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Extended Abstract 

Introduction 

Land-use and related developments are the results of a complex network of interactions between 

internal forces (natural-ecological and socio-economic environment)and a set of external factors 

that can be traced in an interconnected chain. Prerequisite for understanding these developments 

recognize the fundamental and important factors that shape these changes (Saeedi and Shafiei, 

2008). These changes have forced planners in the process of land planning to carefully consider 

the issue of changes in the spatial system of land-use. Meanwhile, some researchers have 

focused on understanding land use change independently and based on studying the trend of 

change. Others have sought to understand the impact of demographic or environmental issues 

on land use change.  

 

Methodology 

This research is of a fundamental-applied type and relies on both library and field methods and 

has investigated the factors influencing land-use changes. In the library method, by referring to 

various scientific sources, including books, articles, scientific reports and related documents, 

classification techniques, resource evaluation, note-taking and summarizing have been used. 

According to field research techniques, multi-time remote sensing images and GIS, direct 

observation and interview methods have been used. 

  

Results and discussion 

Kashan, is the significant administrative, political and economic center of Isfahan Province and 

most-populous cityin the region. Due to its special structure in providing various services and 

facilities, There are also cities outside the towns, so that perhaps the term "exclusive usurpation 

of needs" (Ehlers, 2001, 234) in the region can be best attributed to it. The study shows that in 

the last thirty years (1986-2016) the population and size of the city have expanded that itself has 

a direct relationship in the uses . Factors affecting land-use change in the central part of Kashan 

include: Socio-cultural, economic and physical factors.   

As indicated earlier, the city of Kashan, due to its important economic position in the region as 

an important external factor, has affected the land use system of the surrounding villages. 

Accordingly, the trend of these changes is towards the destruction of more agricultural lands 

and increasing man-made uses. In 2017, the area of lands built in the central part of Kashan 

reached 6995.75 hectares. Forecasts show that this figure will be added to 6996 hectares in 2031 

which indicates physical-spatial conflicts in the study area. Table 6 shows the matrix of land-use 

changes during the years 1396-1381 in terms of percentage. The results of land-use changes 
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show that in the study area, the highest change with 17.75% and barren lands with the lowest 

change of 0.009% had the lowest conversion rate to constructed lands. 

 

Conclusions 

According to the research findings, in the study area, several internal and external factors have 

led to changes in the use of agricultural lands (agricultural and horticultural) from other uses. 

Also, analysis based on demographic indicators show the polarity of the population in Kashan 

city and surrounding villages and other villages in the district. Continuation of the current 

unbalanced spatial-spatial trend have irreversible environmental consequences and, 

consequently, socio-economic consequences. In addition to intensify urbanization in the region, 

lead to a sharp rate of migration of villagers to the city and depopulation of villages. This means 

increasing spatial imbalances in the region. The effects and consequences of this growth, 

meanwhile, increase the polarity of Kashan city and surrounding villages, which is associated 

with the focus on changing agricultural lands (agricultural and horticultural) to industrial man-

made uses and related production units. Industrial and manufacturing uses, meanwhile, have had 

far-reaching effects on environmental conditions due to their unbridled and uncontrolled nature. 

These include consequences such as the expansion of the city in rural areas and agricultural 

lands around the city, the destruction of small pastures in mountainous and mountainous areas, 

pollution of water and soil resources, air pollution and human problems caused by these 

pollutions. In addition, the logical result of agricultural land-use changes in the region exposes 

pressure on infrastructure networks such as water, gas, electricity, etc. Practical goals should be 

set to preserve the environment, the independence of the villages and to prevent dispersal. To 

facilitate the achievement of the mentioned content goals, in the process dimension, it is 

required to take the necessary measures to formulate the organizational, institutional and 

managerial structure. 
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 پیرامون شهر کاشان ییتحول کاربری اراضی در نواحی روستا
 

 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه روستایی، مناطق کیفیت آمایش و جغرافیا دکترای -صادقی  محمدعلی

 ایران تهران، خوارزمی، دانشگاه روستایی، ریزیبرنامه و جغرافیا دانشیار - 1 عزیزپور فرهاد

 
 11/05/1400تاریخ پذیرش:                                                 11/01/1400تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

روسـتایی  یهااهنـد تحـوالت سـكونتگدر بستر زمان، عوامل و نیروهای درونی و بیرونی، هر یک به شكلی در رو
ر دفضایی دائم  -عنوان یک نظام مكانیهای روستایی و شهری بهعبارتی کاربری اراضی سكونتگاهه تأثیرگذارند. ب
انـد، و از طرفـی از عوامـل و اند این تحوالت از یكسو تحت تأثیر نیروها و روندهای درونـی ایـن نظامحال تحول

. پذیرنـدی، تـأثیر مگیرنـدیضایی و یا غیر فضایی نشأت مف -مكانی هاییتز سایر واقعنیروهای بیرونی که خود ا
زار نفـر جمعیـت، از هـ 300. این منطقه با بـیش از باشدیمرکزی کاشان نیز در حال تجربه این تحوالت م بخش

را  ایـن تمرکـزقـی . پیامـد منطبـردیمشكالتی همچون، عدم تعادل فضایی، پراکنده رویی و تمرکز شدید رنـج م
قتصـادی، های اجتماعی و ادر رشد کالبدی شهر کاشان، خالی شدن سكنه روستاها، پدیدار شدن نابرابری توانیم

، روو... مشـاهده نمـود. ازایـن های اکولـوژیكیخواری، آسـیببازی زمین و رانتتخریب اراضی کشاورزی، بورس
ای ارهاویر مـاهوای این منظور نخسـت بـا اسـتفاده از تصـتحلیل کاربری اراضی در این محدوده ضرورت دارد. بر

 السـضی اسـتخراج، تحلیـل و بـرای ساختار فضایی، تغییرات کاربری ارا شناسییختبر بعد رو با تكیه 8لندست 
 یهـاهبـر پایـه داد بندی و تجمـع،شود. در گام دوم، با استفاده از سه شاخص توزیع، خوشـهسازی میشبیه 1410

