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Aims: The landuse change is one of the most important challenges of urban development 

in Iran. The purpose of this study is to investigate the trend of agricultural land use change 

and its impact on sustainable development in Shahriar city. 

Methods: This descriptive-analytical research methodology is selected for the 

investigation during 1996 to 2016. The trends of changes in Shahriar city are studied and 

analyzed and radiometric correction is performed by using ENVI software. A 

questionnaire technic was used to assess the effects of landuse change on sustainable 

development. 

Findings: Based on the results during the study period (1996 to 2016), the residential use 

increased annually with the growth rate of 117 hectares per year. Also, the use of garden 

and agricultural lands is increasing at an average rate of 200 and 37 hectares per year, 

respectively. Agricultural lands first experienced a decreasing trend (8%), then increased 

again (16.7%) and the result was an incremental study period (8.7%). Barren lands also 

have a 30% reduction rate in the region. 

Conclusion: The outcomes emphasize on the importance and significant impact of 

agricultural and horticultural land use change on the components of sustainable 

development and well show that land use change has negative economic, social, 

environmental and spatial physical effects for sustainable development.
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 1402 تابستان  ، 2، شماره 13دوره                                                                                                                                           پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

  ر ی تأث  یو باغ  یکشاورز  یاراض  یکاربر  رییتغ

در حوزه نفوذ شهرستان   داریآن بر توسعه پا

 اریشهر
 3یدکتر محمد مشار، 2یسارو  یاسد دمحسنی س، 1 زانلویا یمهد 

معمار  ،یامنطقه  یزیربرنامه  یدانشجو -1 و  هنر    ، یدانشکده 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق 

معمار  ،یامنطقه  یزیربرنامه  یدانشجو -2 و  هنر    ، یدانشکده 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق 

 ران، یدانشگاه تهران، تهران، ا  ،ست یزطیمح دانشکده    اریاستاد -3

 ) نویسنده مسئول( رانیا

 چکیده 

باغ   یکشاورز  یاراض  یکاربر  ریی تغ  اهداف:   ی هاچالش  نیترمهماز    یکی  یو 

ا   یتوسعه شهر   ی اراض  یکاربر  رییروند تغ  یاست. هدف پژوهش، بررس  رانیدر 

 یکاربر  ریی روند تغ  ینیبشی و پ  دار، ی توسعه پا  یهاآن بر مؤلفه  ر یو تأث  یکشاورز

 است.  اریدر حوزه نفوذ شهرستان شهر یو باغ  یکشاورز یاراض 

  ی فیتوص  قاتیو از نوع تحق  یپژوهش نظر هدف کاربرد  نیا   : هاروشابزار و  

  1375  ی دوره زمان  یماهواره لندست ط  ریاز تصاو  یرگی است. با بهره  یلیتحل   _ 

بررس  1395  یال تحل  یبه  کاربر  راتییتغ  لیو  شهر  یسطوح    ار یشهرستان 

 ی. برا شودیم  کیومتریراد  ح ی تصح  ENVIافزار  و با استفاده از نرم  شدهپرداخته

از روش پرسشنامه    داریتوسعه پا  یهابر مؤلفه  یاراض  یکاربر  رییتغ  راتیتأث  یرسبر

 استفاده شد. 

  1996در طول زمان مورد مطالعه )  گاهیسکونت  یاراض  ج یبر اساس نتاها:  یافته

هکتار در سال تجربه   117را با نرخ رشد ساالنه برابر با    ی( روند صعود2016تا  

با   یشیصورت افزا به  زین  یو زارع  یباغ  یاراض  یروند کاربر  نیکرده است. همچن 

ابتدا روند    یکشاورز یهکتار در سال است. اراض  37و    200  بی نرخ متوسط به ترت

درصد( و   16.7)  افتهی  شیدر صد(، سپس دوباره افزا   8را تجربه کرده )  یکاهش

  ی دارا   زین  ریبا  یدرصد( بوده است. اراض  8.7)  یشیافزا   یآن در دوره مطالعات   ندیبرآ

 . در منطقه است یدرصد 30 ینرخ کاهش

اهم  ج ینتا  : یر یگجهینت بر    ی اراض   یکاربر  ریی تغ  ریچشمگ  ریتأثو    تی پژوهش، 

  دهد یمنشان    ی دارد و به خوب  دیتأک داریتوسعه پا  یهابر مؤلفه  ، ی و باغ   یکشاورز

و    یط یمحستیز  ، یاجتماع  ، یاقتصاد  یمنف  رات ی تأث  یاراض  یکاربر  راتییکه تغ

 . آوردیرا به بار م داریتوسعه پا یدر راستا ییفضا یکالبد

  ر یی تغ  ، ی اراض یکاربر  ن، ینو  یهایفناور   ، یداریپا  دار، یتوسعه پا کلمات کلیدی: 

 . ستیزطیمحسالمت،   ار، یشهرستان شهر ، یکشاورز یاراض یکاربر

 

 

