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 چکيده
برنامه ريزی کاربری زمین شهری که در قالب طرح های جامع و تفصیلی ی ساختار يو شناسامطالعه 

تأثیر فرآيندهای تصمیم گیری وهش از اين رو هدف اين پژ. انجام می گیرد نشان از عدم موفقیت آن دارد

نجش تحلیلی و س -ن منظور، با روش توصیفیدولت محلی بر کاربری اراضی شهر کوهسار می باشد. به اي

تک نمونه ای به تعیین فرآيندهای تأثیرگذار در ناحیه اقدام شده  Tآزمون گیری از ها و با بهرهکمی داده

 در توان می اطالعات آوری فن مظاهر از شهروندان استقبال به توجه بادهد، که است. نتايج نشان می

 آينده در شهری سفرهای تقاضای کاهش و شهری کاربريهای عالیتهایف و امور ساختن مجازی به آينده

بود. همچنین، تأثیر عوامل سیاسی در تغییر کاربری اراضی شهر کوهسار بیشتر از میانگین  امیدوار

اين امر نشان از مفروض بوده است و نشان از اهمیت اين عوامل در تغییر کاربری اراضی دارد که 

 میان در وامل در تسريع روند تغییرات کاربری اراضی در سطح شهر کوهسار دارد.تأثیرگذاری زياد اين ع

 مالکان به رسانی اطالع در اجرايی دستگاههای ضعف شکنان، قانون با ضعیف برخورد سیاسی نیز عوامل

 و دولتی دستگاههای نظارت ضعف کاربری، تغییر ممنوعیت و کاربری نوع دربارۀ کشاورزی های زمین

  است. گذاشته تأثیر اراضی کاربری تغییر روند بر کارکنان برخی از بین بازی باند سرانجام و اریاد فساد

 .دولت محلی، کاربری اراضی، شهر هوشمند، کوهسار اژگان کليدي:و
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 2 ، سعيد حشمی پور 1 ءفریبرز احمدي دهکا

 .نور پیام دانشگاه سیاسی، جغرافیای استاديار،  1

 .هشتگرد نور، پیام دانشگاه سیاسی)فضای شهری(، جغرافیای کارشناسی ارشد دانشجوی 2

 
  نام نويسنده مسئول:

 سعيد حشمی پور

 تأثير فرآیندهاي تصميم گيري دولت محلی بر کاربري اراضی

 )مطالعه موردي: شهر کوهسار(
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 مقدمه
 وجود با که ندارد دوجو پردازی نظريه .رود می شمار به منبع ترين حساس و ترين مهم زمین شهری، منابع وسیع طیف میان در

کند  توصیه را پیراشهری ی توسعه شهری، موجود در بافتهای و تأسیسات خدمات به مناسب دسترسی قابلیت با و استفاده بدون اراضی

شتر یکاربری زمین به معنای ارتباط انسان و چگونگی استفاده از اين ارتباط مطرح می شود. بنابراين برخالف گذشته، ب(. 88: 1731)تقوايی،

به صورت يک فرآيند و نه محصول مورد توجه قرار می گیرد و کاربری زمین به مفهومی پويا که نشان از تعامالت پیچیده و تغییرات حادث 

کیول، نیز کاربری زمین را نه يک کمیت ايستا بلکه يک الگوی تکامل  (.Cruz,1993: 21-23شده به مرور زمان را دارد، تبديل می شود )

عرفی میکند همچنان که در نیم قرن اخیر، کاربری زمین شاهد بیشترين و کاملترين تغییرات نسبت به دوره های ديگر بوده است تدريجی م

(Kivell, 1993: 3.)  بنابراين، هدايت تغییرات کاربری زمین مستلزم شناسايی و تحلیل محیط پیرامون و محرک های تغییر موجود در

 محیط می باشد.

ن، عوامل مختلفی را به عنوان محرک تغییرات کاربری معرفی می نمايند که شباهت های زيادی در بین آنها مشاهده می نظريه پردازا

شود. گراف و ديوولف، گرايشهای کالن را شامل تغییرات جمعیتی، ويژگیهای اقتصادی و اجتماعی، ارزش های حکومت محلی و ساير بهره 

(. در میان انواع محرکها محققان بیشتری به Graaf& Dewulf, 2010منابع معرفی می کند ) وران، قدرت حکومت محلی و دسترسی به

تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی در برنامه ريزی کاربری زمین اشاره می کنند. در زمینه محیط سیاسی، ايونس اشاره می کند که زمانی که 

رفته می شود، بنابراين برنامه ريزی مطمئناً چیزی بیش از آنچه که برنامه ريزان اغلب تصمیمات برنامه ريزی در عمل بوسیله سیاست مداران گ

