محیطی 
توپوگرافی  دسته محدودیت  نبود  کرد.  بندی 
کالن قابل حدفاصل  توسعۀ  توجه  روستا،  و  شهر 

محدودیت زیرساخت  و  پشتیبانی ها  یا  های  ها 
)، ارزانی زمین و  Mitsuda et al.,2011:117( سیاسی

نواحی  در  کالن مسکن  پیرامونی  زمینۀ های  شهر 
 

1 Karbasi  
2 Salaripour 

و   دالالن  هجوم  و  مهاجرت  تشدید  برای  مناسبی 
کاربری زمین  بورس  نهایت تشدید تغییر  بازان و در 

عالوه بر موارد    ).٤:  ٢٠٠٨(ظاهری،   استفراهم آورده 
کامل طرح م ذکر شده، عد (طرح  تحقق  های موجود 

مهم  از  یکی  نیز  زیرعلت جامع)  مدیریتی  های  ترین 
است. محورهای  تأثیرگذار بر تغییرات کاربری گسترده 

متعددی همچون ضعف نظام مدیریتی در گسترش  
این مسأله دخالت دارند. در این راستا در خصوص  

یکپارچه میعدم  اولویت  وجود مدیریت  به در  توان 
توازن بین مسؤولیت  گرفتن منافع شخصی، عدمقرار 

های شهری و همچنین نوعی خودمحوری در  سازمان
سازمان اشاره  بین  شهری  مدیریت  در  دخیل  های 

ها  یکپارچگی سازماننمود که این عامل منجر به عدم
ادامۀ    ). ١٠:  ٢٠٢٢و همکاران ،    ٢پور است (ساالری شده

ضاد و تعارض  تواند منجر به افزایش تاین روند می 
 منافع میان مردم و مدیریت شهری شود. 

فعالیت تغییر  سبب  نیز  جمعیت  های  تغییر 
اقتصادی شده و نقطه آغاز تغییر کاربری اراضی به  

). در نتیجه به    Geist etal.,2002:144رود (شمار می 
مکان از شهرهای  بومیان برای نقل واسطۀ تمایل غیر
اقامتگاه  به  برابزرگ  فصلی  " های  ایجاد  های  خانه ی 

سمت  های دور از شهر، این مناطق به" در زمیندوم 
اند  گرایش پیدا کرده  هاالگوی اسکان ویالی خانواده 

)Adamiak.,2016:97.(    شده عنوان  موارد  بر  عالوه 
هم می گفت  اقتصاد،  توان  و  جمعیت  رشد  با  زمان 

اراضی  زمین به  شدن  تبدیل  حال  در  مولد  های 
د، نتیجۀ این فرایند تغییرات گسترده  انغیرکشاورزی 

در پوشش و کاربری زمین بود که به تشدید مسائل  
دهه زیست  در  و  محیطی  شد  منجر  اخیر  های 

آب  و  خاک  آلودگی  و  فرسایش  از  تخریب،  وهوا 
:  ٢٠١٤و همکاران،    ٣اند (براتی ترین این مسائل اساسی

همین  )  ٦٤٠ ویژگی دلیل،  به  های  حفظ 
محیطی این مناطق حیاتی  زیست   شناختی وزیبایی 

است، زیرا برای ساکنان بسیار ارزشمند است و برای  
دارد   بسیاری  اهمیت  گردشگری  صنعت  موفقیت 

3Barati  



 
 

232 

 . ۲۴۷تا  ۲۲۵ صفحات .۱۴۰۱ زمستان  .۳۳ شماره .۹ دوره

 

شهرها (مطالعۀ موردی:  بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پوشش اراضی حاشیه کالن . پور، ریحانه کاویانی، مریم گلپور، زهرا احمدیاکبر ساالری علی
 شهر رشت) 

)Roebeling etal.,2007:712    .( که  تمامی اقداماتی 
رعایت   بدون  گیرد  انجام  باغی  و  زراعی  اراضی  در 

نحوی که مانع از تداوم  ضوابط و مقررات مربوطه به 
بهره   تولید شود  و  کشاورزی  استمرار  و  برداری 

می به شمار  به  کاربری  تغییر  مصادیق  آید  عنوان 
کشاورزی شهری از زمانی    ).١١٤:  ١٣٩٤،  ١(کاللی مقدم 

است و اغلب  اند وجود داشتهکه شهرها شکل گرفته
عنوان یک گزینۀ ضروری برای بهبود امنیت غذایی  به

تکام شهرها  ساکنان  معیشت  از  حمایت  ل  و 
(یافته بودن  Lovell.,2012: 2504است  باال   .(

درآمدزایی  هزینه و  کشاورزی  محصوالت  تولید  های 
با دیگر فعالیت   کم و  بخش کشاورزی در قیاس  ها 
عدم به و  خدمات  بخش  و  خصوص  جاذبه  ایجاد 

این   برداران  بهره  برای  معنوی  و  مادی  کافی  انگیزه 
به را  کشاورزان  تمایل  فعالیبخش،  های  ت استمرار 

داده  کاهش  مقدم،  کشاورزی  (کاللی  :  ٢٠١٥است 
جریآن   ).١١٤ شدت  نیز  کالبدی  حوزه  بین  در  های 

می  شدت شهری  و  تغییر  بر  تأثیرگذار  نقش  تواند 
کاربری اراضی و تعیین و انتخاب مکان داشته باشد  

ترین  از جمله مهم   ).١٨٩:  ٢٠١٧و همکاران،    ٢(موسوی 
اراضی   کاربری  تغییر  باعث  که  کالبدی  عوامل 

می  زمینکشاوزی  از  شوند،  کمتر  شیب  با    ۱۵های 
به  متغیر درصد  دو  توسعه  بالقوه  مناطق  عنوان 

عنوان پتانسیل  نقل و تراکم بهو فضایی شبکه حمل
عدم  همچنین  و  منطقه  در  وجود  توسعه 

ف شناسایی  های مختلهای طبیعی در الیهمحدودیت 
 .)Dadashpoor& Salarian.,2020:597 اند (شده