 مقدمه

 یو مکان برا  نیزم  میبه علم تقس  یاراض  یکاربر  یزیربرنامه

منظور  که به    شودیگفته م  یکاربردها و مصارف مختلف زندگ

مناسب و کار    ییو انتظام فضا  نیو مؤثر از زم   نه یاستفاده به

با    ی( در پژوهش1397و همکاران )  ای. هاشم نردیگ یصورت م

»تب   ی اراض   یاربرک   راتییتغ  یکالبد  یامدهایپ   نییعنوان 

بخش خمام شهرستان رشت در دو    یدر روستاها  ی کشاورز

ممکن است    یاراض  یکاربر  ریینشان دادند که تغ  ر«یدهه اخ

شامل   ن یزم یکاربر لی[ تحل1. ] دینما دیرا تهد داریتوسعه پا

ن  نیزم  یکاربر  رییتغ  ییها علل و محرک   یبررس   افتن ی  زیو 

تغ ز  نیزم  یکاربر  رییاثرات    ، یاجتماع  ،یطیمحست یشامل 

همراه    ن،یزم  یبه کاربر  یا برنامه  کردی. روباشدیم  یاقتصاد

در دوران بعد از    یشهر  یزیربا رشد و توسعه دانش برنامه

در    نکیاآغاز شد و هم  کایابتدا در اروپا و آمر   یانقالب صنعت

  ن یبا ا  زین  رانیبا ا  زین  رانیتوسعه همچون ا درحال  یکشورها

کارب  کردیرو مقوله  م  ن یزم  یربه  برنامهکنندینگاه    ی زیر. 

رس  نیزم  یکاربر دنبال  از   دنیبه  استفاده  مطلوب  نحوه  به 

.  باشدیانسان م اریمنبع در اخت  ک ینوان عموجود به یهانیزم

 : لشام نیزم یکاربر  یزیراهداف کالن در برنامه

تخر  یری: جلوگیطیمحست یز  حفظ    ن،یزم  ب ی از 

 ... و داریتوسعه پا عت،یشهر و طب وندیپ

بهیاقتصاد  استفاده  زم  نهی:  از   یر یجلوگ   ن،ی از 

  ... و ت یحقوق مالک لیتعد ن،یزم ی سوداگر

نابرابریاجتماع  کاهش  زم   ی:  از  استفاده   ن، یدر 

  ... و یو خدمات عموم  التیتسه شیافزا

توزفضایی  –  یکالبد  کاربر  عی:    ها، یمتعادل 

 .ناسازگار یهایاز تداخل کاربر یریجلوگ 

پراکنش   لی( در »تحل1401شمس )  دیو مج  یعاشور  فاطمه

  4و    1در مناطق    یبر عدالت اجتماع  دیتأک با    یاراض  ی کاربر

مدل با  رشت  کاربر  دی تأک  «AHP شهر  طرح  که    ی داشتند 

به اهداف کالن   یابیدست  یاز موارد مهم برا  یکی  یشهر   یاراض

بر   یاریاست که نه تنها آثار بس  یو کالبد یاقتصاد ،یاجتماع

، بلکه  گذاردیم  یعموم  یها یریگ میتصمو    ها یگذارهیسرما



ـ ــــــــــــــــــــ  27 تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی تأثیر آن بر توسعه پایدار در حوزه نفوذ شهرستان شهریار  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Naqshejahan                                                                                                                                                                            Volume 13, Issue 2, Summer 2023 

مهم م  ینقش  شهر   زانیدر  ک   یرشد   ی کالبد  طیمح  ت یفیو 

نها هدف  دارد.  فضا  یمکان  لیتحل  ییشهر    ی کاربر  ییو 

در    یو عدالت اجتماع  کیتعادل اکولوژ  ینوع  جادیا  ،یاراض

  ی فیبه اهداف ک   دیبایماست و    یروند توسعه و عمران شهر

و احساس    ییفضا تیاحساس هو   ،ییبای مثل ادراک ز یسانان

 ].      1 [ دیپاسخ گو  طیتعلق به مح

  ی در کاربر  داریمفهوم توسعه پا  ت یبا گسترش جمع  امروزه

انسان و حفظ    ازین  نیگرفته است که هدف آن تأمشکل  یاراض

 داری. توسعه پاباشدیم  ندهی آن در زمان حال و آ  یهالیپتانس

 شود یم  نیجامعه تأم  یکنون  یازهایآن ن  یاست که ط  یندیفرا

توانا که  آن   شانیازهاین  نیتأم  یبرا  ندهیآ  یهانسل  ییبدون 

تأث بگ  ریتحت  مفهوم ردیقرار  در  توسعه  حرکت  درواقع،   .

رعا  ،یداریپا جهت  ساختارها  ت یدر  به  مربوط    ی مسائل 

ز  یاقتصاد  ،یاجتماع به سطح    دنیرس  یبرا  یطی محست یو 

به    یاراض  یدر بخش کاربر  داریاست. توسعه پا  ی رفاه عموم

در   عادلاستفاده انسان با حفظ ت  یبرا  نیتوان سرزم  یبررس

م  یداریپا  یهاشاخص وظ  پردازدیتوسعه  کنترل    فهیو 

تغ  یاراض  یکاربر  راتییتغ دارد.    ی اراض  یکاربر  راتییرا 

است    یراتییو نوع دوم تغ  گرددیم  جادیمعموالً به دو صورت ا 

اثر بهره  نیزم  یانسان بر رو  لهی سوکه به   ه یرو یب  یبرداردر 

تحم  راستانداردیغ منابع موجود  لذا چگونگیم  لیاز    ی شود. 