بری نظـام کـار ،دهـدی. نتایج تحقیـق نشـان مگرددیمزبور، سیمای فضایی منطقه ترسیم م یهاالس جمعیت در
هـای اراضـی که این امـر زمینـه تحـول کاربری ،هری استشطور شدیدی متأثر از پدیده خزش اراضی منطقه به

لـف بـا و بیرونـی مختنـی وهمچنین، عوامل و نیروهای در .ستویژه اراضی کشاورزی را فراهم کرده اروستاها به
کـه در ایـن ، انـدالبدی در تغییر کاربری اراضـی اثرگـذار بودهک اقتصادی و -کولوژیک، اجتماعیا -منشاء محیطی

سـتاها رو ،رواقـعد. میان نقش منابع آب و جریان جمعیت از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر عوامل برخوردار است
 اند.شان شدهمنزله عرصه تكمیلی برای کارکردهای شهر کابه
 

 وسـتاهایر اراضـی، کـاربری تحـوالت بیرونـی، و درونی نیروهای کارکردی،-ساختاری پویش :کلیدی واژگان

 .کاشان پیرامونی
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 مقدمه

یک شبكه پیچیدة تعاملی، بین نیروها و عوامل درونی  یدهواقعیت این است که کاربری اراضی و تحوالت مربوط به آن زائ

پیوسـته همبه یـرهاقتصادی( و مجموعه عوامـل بیرونـی اسـت کـه در یـک زنج -و اجتماعی اکولوژیک -)محی  طبیعی

باشـد یدهنده ایـن تغییـرات منیروهـای بنیـادی شـكل نیاز درك این تحوالت، شناخت عوامـل وپیش ،ردیابی استقابل

ایش سـرزمین وادار سـاخته موضـوع ریزی و آمرا درروند برنامه یزانر(. این تغییرات، برنامه43: 1387)سعیدی و شفیعی، 

بـین برخـی از محققـان بـر روی درك و فهـم تحوالت نظام فضایی کاربری اراضی را با دقت مدنظر قـرار دهنـد. دراین

اند و تعدادی دیگر به دنبال صورت مستقل و بر اساس مطالعه روند گسترش تغییرات تمرکز کردهتغییرات کاربری زمین به

 & Lambin) انـدمحیطی بر روند تغییرات کاربری اراضی زمـین بودهلی از نوع جمعیتی یا زیستدرك تأثیرگذاری مسائ

Helmut, 2006: 6). تحـول کـاربری اراضـی زمـین در طـی زمـان  یرگذاررویكردهای مختلفی به عوامل تأث یجهدرنت

ترین دالیل تأثیرگذار در تغییر را مهم)درونی(  عوامل و نیروهای انسانی و اجتماعی ،گرفته است. در این زمینه لمبینشكل

هـای آن عنوان فرآیندی است کـه پویـایی خـود را از انسـان و فعالیتکه کاربری زمین بهداند. ازآنجاییکاربری زمین می

 & Zondagعوامـل انسـانی تـأثیر مسـتقیمی بـر آن دارد ) )رفتـاری( ، پس درك تحوالت کمی و کیفیکندیکسب م

Borsboorn, 2009:6واسـطه وابسـتگی های انسان از نیروهای محرکی هست کـه بهتوان گفت ویژگیرو، می(. ازاین

 ,Zondag & Borsboornخواهـد داشـت ) اییـژهرفتار عامالن و فعاالن بـه آن، بـر تغییـر کـاربری زمـین تـأثیر و

اساس، شـهر  بروز کند. بر همین صورت توسعه مكانی یا تغییرات کیفیت کاربری زمینبه تواندی(. این تأثیرات م2009:5

ای برخوردار بـوده اسـت و های سكونتگاهی کشور، به لحاظ موقعیت ارتباطی، از جایگاه و نقش ویژهکاشان در بین کانون

صورت کانون تمرکز امكانات، سرمایه و ثروت تغییرات شگرفی را در ساخت و بافت روستاهای پیرامـونی در گذر زمان، به

شدن افراطـی شـهر کاشـان، تغییـرات کـاربری ست. بنابراین، گسترش ناموزون و شتابان کالبدی، فربهخود موجب شده ا

هـایی را بـرای نگرانیویژه طـی چنـد دهـه اخیـر، دلهای روستاهای پیرامـونی بـهاراضی )زراعی به مسكونی( در عرصه

تنها رشـد کالبـدی نـه گونهینید آورده است. اهای عمرانی و نیز شهروندان پدگذاران، مجریان برنامهکارشناسان، سیاست

سیاسی )ازجمله مرز  -های روستایی پیرامونی آن شده، بلكه مرزهای اداریریختگی مرز شهر اصلی و محی موجب درهم

منظور بررسی عوامل و عناصر تأثیرگـذار در تحـوالت بیدگل( را نادیده انگاشته است. به های کاشان آران وبین شهرستان

بینـی ها عمدتاً به دنبال ارائه مـدل پیششود. این روشهای تحلیلی مختلفی استفاده میها و مدلبری اراضی از روشکار

هـا را بـا توجـه بـه تغییرات کاربری اراضی در آینده هستند و کمتر مدلی تاکنون توانایی تبیین و تحلیل تحوالت کاربری

بینی روند تحـوالت ضمن بررسی و پیش ،این مبنا، این پژوهش در نظر داردای ارائه داده است. بر عوامل و شرای  منطقه

نیروهای اثرگذار بر این تحوالت در منطقه بپردازد  کاربری اراضی نواحی روستایی پیرامون شهر کاشان به شناسایی علل و

باط با روندهای تحـولی جـاری ارت ها را موردبح  قرار دهد. درفضایی پدید آمده در این عرصه -و تعارضات بافت کالبدی