می  مجموع  از  در  متعددی  تبعات  گفت  توان 
گسترش نابسامان شهرها در ابعاد مکانی فضایی بر  

ترین آن  شود که از مهم مناطق پیرامونی مترتب می 

اراضی  می پوشش  و  کاربری  در  تغییرات  به  توان 
افراخته، حجی  محدوده عرفی این مناطق اشاره کرد (

دهد که روند  ها نشان می ). بررسی ١٥٩:  ٢٠١٣،  ٣پور 
، باغی و جنگلی بسیار  تغییر کاربری در اراضی زراعی 

گرفته رشت  شدت  شهرستان  در  مثال  برای  است 
ماهواره  تصاویر  اطالعات  سال براساس  طی  های  ای 

هکتار از اراضی زراعی که    ٣٥٠٤٢معادل    ١٣٩٢-١٣٨٢
زمینمستعد تغییرکاربری  هترین  بوده  ای شهرستان 

). در همین راستا  ١١٤:  ٢٠١٦است (کاللی مقدم،  داده 
فرا نقش  مطالعات  بر  شده  انجام  تحلیلی 

ریزی فضایی  های استفاده از زمین و برنامهسیاست
فزایندهبه اصلی  عامل  تغییر مثابۀ  مختلف  های 

تأکید کرده  ( کاربری زمین   ,.Hersperger et alاند 
پی )2018:32 شک  بدون  تغییر .  اثرات  به  بردن 

کاربری بر محیط فیزیکی و اجتماعی، یکی از عوامل  
افزایش انجام مطالعات و در پی آن ارائۀ راهکارهای  

زمین از  بهینه  رها شده استفادة  و  بایر  و  های  است 
می  نیز  راهکارها  این  تحلیل  و  به  تجزیه  تواند 

سیاست برنامه یا  و  اریزی  زمینة  در  راضی  گذاری 
ای و محلی کمک  کشاورزی در سطح ملّی و منطقه
همکاران،   و  (براتی  کند  این  )٦٤٠:  ٢٠١٦شایانی   .

کمک   ما  به  که  چرا  دارند  زیادی  اهمیت  مطالعات 
چشم می مدت  بلند  پویایی  تا  و  کنند  اندازها 

 ها و همچنین تغییرات کاربری در سیستم بینیپیش 
) کنیم  درک  را  شهری   Skokanová et زمین 

al.,2012:88 ( 

تحقق   راستای  در  و  ذکرشده  موارد  به  توجه  با 
هدف پژوهش نیاز به مروری بر مفاهیم پایۀ پژوهش  

ساختار   –  ۱در این راستا در شکل شماره  وجود دارد. 
 است. پژوهش حاضر طرح شدهمفهومی  

 

 

 
1Kalali Moghadam  
2Mousavi  

 
3Afrakhteh, Hajipour., 2013: 159 
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شهرها (مطالعۀ موردی:  بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پوشش اراضی حاشیه کالن . احمدی زهرا  گلپور،  مریم کاویانی،  ریحانه پور،ساالری  اکبر علی
 رشت) شهر 

 
 مرور نظری پژوهش   ی ساختار مفهوم   ١شکل  

 

 پیشینۀ پژوهش ٣
کاربری   پوشش  تغییر  زمینۀ  در  متعددی  مطالعات 
اصلی   عوامل  و  تغییرات  روند  بررسی  و  اراضی 

  ١است که در جدول شمارهتأثیرگذار بر آن انجام شده 
 است.ها اشاره شدهترین آن به برخی از مهم 

 
 پیشینه پژوهش  ١ جدول شماره 

 ها یافته پژوهش

جعفری و  
همکاران  

)٢٠٢٠( 

شهر تبریز با  جعفری و همکاران در پژوهشی به نام آینده پژوهی تغییرات کاربری اراضی شهری در کالن
استفاده از اسناد فرادرس و پرسشنامه به این نتیجه رسیدند که رشد و توسعه شهری وابستگی 

های توسعه شهری گسترش بازار مسکن روابط تولیدی حاکم ادی غالب شهر طرحاقتصادی نقش اقتص
انباشت سرمایه تغییر عملکرد شهری بازساخت اقتصادی قیمت اراضی و مهاجرند به ترتیب بیشترین  

 شهر تبریز داشتند. گذاری را بر تغییر کاربری اراضی در کالنتأثیر

و  غالمی
همکاران  

)٢٠١٥ ( 

در پژوهشی به نام بررسی تأثیر افزایش جمعیت بر میزان تغییر کاربری اراضی به  و همکاران غالمی
های هوایی پرداختند.  های مختلف در سه دوره مختلف با استفاده از عکسبررسی روند تغییرات کاربری

درصد   ۹۵ها در سطح مطالعه به این نتیجه رسیدند که افزایش جمعیت برکلیه کاربریدر پژوهش مورد
هوای منطقه  واست با توجه به شتاب افزایش جمعیت و شرایط مناسب آبیر معنی داری داشتهتغی

های مرتبط  موفقیت برخی از طرحجهت احداث ویال بیشتر شده و در نتیجه عدمبومیمهاجرت افراد غیر
 است. با بخش جنگل مشاهده شده

عوامل مؤثر بر تغییر پوشش کاربری اراضی حاشیه 
هاکالن شهر 

اقتصادی اجتماعی کالبدی

برنامه ریزی در زمینه اراضی شهری

شناسایی راهکار
های کاهش سرعت تغییر کاربری 

زیست محیطی مدیریتی

طبیعی

انسانی
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شهرها (مطالعۀ موردی:  بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پوشش اراضی حاشیه کالن . پور، ریحانه کاویانی، مریم گلپور، زهرا احمدیاکبر ساالری علی
 شهر رشت) 

بیگ و  
همکاران  

)٢٠٢٢( 

های آینده  بینیزیابی تغییرات کاربری اراضی پوشش زمین و پیشبیگ و همکاران در پژوهشی به نام ار 
برای سالنگور، مالزی با استفاده از سیستم اطالعاتی و سنجش از   CA-ANNسازی با استفاده از شبیه