 شکل از را شهر شود. بلکه می پیرامون فضاهای تخريب باعث تنها نه شهر گسترش و رشد. (Ewans, 2004: 9انجام می دهند می باشد )

 بارز نتايج از شهری محدوده ساکنان و شهر اطراف مزروعی ناطقم ساکنان بین زمین مقدار در موجود نمايد. تعارض می خارج خود متقارن

 رشد اين اما می آورد فراهم را الزم زمینه های قیمت، ارزان مساکن و بزرگراهها ايجاد دولتی، های هزينه کمک ارزان، زمین است. مسأله اين

 شود می موجب شهری امکانات به دسترسی عدم .یشودم جديد های حومه ساکنان و کشاورزی جوامع های زمین بین تعارض ايجاد به منجر

 گسترش و ناموزون رشد ديگر سويی نمايند. از تجربه را آن فقدان يا معهاج هويت در تغییر اند نموده مکان نقل مناطقی چنین به که افرادی

 .آورد می فراهم را آن يکپارچه مديريت ی زمینه در امروزی شهرهای مشکالت و مسايل جمله از شهرها ی فزاينده

برنامه ريزی کاربری زمین شهری در ايران در قالب طرح هايی جامع و تفصیلی انجام می گیرد. تجربه بیش از نیم قرن از برنامه ريزی 

یم هست کاربری زمین در اين کشور، که در مطالعات متعدد مورد ارزيابی قرار گرفته است، نشان از عدم موفقیت آن دارد و آنچه امروز شاهد آن

بحران ناشی از عدم اجرا و تحقق برنامه ريزی کاربری زمین در طرح های جامعه و تفصیلی پیشنهادی می باشد )زنگی آبادی و ديگران، 

 آثار تنها نه که است کالبدی و اقتصادی اجتماعی، کالن اهداف به دستیابی برای مهم موارد از يکی شهری زمین کاربری طرح(. 1717

 شهر کالبدی محیط کیفیت و شهری رشد میزان در مهمی نقش بلکه گذارد، می عمومی های گیری تصمیم و ها گذاری مايهسر بر بسیاری

 به هاست؛ کاربری درست پراکنش و توزيع ی مسئله شهری، زمین کاربری ريزی برنامه در مهم مسائل از (. يکی17: 1738دارد )سعیدنیا،

 همواره که مشکالتی. باشد جمعیتی نیازهای و ها خواست جوابگوی منطقی، طور به بتواند بريهاکار چیدمان و پراکنش اين که ای گونه

 است. شهرهای شهرها اصول از دور و سريع رشد ی عالوه به گذشته، های دهه در جمعیتی فشار هستند، رو روبه آن با سوم جهان شهرهای

 ويژه به ايران شهرهای در موارد دارند. اين را برنامه بی رشد اين از بیشتری سهم دارند، را جمعیت جذب باالی ظرفیت چون نیز، اندام میانه

 شود. می ديده ای برجسته طور گردی به طبیعت و اقتصادی های جاذبه و همجوای با کالن شهرهای البرز و تهران علّت به )کوهسار( شهر

در اين منطقه سرمايه های بسیاری را به کوهسار جلب نموده و چشم اندازهای طبیعی زيبا وکیفیت مطلوب سه عنصر آب، خاک و هوا 

توان استراتژی راهبردی اين شهر نوپا را که همانا حفظ طبیعت، توسعه فضای سبز، ساماندهی مراکز با يک برنامه ريزی علمی و اصولی می

مل طبیعی مطلوب و سرمايه های سرازير شده جمعیتی، اشاعه معماری سنتی و توسعه صنعت توريسم و گردشگری می باشد. گذشته از عوا

به سوی اين شهر، کوهسار به دلیل موقعیت منحصربفرد خود در داشتن نیروی انسانی ماهر، متخصص، سرمايه گذار و مضاف بر آن گروههای 

د که با بهره گیری از قدرت، مسافری که از فشار و هجمه زندگی ماشینی پايتخت روزهايی از هفته رابه دامان طبیعت کوهسار پناه می آورن

نفوذ، سرمايه، نظرات و ايده های چنین گروههايی بصورت علمی وبرنامه ريزی شده هم می توان بدون شک کمک شايانی به رشد و توسعه 

بیابند.  یدنموزون و هدفدار کوهسار نمود تا بلکه جمعیت سرريز ابر شهر تهران و کالنشهر کرج، مکان طبیعی و سنتی آرامی برای نفس کش

بررسی فرايندهای تصمیم گیری دولت محلی بر کاربری اراضی شهر  به اجتماعی محیطی، اقتصادی و های ويژگی به توجه با پژوهش اين

کوهسار می پردازد و در پی پاسخ به اين پرسش می باشد که چگونه می توان نظام توسعه آتی شهر کوهسار را با فرايندهای تصمیم گیری 