  تی فیانسان، ک   یازهاین  نیدر تأم  ی نقش اساس  نیاستفاده از زم 

  ی شهر  ط یمح  یی بایساکنان، ز  شیسالمت و آسا   ست، یزطیمح

 .دارد داریتوسعه پا ت یو در نها

  ی ( بر عوامل اقتصاد1396)  یقیو صد  یآستانه، رضوان دربان

و نشان   اندداشته  دیتأک   یاراض  یکاربر  راتییدر تغ  یو اجتماع

تغ امروزه  که   ی هاچالشاز    یکی  هیرویب  یکاربر  رییدادند 

از    ی بخش بزرگ   رونیازااست.    رانیا  ی عمده بخش کشاورز

 دیاز چرخه تول  یجنگل  یاراض   نیو همچن  یکشاورز  یاراض

 یکیخارج شد. شهرستان محمودآباد به عنوان    یعیو منابع طب

. هدف ست ین  یقاعده مستثن   نیاز ا  رانیا  یاز مناطق کشاورز

تغ  ق،یتحق  نیا  یاصل بر  مؤثر  عوامل    ی کاربر  رییشناخت 

راهکارها  یاراض ارائه  و  منطقه  آن  نقشه   یدر  بود.  مناسب 

  را یاست ز  ت ی همبا ا  اریکشورها بس  یبرا   یاراض  یکاربر  رییتغ

آن در گذر زمان    راتییو نحوه تغ  هایاز نسبت کاربر  یآگاه

مهم   یکی برنامه  نیتراز  در  از   یزیرموارد  اطالع  با  است. 

را    ی آت  راتییتغ  توانیدر گذر زمان م  هایکاربر  ریینسبت تغ

  ی کاربر  رییکرد و اقدامات الزم را انجام داد. نقشه تغ  ینیبشیپ

کرد.    هیازدور تهچند زمانه سنجش  ریتصاوبراساس    توانیرا م

هکتار   ونیلیم  51حدود    رانی ا  یهکتار  ونی لیم  165از مساحت  

  ز یمقدار ن  نیقابل کشت است و از ا نیدرصد( زم  33)حدود  

تول  ونیل یم  6/ 18فقط   روند  در  زراع  دیهکتار   یمحصوالت 

درصد از   11محاسبات حدود    نی. بر اساس اشودیاستفاده م

قرار دارند. در    دیدر چرخه تول  رانیدر ا  کشت ابلق  یهانیزم

 مترمربع  2400  یرانیهر ا  یبرا  یکشاورز  نیسرانه زم  انیم  نیا

ص  چهارمکی  یعنی است.  ا  انت یهکتار  و   نیاز  فضاها 

ها،  جاده الها،یو ،یمسکون  ی ها به فضاآن  ل یاز تبد  ی ریجلوگ 

اکولوژ  یصنعت  ساتیتأس توان  حفظ  کنار  در   ... و    یکیو 

  ی و باغ  یزراع  یاراض  داریپا  ت یریمد  نیها و همچنآن   یدیلتو 

  رغم یها علآن  یکاربر  رییو تغ  شودیروز به روز دشوارتر م

به فضا   اجیاحت به  یشهرها و روستاها  اطراف    ژهیو سبز،  در 

 . ] 1[صورت مستمر در حال وقوع است شهرها، بهکالن

 قاتیمحدود است. تحق  اری بس  طهیح  نیپژوهش در ا   نهیشیپ

ا  یاندک  ]   یبررس  نهیزم  نیدر  است  به17-4شده  که  طور  [ 

. فرامرز بریمانی، نازنین  شودیممورد اشاره    نیخالصه به چند

( رستگار  کریمی  منصوره  و  »اثرات  1395تبریزی  در   )

از    یطیمحست یز ناشی  اراضی  کاربری    ی هات یفعالتغییر 

مرکزی  مط  گریگردش بخش  روستایی  نواحی  موردی:  العه 

به    ب یبر آس  یاراض  یکاربر  رییشهرستان تنکابن« بر نقش تغ

نتااندکرده  دیتأک منطقه    یجغرافیا و    لو یتق  قاتیتحق  جی. 

( ز1397همکاران  مؤلفه  داد  نشان  اجتماعی    ،یطیمحست ی( 

محتمل کالبدی  و  تغییرات    ن یتراقتصادی  از  ناشی  پیامد 

(، نشان 1397)  انیو ترکمان  یهستند. کاظم  شاورزی کاربری ک 

و    ییربنایو عدم وجود خدمات ز  هیرویوساز بدادند ساخت 

و ... در محله، از علل کاهش سرانه    یورزش  ،یمناسب فرهنگ

کاربر آ  هایاغلب  قد  ندهیدر  بود.  همکاران   یمیخواهد  و 

در اطراف   یگاهسکونت  یاراض(، نشان دادند وسعت 1397)

در چهار   داریتوسعه پا  یهابر مؤلفه   یدیاثرات شد  رودندهیزا

دارد.    یو کشاورز  یاجتماع  ،یاقتصاد  ،یطیمحست یبخش ز

  ر ییکه آثار تغ  دندیرس  جهینت  نی( به ا 1395و همکاران )  یبرات
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اجتماع  یکشاورز  یاراض   یکاربر و   ییهستند.    یاقتصادی 

 ی(، نشان دادند در شهر گوانجو ط2015و همکاران )  نگیی

تبد  یکشاورز  یاراض  2012-1996  یهاسال به    لیدر حال 

  ر ییتغ  نیا  لیهستند و دال  یو معدن  یصنعت  ،یمسکون  یکاربر

و   چراویاست. ف یو اجتماع  یرشد در عوامل اقتصاد یکاربر

( تصاو2012همکاران  از  استفاده  با  به    ری(  لندست  ماهواره 

سرزم  رات ییتغ  یارسازآشک منطق  نیپوشش  در    ییها در 

ا  ایتالی ا  وبجن در  تفس  قیتحق  نیپرداختند.  از  استفاده    ر یبا 

ن  1954سال    یی هوا  یهاعکس تصاو   زیو    ر یپردازش 

 ی هادر سال TM ، سنجنده1972در سال   MSS یهاسنجنده

سنجنده  1993و    1985 پا  2004سال   + ETM و    ش یبه 

زم  یکاربر  راتییتغ پوشش  ساله  پنجاه  یدوره  کی  نی و 

نتا طب  اننش  جیپرداختند.  عامل  دو  هر  که  انسان  یعیداد    ی و 

شده است.    یکاربر  رییموجب تغ  رییعنوان عوامل محرک تغبه

( تغ2011لیو  محرکه  نیروهای  منطقه   یکاربر  ریی (  در  زمین 

را به دو دسته   2000-2007 یهامعدنی لئو آن چین بین سال

عوامل   تقسکلی  اجتماعی  و  و  کرده  میاقتصادی  هایبو  اند. 