های آتی در سالنگور را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که پوشش  و روند LULCدور تغییرات 
 است. طور چشمگیری تغییر کردههای انسان زایی بهبه دلیل فعالیت) LULCکاربری اراضی (

گلدستین و  
همکاران  

)٢٠١٢( 

خدمات در تصمیمات کاربری زمین  -گلدستین و همکاران در پژوهشی به نام ادغام مبادالت اکوسیستم
ریزی  محیطی و مالی هفت سناریو برنامهبه ارزیابی پیامدهای زیست InVESTبا استفاده از نرم افزار 

ایی،  شامل استفاده متضاد از زمین ترکیباتی از جمله مواد اولیه سوخت زیستی، محصوالت غذ 
جنگلداری، دامداری و توسعۀ مسکونی پرداختند که همۀ سناریوها مثبت بود و بازده مالی نسبت به  

دهد چگونه اطالعات  تر، رویکرد این پژوهش نشان میطور گستردهوضعیت موجود بازده منفی. به
 گیری محلی برای استفاده از زمین کمک کند.تواند به تصمیممی

وسترولت و  
همکاران  

)٢٠١١( 

بینی رشد شهرها به ارزیابی اثرات  وسترولت و همکاران در پژوهشی به نام یک روش فوری جهت پیش
)، RUGای (ها با مدل رشد شهری منطقهمحیطی و اجرای مدیریت رشد بلند مدت برنامهزیست
طقه  توسعه برای ارزیابی و جذابیت نسبی یک مکان معین برای رشد شهری در یک من قابلمکانیزمی
انداز شطرنجی بر  زند جاذبه توسعه برای هر مکان در یک چشمدهد. این مدل تخمین میارائه می

ها و آمایش طبیعی  ها، بزرگراههای توسعه، مانند توسعه متراکم موجود، جادهاساس مجاورت به جاذبه
 سرعت کالیبره کرد و تقریباً در هر کشوری اجرا کرد.توان بهرا می RUGاطالعات 

 

بررسی  مطالعات  اکثر  اشتراک  بر  نقطۀ  تأکید  شده 
کمی   داده روش  بوده و  متنی  پژوهش  های  است. 

حاضر عالوه بر تمرکز بر روش کیفی و اکتشافی به  
پردازد  های متنی و تصویری (نقشه) نیز می ادغام داده 

و در حالی که اکثر تحقیقات اخیر تغییرات کاربری  
نمایند،  روستایی مناطق شمالی را بررسی می در نقاط  

تغییرات   بر  مؤثر  عوامل  بر  حاضر  تحقیق  توجه 
 ای شهر رشت است. کاربری در نقاط حاشیه 

دهندۀ  از طرف دیگر، بررسی مطالعات فوق نشان 
کاربری  اتفاق تغییرات  روند  افزایش سرعت  بر  نظر 

شده  های عنوان اراضی است و در هر یک از پژوهش 
به ماهیت و موضوع تحقیق عوامل مؤثر بر    با توجه

است. یکی از  افزایش سرعت این روند بررسی شده 
های موجود در برخی مطالعات، تمرکز بر یک  نارسایی 

(کالبدی مشخص  و    - بعد   (... و  اجتماعی 
شمولی ابعاد گوناگون در طی  نگری و همه جامععدم 

کاربری   تغییرات  بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  فرایند 
کالن منا حاشیۀ  بوده طق  انجام  شهرها  لذا  است. 

بررسی   به  جدید  نگاهی  با  که  نوآورانه  پژوهشی 
 یابد. عوامل ذکرشده بپردازد ضرورت می 

 روش تحقیق ٤
تحقیق  روش  جهت  از  حاضر  توصیفی پژوهش   ،–
است کیفی  رویکرد  دارای  و  منظور به   .اکتشافی 

مورد  اطالعات  مطالعات گردآوری  روش  دو  از  نیاز 
مصاحبۀ  بخانه کتا طریق  از  پیمایشی  مطالعۀ  و  ای 

شدهنیمه انجام  مصاحبۀ ساختاریافته  است. 
به نیمه از  گونهساختاریافته  تعدادی  که  بوده  ای 

مصاحبه تمام  بین  بنیادی  ثابت  شونده سؤاالت  ها 
بوده و سایر سؤاالت مطابق با روند مصاحبه پرسیده  

عات  شد. در مرحلۀ اول این پژوهش براساس مطال
ای به بررسی منابع نظری در حیطۀ کاربری  کتابخانه 

مصاحبۀ  بعد،  مرحلۀ  و  پرداخته  اراضی 
یافته با متخصصین و خبرگان در حوزۀ  ساختارنیمه

گیری و انتخاب  گیرد. روش نمونه مربوطه را در بر می 
مشارکت مصاحبه و  صورت  شوندگان  به  کنندگان 

تعداد مصاحبهگلوگه و  بوده  نفر    ۱۲ان  شوندگبرفی 
سازمان   نماینده  با  نیز  مصاحبه  اولین  است. 

شده وراه انجام  رشت  تحلیل  شهرسازی  است. 
باز سه  یافته کدگذاری  به صورت  نیز  پژوهش  های 

ها و  ای شامل کدگذاری، مشخص کردن مقولهمرحله
است.  های اصلی پژوهش انجام شدهدرنهایت مقوله 
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شهرها (مطالعۀ موردی:  بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پوشش اراضی حاشیه کالن . احمدی زهرا  گلپور،  مریم کاویانی،  ریحانه پور،ساالری  اکبر علی
 رشت) شهر 

داده  اتکاپذیری  بررسی  از جهت  حاصل    های 
صورت مصاحبه کیفی  های  ارزیابی  روش  گرفته 

است. کرسول برای نیل به  شدهکار برده  کرسول به  
را   راهبرد  هشت  کیفی  پژوهش  روایی  یا  اعتبار 

انتها تذکر می پیشنهاد می  البته در  دهد که  کند که 

دست  کیفی  رعایت  پژوهش  هر  در  راهبرد  دو  کم 
یجاد کند.  قبول اتواند برای پژوهش، اعتباری قابل می