 ی هماهنگ ساخت؟دولت محل

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 76 -68  ، ص4317 ، تابستان41شماره  رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی،
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 پيشينه پژوهش
، گیردمینوضع و شرايط امروز آن نیز تابع همین گذشته است. هیچ تحقیقی در خأل صورت  که است ایپیشینههر پديده دارای سابقه يا 

د نظر در زمینه مور بنابراين در هر طرح تحقیق بايد از تحقیقات پیشین رسد؛میبنابراين، هر پژوهش در تداوم پژوهشهای پیشین به انجام 

 چندان جهان در اراضی کاربری مطالعات ی سابقه(. 141 :1781)ساروخانی، دادو سپس تحقیق خود را در تداوم منطقی آنان جای  يادکرد

بر الگوهای ارتباط با کشاورزی و اقتصاد ملی  با انتشار اثر دولت منزوی در "فون تونن" 1821در سال  بار اولین برای که چنان نیست؛ طوالنی

(. 11: 1781کاربری زمین نیز آغاز شد )زياری، مطالعات که بود او از پس اما نمود، تأکید کشاورزی کاربری زمین با توجه به قیمت تولیدات

 برگس، ارنست هويت، همر چون افرادی توسط شهری زمین کاربری با مطالعات ارتباط در ای پراکنده های تالش تونن ازفون پس ها سال

 تکامل در يک هر که شود مشخص می افراد اين نظريات تدريجی تکامل روند به نگاهی با. شد انجام و فايری اولمن، مکنزی، ادوارد دريکرو

 چگونگی که دهد می نشان جهانی، تجارب کلی طور به (.kitay,1985: 24-26اند ) داشته مهمی نقش زمین کاربری مطالعات مسیر

 از: عبارتند که دارد، بستگی عوامل دسته دو به هماهنگی و شهری زمین کاربری ريزی برنامه عرصه ی در موفقیت

 زمین؛ و از استفاده ی نحوه ی زمینه در مناسب کالن های سیاست و قوانین وجود

دادی از ( تع1(. در جدول )12: 1738زمین )زياری، کاربری برنامه و شهری های طرح اجرای و تهیه در کارآمد های روش از استفاده

 پژوهش های مرتبط با موضوع مورد مطالعه که در سطح کشور و جهان انجام گرفته است، مشاهده می شود.

 اراضی کاربري تغيير در زمينۀ گرفته انجام (: تحقيقات1جدول )

 يافته های پژوهش عنوان پژوهش نام پژوهشگر

خاکپور و 

 (1781همکاران )

الگوی تغییر کاربری اراضی شهر 

 1783 -1712طی سالهای بابل 

 ارزش با باغی و زراعی های فعالیت از حاصل افزودۀ ارزش میان تناسب نبود

 به باغداران و کشاورزان از بسیاری تا شد سبب زمین فروش از ايجادشده

 .کنند اقدام ها زمین اين تفکیک يا فروش

شفیعی ثابت 

(1781) 

 روستاهای فضايی - کالبدی تحوالت

 تأکید با تهران هرش کالن پیرامون

 کشاورزی؛ اراضی کاربری تغییر بر

 کريم رباط شهرستان موردمطالعه

 و فضايی - کالبدی و تحوالت سکونتگاهی تمرکزگرايانه های سیاست بین

 همچنین و کريم رباط ناحیۀ در کشاورزی اراضی کاربری تغییر درنتیجه

 رابطۀ یفضاي - کالبدی متغیرهای و روستا محیط های توانمندی بین

 اراضی کاربری تغییر و تحوالت شدت عبارتی، به دارد؛ وجود معناداری

 ساير از دارند بیشتری محیطی های توانمندی که روستاهايی در کشاورزی

 .است بوده بیشتر روستاها

موحد و صمدی 

(1711) 

 کاربری کیفی و کمی ارزيابی

 مريوان شهر اراضی

 نشان سازگاری ماتريس از استفاده با کاربری کیفی ارزيابی از حاصل نتايج

 معابر، ی شبکه جهانگردی، سبز، فضای عالی، آموزش های کاربری دهد می

 است. در ناسازگار کامالً تا سازگار کامالٌ از ترتیب به انتظامی و نظامی

 آموزش مسکونی، کاربری های استقرار و گزينی مکان ماتريس مطلوبیت،

 که دهد می نشان را نامطلوب کامالً تا بمطلو نسبتاً از ورزشی و عالی

 شهر نیست. نیازهای با متناسب

مطیعی لنگرودی 

و همکاران 

(1711) 