توان مورد کنكاش و بررسی قرار داد. البته، آنچه بیشـتر بـه ایـن پـژوهش مربـوط متعددی را می یهادر منطقه، پرسش

گردند. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به ایـن شده در باال باز میگردد، مباحثی هستند که مستقیماً به مسائل مطرحمی

مكانی با چـه  -راضی ناحیه روستایی پیرامون بخش مرکزی کاشان شهر کاشان در روندی زمانیکاربری ا سؤال است که

 تحوالتی روبرو شده است و این تحوالت متأثر از کدام عوامل و نیروها بوده است؟
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 مبانی نظری
 هایدهیـکارکردی اسـتوار اسـت کـه معتقـد اسـت همـه پد-پویش ساختاری یهنظر یهشالوده نظری پژوهش حاضر بر پا

( هستند هایستمها )سنظام هاییاقتصادی، حاوی خصلت و قانونمند -اکولوژیک و یا اجتماعی -جغرافیایی، اعم از طبیعی
ایـن بـاور اسـت کـه  کـارکردی بـر -(. به عبارتی، پویش ساختاری11: 1394)سعیدی، کنند یوار عمل م، نظامروینو ازا

توان در بافت کالبدی یک سكونتگاه. دخالـت کـرد و بـه مثال، نمیعنوانند. بهکنمستقل از هم عمل نمی هایدهاجزای پد
توان در یک سرزمین انتظار برخورداری از شـهرهای سـالم داشـت، توجه بود. به همین ترتیب، نمیدامنه کارکردی آن بی

بـدون حضـور فعـال صـنعت و توان شاهد شكوفایی کشاورزی بـود، یافته و بالعكس. یا نمیبدون وجود روستاهایی توسعه
روسـتایی حاشـیه شـهری بـا تغییـرات سـاختار  یهاایـن، سـكونتگاه (. عالوه بر10: 1393)سعیدی و همكاران،  خدمات

شوند. این اقتصادی از کشاورزی به صنعت و خدمات و رشد سریع جمعیت و مهاجرت و باال رفتن ارزش زمین شناخته می
شـدن و . فراینـدهای صـنعتی شـدن، جهانیدهندین نقش روستایی خود را از دست مطور فزاینده در طول زمامناطق، به

 یهنطقه حاش(. مEppler et al, 2015: 19) اندرا در کاربری زمین این مناطق ایجاد کرده یاشهرنشینی تغییرات عمده
 هـاییتر سـاختار و پویـایی فعالشوند تا بـاست که در آن انواعی از نیروها و فرایندها به کار گرفته می یاشهری، عرصه

شهری بسیار پویاست،  -. فرایند تغییرات در فضای روستایی حاشیه روستا(Briants, 1955: 257) انسانی تأثیر بگذارند
زیرا این محدوده جغرافیایی، منطقه گذار است و آمیختگی کاربری اراضی شهری و روستایی درنتیجـه نیروهـای محـرك 

معتقد اسـت کـه  1(. لوئیس مامفوردBittiner & Sofer, 11:2013) دهدیؤسسات در آن روی مکشاورزان، مالكان و م
هاست، شان بیش از جمعیت روستایی آنتنها جمعیت شهریاند که نهای شدهبسیاری از کشورهای جهان اکنون وارد دوره

هـا دارای تقـدم ه رشـد شـهری در آنهایی کشده از طریق گسترش شهرها و یا زمینهای اشغالبلكه سطح واقعی زمین
ای را پیشرفت وسـایل شود، به رقابت خواهد پرداخت او علت چنین پدیدهاست، با آنچه به کشت و کار اختصاص داده می

قاعـده در سراسـر ای بیگونـهبلعـد و اجـزای خـود را بهگوید که شهر تابع ترافیک موتوری فضا را میداند و مینقلیه می
هایی از گسترش فضایی شـهرهایی چـون پـاریس، با ذکر نمونه ،(. شاربه699: 1387)مامفورد،  پراکندین میای معمنطقه
آنجلس، کالیفرنیا، کینشازا، کلكته، بانكوك، سائوپولو، قاهره، دمشق و برخی دیگر بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه لس

 ،(. زهانگا254: 1373)شاربه و برنار،  یابدهر افزایش میاز رشد جمعیت ش تریعوسیله شهرها به نسبت سرخورندگی فضا به
ای درباره شهرهای چین نشان داده است که عامالن اصلی خزش شهری در این کشور، فقرای شهری یا همان در مطالعه
ن شـهرها اجبار اقتصادی مجبور بـه اسـكان در حاشـیه و پیرامـواند در شهر زمین داشته باشند و بهاند که نتوانستهکسانی
 (. Xiangzhng et al, 2000: 122)  اندشده
در توسـعه شـهرهایی چـون پـاریس، بـر ایـن باورنـد کـه شـتاب « زمین»با برجسته کردن نقش  3و برناردزر 2ژان باستیه 

 هـایینروی زم یسازشهرسازی در مناطق پیراشهری نخست ناشی از بهای زمین و امكانات دستیابی به فضا و ساختمان
شهر اسـت، کـه بـه چنـد صـورت در جریـان گسـترش شـهر  هاییتاست و منطقه پیراشهری، بازتاب حقیقی فعال ارزان

 -3ویالیـی افـراد مرفـه؛  یسـازخانه -2درآمـد؛ کم یهـاسازی افراد جوان و خانوادهخانه -1: گیردیمورداستفاده قرار م
ها، صـنایع و دیگـر کارخانـه -5های تكنولـوژی: و اركپ -4ها؛ های گلف، تنیس و نظایر اینهای تفریحی و زمینپارك

 (.204 :1382مراکز فعالیتی )باستیه و دزر، 
 

 روش پژوهش
 شده است و بـه بررسـی عوامـل وای و میدانی انجامکاربردی و متكی بر دو شیوه کتابخانه -این پژوهشی از نوع بنیادی 

ای با مراجعه به منابع مختلـف علمـی، اعـم از در روش کتابخانهنیروهای مؤثر در تحوالت کاربری اراضی پرداخته است. 