اند  عنوان شده   ۲هشت راهبرد که در جدول شماره
 عبارتند از:

 
 ها اتکا پذیری یافته   - ٢جدول شماره  

مدت پژوهشگر با فضای پژوهشی و مشاهدات مداوم او در محیط پژوهش از جمله اعتمادسازی با افراد  درگیری طوالنی
 های پژوهشگر های ناشی از مداخلهنگ آن محیط و کنترل بدفهمیموضوع پژوهش، فراگیری فره

های متفاوت، منابع اطالعاتی متنوع و  شوندههای گوناگون، مصاحبهگردآوری شواهد از منابع مختلف شامل تئوری
 های گوناگون. شیوه

 کنترل بیرونی پژوهش از طریق داوری یا گزارش شخص ثالث 
 پژوهشگر همزمان با پیشرفت تحقیق ها توسط اصالح فرضیه

ها و تمایالتی که  های احتمالی خود با ذکر تجربیات قبلی، سوگیریسوگیریروشنگری پژوهشگر از همان ابتدا در مورد
 اند. احتماال تفسیرها و رویکردهای مطالعه را شکل داده

ها، تفسیرها و  توان یافتها. برای این کار میها و تفسیرهکنندگان در پژوهش در بارۀ اعتبار یافتهدریافت نظر شرکت
 قضاوت قرار داد. نتایج پژوهش را در گروهی کانونی متشکل از شرکت کنندگان در پژوهش مورد

کند. با این توصیف دقیق،  ها کمک میانتقال بودن یافتهقابلتوضیح مفصل و غنی خوانندگان را برای قضاوت در مورد
های ارائه شده در پژوهش را در محیط دیگری به کار  ها یا یافتهها، روشتواند دادهبگیرد آیا می تواند تصمیم خواننده می

 گیرد یا خیر.
ها، تفاسیر و نتایج  کنند که آیا یافتهگیرند و مشخص میداوران بیرونی: داوران از بیرون فضای پژوهش آن را زیر نظر می

 شود یا خیر. ها پشتیبانی میتوسط داده
 ). ٢٠٠٩(کرس ول ،  

 

حاضر   پژوهش  و  در  مشارکت  از  که  شده  تالش   ،
فعالیت و حوزۀ  تجارب  با  افرادی  متنوع  نظرات  های 

(راهبرد شماره  مورد٢استفاده شود  این  بر  عالوه  و   ( 
همچون   راهبردهایی  از  پژوهش  اعتبار  کسب  جهت 

مشارکت  به  مجدد  (مراجعۀ  مصاحبه کنندگان 
جهت  ). به ١شد (راهبرد شماره  گرفته  بهره   )شوندگان 

تعمیم  فعالیت  سنجش  حوزۀ  نیز  نتایج  پذیری 
شده مشارکت  ارائه  شمارهکنندگان  (راهبرد  . ) ٧است 

مصاحبه  از  حاصل  نتایج  نهایت  توسط  در  ها 
کارشناسان و خبرگان متخصص بررسی گردید (راهبرد  

 ).٨شماره

 ها و بحثیافته ٥
، سعی بر آن بود  صورت گرفتههای  با تکیه بر مصاحبه 

اراضی  که   کاربری  و  پوشش  تغییر  بر  مؤثر  عوامل 
کالن  در  مورد   شهرهاحاشیۀ  گیرند.  قرار  شناسایی 

بهره  با  و  راستا  کدگذاری  همین  روش  از  و    گیری 
های پژوهش که  به سؤال  گرفته  های صورتمصاحبه

  .است؛ پاسخ داده شده ها اشاره شدهفرایند کار به آن 
د تغییرات کاربری زمین (کشاورزی به مسکونی) در  رون

سال  در  رشت  بوده شهر  چگونه  اخیر  است؟ های 
تغییر مؤلفه روند  سرعت  افزایش  بر  تأثیرگذار  های 

راهبرد  کدامند؟  شهری  حاشیۀ  اراضی  های  پوشش 
مناسب برای کاهش سرعت تغییرات پوشش زمین و  

کدامند؟   اراضی کشاورزی  اساس مطالعات حفظ  بر 
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شهرها (مطالعۀ موردی:  بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پوشش اراضی حاشیه کالن . پور، ریحانه کاویانی، مریم گلپور، زهرا احمدیاکبر ساالری علی
 شهر رشت) 

مساحت  ورت گرفته در طرح تفصیلی شهر رشت  ص
هکتار و مساحت مسکونی شهر:    ۹۲۴۷٫۶کل شهر:  

است.  ۲۳۹۴٫۵  آن اطراف و رشت شهر  هکتار 
گيالن،  جلگۀ حاصلخيز  اراضي و  مناسب بارش دليلبه

 بارش. است  كشاورزي مستعد بسيار هايزمين داراي
  نوع  اين برده، و بين از را خاك قليايي ، خاصيتزياد 

 مساعد بسيار  چاي و برنج  كشت براي را اراضي
 شهر اطراف اراضي درصد ٧٠ كه است، به طوريكرده 

 و هستند يك درجه كشاورزي  هايزمين جزء رشت
شوند  مي   محسوب  دو درجه  اراضي جزو نيز باقي

تغيير طرح جامع رشت جلد سوم). طی سالیان اخیر  (
اطراف شهر  کاربري اراضی کشاورزی  از  زیادی    سهم 

آمدن  پديد  ابعاد    باعث  در  ساختاري  تغييرات 
روستاها فيزيکي  و  اقتصادي    شده.   اجتماعي، 

توسعۀ   روند  به شهر که در طی  پیوسته  روستاهای 
، تبدیل به  گیرندکالبدی شهر در درون شهر جای می 

، بدون زمین کشاورزی  ای فشرده از آجر و چوبمحله
بدون  و    ، سبز  قدیمی  آشنافضاهای  از  های  مملو  و 

شوند (طرح جامع رشت جلد  های تازه آشنا می غریبه
 دهم) . 