( اصلی  2011همکاران  دلیل  تیان  شهرستان  در  داند  نشان   )

شهرنشینی   و  صنعتی شدن  رشد جمعیت،  کاربری  تغییرات 

س خاندور  نگ یاست.  داده2011)  یو  از  استفاده  با    ی ها( 

  ی کاربر  رات ییتغ  یبه آشکارساز GIS سنجش از راه دور و 

پرداختند.   2006تا    1991  یها سال  نیدر پنجاب هند ب  یاراض

 + سنجنده  یهاپژوهش داده  نیدر ا  استفادهمورد    یهاداده

ETM و TM و لندست  ماهواره  ا IRS3 از    ن یبود. 

را   ییای اطالعات جغراف ستمی از دور و س پژوهشگران سنجش 

به  یروش و  برنامه  دی تول  ی برا  نه یکارآمد  و    ی زیراطالعات 

 ]20-18.[دانندیم یاراض یکاربر

پژوهش   نهیشیپژوهش پ  نهیشیپ  یمطالعات بر رو  یبندجمع

مشکالت جد  یکیکه    دهدیمنشان   کشاورز  یاز   ی بخش 

مشکلباشدیم  یکشاورز  ی اراض  ی کاربر  رییتغ  ران،یا که    ی. 

  ران یکشاورزان ا  یمشکل اساس  ن یدوم  ،یآبپس از مشکل کم

م اشودیمحسوب  بخش  دهیپد  نی.  زم  یهرسال    ی هانیاز 

. در حال حاضر  سازدیخارج م  دیرا از تول  یزمرغوب کشاور

 شدهلیتبد  یدر کشور ما به چالش بزرگ   راتییدسته از تغ  نیا

با    یو سازمان امور اراض  یوزارت جهاد کشاورز - است که  

روبه  به آن  لذا  برنامهروست.  زم  یزیرمنظور  کنترل  و   نیو 

 داریتوسعه پا  یآن در راستا  یامدهایتحوالت آن الزم است، پ

  ی کشاورز  یاراض  یکاربر  رییتغ  یامدهایپ  رایگردد؛ ز  ییناساش

و    یاستان  ،یدر سطوح مختلف مل  زانیو برنامه ر  رانیمد  یبرا

ز  اری بس  یمحل بود  خواهد  اطالعات    رایسودمند 

راهکارها  شدهیآورجمع ارائه  برا  یو  ها آن  ی مناسب 

  ی کاربر  رییعوامل مؤثر بر تغ  نیمشخص خواهد کرد که از ب

ع تأث  امل کدام  تغ  یشتری ب  یرگذاریدرجه  و    راتییبر  داشته 

سامانده  یریجلوگ  یبرا کاربر  راتییتغ  یو  حفظ    ی و 

 . کرد یزیربرنامه دیچگونه با یکشاورز یهانیزم

بررس  قیتحق  یکل  هدف پ  ی حاضر  و    ر ییتغ  یامدهایاثرات 

بر توسعه    دیبا تأک   اری شهرستان شهر  یکشاورز  ی اراض  ی کاربر

  :از اندعبارتپژوهش  نیا یاتی است. اهداف عمل داریپا

در    یو باغ  یکشاورز  یاراض  یکاربر  رییتغ  ینیبشیپ -

 ار یو گسترش حوزه نفوذ شهرستان شهر ندهیآ

  ی هااست یها و سبرنامه  یبرا  ییراهکارها  شنهادیپ -

 ار یشهرستان شهر یاو منطقه یشهر یآت

تغ - در  مؤثر  عوامل    ی اراض  یکاربر  راتییشناخت 

 ار یشهرستان شهر  یکشاورز

  هاروش و  مواد
حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق   پژوهش

اطالعات و    یآورپیمایشی است. در این پژوهش برای جمع

کتابخانهداده منبع  نوع  دو  از  )پرسشنامه(    یا ها  میدانی  و 

کارشناسان  مطالعه شامل  این  در  آماری  استفاده شد. جامعه 

تغ بر موضوع  اراضی کشاورزی    ی کاربر  ر ییمطلع و مشرف 

که با استفاده از روش سرشماری    باشندیم  اری شهر  رستانشه

  ی اماهواره  ر یصاوشد. ت  یآور اطالعات مربوط به آنان جمع

اخذ شده از ماهواره   ETM و TM یهامربوط به سنجنده  زین

و با   1395تا    1375از سال    یسه دوره زمان  یلندست و برا

 یهاروششد. استفاده از    هی ته  یزمانحداکثر ده سال اختالف

شهرساز  یعدد مطالعات  ح  ، یدر  در  خصوص    طه یبه 
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است.    شیرو به افزا  یامنطقه و    یشهر  یزیربرنامهمطالعات  

و    اری از هفت شهر شهرستان شهر  ی کی  ار ی[ شهر شهر20-38] 