                                                           
1 . Lewis Mumford 

2 . Jean Bastier 

3 . Bernard Dezer 
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گیری نویسی بهرهبرداری و خالصهبندی، ارزیابی منابع، یادداشتکتاب، مقاله، گزارش علمی و اسناد مرتب ، از فنون طبقه

طالعـات جغرافیـایی، ازدور و سیسـتم او به همین ترتیب، با توجه به فنون پژوهش میدانی؛ از تصاویر چند زمانه سـنجش

بینی تغییرات کاربری اراضی تـا ها و پیشآوری دادهمنظور جمعشده است. بهمشاهده مستقیم و مصاحبه استفاده هاییوهش

انسانی دسـتخوش  هاییتو تحلیل ساختار فضایی آن ابتدا نقشه کاربری و پوشش اراضی که غالباً در اثر فعال 2030سال 

افـزار ازدور و سیستم اطالعات جغرافیایی و با اسـتفاده از نرما بر اساس تصاویر چند زمانه سنجش؛ رشودیتغییر و تحول م

Envi افزار و نرمArcGIS ؛ و بـا شودیتهیه و به آشكارسازی تغییرات پرداخته م 1396و  1381، 1363 یهاطی سال

بندی زار و بـایر دسـتهسـاخت، شـورهی، انسانبه پنج گروه باغـات، کشـاورز هایبومی منطقه کاربر هاییژگیتوجه به و

ها و اطالعات ونیز بررسی عوامل و نیروهای تأثیرگذار بر روند تحـوالت کـاربری . در راستای تبیین و تحلیل دادهشوندیم

بینـی منظور تبیـین و پیششـده اسـت. بـه)آمـاری توصـیفی( استفاده )تحلیل منطقی( و کمی یفیک یهااراضی از روش

؛ ابتدا به شناسـایی عوامـل و نیروهـای فضـایی توسـعه در شودیات کاربری اراضی در منطقه دو فرایند عمده طی متغییر

شده تغییرات احتمـالی آتـی نیروهای شناخته های بخش مرکزی کاشان پرداخته و در گام بعد بر اساس عوامل وسكونتگاه

های دسترسـی، شـیب و ارتفـاع، بـا دسترسـی بـه آب، شـبكه ایهیه. بدین منظور، با همپوشانی النمایمیبینی مرا پیش

به دست آوردیـم.  Enviافزار های واجد پتانسیل تغییر را در نرم، الیه سكونتگاههایهها و همپوشانی همه این السكونتگاه

ی، نقشه فاصـله های قسمت قبلسپس برای تعیین عوامل فضایی نهایی برای تغییر کاربری، ابتدا بر اساس الیه سكونتگاه

ها که در قسمت قبلی فضایی مؤثر در تغییر مشخص شوند. سپس به همین ترتیب برای الیه راه یهاتهیه گردید تا آستانه

اند (. درنهایت متغیرهای مؤثر در تغییر عبارت4موردبررسی قرار گرفت، آستانه فضایی مؤثر در توسعه شناسایی شد )شكل 

های اصلی واجد پتانسیل توسعه، شیب، دسترسی به آب و ارتفاع از سطح دریا. نسیل توسعه، راههای دارای پتااز: سكونتگاه

سـازی بـا در مرحله دوم با الگوریتم شبكه عصبی مصنوعی پرسپترون چندالیه، پتانسیل تغییـرات را کـه مبنـای آن شبیه

خطای کلی اعتبارسـنجی حـداقل معـادل  82/0کنیم. شاخص اعتبارسنجی کاپا معادل خودکار است تعیین می یهاسلول

است. باال بودن مقدار عددی شاخص کاپا نشانگر دقـت بـاال و اعتبـار  -001/0و دلتا )شاخصی دقت کلی( معادل  069/0

 سازی است.روند شبیه

 

 محدوده موردمطالعه
اسـتان اصـفهان و در گیرد. این بخش در بخش مرکزی شهرستان کاشان محور اصلی پژوهش در این مطالعه را در برمی

درجه  52دقیقه تا  56درجه و  50دقیقه و طول شرقی  30درجه و  34دقیقه تا  32درجه و  33مختصات عرض جغرافیایی 

درصد از سطح شهرسـتان را تشـكیل  5/45کیلومترمربع که  62/2086شده است. مساحت بخش مرکزی ثانیه واقع 54و 

طـرف  از متر است. این منطقه در شمال استان اصـفهان قـرار دارد؛ و 995ریا داده است. ارتفاع متوس  منطقه از سطح د

بیدگل و از غرب محالت و دلیجان در استان  شمال به قم و دریاچه نمک، از جنوب به نطنز، از شرخ به شهرستان آران و

فر بوده است کـه ن 324501محدوده موردبررسی  یتجمع 1395. بر اساس آخرین سرشماری سال شودیمرکزی محدود م

دارای  1395هستند عرصه موردپژوهش برابر آخرین تقسیمات کشـوری  یندرصد آن شهرنشین و مابقی روستانش 48/95

شده تشكیل یاسه دهستان خرمدشت، کوهپایه و میاندشت است و مورفولوژی محدوده نیز از دو بخش کوهستانی و دامنه

( روستاهای پیرامونی شـهر 2ا در کشور و استان و شهرستان و )شكل ( موقعیت بخش مرکزی کاشان ر1است. در )شكل 
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 .دهدیکاشان را نشان م

 

 
 محدوده موردمطالعه جغرافیایی موقعیت .1شکل شماره 

 

 هابحث و یافته
 1395-1365 1یتحول کاربری اراضی ناحیه روستایی در روند زمان

ای، نقش قطب مسـل  جمعیتـی و اقتصـادی و در شهر منطقهاداری شهرستان و ما -عنوان مرکز سیاسی شهر کاشان به
تنها مكان مراجعه روستاییان، بلكه سیاسی منطقه را دارد و به خاطر ساختار خاصی در عرضه خدمات و امكانات مختلف نه