 کاربری تغییر اقتصادی اثرات بررسی

 نواحی در کشاورزی اراضی

 دهستان موردی نمونۀ روستايی،

 انزلی بندر رود حسن لیچارکی

 است. همچنین فزايشا حال در اراضی کاربری تغییر و معیشتی نظام تغییر

 مانند است، داشته منفی پیامدهايی گردشگری دراثر ها کاربری تغییر

 به روستا اقتصاد وابستگی و زندگی هزينۀ افزايش ها، قیمت کاذب افزايش

 جوانان برای زايی اشتغال و درآمد افزايش چون مثبتی آثار ولی گردشگری؛

 .است داشته پی در نیز را

 (1711امیرنژاد )

 تمايل بر مؤثر عوامل رسیبر

 کاربری تغییر جهت کشاورزان

 مازندران استان در اراضی

 تولیدات کل هزينۀ غیرکشاورزی، شغل داشتن سن، متغیرهای افزايش

 .است شده کاربری تغییر افزايش باعث واردشده خسارات و باغی - زراعی

 ارهاج میزان اراضی، مساحت کشاورزی، سابقۀ متغیرهای افزايش همچنین

 .است داشته پی در را اراضی کاربری تغییر کاهش کشاورزی، درآمد و بها
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صديقی و 

 (1711همکاران )

 - سیاسی و کالبدی عوامل بررسی

 در اراضی کاربری تغییرات حقوقی

 محمودآباد شهرستان

بودن  توريستی :از اند عبارت کاربری تغییر کالبدی عوامل ترين مهم

-سیاسی بعد ويال يی. در و ساز ساخت فزايشا شهر، توسعۀ فشار منطقه،

 در اجرايی های دستگاه ضعف با قانون شکنان، ضعیف حقوقی: برخورد

 ممنوعیت و کاربری نو دربارۀ کشاورزی های زمین مالکان به رسانی اطالع

 باندبازی و اداری فساد و دولتی، های دستگاه نظارت ضعف کاربری، تغییر

 کارکنان. از برخی بین

وندا و همکاران انز

(2113) 

 بر اقتصادی - اجتماعی عوامل تأثیر

 کاربری و گیاهی پوشش تغییرات

 در کاگوما جنگل حوالی در زمین

 تانزانیا کشور

 محصوالت و کاراگاه به نیاز توان می را کاربری تغییر داليل ترين مهم

 و محصوالت قیمت افزايش کشاورزی، گسترش کشت، نو تغییر جنگلی،

 .دانست زمین داری جارها فقدان

دمپسی و 

همکاران 

(2113) 

 کاربری تغییر ريزی برنامه تأثیرات

 اخعل يا توسعه در محلی زمین

 ريپاريا مناطق

 تغییر روند تشديد به منجر گذشته دهۀ اند در خود های سیاست با دولت

 اقتصادی نگرش تغییر نیازمند مسئله است. اين شده محلی اراضی کاربری

 .است زمین مقولۀ به دولت

 

با توجه به پژوهش های انجام شده موضوع مورد مطالعه زياد مورد بررسی قرار گرفته اما؛ اين پژوهش در پی آن است که نقش فرايندهای 

در  کاربری ارضی وسازهای و تغییرعنوان يکی از مهم ترين مسائلی که در  ساختتصمیم گیری دولت محلی بر کاربری اراضی شهری را به

 وساز را در محدوده شهر کوهسار بررسی کند.داخل محدوده شهری  با در نظر داشتن طرح های شهری و رعايت ضوابط و مقررات ساخت

 

 اراضی کاربري نظري هاي دیدگاه
 به معنی استفاده از زمین است و شامل Land Useانگلیسی است. از نظر لغوی  Land Useکاربری زمین معادل فارسی اصطالح 

 های هدايت و توسعهشود. اين اصطالح نخست، در مطالعات شهری استفاده شد، سپس در راستای تهیه برنامهای از زمین میهر گونه استفاده

(. اصطالح کاربری زمین از ديدگاه توسعه پايدار، شامل 21: 1783بنیاد مسکن انقالب اسالمی،) کالبدی روستايی، به اين عرصه نیز وارد شد

دار تواند پايدر واقع توسعه و عمران زمین وقتی می. دهداجتماعی، فرهنگی است که انسان بر روی زمین انجام می -های اقتصادیعالیتتمام ف

: 1781رضويان،) باشد که بتواند هم به نیازهای اقتصادی و مادی و هم به نیازهای اجتماعی، فرهنگی و روانی مردم حال و آينده پاسخ گويد

دهد بلکه عواقب وخیمی مانند فرسايش، مدت ياری نمیکاربری صحیح زمین، در اغلب موارد نه تنها انسان را در رفع نیازهای طوالنی(. عدم 01

پ کند. طبق برآورد يونآورد که سالمت منابع طبیعی سیاره زمین را تهديد میوخاک( را به بار میآب) کويرزدايی، مسمومیت و آلودگی زمین

مناسب، به يک نوع استفاده ديگر تبديل شود میزان  کند، اگر نوع استفاده از زمین به طور غیرکه مخدوم آن را بیان می 1183در سال 