در غرب    ت ی[ از نظر موقع40-39. ] باشدیمرکز شهرستان م

تهران و در قسمت شمال غرب مالرد و    ی با شهرها  یاستان 

شرق   شه،یدان شمال  و  شرق  شهرها  یدر  و    یبا  باغستان 

شر جنوب  و  جنوب  در  قدس،  شهرها   ی قشهرستان    ی با 

غرب  هیفردوس جنوب  در  و  صباشهر  وح  یو  شهر  و    هیدیبا 

  56درجه و    50  نیب  اریشهر  یدارد. جلگه  یگیهمسا  هیریام

  33درجه و    35و    یطول شرق  قهیدق  53درجه و    51تا    قهیدق

واقع شده است.   یعرض شمال  قهیدق  40درجه و    35تا    قهیدق

سال    ی با توجه به سرشمار  اری در حال حاضر شهرستان شهر

دهستان    6شهر،    7نفر شامل    744٬210بالغ بر    یتیجمع  1395

 . روستا است  39و 

نشان    مطالعه گرفته  خوشبختانه   دهدیمصورت  که 

ک   هات یمحدود بر  با    جینتا  ت یفیپژوهش  است.  نداشته  اثر 

و متخصصان   رانیپژوهش به کارمندان، مد  نیا   نکهیتوجه به ا

کشاورز شهر  یحوزه  شهرستان  است   اریدر  شده  محدود 

با  جینتا  میتعم احت  دیآن  گ   اطیبا  براردیصورت  عالوه    ن ی. 

بود که    قیتحق  یهات یاز محدود  گرید   یکی  ییا کرون  طیشرا

  ی هاپروتکل  ت ی و رعا  یاجتماع  یگذارفاصله  ت یمحقق با رعا 

نمود.  یراض ی شهروندان را به همکار یبهداشت

 

 
اریشهرستان شهر ییایجغراف   تیموقع  -1شکل 

 هاافتهی
 ابتدا شده، تکمیل هایپرسشنامه ها،داده آوریجمع  از پس

 در بندی قرار گرفتند.و دسته بازبینی مورد سپس و کدگذاری

از    آماری شدند.  تحلیلSPSS   افزار نرم وسیلهبه ها داده ادامه

نمونه آزمون آماری روش تک   وتحلیلتجزیه منظوربه تی 

استنباطی بخش در هاداده داده استفاده آمار    ها شد همچنین 

در لندست  ماهواره  از   ENVI  افزارنرم   محیط  دریافتی 

 [44-41]  .شدند متریک رادیو  تصحیح و سازیآماده

 روش از استفاده با کشاورزی اراضی یکاربر  رییتغ بررسی

مهمی    یدستاوردهاهای لندست  دور ماهواره راه از سنجش

 با توجه به موقعیت جغرافیایی محدوده مورد .  دهدیمرا نشان  

به و  تصاویر  مطالعه  از  آن  اراضی  کاربری  نقشه  تهیه  منظور 

زمانی از سال استفاده شد که در آن پوشش گیاهی به بهترین  

بنابراین با توجه به    تشخیص و تفکیک بصری است؛نحو قابل

ش کشت  محصوالت  کاربری  نوع  به  نسبت  کلی  دید  و  ده 

شناخته شده منطقه، از تصاویر اواخر فصل بهار و اوایل فصل  

ابر   کم  و  منتخب  تصاویر  مجموعه  شد.  استفاده  تابستان 

های  های کاربری اراضی سال( را برای تولید نقشه1)جدول  

دهد. دلیل انتخاب دو تصویر  نشان می 1395و  1385، 1375

یا سنجنده مختلف د ابرناکی بودن و عدم  و  نیز  ر یک سال 

وجود دیتا در برخی از نقاط تصویر است که پس از تهیه نقشه  

ها، پایه آن کاربری اراضی از طریق هر یک و نهایتاً ادغام دانش

شد. نقشه نهایی حاصل 
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 اطالعات تکمیلی تصاویر مورد استفاده در پژوهش  -1 جدول

 

1روز ژولیانی شماره ستون  شماره ردیف  نام سنجنده و ماهواره   تاریخ اخذ و گذر تصویر  

TM  5لندست 

35 165 

620 20/06/1996  

531 31/05/2006  

ETM+  7لندست 

707 07/07/1999  

608 08/06/2006  

619 19/06/2016  

OLI  8لندست 
526 26/05/2016  

713 13/07/2016  

 

های آموزشی این پژوهش در چهار دسته پوشش باغی،  نمونه

انسان و  زارعی،  مسکونی(  و  )شهری  یافته  توسعه  ساخت 

بندی )سایر( ایجاد شد. برای هر تصویر همچنین بدون طبقه

کالس ایجاد شد که    4دو دسته نمونه آموزشی متفاوت در  

برای  بندی تصویر و نمونه دوم  نمونه اول برای تعلیم و طبقه

بندی استفاده آزمایی دقت و برآورد میزان خطای طبقه راستی

پروژه حاضر ضریب   در  که  نتیجه خروجی  نهایت  در  شد. 

( به همراه دقت  0/ 85درصد )  79کاپای با مقداری باالتر از  

تهیه    94/ 85 از  پس  داد.  گزارش  را  خوبی  نتیجه  درصدی 

سال  نقشه یک  در  مختلف  تصاویر  اراضی  کاربری  های 

پایه  7و    5لندست  ) دانش  و  )ترکیبی(  هیبریدی  روش  با   )

تصاویر موردنظر ادغام شده و نهایتاً یک نقشه کاربری اراضی 

 یکپارچه ارائه شد. 