هترین که شاید بتوان به بطوریهست، به یزساکنان سایر شهرهای مجاور و حتی روستاها و شهرهای خارج از شهرستان ن
منطقه را به آن نسـبت داد. بررسـی نشـان مـی ( در234: 1380، 2)اهلرس« غصب انحصاری تأمین نیازها»نحو اصطالح 

در نظام  یمیمیزان جمعیت و وسعت شهر گسترش داشته است. که خود رابطه مستق 1365-1395 در سی سال اخیر ،دهد
موردمطالعه، رشد شتابان تغییـر کـاربری  یهاای در دورهماهواره شده از تصاویرهای استخراجها داشته است. نقشهکاربری

میـزان  1363 ای سـالشده بر اساس تصاویر ماهوارههای استخراج. نقشهدهدیدر سطح بخش مرکزی کاشان را نشان م
گیـرد. هـا را در برمـیدرصد مسـاحت کـاربری 37/0شده این میزان تنها هكتار محاسبه 851ساخت منطقه اراضی انسان

 دهد.نشان می 1363ها را در سال ( میزان کاربری1)جدول 
 

 هکتار( در بخش مرکزی کاشان )به 1363ها سال . مساحت کاربری1 شماره جدول
 درصد 1363سال  کاربری

 37/0 851 ساختانسان

 76/4 7/11042 باغ

 25/1 8/2910 زراعت

 59/5 12979 زارشوره

 03/88 3/204287 بایر

 100 8/233433 عمجمو

                                                           
 بوده است. یاماهواره یهاها متأثر از دسترسی به دادهتفاوت در طول دوره.  1

2 . Ehlers 
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سـاخت در ایـن در ناحیه بسیار مشهود است؛ کـاربری اراضـی انسان 1363نسبت به سال  1381ها در سال تغییر کاربری
بـه سـال کـاهش  رسد کـه نسـبتمی درصد 11/0یابد؛ در مقابل میزان اراضی باغی به درصد افزایش می 27/1سال به 

یابـد. در فـزایش مـیادرصد در سـال  15/8درصد در سال به  25/1در مقابل اراضی زراعی از  کند.چشمگیری را پیدا می
 1381درصـدد در سـال  74/4توجهی نسبت به دوره قبل داشـته اسـت و بـه همین دوره میزان اراضی شور افزایش قابل

 (.2های بایر نیز در این دوره کاهش داشته است. )جدول رسد. کاربریمی
 

 )به هکتار( در بخش مرکزی کاشان 1381ها سال . مساحت کاربری2 هشمار جدول

 درصد 1381سال  کاربری

 27/1 2940 ساختانسان

 11/0 252 باغ

 15/8 3/18902 زراعت

 74/4 5/11007 زارشوره

 74/85 198951 بایر

 100 8/233433 مجموع

 

کـه طوریهای قبـل داشـته اسـت بهه دورهنسبت بشده منطقه افزایش چشمگیری مساحت اراضی ساخته 1396در سال 
اضـی مسـاحت کـل بخـش مرکـزی را ار درصد 3؛ دهدیای ناحیه در این سال نشان منتایج آشكارسازی تصاویر ماهواره

اند؛ در ایـن سـال درصـد ش داشـتههای باغی و کشاورزی کـاهدهد؛ در این دوره میزان کاربریساخت تشكیل میانسان
سد. اراضی شور نیز افـزایش ردرصد برای اراضی زراعی می 85/4درصد برای اراضی باغی و  27/0قه به های منطکاربری
(، نقشـه کـاربری اراضـی 2( و )شـكل 3دهد )جدول نشان می 1396درصد کل مساحت منطقه را در سال  08/8داشته و 

 دهد.نشان می 1396و  1381، 1363 یهاای لندست را در سالحاصل از استخراج از تصاویر ماهواره
 

 )به هکتار( در بخش مرکزی کاشان 1396ها سال . مساحت کاربری3 شماره جدول

 درصد 1396سال  کاربری

 00/3 75/6995 ساختانسان

 27/0 621 باغ

 85/4 8/11314 زراعت

 08/8 18864 زارشوره

 81/83 25/195638 بایر

 100 8/233433 مجموع

 

 
 1396و  1381،1363 یهااربری اراضی حاصل از استخراج از تصاویر ماهواره سال. نقشه ک2 شماره شکل
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 عوامل و نیروهای مؤثر بر تحول کاربری اراضی بخش مرکزی کاشان 

اشـان راضی بخـش مرکـزی کاکه در روند تغییرات کاربری  دهدیاسنادی و پیمایشی نشان م هایینتایج حاصل از بررس
هـا ترین آناند که مهمنی و بیرونی اثرگذار بودهنیروهای مختلف با منشاء درو یرامونی، عوامل وپ یویژه اراضی روستاهابه

 .گیرندیحلیل قرار متهای پژوهش مورد در راستای تبیین مسئله تحقیق و پاس  به پرسش
 فرهنگی –عوامل اجتماعی  

اند رشد شتههر کاشان قرار داشیی که در مجاورت ، در دوره موردمطالعه جمعیت روستاهادهدیمیدانی نشان م هاییبررس 
 40دوره  منطقه طی روستایی جمعیت دهدیم نشان رسمی طوری کلی آمارهایاند، بهجمعیتی چشمگیری را تجربه کرده

 در نفـر 14050 بـه سـال در نفر 11019این جمعیت از  است. کرده را تجربه متفاوت روند کامالً دو 1355 –1395ساله 

 1395 سـال در نفـر 14657و بـاالخره  1385در سـال  نفـر 13153 و بـه 1375 سـال در نفـر 10371و  1365 سـال
خـانوار در ایـن روسـتاها  4891و  3997، 3624، 3305، 3041است. این تعداد جمعیت بـه ترتیـب در قالـب، یافتهافزایش