 (.781: 1783رجائی،) يابدبرابر در سطح کره افزايش می 111فرسايش تا 

ف می شود ودر مقیاس شهر بر اساس نوع کاربری زمین در مقیاس ملی براساس فرم زمین، جنگل، باغ، بیشه، خانه، بیابان و... تعري

استفاده و فعالیت انسان در آن تعريف می گردد. کاربری زمین در شهرسازی آنقدر مهم است که عده ای شهرسازی را علم تقسیم زمین و 

پايانی کار  ن را نقطهمکان برای کاربرد مصارف مختلف زندگی بشر توصیق کرده اند و کسانی پیشنهاد کاربری زمین و خصوصیات مربوط به آ

 اروپا در نحست جديد، شهرسازی پیدايش با همراه زمین کاربری به برنامه ای (. رويکرد181: 1738برنامه ريزی شهری می دانند )بحرينی، 

 شاهد زمین ریکارب مقوله اراضی، از استفاده نحوه در متفاوت گرايشهای انواع وجود خاطر به کنون تا زمان آن از و گرديد آغاز آمريکا و

 می کلی بندی جمع يک در لیکن است، مطرح متفاوتی های ديدگاه شهری اراضی کاربری چگونگی خصوص بود؛ در گستردهای تحوالت

 : از عبارتند که کرد مطرح عمده ديدگاه پنج قالب در را آنها توان

توسعه پايدار شهری  ی زمین د( نظريه دهی انسام ج(  نظريه زمین اقتصادی نقش ی زمین ب( نظريه اجتماعی الف( نظريه ی نقش

 (.1-11: 1781و زمین ه( نظريه مدرنیسم و زمین )زياری،

 شهرها در مردم، عمومی منافع راستای اراضی در از برداری بهره و خصوصی مالکیت کردن محدود زمین، اجتماعی نقش ی درنظريه -

 مالکیت به بايد شهر اطراف اراضی که است معتقد وانر .دارند اعتقاد ن ديدگاهبه اي "اتوواگنر"و  "هنری جورج"باشد.  می مدنظر تر بیش

 .نینجامد مالکان سودجويی به و باشد کنترل قابل شهری اراضی قیمت تا آيد، در عمومی

 مسکن و نزمی چون که دارند می ابراز و دانسته شهری فضاهای تغییر اساسی عامل را آن زمین، اقتصادی نقش ی نظريه به معتقدان -

 ی نحوه در خاصی مقررات و ضوابط و شود گرفته نظر در کارايی حداکثر آن از برداری بهره در است ضروری هستند، کمیاب منابع از
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و  بوده برخوردار فناپذير و اقتصادی و مبادالتی و مصرفی مختلف کارکردهای از زمین زيرا گردد؛ تدوين زمین از مطلوب ی استفاده

 .است نظريه اين داران طرف از "ديويد هاروی"دارای مطلوبیت ويژه ای است. 

 مالکیت :مثل موضوعاتی به آن از استفاده ی نحوه و شهری اراضی تقسیم چگونگی مقررات و ضوابط ، زمین دهی سامان ی نظريه در -

 اين به عمدتا "لرد ريت"و  "آبرکرامبی"گردد.  می بر صنعتی و طبیعی سوانح و خطرات برابر در عمومی بخش وظايف نظر از زمین

  معتقدند. ديدگاه

 زمین از بهینه ی استفاده طريق از آينده و حال برای اراضی منابع نگهداری بر زمین، کاربری و شهری پايدار ی توسعه ی نظريه در -

 عدم طبیعی، محیط تولید های تظرفی کاهش ای، ناحیه و شهری محیط آلودگی از جلوگیری چون موضوعاتی و گردد می تأکید

 .کند می مطرح را ها بازيافت از حمايت و آور زيان های توسعه از حمايت

 سنت و فرهنگ مکان، موقعیت، به توجه بدون خاص عملکردهای اساس بر شهری بندی منطقه به اراضی، کاربری و مدرنیسم ی نظريه -

 (.11: 1738مراتب شهری اشاره می کند )زياری، سلسله  براساس سبز فضای افزايش و عمودی های تراکم در
 

 تحقيق روش
شود و جهت ها، میدانی محسوب میيافته از نوع تحقیقات موردی و بر مبنای روش از نوع توصیفی و از نظر گردآوری دادهپژوهش انجام

رت صودوين چهارچوب بنیان نظری تحقیق که به. در راستای تبیین و تتک نمونه ای استفاده شده است Tتجزيه و تحلیل داده ها از آزمون 

عاريف ها و مفاهیم و نیز ارائه تای، ضمن کنکاش در ادبیات موضوع به تعريف واژهتحلیلی است، با روش مطالعات اسنادی و کتابخانه -توصیفی