 

 1395و  1385، 1375های های کاربری اراضی سال برای نقشه   قبولقابلهای  ضرایب خطا و دقت  -2 جدول

 

سال نقشه کاربری  
 اراضی 

 دقت نقشه )%(  ضریب کاپای 

1375 0.8366 92.33 

1385 0.8120 91.15 

1395 0.8525 94.85 
 

 

 

 
1 Julian_Day 
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 شهرستان شهریار  1375نقشه کاربری اراضی سال  -2 شکل

 

 
 شهرستان شهریار  1385نقشه کاربری اراضی سال  -3 شکل

 

 
 شهرستان شهریار  1395نقشه کاربری اراضی سال  -4 شکل
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درصتد  21.5تنها    یگاهستکونت   یاز مقدار کل گستترش اراضت 

 و مقدار  افتهیستطح کشتت گستترش    ریز یاراضت  یآن بر رو

به   )ستایر(  ریبا یاراضت   یکاربر  رییتغ  واستطهبهدرصتد آن   75.5

  ی به نواح  ریبا یاراضتت   یکاربر رییستتکونتگاه بوده استتت. تغ

  منطقه مورد   یشتتمال  یهاقستتمت  در  شتتتریب  یگاهستتکونت 

ستطح کشتت در  ریز  یاز اراضت  یمحستوست   یمطالعه که نواح

بخش، به  نیدر ا  .استت   وستتهیشتود به وقوع پیآن مشتاهده نم

به   زراعی یاول و دوم ستتطح اراضتت  یزمان در مقاطع ب یترت

به   ریپوشتتش با  رییهکتار از تغ 3873و  3476برابر با   ب یترت

این مقتادیر برای تبتدیتل استتتت.    کرده  دایت پ  شیافزا  زراعی

هکتار در  387و   1579اراضتتتی بایر به باغی به ترتیب برابر  

هتای اول و دوم مطتالعتاتی بوده استتتت کته در نتیجته در دوره

اول و  دوره مقتادیر  هتای  و    5055دوم مطتالعتاتی مجموعتاً 

هکتار از اراضتی بایر به فعالیت کشتاورزی تبدیل شتده   4261

ای  استتت. هرچند که در این میان نیز اراضتتی زراعی و باغی

انتد کته در طول دو دوره مطتالعتاتی متذکور بته وجود داشتتتتته

و   2490اند و میزان آن مجموعاً برابر اراضتی بایر تبدیل شتده

ار استت که در مقایسته با مقادیر تجمعی باال کمتر  هکت 1404

بته جتدول   برای    6بوده و برآینتدی مثبتت دارنتد. بتا توجته 

تغییرات کاربری اراضتی و دالیلی  1385الی  1375های ستال

:زیر کامالً مشهود است 

 مورد مطالعه برحسب هکتار  هایدر سال شدهییشناسا یاطالعات مربوط به وسعت اراض -6جدول 

Landuse Agricalture Trees Others Urban 

1375 10358.14 2868.44 23383.13 2026.88 

1385 9502.65 6038.86 19841.16 3253.91 

1395 11093.90 6863.28 16316.85 4362.56 

  عمده   یاز کاربردها یکی راتییکشتتف تغ و  یآشتتکارستتاز

 یزمانی  ستتر  هیپژوهش با ته نی. در ااستتت   ازدورستتنجش

 به  شتهرستتان شتهریار  یو پوشتش اراضت   یکاربر یهانقشته

 راتییتغ  1نمودار  تته شتتتد.  خپردا  راتییرونتد تغ  یبررستتت 

را نشتتان  1395و   1385،  1375  یهالستتا یاراضتت ی  کاربر

 .دهدیم

 
 اریشهرستان شهر 1395 یال  1375 هایدر سال یاراض یمساحت هر کالس کاربر زانی م سهیمقا 1نمودار 
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 ی اقتصاد  یامدهایسنجش پ یبرا یا تک نمونه tآزمون  -7جدول 

 

 اریدر شهرستان شهر یکشاورز یاراض یکاربر  رییتغ یاقتصاد  یامدهایپ 8جدول 

 داریسطح معنی آماره تی    میانگین سؤاالت 

 دلیل تغییر به جامعه در تورم نتیجه  در و خدمات قیمت افزایش  و نیازها تغییر

 روستا در غیربومی و پردرآمدتر  افراد حضور و جمعیتی بافت
4.00 8.26 0.00 

 0.00 6.02 3.97 اراضی قیمت افزایش دنبال به زمین بازی بورس

 0.00 5.24 3.95 کشاورزی  اراضی رفتن بین  از اثر در تولیدات سطح کاهش

 0.00 6.18 3.92 کشاورزی بخش با مرتبط مصرفی کاالهای و اجناس قیمت تورم

 0.00 4.59 3.80 روستایی خانوارهای درآمدی ریسک افزایش

 0.00 4.46 3.73  کشاورزی بخش  در شاغل انسانی نیروی کاهش

 0.00 3.14 3.60 خدمات  و صنعت بخش به ساکنین گرایش  اثر در انرژی مصرف افزایش

 

 اریدر شهرستان شهر یکشاورز یاراض یکاربر  رییتغ  یاجتماع  یامدهایپ 9جدول 

 داریسطح معنی آماره تی میانگین سؤاالت 

 0.00 8.52 4.12 شهرنشینی به تمایل و جامعه زندگی استانداردهای تغییر

 0.00 7.25 3.92 ساکنین میان در گرا تولید تفکر بجای گراییمصرف تفکر بروز

 و مسدکن محل کار، از سداکنان شددن دور اثر در ارتباطی محورهای و ترافیک افزایش
 شهراست گستردگی مستقیم حاصل که دیگر خدمات