 اند.ساکن بوده
 

 ش مرکزی کاشاننرخ رشد روستاهای بخ . روند رشد جمعیتی و4 شماره جدول

 نرخ رشد )درصد( سال و تعداد جمعیت

 95تا  85 85تا  75 75تا  65 65تا  55 1395 1385 1375 1365 1355

11019 14050 10371 13153 14657 16- 6/4- 1/16- 2/3- 

 سرشماری نفوس و مسکن( ،ها )شهرستان کاشانیمنبع: )فرهنگ آباد

 

 بـیش گرفتهانجام هایرشماریس تمام طورکلی دربه .موردمطالعه است ستاهایرو افزایش کند جمعیت نشانگر روند این

 روسـتاها درصـد 15 از کمتر و داشته است قرار نفر 50 از کمتر جمعیتی طبقه در بخش مرکزی روستاهای درصد 50 از

ب آنتروپـی مطلـق و ، ضـرایآمار فضایی توزیـع یهادر بررسی جمعیتی شاخصه .اندبوده نفر 350 از بیش جمعیتی دارای
بـه  1365؛ هرچـه از سـال دهـدینشـان م های. نتایج این بررس3دار نیز محاسبه شد شكل نسبی و همچنین توزیع جهت

ایـن عـدد نزدیـک بـه صـفر اسـت.  1395یابـد و در سـال رویم مقدار ضریب آنتروپی کاهش میپیش می 1395 سمت
)راونـد،  اهای مجاور شـهر کاشـانکاشان و روست ها در شهرسكونتگاهدار از افزایش تمرکز محاسبه توزیع جهت ،همچنین

و  یاهفضـایی چنـد فاصـل یادیگـر جمعیـت اسـتفاده از دو معیـار خوشـه هاییطاهرآباد و خزاخ( حكایت دارد. از بررس
 توزیع جمعیت بندی کم/ زیاد است، نتایج این معیار حاکی از افزایش تمرکز جمعیت نسبت است؛ و در فواصل کوتاه،خوشه
حلیـل (. در ت4ت تشـدید گردیـده اسـت )شـكل و در فواصل زیاد، تجمع در توزیع جمعیـ شودیصورت پراکنده ظاهر مبه

ت مثبتی تغییرا 1395 -1375چنین استدالل نمود که طی دوره  توانیآمده مدستبندی کم/ زیاد بر مبنای اعداد بهخوشه
 (.5باشد )شكل صورت تصادفی میها بههمچنان تراکم خوشه اما .ته استها صورت گرفدر جهت تراکم بیشتر خوشه
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 95، 75، 65 دار جمعیت طی دوره. محاسبه شاخص توزیع جهت3 شکل شماره

 

 
 95 ،75 ،65دوره  طی جمعیت هایداده برای زیاد /کم ایخوشه شاخص محاسبه .4 شکل شماره

 

 عوامل اقتصادی

های روستایی و نیروهـای عوامل برپایی سكونتگاه ترینکنندهیینترین، بلكه تعمهم از توانیاقتصادی را م یهاشاخصبا 
تنها در راسـتای ها به شمار آورد. این عوامل و نیروها بنا به ماهیـت خـود، تـا حـد زیـادی نـهمؤثر در شكل و الگوی آن

صـورت ، بلكـه، بهرونـدیروستایی به شـمار م یاهکارکردهای اساسی اجتماع انسانی برآورنده نیازها و تقاضاهای جماعت
 گیرنـددر ارتبـاط قـرار می -اعـم از عوامـل محیطـی و غیـر آن -هاتنگاتنگی با سایر عوامل و نیروهای موجد سكونتگاه

تعداد شاغالن نیـز  1355-1395موازات کاهش جمعیت در اکثر روستاهای موردمطالعه طی دوره (. به95: 1388)سعیدی، 
نفر در  4236به  1355نفر در سال  6125ای که تعداد شاغالن روستاهای یادشده از گونهبه کاهش داشته است؛ بهروند رو
درصـد  75/48های آماری نرخ اشتغال روستاهای موردمطالعه از یافته است؛ عالوه بر آن بر اساس دادهکاهش 1395سال 

تبعیت از کاهش تعداد شاغالن و درصـد اشـتغال، ست؛ و بهکاهش داشته ا 1395درصد در سال  95/36به  1355در سال 
نفر و در سـال  16/3به  1355نفر در سال  94/2دهد و از بار تكفل جمعیت شاغل این روستاها روند افزایشی را نشان می

 3/50سـاله و بیشـتر در بخـش مرکـزی از کل افـراد ده 1375افزایش رسیده در سرشماری نفوس و مسكن سال  1395
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درصد  8/1درصد را افراد شاغل و  4/48که از این میزان  دادهیصد را جمعیت فعال شامل افراد بیكار و شاغل تشكیل مدر
درصـد کـاهش  29جمعیت فعـال بـه  1395اند. در سرشماری دار و محصل تشكیل دادهرا افراد بیكار و بقیه را افراد خانه

دهند. با توجه به دار و محصل تشكیل میافراد بیكار و بقیه را افراد خانه درصد را 2درصد را افراد شاغل و  27یابد که می
کاهش تعداد افراد شاغل در بخش کشاورزی و خیل افراد مهاجر به این روستاها تعداد بسیاری از روسـتاییان در بیـرون از 

ارد یادشـده، ناشـی از تغییـر روستا به اشتغال مشغول هستند. وضعیت اشتغال در روستاهای بخش مرکزی با توجه به مـو
داده در شهر کاشان است. در راستای همین تحوالت شاهد تغییـر کـاربری سـطح عملكرد عامل بیرونی یعنی تحوالت رخ