اخذ  آوری وروش پیمايش میدانی به جمععملیاتی مرتبط با تحقیق، پرداخته شده است. پس از ارائه چهارچوب نظری تحقیق، با استفاده از 

 های میدانی در محدوده مورد مطالعه اقدام شد. داده
 

 قلمرو جغرافيایی تحقيق
باشد. از نظر مختصات جغرافیايی شهر بخش چندار، شهرستان ساوجبالغ استان البرز می ازمحدوده مکانی اين تحقیق شهر کوهسار 

شمال یلومتری ک 17دقیقه عرض شمالی در فاصله  2درجه و  71دقیقه طول شرقی و  71درجه و  01هکتار بین  3814کوهسار با مساحت 

کوهسار از جنوب به  ت. شهرنفر بوده اس 11714برابر با  ، 1710جمعیت اين شهر در سال . شرقی مرکز شهرستان ساوجبالغ واقع شده است

موقعیت طبیعی شهر در منه البرز و از غرب با شهر جديد هشتگرد هم مرز است. قزوين، از شرق با شهرستان کرج، از شمال بردا –اتوبان کرج 

 ( نشان داده شده است.1) نقشه
 

 

 
 (: موقعيت طبيعی شهر کوهسار1شکل )
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 یافته هاي پژوهش

 تأثير عوامل سياسی بر تغيير کاربري اراضی
کرد.  درگیر با اين موضوع تر جدی و بیشتر را ها آن توان می اراضی، کاربری غیرمجاز تغییر پیامدهای دربارۀ متولیان آموزش با قطعا

 زمین کاربری تغییر از جلوگیری در تواند می ديگری هرکس از بهتر دارند، مستقیی با منطقه سکونتشان ارتباط متولیان محلی که آنجا از

 است ممکن گیرد، صورت غیرمجاز کاربری تغییر شود. همچنین متولیان شناخت کافی از منطقه دارند؛ بدين ترتیب اگر جايی واقع مؤثر

در سطح اطمینان بیشتر از  144آزمون  اين مقدار دهد می نشان اسکوئر کای آزمون آگاه هستند. نتايج آن از متولیان اما نشود؛ متوجه دولت

 شونده پرسش افراد را عامل نند. ايندرصد معنی دار شده است. میانگین نشان می دهد که متولیان نقش مهمی در اين زمینه ايفا می ک 11

 ادارات و ها سازمان های نقشه بودن روز به و اراضی های کاربری نقشه تهیۀ در کافی دقت و صحیح نظارت زيرا اند؛ داده تشخیص مهم بسیار

 تواند می طبیعی مناب درست يتمدير نبود و انگاری دهد. سهل نشان خوبی به بری را کار تغییر با مرتبط غیرمجاز های لکه تواند می مربوط

درصد  81است که نشان از اهمیت خیلی زياد اين عامل دارد؛ يعنی حدود  7.2برای دست اندازی افراد سودجو باشد. مقدار اين گويه  بستری

در سطح  114آزمون اين  مقدار دهد می نشان اسکوئر کای آزمون اند. نتايج کرده انتخاب را زياد خیلی و زياد افراد پرسش شونده گزينۀ

  :از اند عبارت دولت حمايتی های درصد معنی دار شده است. سیاست 11اطمینان بیشتر از 

 دولت؛ توسط محصوالت اين خريد تضمین و کشاورزی اساسی محصوالت گذاری قیمت سیاست -

 انرژی؛ و سوخت ر،بذ شیمیايی، کود سم، نظیر کشاورزی بخش در مورداستفاده های نهاده به يارانه پرداخت سیاست -

 بیمه پوشش گسترش برای تالش و دامی باغی، زراعی، محصوالت بیمۀ سهم از بخشی پرداخت سیاست -

 کشور؛ در ...و تگرگ سیل، خشکسالی، نظیر غیرمترقبه حوادث بیمۀ و محصوالت

 تولید؛ جاری ایه هزينه تأمین و موردنیاز آالت ماشین خريد برای کم بهرۀ نرخ با تسهیالت و اعتبارات پرداخت -

 قدرت جهانی قیمت به دلیل کاهش اخیر های سال در ولی برخوردارند؛ پايدار بالنسبه بازار از که محصوالتی به صادراتی يارانۀ پرداخت -

 است؛ شده کم ها آن رقابت

 دارد؛ وجود داخل در ها آن تولید امکان که محصوالتی واردات برای تعرفه برقراری -

 چندگانه.  ارز های نرخ اتخاذ و ارز بازار در دخالت -

 بگیرد، را اراضی کاربری تغییر جلو تواند که دولت به همان اندازه که می کنند می تأکید نکته اين شونده بر پرسش افراد گويه اين در