3.82 5.77 0.00 

 اراضدی تغییرات کاربری اثر در شدهرها حاشدیه به روسدتایی مهاجران گرایش افزایش

 ... و ارزان زمین و وسازهاساخت گسترش و کشاورزی
3.73 4.36 0.00 

 0.00 3.91 3.60 از روستاییان برخی در علمی عالی مدارج کسب و تحصیل ادامه انگیزه ایجاد

 0.00 2.63 3.56 کشاورزان سایر بین در کشاورزی اراضی کاربری تغییر انگیزه افزایش

 0.00 2.51 3.51 زراعی اراضی کاربری تغییردهندگان و فروشندگان زندگی سطح ارتقا
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 0.00 2.48 3.53 کشاورزی کار به جوانان تمایل کاهش

 0.00 2.41 3.46 جدید اجتماعی هایفرصت پیدایش

 0.00 2.51 3.43 ساکنین شهری نشاط و شادی کاهش نتیجه در و طبیعت و انسان ارتباط کاهش

 گسدترش به دنبال جامعه اجتماعی جو تغییر و روسدتاییان تمایالت و فرهنگ بر تأثیر

 روستاها در دوم هایخانه صاحبان
3.39 2.28 0.00 

 

 اریدر شهرستان شهر یکشاورز یاراض یکاربر ر ییتغ  یطی محستیز یامدهایپ 10جدول 

 داریسطح معنی آماره تی میانگین سؤاالت 

 افزایش و و کشداورزی جنگلی پوشدش رفتن بین از پی در سدیالبی هایجریان افزایش

 آن از ناشی خسارات
4.02 6.82 0.0 

 و صددنعتی وسددازهایسدداخت از ناشددی هایآلودگی افزایش و طبیعی اندازچشددم کاهش
 مسکونی

3.90 5.53 0.00 

 0.00 4.93 3.85 شدهساخته به کشاورزی کاربری تغییر دنبال به محلی هوای دمای افزایش

 0.00 4.83 3.85 خاک حاصلخیزی کاهش و سطحی خاک رفت هدر شدید، فرسایش

 0.00 5.14 3.85 زیستمحیط تخریب و هابیابان گسترش

 0.00 4.93 3.73 خاک کیفیت کاهش و خاک ساختار و بافت بر مخرب اثرات

 0.00 4.05 3.65 هااکوسیستم شدن پذیرآسیب و ساده

 0.00 3.72 3.65 دودزا هایفعالیت افزایش و باغی و زراعی اراضی سطوح کاهش اثر در هوا کیفیت کاهش

 0.00 3.44 3.63 بیگانگان به وابستگی و کشاورزی بخش در کار نیروی کاهش با غذایی امنیت تهدید

 0.00 2.95 3.53 شهری مناطق در گیاهی پوشش تخریب

 0.00 3.03 3.48 وخاکآب آلودگی و هارودخانه حریم به تجاوز

 اریدر شهرستان شهر یکشاورز یاراض یکاربر ریی تغ  ییفضا-یکالبد  یامدهایپ 11جدول 

 داریسطح معنی آماره طی میانگین سؤاالت

 0.00 5.80 3.90 طبیعی محیط در نشده کنترل و گسترده تصرف و دخل

 اراضدی رفتن یکپارچگی میان از و باغات و کشداورزی مرغوب اراضدی تخریب و اتالف

 حاشیه
3.87 6.06 0.0 

 0.00 5.23 3.73 وسازساخت برای زمین به نیاز و روستا جمعیت افزایش

 0.00 4.11 3.70 مسکونی هایساختمان به مستمر باغات تبدیل

 0.00 3.66 3.68 شدن روستاها سکنه از خالی و روستایی نواحی در زندگی انگیزه کاهش
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 0.00 3.57 3.60 وسازساخت برای زمین به نیاز و اقامتی گردشگران جمعیت افزایش

 0.00 2.88 3.46 شهر داخل در طبیعی هایتفریحگاه و اندازچشم آمدن وجود به

 گیریبحث و نتیجه 
[  50-44دستاوردهای این مطالعه، به خوبی مطالعات قبلی ] 

اراضی،    دینمایم  دیتائرا   کاربری  تغییر  که  دارد  تصریح  و 

است   که    یهاب یآسممکن  باشد  داشته  پی  در  را  فراوانی 

 از:  اندعبارت هاآن  نیترمهم

اقتصادی: اطمینان    پیامدهای  داد   95در سطح  نشان  درصد 

یی  امدهای پ  اریشهرستان شهر  یکشاورز  یاراض  یکاربر  رییتغ

شدیدی اقتصادی  جمله    منفی  زمین،بورساز    کاهش   بازی 

دارد.   داریتوسعه پا   یراستاسطح تولیدات کشاورزی و ... در 

ی  ل  (،1395ی و همکاران )برات   های تحقیقاتنتایج با یافته  این

  راستا هم  (2011)  لی یو چانگ هوآ  (،2015)  همکارانیینگ و  

 است.  