بر اساس نتایج به دست آمده سرعت روند تغییر 
مورد  منطقۀ  در  کشاورزی  اراضی  مطالعه  کاربری 

ای  (حاشیه شهر) به شدت رو به افزایش بوده به گونه 
  ١٤های اخیر از  که وسعت اراضی سکونتگاهی در سال 

حدود   به  هکتار  افزایش  ٣٩هزار  هکتار  هزار 
صورت    سازهای جدیدواست. بسیاری از ساخت یافته

تراکم  با  شهر  شمالی  نواحی  در  و  گرفته  پایین  های 
پراکنده هستند که این امر به گسترش افقی شهر و  

پیامد اراضی  بروز  نابودی  همچون  آن  منفی  های 
های حاشیه  کشاورزی و توسعۀ غیرقانونی سکونتگاه 

می  دامن  رشت  زند.  شهری  شهر  در  شیب  جهت 
 آن دليل به وطور کلی از جنوب به شمال است  به
 دامنه سمت  دارند، از قرار شهر در جنوب هاكوه  كه
شيب به كه جريان ماليمي شهر،   به هرچه دارد، 

 كاسته شيب درصد  از كنيم حركت  شهر  شمال  سمت
توسعه بدون برنامه شهر در نواحی کم شیب    .شود مي

منجر  شهر در مشكالتي پديدآمدن به شمالی، 
دفعكم  شيب دليل به  كه طوريبه . استشده  ، 

همچنينمي صورت سختي به فاضالب  دفع گيرد، 
است و همین  همراه   مشكالت با  نيز سطحي هايآب

محدوده  آمدن  پدید  موجب  این  امر  در  آبگیر  های 
های طیفی  با استفاده از شاخص   نواحی شهر است.

ماهواره  تصاویر  در  موجود  باندهای  ترکیب  از  ای  که 
شهر رشت برآورد شده  شود توسعۀ فیزیکی  انجام می 

می  نشان  نتایج  از  و  شهر  مساحت  که    ٥٠دهد 
سال   در  در    ٥٩به    ١٣٨١کیلومترمربع  کیلومترمربع 

یافته  ١٤٠٠سال   دور  افزایش  از  (مرکز سنجش  است 
  ٣و   ٢) که در نقشۀ شماره١٤٠٠سازمان فضایی ایران، 

 مشخص است. 
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شهرها (مطالعۀ موردی:  بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پوشش اراضی حاشیه کالن . احمدی زهرا  گلپور،  مریم کاویانی،  ریحانه پور،ساالری  اکبر علی
 رشت) شهر 

 
 ١٤٠٠الی    ٨١رات شهر رشت از سال تغیی   ٢ نقشه 

 
 یافتۀ شهر رشت در طی دوره مناطق گسترش  ٣ نقشه 

 ) ١٤٠٠منبع: (مرکز سنجش از دور سازمان فضایی ایران،  

 

ها حاکی از آن است که عمدتاً تغییرات کالبدی  بررسی 
است و  شهری در نواحی شمالی و سپس جنوبی بوده 

زمین مناطق  این  در  مناطق  اکثراً  به  کشاورزی  های 
اند. در ادامه به بررسی وضعیت  مسکونی تبدیل شده 

گانه شهر رشت  ٥کاربری اراضی هر کدام از مناطق  
منظور درک بهتر  ه ) ب١٣٨٥- ١٣٩٥ساله (١٠طی دورۀ  

شهر   اطراف  کشاورزی  اراضی  کاربری  تغییر  روند  از 
 است. پرداخته شده 
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شهرها (مطالعۀ موردی:  بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پوشش اراضی حاشیه کالن . پور، ریحانه کاویانی، مریم گلپور، زهرا احمدیاکبر ساالری علی
 شهر رشت) 

 
 حدود مناطق پنج گانه شهر رشت  ٤ نقشه 

 

 وضعیت کاربری اراضی مناطق رشت   ٣جدول شماره  

و   ٨٥(منابع :طرح جامع شهر رشت مصوب سال  ٩٥و   ٨٥هایسالنقشه پوشش اراضی مناطق پنج گانه شهر رشت در  
 )  ٩٥طرح تفصیلی شهر رشت مصوب سال 

هکتار   ٨٣٤هکتار استکه از این مقدار   ٢١٣٠شهر در ضلع شمالی این شهرستان واقع شده و دارای مساحت  ١منطقه
اند. همان گونه  واقع شده ١ی منطقه مربوط به اراضی کشاورزی است. اراضی کشاورزی غالباً در بخش شمال و شمال غرب 

ساز نیز به این جهت است. پیشنهادات عنوان شده در  وجهت ساخت  ١که در نقشه پیداست پیشروی و توسعه منطقه 
  -ورزشی -هایی همچون: آبگیر و استخربه فعالیت ١های کشاورزی منطقه دهنده تبدیل زمینهای شهر رشت نشانطرح

 درمانی و مسکونی است. 

 
 ٩٥در سال  ١نقشه کاربری اراضی منطقه      ٨٥در سال  ١نقشه کاربری اراضی منطقه  

 ۲۰۱۶تصویر گوگل ارث مربوط به سال       ۲۰۰۶تصویر گوگل ارث مربوط به سال
 اراضی باغی کشاورزی  اراضی باغی و کشاورزی              
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شهرها (مطالعۀ موردی:  بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پوشش اراضی حاشیه کالن . احمدی زهرا  گلپور،  مریم کاویانی،  ریحانه پور،ساالری  اکبر علی
 رشت) شهر 

  ٥٠٠هکتار و    ٩هکتار استکه از این مقدار  ٦٦٢دارای مساحتشهر در ضلع مرکزی این شهرستان واقع شده و   ٢منطقه 
اند.  واقع شده  ٢متر مربوط به اراضی کشاورزی است. اراضی کشاورزی غالباً در بخش شمال و شمال غربی منطقه 