آزمون  اين مقدار دهد می نشان اسکوئر کای آزمون نتايج .شود روند می اين تسری باعث نکند، عملی را ذکرشده حمايتی های سیاست اگر

 ادارات کارمندان را باغات و اراضی کاربری حفظ قانون اجرايی حلقۀ درصد معنی دار شده است. آخرين 11در سطح اطمینان بیشتر از  124

 باشند. قطعا غیرمجاز کاربری تغییر روند تسری يا کردن کند جهت در مهمی بسیار عامل توانند و می دارند عهده بر مربوط مؤسسات و

اداری و باندبازی بین برخی از کارکنان( است. افراد پرسش  فساد( گويه اين اهمیت از حاکی مناطق از برخی در تغییرات کاربری چند هکتاری

در سطح اطمینان  111دهد مقدار اين آزمون  می نشان اسکوئر بر اين نکته تأکید کردند. نتايج آزمون کای 7.1شونده نیز با میانگین باالی 

 درصد معنی دار شده است.  11تر از بیش

 ساحلی و جنگلی کشاورزی، اراضی کاربری تغییر از جلوگیری يا آنها خريد و فروش کاهش در کشاورزی های زمین کردن سنددار

 امر اين تحقق برای کشور امالک اسناد ثبت اصوالً سازمان و است حاکمیت اصلی وظايف از مردم اراضی به مالکیت سند است. اعطای مؤثر

 کشور اراضی امور سازمان وزيران، هیئت 1393 سال مصوبۀ با باشد. استناد قابل و شود شناخته محترم مردم مالکیت تا است گرفته شکل

 های سازمان و نهادها عملکردی پراکندگی .برساند سرانجام به کشاورزی اراضی کردن سنددار برای را الزم اقدامات که است يافته مأموريت

 روشن را ها زمینه تمام در هماهنگی زيست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، بانک ها و...، ضرورت محیط سازمان مثل کشاورزی، با طمرتب

 های سازمان بین هماهنگی گويه )ضعف اين زيرا ناهماهنگی بین سازمان های ذی ربط فرصتی برای زمین خوارانبه شمار می ايد.  کند؛ می

 اراضی کاربری تغییر بحث در مهمی عامل همواره دارد؛ کمتری میانگین مقدار ديگر های گويه به نسبت اگرچه (12/2) میانگین ربط( با ذی

 شده دار معنی درصد 99 از بیشتر اطمینان سطح در 97 آزمون اين مقدار دهد می نشان اسکوئر کای آزمون نتايج است. بوده شهر سطح در

 .است

 زراعی اراضی کلیه مالکان يا متصرفان"( آمده است: 1/8/1780ها )مصوب  باغ و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون اصالحی 3 مادۀ در

 تغییر به اقدام کمیسیون موضوع تبصره يک ماده يک اين قانون از مجوز اخذ بدون و غیرمجاز صورت به که قانون اين باغ های موضوع و

 کاربری با زمین روز قیمت باغ ها به و زراعی اراضی جزای نقدی از يک تا سه برابر بهای عالوه بر قلع و قمع بنا بهپرداخت نمايند، کاربری

 . کشاورزان"شد خواهند محکوم ماه شش تا ماه يک از حبس و نقدی جزای حداکثر به جرم صورت تکرار در و متخلف بوده موردنظر که جديد

می توان تا حدود زيادی از اين  کاربری غیرمجاز تغییر عامالن و خواران زمین طعقا مجازات با و است شده اجرا حدودی تا معتقدند اين قانون
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 آزمون ساير گويه ها بسیار زياد است. نتايج و نسبت به میانگین 7.41کار جلوگیری کرد. میانگین اين گويه )برخورد ضعیف با قانون شکنان( 

 درصد معنی دار شده است. 11  از بیشتر اناطمین سطح در 257 آزمون اين مقدار دهد می نشان اسکوئر کای
 

 عوامل سياسی مؤثر بر تغيير کاربري اراضی(: 2جدول )
 

 معناداري کاي اسکوئر ميانگين گویه ها

 0.00 257/884 4142/7 شکنان قانون با ضعیف برخورد
 نوع مورد کشاورزی در های زمین مالکان به رسانی اطالع در اجرايی های دستگاه ضعف

 کاربری تغییر ممنوعیت و یکاربر
22483/7 172/78 0.00 

 0.00 172/287 2222/7 دولتی های دستگاه نظارت ضعف
 0.00 169/064 1381/7 کارکنان از برخی بین باندبازی و اداری فساد
 0.00 144/082 1101/7 متولیان اجرايی نظارت ضعف
 0.00 162/751 1731/7 یشهر های بافت داخل غیرمجاز وسازهای ساخت در شهرداری نقش

 0.00 124/064 1178/7 دولت ضعیف حمايتی های سیاست
 0.00 97/535 1201/2 ربط ذی های سازمان بین هماهنگی ضعف