اجتماعی: اطم  پیامدهای  سطح  تغ  95  نانیدر   رییدرصد 

 یمنف  ییامدهایپ  اریشهرستان شهر  یاورزکش   یاراض  یکاربر

مهاجرت    یدیشد  یاجتماع  یامدهایپ افزایش  همانند 

این  دارد.  روستاییان به حاشیه شهرها و تغییر سبک زندگی  

یافته با  تحقیقاتنتایج  )  های  همکاران  و    یو  (،1395براتی 

 است.  راستاهم (2011) چنگ هوآ

  ر ییدرصد تغ  95  نان یدر سطح اطم  محیطی:پیامدهای زیست

 یمنف  ییامدهایپ  اریشهرستان شهر  یکشاورز  یاراض  یکاربر

کاهش    فرسایش،  ازجمله  یدیشد  محیطیزیست 

این دارد.    داریتوسعه پا  یدر راستااندازهای طبیعی و ...چشم

  (، 1395، براتی و همکاران )(2014)  نهای ییها با یافتهیافته

 است.    راستاهم 

کالبدی   اطم  فضایی:–پیامدهای  سطح  درصد    95  نانیدر 

  یی امدهای پ  اریشهرستان شهر  یکشاورز  یاراض  یکاربر  رییتغ

افزایش جمعیت روستایی و    ازجمله  ییو فضا  یکالبد  یمنف

در  از بین رفتن یکپارچگی اراضی    وساز جدید،نیاز به ساخت 

پا  یراستا یافتهدارد.    داریتوسعه  با  نتایج  تحقیاین   قاتهای 

( همکاران  و  و  (،1395براتی  یینگ  )  یی  (  2015همکاران 

 است.   راستاهم 

به نتایج  به  توجه  و  دست با  پژوهش  این  انجام آمده  جهت 

،  یاراض  یکاربر  راتیینظارت بر تغ  نهیدر زم  شتریب  قاتیتحق

قابل   ذیل  می  شنهاد یپموارد  پیشنهاد  و  است:  مدیران  شود 

طرح ارائه  با  ارائه های  مسئوالن  و  تشویقی  و  حمایتی 

های تولید محصوالت کشاورزی، در نظر گرفتن قیمت  یارانه

انگیزه   کشاورزان،  تولیدی  محصوالت  خرید  برای  مناسب 

کشاورزان را برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی را کاهش 

بهره برای کارگران و جوانانی که در  های کمدهند. ارائه وام 

مشغو فعالیت  کشاورزی  میهای  هستند  فعالیت  به  تواند ل 

منجر به کاهش مهاجرت نیروی کار فعال در بخش کشاورزی  

ریزی  زیست و برنامهشود. در مدیریت منابع طبیعی و محیط

نقشه  تهیه  باید  مدیران  اراضی،  کاربری  کاربری  برای  های 

در بخش    اراضی کشاورزی و باغی را با توجه تحوالت شدید

زمین کاربری  ک تغییر  در های  شهریار  شهرستان  شاورزی 

های الزم در خصوص کشت اولویت قرار دهند. ارائه آموزش

فرهنگ باالتر،  اقتصادی  بازدهی  دارای  سازی  محصوالت 

رسانه از  استفاده  با  اثرات  گسترده  مورد  در  اجتماعی  های 

زیست  اجتماعی،  کاربری  مخرب  تغییر  اقتصادی  و  محیطی 

  ی کاربری اراض   رییتغ  نیانقو   اراضی کشاورزی. اصالح و تغییر

و باغی  و  در عرصه    نینو   هایدانش  کارگیریبه  کشاورزی 

زیست  با کمترین آسیب به محیط  کشاورزی  محصوالت  دیتول

آلودگی کمترین  ایجاد  درو  سازوکار    از   ات یمال  افتی ، 

برای    آن  در منطقه و اختصاص  یبافت مسکون  دهندگانتوسعه

توانند هایی است که میسیاست از جمله  مرغوب    یحفظ اراض

کالبدی  - محیطی و فضایی  اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست 

 تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی را کاهش دهند.

پژوهش، برای تحقیقات آتی پیشنهاد    ی دستاوردهابا توجه به  

و   یمکان  کیبا قدرت تفک  ایماهواره  ریاز تصاوکه    شودیم

  تر جزی  راتییتغ  یآشکارساز  جهت   باالتر   یفیط  کیتفک

پوشش  داده  رخ  راتییتغ  مثالعنوانبه انواع    ی اهیگ  یهادر 

گردد. از سر  استفاده  زمان  نیب  شتریب  یزمان  یاستفاده    ی بازه 
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را    یاراض  یکاربر  راتییتغ  ی ابیامکان رد  مسلماً  مطالعه حاضر

 نمود.   واهدخ ریپذامکان

  ی کارشناس  نامهانیپابرگرفته از    ی: متن اصلیتشکر و قدردان

دوم و سوم   یهانگارندهارشد نگارنده اول است که با کمک  

مراتب    سندگانیو به صورت مقاله منتشر شده است. نو   لیتکم

 یآبادزر  دهیخود را از خانم دکتر زهرا سادات سع  یقدردان

  ی کار شدند، تشکر و قدردان یخود باعث غنا  ییکه با راهنما

 . ندینمایم

اخالقیاخالق  یهاهی د ییتأ تمام اصول  زم   ی:  و    نهیدر  چاپ 

 شده است.   ت یمقاله رعا نینشر ا

 گزارش نشده است.  سندگانیتوسط نو ی: موردنافع تعارض

نو سندگانینو  سهم سهم  )س  سنده ی:    ی اسد  دمحسنیاول 

با  یسارو برابر  برا  34(    ، هاداده  یمشارکت در گردآور  ی% 

سهم   ؛یطالب و انجام اصالحات ساختارم  ترجمه  و  مطالعه

مشارکت در    ی%  برا  33( برابر با  زانلو یا  یدوم )مهد  سندهینو 

انجام اصالحات مورد نظر ،  شدهیآورجمع  یهاداده  تصحیح

و نو   ؛یبنددستهو    شیرایداوران،  سهم  )دکتر    سندهیو  سوم 

  ن یتدوایده اصلی مطالعه،   ی % برا  33( برابر با  یمحمد مشار

بازنگر  دهیچک و  مطالعه  نتا  یو  اصالحات   جیمقاله،  مقاله، 

تحل  ییمحتوا و  داوران  نظر  شده    لیمورد  گزارش  مطالب 

 است. 
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