هایی  به فعالیت ٢های کشاورزی منطقه دهندۀ تبدیل زمینهای شهر رشت نشانپیشنهادات عنوان شده در طرح
 حریم رودخانه و مسکونی است.  -نقل و انبارداریوحمل- کشت همچون: 

 
 ٩٥در سال  ٢نقشه کاربری اراضی منطقه      ٨٥در سال   ٢نقشه کاربری اراضی منطقه 

هکتار    ٢٠٠هکتار است که از این مقدار  ١٥٣٥شهر در ضلع شرقی این شهرستان واقع شده و دارای مساحت   ٣منطقه 
اند. همان گونه که در نقشه  واقع شده ٣کشاورزی است. اراضی کشاورزی غالباً در بخش شرقی منطقه مربوط به اراضی 

های  شده در طرحساز نیز به این جهت است. پیشنهادات عنوانوجهت ساخت ٣پیداست پیشروی و توسعۀ منطقه 
 سکان جمعیت است.به مناطق مسکونی جهت ا  ٣های کشاورزی منطقه  دهندۀ تبدیل زمینشهر رشت نشان

 
 ٩٥در سال  ٣نقشه کاربری اراضی منطقه      ٨٥در سال   ٣نقشه کاربری اراضی منطقه 

 ۲۰۱۶تصویر گوگل ارث مربوط به سال       ۲۰۰۶تصویر گوگل ارث مربوط به سال
 اراضی باغی کشاورزی  اراضی باغی و کشاورزی              

 
  ٧٠٠هکتار است. که از این مقدار   ١٩٦٢شهرستان واقع شده و دارای مساحت  شهر در ضلع شمال غربی این    ٤منطقه 

به سبب برخورداری از ظرفیت توسعۀ شهری دارای جذب جمعیِت   ٤هکتار مربوط به اراضی کشاورزی است. منطقه 
 های میانی شهر رشت است. بیشتری نسبت به منطقه
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شهرها (مطالعۀ موردی:  بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پوشش اراضی حاشیه کالن . پور، ریحانه کاویانی، مریم گلپور، زهرا احمدیاکبر ساالری علی
 شهر رشت) 

اند. همان گونه که درنقشه پیداست پیشروی و  واقع شده  ٤اراضی کشاورزی غالباً در بخش شمالی و غربی منطقه 
 ساز نیز به این جهت است. وجهت ساخت ٤توسعه منطقه 

 
 ٩٥در سال  ٤نقشه کاربری اراضی منطقه      ٨٥در سال  ٤نقشه کاربری اراضی منطقه 

 ۲۰۱۶تصویر گوگل ارث مربوط به سال       ۲۰۰۶تصویر گوگل ارث مربوط به سال
 اراضی باغی کشاورزی  باغی و کشاورزی               اراضی

 
هکتار   ٢٠٠٠هکتار است. که از این مقدار  ٤٤١٠شهر در ضلع جنوبی این شهرستان واقع شده و دارای مساحت  ٥منطقه 

بر  اند. البته سعی واقع شده ٥مربوط به اراضی کشاورزی است. اراضی کشاورزی غالباً در بخش شرقی و غربی منطقه 
 های کشاورزی موجود در این منطقه تا حد امکان جهت کشت حفظ گردد. این است که مساحت زمین

 
 ٩٥در سال ٥نقشه کاربری اراضی منطقه      ٨٥در سال    ٥نقشه کاربری اراضی منطقه  

 ۲۰۱۶تصویر گوگل ارث مربوط به سال       ۲۰۰۶تصویر گوگل ارث مربوط به سال
 اراضی باغی کشاورزی  اراضی باغی و کشاورزی              

 
 

(منابع به ترتیب:طرح جامع و  ٩٥و    ٨٥های  مساحت کاربری اراضی باغی و کشاورزی مناطق رشت در سال   ٤ جدول شماره 
 طرح تفصیلی) 

 )m2( ٩٥مساحت اراضی کشاورزی در سال ) m2(  ۸٥مساحت اراضی کشاورزی در سال مناطق
 ۸۳۴۷۰۸۳ ١٤٣٠٨٨١٦ یک
 ٩٥٣٤٥ ١٣٣٦٢٢ دو 
 ٢٦٦٤٢٢٢ ١٧٩٨٩٥٨٤ سه 
 ٧٠٦٢٩٦٨ ١١٧١٤٢٢٠ چهار 
 ٢٠٤٣٩٨٠٢ ٥٢١٦٧٠٠٩ پنج
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شهرها (مطالعۀ موردی:  بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پوشش اراضی حاشیه کالن . احمدی زهرا  گلپور،  مریم کاویانی،  ریحانه پور،ساالری  اکبر علی
 رشت) شهر 

های موجود از شهر رشت  در مجموع با بررسی نقشه 
به  های اخیر متوجه می در سال  شویم که رشد شهر 

سایر   نسبت  به  غرب  جنوب  و  شرق  شمال  سمت 
است. از دالیل  گیری بوده دارای سرعت چشم جهات  

کالن  شرق  گسترش  شمال  جهت  در  رشت  شهر 
محدودیت می نبود  به  و شرایط  توان  توپوگرافی  های 

طوری که دسترسی  محیطی اشاره کرد به بهتر زیست 
وهوایی  اندازهای طبیعی و شرایط مساعد آب به چشم 

جاذبه  وجود  سبب  و  مناطق  این  در  گردشگری  های 
روند  افز  روی  بر  و  شده  ویالسازی  به  گرایش  ایش 

است. همچنین  صعودی تغییرات کاربری تأثیر گذاشته
یابی مسکن مهر  های اخیر به دلیل مکاندر طی سال 

این   در  زمین  ارزش  رشت  غربی  جنوب  سمت  در 
ها  منطقه نیز افزایش یافته و دسترسی به زیرساخت 

شت  در این مکان سبب شده تا منطقه جنوبی شهر ر 
و   باشد  مهاجر  اسکان جمعیت  برای  مناسبی  محیط 
افزایش روند توسعه در   این عوامل خود دلیلی برای 