 0.00 97/413 1134/2 رسمی نظارت بدون و قولنامه اساس بر ملک انتقال سیستم
 0.00 104/866 1172/2 مقررات و قوانین ضعف
 0.00 96/320 8412/2 اه شهرداری نظارت ضعف

 0.00 78/523 3113/2 کاربری تغییر از ناشی درآمد به ادارات و ها سازمان وابستگی
 0.00 99/84 3111/2 باغات و زراعی اراضی حفظ قانون کارآمدی

 0.00 100/894 3880/2 زمین درپی پی تقسیم و ارث قانون
 0.00 83/398 0383/2 اراضی يکپاراگی از دولت حمايت

 .1931منبع: یافته هاي پژوهش، 

 

 ( استفاده2مقدار مفروض ) با ای نمونه Tاز آزمون  شهر کوهسار اراضی کاربری تغییر بر مؤثر سیاسی عوامل کلی ارزيابی منظور به

اراضی  تغییر کاربری( به تفکیک ابعاد درج شده است. نتايج حاکی از آن است که به طور کلی، تأثیر عوامل سیاسی در 2شد. نتايج در جدول )

میانگین بُعد  مقدار شهر کوهسار بیشتر از میانگین مفروض بوده است و نشان از اهمیت اين عوامل در تغییر کاربری اراضی دارد. همچنین

رگذاری زياد اين بیشتر است. اين امر نشان از تأثی Tاز مقدار  31/2بوده است. بُعد کالبدی مجموعاً با میانگین  کالبدی بُعد از سیاسی يشتر

 عوامل در تسريع روند تغییرات کاربری اراضی در سطح شهر کوهسار دارد.
 

 تک نمونه اي به تفکيک ابعاد کالبدي و سياسی T(: نتایج آزمون 9جدول )
 

 Tآماره  معناداري ميانگين ابعاد

 170/14 1.11 3111/2 کالبدی

 180/21 1.11 1121/2 سیاسی

 .1931 منبع: یافته هاي پژوهش،
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 نتيجه گيري
 طرح اين ارزيابی گیرد. نتايج می انجام پوزيتیويستی رويکرد مبنای بر تفصیلی و جامع حهای طر در شهری زمین کاربری برنامه ريزی

 علیرغم د.دار ها طرح در اين کاربريها تحقق عدم و زمین کاربری ريزی برنامه موفقیت عدم از نشان مختلف، پژوهشهای و مطالعات در ها

 گذشته مطالعات .است يافته ادامه امروز به تا مذکور شیوه همچنان زمین، کاربری ريزی برنامه رويه و محتوا به نسبت انتقاد دهه سه حدود

 یاراض حفظ زياد اهمیت به توجه با اساس اين است. بر شده تبديل اخیر های سال بزرگ چالش به اراضی کاربری تغییر که است آن از حاکی

فرايندهای تصمیم گیری دولت محلی بر کاربری اراضی شهر  که رو یشپ مطالعه ها، آن کاربری تغییر و تخريب از جلوگیری و باغی و زراعی

 سبب تواند می اراضی کارآمد کاربری و صحیح مديريت گذاری درزمینۀ سیاست .است برخوردار شايانی اهمیت کند، از می بررسی را کوهسار

 کنند، کُند را اراضی کاربری تغییرات روند توانند نمی حتی تنهايی به ها سازمان و نهادها شود. قطعا بیعی و توسعه هوشمندط منابع حفظ

شهر  برای را زمینه و جلوگیری کاربری تغییر پیامدهای از تواند می مردم به رسانی اطالع و آموزش و درست گذاری با سیاست دولت بلکه

 های فعالیت و امور ساختن مجازی به آينده در توان می اطالعات آوری فن مظاهر از شهروندان استقبال به توجه کند. با فراهم هوشمند

 بود. امیدوار آينده در شهری سفرهای تقاضای کاهش و شهری های کاربری

 برخورد سیاسی نیز عوامل انمی است. در بوده بیشتر اراضی کاربری تغییر بر مؤثر کالبدی عوامل سهم از سیاسی عوامل سهم کل، در

 تغییر ممنوعیت و کاربری نوع دربارۀ کشاورزی های زمین مالکان به رسانی اطالع در اجرايی های دستگاه ضعف شکنان، قانون با ضعیف

 گذاشته تأثیر ضیارا کاربری تغییر روند بر کارکنان برخی از بین باندبازی سرانجام و اداری فساد و دولتی های دستگاه نظارت ضعف کاربری،

و  ساخت افزايش شهر، توسعۀ فشار منطقه، بودن توريستی، به نزديکی به دو کالنشهر کرج و تهران توان می نیز کالبدی عوامل میان است. از

 کرد اشاره ارتباطات و و نقل حمل گسترش و ای اجاره ويالهای ساز
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