شده مانند احـداث واحـدهای صـنعتی و تولیـدی هسـتیم. صورت اراضی بایر و یا ساختهزیادی از اراضی زراعی و باغی به
در مورد شاغالن بخش صنعتی از بیرون روستاها به داخـل صـورت گرفتـه؛ در مـورد دیگـر  این جریان سرمایه عالوه بر
گذاری شهرنشینان های روستاییان، تقریباً وضعیت به همین منوال است، البته برآورد دقیقی از میزان سرمایهگذاریسرمایه

ته مانند احداث واحدهای صنعتی و تولیـدی، روستایی در روستاها وجود ندارد ولی با توجه به مجموعه اقدامات صورت گرف
گذاری بیرونی در روستاها بسیار باال بـوده، ولـی سـود حاصـل از سازی، استخراج مصالح ساختمانی، حجم سرمایهشهرك
اکولوژیـک در روسـتاها  –و بیشتر تغییرات کـاربری اراضـی و تبعـات محیطـی شودیها از روستاها خارج مگذاریسرمایه

 ذارند.گجای میبه
 

 عوامل و نیروهای کالبدی 

شـده اسـت. روستای بخش مرکزی، توس  بنیاد مسكن، طرح هادی روستایی تهیه 25برای  1395-1392 یهاطی سال
 تـوانیمذکور را م یهااند؛ تهیه طرحهای روستایی بخش مرکزی تعریض شده(. لذا بسیاری از معابر و دسترسی5 )جدول

ماهنگی و دپژوهش دانست که به دلیل عدم هی مؤثر در تحوالت کاربری اراضی روستاهای مورعنوان یک نیروی بیرونبه
طـی و اند. در اجـرای طـرح هـادی روسـتایی بـه بافـت محیهمگامی با عوامل درونی روستاها چندان موفق عمل ننموده

شـود و در عمـل، تـوجهی نمیها بـاهم، یاسی و پیوستگی اینس -سو و شرای  اقتصادیفرهنگی اجتماع روستایی از یک
وپیش کردن اصطالح اصالح شبكه معابر و پسهم در حد بهافتد، تغییر در بافت کالبدی روستا، آنراستی اتفاخ میآنچه به

تواند به بهبود شرای  عمـومی روسـتا کمـک گونه تغییرات که در جای خود میواحدهای مسكونی و تأسیساتی است. این
هـای معـابر، ویژه در لبـهروسـتایی، بـه کارکردی منجرمی شود؛ اراضـی نشدهبینییشات ناخواسته و پعمالً به تغییر کند،

شـوند. بـا تغییـر الگـوی مسـكن، بسـیاری از دهند و به کاال تبدیل میعنوان عامل تولیدی از دست میماهیت خود را به
ه خـدمت بـمیـاب روسـتا، آب و زمـین، ، منـابع کشوند؛ و نهایتـاًعوامل و فضاهای معیشتی از فعالیت اقتصادی حذف می

ها، در غیـاب سـاختارهای متناسـب حقـوقی و نظـارتی، آیند. افزون بر اینوساز و الگوی زیستی شبه شهری درمیساخت
دوراز سرشت تولیدی خـود، تبـدیل یابند و پس از چندی، روستا به شهر یا شهرکی خدماتی، بههای زمین تغییر میکاربری
 (.6: 1391)سعیدی،شود می
 

 1395های هادی روستاهای نمونه از ابتدا تا پایان سال . اطالعات تهیه طرح5جدول 

 سال شروع تعداد خانوار روستا سال شروع تعداد خانوار روستا

 1372 704 خزاخ 1382 451 استرك

 1394 21 آباد باالیحیی 1391 24 بارونق

 1388 32 چاله قرا 1385 95 دره

 1380 5 خرمدشت 1387 610 استرك جوشقان

 1388 20 زنجان بر 1387 8 آبادفتح

 1388 27 تتماچ 1387 77 جزه

 1385 22 جهق 1376 70 خنب

 1392 40 نصرآباد 1384 46 یزداباد

 1388 13 احمدآباد 1385 295 آب شیرین

 1387 46 شادیان 1371 479 سن سن
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 1389 32 آبادشجاع 1372 1029 طاهرآباد

 1388 8 شورآباد 1388 30 ه زیرهد

    1388 0 آبادتوکل

 ها(ریزی و هماهنگی طرحبنیاد مسکن انقالب اسالمی، دفتر برنامه)منبع: 

 

 1410تصویر آینده تغییرات کاربری ناحیه روستایی پیرامون شهر کاشان  

عنوان یک عامـل مهـم ود در منطقه بهاشان، با توجه به موقعیت مهم اقتصادی خکتر بیان شد شهر بر اساس آنچه پیش
ین تغییرات به ااس، روند بیرونی نظام کاربری اراضی روستاهای پیرامون خویش را تحت تأثیر قرار داده است؛ بر همین اس

مسـاحت  1396. در سـال گرددیساخت مانسان هاییسمت از بین رفتن هر چه بیشتر اراضی کشاورزی و افزایش کاربر
بـه ایـن رقـم در  دهدینشان م هابینییش. پرسدیهكتار م 75/6995ه در بخش مرکزی کاشان به رقم شداراضی ساخته

 دوده موردمطالعـه اسـتفضایی در محـ -. که خود مبین تعارضات کالبدیشودیهكتار اضافه م 6996معادل  1410سال 
. نتایج تغییـرات دهدیدرصد نشان مرا برحسب  1381 –1396 یها(، ماتریس تغییرات کاربری اراضی طی سال6)جدول 

درصد و اراضی بایر با  75/17که در منطقه موردمطالعه اراضی کشاورزی بیشترین تغییر را با  دهدیکاربری اراضی نشان م
اند. در ادامه بر اساس پتانسیل تغییرات بـا شده داشتهدرصد کمترین میزان تبدیل را به اراضی ساخته 009/0کمترین تغییر 