 است.این جهت شده 

مؤلفه  سرعت  عمدتاً  افزایش  بر  تأثیرگذار  های 
اراضی حاشیه و  تغییر پوشش  با نقش و ماهیت  ای 

می  مرتبط  شهر  یک  مؤلفه عملکرد  های  شود. 
لف اجتماعی، اقتصادی،  های مخت شده در دسته عنوان 

زیست  قابل کالبدی،  مدیریتی  و  تقسیم  محیطی 
نشینی شهری  هستند. در بعد اجتماعی بحث حاشیه

است. افرادی که از روستاهای اطراف به شهر    مطرح
و  می  مهاجرت  زمین  باالی  قیمت  به  توجه  با  کنند 

نمی  پدیدۀ  مسکن  و  شوند  ساکن  شهر  در  توانند 
به حاشیه را  مکان جود می ونشینی  این  در  و  ها  آورند 

های کشاورزی که دارای قابلیت مناسب هستند  زمین
شوند و فضای  می   هایی برای اسکان تبدیلبه محیط 

وجود آمده و سبب تغییر پوشش  سکونتی جدید به
غیربرنامه صورت  به  میریزی اراضی  در  شده  شود. 

اقتصادی، حاشیۀ شهرها عمدتاً جهت   با بعد  ارتباط 
شوند،  یابی می های کالن صنعتی مکان اث فعالیت احد

شهری   بین  مواصالتی  محورهای  گسترش  همچنین 
راهی هستند که این عوامل سبب  نیازمند خدمات بین 

زمین  مساحت  حاشیهکاهش  میهای  در  ای  شود. 
در  می   ادامه شهری  حاشیۀ  مناطق  گفت  توان 

به استان شمالی  نظر  های  از  رشت  شهر  خصوص 
اندازهای طبیعی، منظر زیبا)  وهوا، چشم محیطی (آب 

مناسب گردشگری  شرایط  این  دارای  هستند.  تری 
عامل سبب افزایش تمایل افراد مختلف به ویالسازی  

گذار بر  است. یکی دیگر از عوامل تأثیر  در این نواحی 
تغییر کاربری، کاهش تراکم و در نتیجه پدیدۀ پراکنش  

و   شهرها  جمعیت  افزایش  است.  کنار  شهری  در 
تغییر  باعث  که  است  عواملی  از  یکی  تراکم  کاهش 

کالن  حاشیۀ  شده پوشش  راهبردهایی  شهرها  است. 
افزا و استفاده از  مانند رشد هوشمند و توسعۀ میان

ساخت  مقررات  و  بر  وضوابط  بیشتر  نظارت  ساز، 
تواند اقدامات مفیدی در  شهرها می های کالن محدوده 

باشد. راستا  نبود  سازخصوصی   این  و  ملی  منابع  ی 
نیز  ای  ضوابط جهت حفظ اراضی دارای ارزش حاشیه 

سبب انجام عملیاتی همچون تفکیک و فروش زمین 
می  حاشیه و...  اراضی  پوشش  تغییر  بر  که  ای شوند 

توان  های جامع نیز می بسیار تأثیرگذارند. در تهیۀ طرح
ضوابطی تبیین کرد تا از افزایش محدوده غیر از موارد  

در جدول شماره  ضرور ادامه  در  کرد.    ٢ی جلوگیری 
نتایج تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر پوشش و کاربری  

 است. اراضی حاشیه شهر رشت نشان داده شده 
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شهرها (مطالعۀ موردی:  بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پوشش اراضی حاشیه کالن . پور، ریحانه کاویانی، مریم گلپور، زهرا احمدیاکبر ساالری علی
 شهر رشت) 

 شهرها نتایج تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر پوشش و کاربری اراضی حاشیۀ کالن   - ٥جدول شماره  
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 اقتصادی 

 های صنعتی ای جهت ایجاد فعالیتهای حاشیهاختصاص زمین

 های کشاورزی جهت احداث خدمات بین راهی از بین بردن زمین

 فروش زمین حمایت از کشاورزان حاشیۀ شهر و در نهایت عدم

 خواری گسترش پدیدۀ زمین

 ساخت مسکن توسط کشاورزان و فروش آن جهت رسیدن به سطح درآمد باال

 کالبدی 

اندازهای طبیعی در حاشیۀ شهر و در پی آن گرایش افراد به  دسترسی بهتر به چشم
 ویالسازی 

 قیمت باالی زمین و هزینۀ ساخت مسکن در نقاط مرکزی شهر 
 ظرفیت پایین مناطق مرکزی شهر جهت تأمین مسکن افراد 

 اجتماعی 

 نشینی شهری جهت اسکان جمعیت مهاجر حاشیه

 ای افزایش جمعیت ساکن در شهر و سرریزشدن جمعیت به نقاط حاشیه
جهت افزایش آگاهی شهروندان از قوانین حفظ کاربری  رسانی عمومیکیفیت پایین اطالع

 اراضی 

 مدیریتی 

 نقش و ماهیت توریستی شهر رشت 

 ای دارای ارزش)خصوصی سازی منابع ملی (اراضی حاشیه

 توجه به امکانات بازدارنده قانونیعدم

 های زیربطسطح پایین همکاری سازمان

 ای اجرایی نشدن ضوابط جهت حفظ اراضی حاشیه

 محیطی زیست
 کمبود آب در سایر نقاط کشور 

 افزایش خسارات ناشی از بروز حوادث جوی و ریسک باالی حفظ زمین کشاورزی 

 

شده راهبردهایی  جهت کاهش اثرات سوء موارد عنوان 
 شود: وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می 

یا   صنعتی  (شهرهای  شهرها  ماهیت  به  توجه 
اقتصاد   چهارچوب  به  توجه  و..)  گردشگری 

فعالیتمحیط از  (خیلی  سوددهی  زیست  برای  ها 
قرار  خواستار  هستند) بیشتر  شهر  حاشیه  در  گیری 

محیط  اقتصاد  قالب  در  چهارچوب  یک  زیست  باید 
به  شود  را  تهیه  اقتصادی  شرایط  بتوان  که  نحوی 

زیست لطمۀ  شرایطی که به محیط مناسب کرده در  
مادی   توسعۀ  آن  از طریق  حتی  و  نشود  وارد  زیادی 

 ایجاد شود.  