 .یماسازی کردهشبیه 1410فاده از شبكه عصبی، تغییرات کاربری اراضی را برای سال است
 

 (درصد) 1381- 1396 یهاسال طی اراضی کاربری تغییرات ماتریس. 6 شماره جدول
 کاربری زارشوره ساختانسان کشاورزی بایر باغ

 باغ 00/0 01/0 03/0 05/0 0

 بایر 00/0 05/0 70/2 28/94 42/96

 کشاورزی 7 75/17 63/6 00/0 66/1

 ساختانسان 43/3 46/2 05/85 87/0 02/26

 زارشوره 8/1 85/89 68/7 88/0 69/1

 

 
 95، 75، 65 شده طی دورهبینیشده و پیش. اراضی ساخته5 شکل شماره

 

 شده در سـالاختههكتار از مساحت کل بخش مرکزی کاشان، سهم اراضی س 6/209931ها حاکی از آن است که از یافته
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درصد بوده است. نتایج نشان داد کـه ایـن رونـد در آینـده  40/1نزدیک به  1381درصد( و در سال  40/0) ( حدود1363)
خواهد رسـید.  1410درصد در سال  73/3و مقدار  1396درصد در سال  3/33صورت فزاینده تغییر خواهد کرد و به رقم به

بینی و ارائه سال، به معنای این نیست که دقیقاً در آن سال، تغییر کاربری بـه ایـن پیشالبته باید توجه داشت که مراد از 
مقدار دقیق خواهد رسید. بلكه فرض مدل این است کـه اگـر نیروهـا و عوامـل دخیـل در تحـوالت کـاربری اراضـی در 

 فوخ محقق خواهند شد.های پیش باشد، با احتمال زیاد اعداد و ارقام های آتی مانند همان روند در سالسال
 

 گیرینتیجه
 یهات سـكونتگاهنیروهای درونی و بیرونی، هر یک بـه شـكلی در رونـد تحـوال ،زمان عوامل بستر واقعیت این است در

ر حـال دفضـایی دائـم  -عنوان یـک نظـام مكـانیهای روستایی و شهری بـهروستایی تأثیرگذارند. به عبارتی سكونتگاه

اند، و از طرفی از عوامل نیروهـای بیرونـی سو تحت تأثیر نیروها و روندهای درونی این نظامیک اند این تحوالت ازتحول

های پذیرنـد. بـا توجـه بـه یافتـه، تـأثیر میگیرندیضایی و یا غیر فضایی نشأت مف -مكانی هاییتکه خود از سایر واقع

 شـاورزیی اراضـی کعددی منجر بـه تغییـر کـاربرتحقیق، در محدوده موردمطالعه عوامل و نیروهای درونی و بیرونی مت

های جمعیتی مبـین قطبیـت هرچـه های مبتنی بر شاخصتحلیل ،همچنین .شده است های)زراعی و باغی( از سایر کاربر

فضایی  –انیمتعادل مكبیشتر جمعیت در شهر کاشان و روستاهای پیرامونی و سایر روستاهای بخش هستند. ادامه روند نا

کـه عـالوه بـر طوریناپذیری برجای گـذارد. بهجتماعی جبرانا -تبع آن اقتصادیمحیطی و بهاند نتایج زیستتوفعلی می

ز سـكنه اشدت نرخ مهاجرت روستاییان به شهر و خالی شدن روسـتاها روند نسبت شهرنشینی در منطقه، منجر به یدتشد

ن افـزایش ر ایـن میـادت. آثار و پیامدهای این رشـد، شود؛ این موضوع به معنی افزایش عدم تعادل فضایی در منطقه اس

راعـی و )ز توجه است که این تغییر با محوریـت تغییـر اراضـی کشـاورزیقطبیت شهر کاشان و روستاهای پیرامونی قابل

لیدی در ایـن صنعتی و تو هاییساخت صنعتی و واحدهای تولیدی مرتب ، همراه است؛ کاربرانسان هاییباغی( به کاربر

ت. ازجملـه محیطی گذاشـته اسـیسـتزای بر شرای  شان آثار گستردهان به دلیل خصلت افسارگسیخته و کنترل نشدهمی

اتع نـاچیز هر، نابودی مربه پیامدهایی همچون گسترش محدوده شهر در روستاها و اراضی کشاورزی پیرامونی ش توانیم

یـن اسـانی ناشـی از و خاکی، آلـودگی هـوا و مشـكالت انکوهپایه بخش، آلودگی منابع آبی  کوهستانی و یهادر قسمت

هـای شـبكه ری اراضی کشاورزی منطقه را در فشار برنتیجه منطقی تحوالت کارب توانیها است. عالوه بر آن، مآلودگی

ی امنطقـه ارچوب توسـعهاساس الزم است در بُعد محتوایی، چـ این زیرساختی مانند آب، گاز، برخ و غیر مشاهده نمود بر

زیست،  بایست اهدافی عملی در راستای حفظ محیاین چارچوب تعیین گردد. می تدوین و مناسبات شهری و روستایی در

ادشـده، در بُعـد منظور تسهیل در نیل به اهداف محتـوایی یاستقالل روستاها و جلوگیری از پراکنده رویی تدوین گردد. به

نظور نیـاز بـه رای این مبی، نهادی و مدیریتی اقدامات الزم صورت گیرد. فرایندی، الزم است برای تدوین ساختار سازمان

به یک کمیته  گیرییماتخاذ رویكرد مدیریتی یكپارچه و فرابخشی از طریق ادغام مرزهای سیاسی و انتقال مرجعیت تصم

و سـایر  خـواریینمها، پدیـده زمنظور جلـوگیری از هـدر رفـت منـابع و سـرمایهریزی واحد در منطقـه اسـت. بـهبرنامه

ردمـی بـه نظارتی تشكیل داد و با مشارکت هرچه بیشتر نهادهای مدنی و م یهاتوان سازمانهای بخشی، میسوءاستفاده

 تحقق اهداف توسعه یاری رساند.
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 تقدیر و تشکر
 بنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی نداشته است.
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