 : شدهچند راهکار کلی جهت تحقق هدف عنوان 
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شهرها (مطالعۀ موردی:  بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پوشش اراضی حاشیه کالن . احمدی زهرا  گلپور،  مریم کاویانی،  ریحانه پور،ساالری  اکبر علی
 رشت) شهر 

جهت  اختصاص مالیات سبز برای تغییر کاربری به
اینکه گرایش به تغییر کاربری کاهش یابد. شناسایی  

توانایی  کاربری  چهارچوب  (در  ارزش  که  هایی 
اکولوژیکی زمین: زراعی و باغی و..) غذایی منطقه را  

کنند و تعیین جهت توسعه با ایجاد کمترین  تولید می 
 و اجرای ضوابط.   ها و تعیینلطمه به این فعالیت 

میان  توسعۀ  افقی  ترویج  رشد  از  و جلوگیری  افزا 
جمعیت   شهرها  مناسب  فضایی  بازتعریف    توزیع 

فعالیت  و  جایگاه  کشاورزی  به  مرتبط  های 
 سازی در جهت توسعۀ پایدار.فرهنگ

 پژوهشچهارچوب مفهومی ٦
ها، چاچوب  مصاحبه  براساس نتایج حاصل از تحلیل

به ۱شماره  مفهومی  آمدهدس،  مدل    .استت  این  در 
اجتماعیمقوله ابعاد  که شامل  پژوهش  اصلی  ،  های 

کالبدی و زیست محیطی هستند  ،  مدیریتی،  اقتصادی
 اند. بررسی شده 

 

 
 

 گیریبندی و نتیجهجمع ٧
بارز در سطح  فعالیت انسانی موجب تغییرات  های 

می  به  زمین  مربوط  تغییرات  بیشترین  که  شود 
به مشکالت   توجه  با  است.  زمین  پوشش  تغییرات 

هوا آلودگی  (نظیر  شهرها  افزایش  ،  روزافزون 
کمبود مواد اولیه غذایی) اراضی موجود در    ،جمعیت

کالن  به حاشیۀ  و  شهرها  کشاورزی  اراضی  خصوص 
مهم از  ارزش  دارای  شهر  حاصلخیز  هر  ارکان  ترین 

د. هدف از پژوهش حاضر بررسی  شونمحسوب می 
پوشش   تغییر  روند  افزایش سرعت  بر  مؤثر  عوامل 

حاشیه  کالن اراضی  همین  ای  به  است.  رشت  شهر 
سازمان  نمایندگان  با  مصاحبه  از  پس  منظور 

برنامه وراه رشتۀ  متخصصین  و  و  شهرسازی  ریزی 
 است: طراحی شهری نتایج زیر حاصل شده 

اجتماعی ابعاد  از  یک  اقتصهر  کالبدی،  ،  ادی، 
و  زیست  مهم  عامل  دارای چند  مدیریتی  و  محیطی 

تغییر  روند  سرعت  افزایش  بر  تأثیرگذار  شاخص 
کالن  حاشیۀ  اراضی  محسوب  کاربری  شهرها 

به  می میل  گسترش  و  جمعیت  افزایش  با  شوند. 
در   روستا  در  ساکن  افراد  گرایش  شهرنشینی، 

شود و با توجه  خصوص مهاجرت به شهر تشدید می 
مرکزی  به   مناطق  در  و ساخت مسکن  زمین  گرانی 

حاشیهکالن  مسألۀ  رشت  شهری  شهر  نشینی 
اراضی  به پوشش  در  تغییر  موجب  که  آمده  وجود 
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است. در اینجا باید مواجهه با  ای شدهمناطق حاشیه
تعادل بین توسعه اجتماعی و اقتصادی و در کنار  عدم 

زیست چالش  موردهای  و  محیطی  گیرد  قرار  توجه 
ها را درک کرده  ریز باید ارتباط بین این مقوله امهبرن

بین   کند  سعی  این  آنو  در  کند.  ایجاد  تعادل  ها 
کشاورزی  مکان برای  نیز  غالباً  که  موجود  اراضی  ها 

و   مناطق سکونتی شده  به  تبدیل  مناسب هستند 
زمین از  اراضی  بسیاری  به  موجود  بایر  های 

می ساخته تیدیل  دیگر شده  طرف  از  برخی    شوند. 
دلیل   به  چشم افراد  به  بهتر  اندازهای  دسترسی 

، اقدام به ویالسازی در این  طبیعی در حاشیۀ شهر
اراضی شده  پوشش  اند  مناطق کرده و سبب تغییر 

که ماهیت توریستی شهر رشت در تشدید این عامل  
بوده  تأثیرگذار  به بسیار  نتیجه  در  منظور است. 

در شده  عنوان  موارد  منفی  اثرات  طی    کاهش 
به   که  دارد  وجود  گوناگونی  راهبردهای  پژوهش 

است. راهبردهایی مانند  ها پرداخته شدهترین آن مهم
افزا و استفاده از ضوابط  رشد هوشمند و توسعۀ میان

ساخت  مقررات  بر  وو  بیشتر  نظارت  ساز، 
کالن محدوده  حاشیه  می های  اقدامات  شهرها  تواند 

ون افزا محالت  مفیدی در این راستا باشد. توسعۀ در 
اسکان   و  شهر  افقی  رشد  از  جلوگیری  و  مرکزی 
قابلیت   که  شهر  مرکزی  نقاط  در  مهاجر  جمعیت 

طرح  تهیۀ  همچنین  و  دارند  مرتبط  نوسازی  های 
آن  دقیق  و  منظم  اجرای  و  ضوابط  تعیین  ها  جهت 

منفی می تغییرات  روند  سرعت  کاهش  بر  تواند 
حاشیه  اراضی  مؤثری کاربری  کمک  رشت  شهر    ای 

 نماید.  
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