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 چکیده 
شوند که با سرعت زياد در مناطق های دوم روستايی نوع جديدی از زندگی شهرنشینی محسوب میويالها يا خانهغبا

-ها نشان میباشد. بررسیروستايی نزديک به شهرها )که از آب و هوای مناسبی برخوردارند( در حال رشد و گسترش می

تواند پیامدهای ها میرو توسعه آنباشند. از اينمجاز می دهد که درصد زيادی از اين واحدها فاقد مجوز ساخت و ساز

ويژه استان کرمانشاه روند رو به های اخیر اين پديده در کل کشور بهنامناسبی را برای مناطق هدف داشته باشد. در سال

از بعد اقتصادی ويژه محیطی مناطق روستايی، بهرشدی داشته است. اين مسأله عواقب جبران ناپذيری برای فضای زيست

پژوهی ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی زراعی داشته است. بر اين اساس، در مطالعه حاضر سعی بر آن شد به آينده

شهرستان کرمانشاه پرداخته شود. برای اين منظور از روش دلفی فازی در سه مرحله بهره گرفته شد. مشارکت کنندگان در 

صورت مالک محور انتخاب شدند. در اين اربری اراضی استان کرمانشاه بودند که بهنفر از متخصصان حفظ ک 02پژوهش، 

های تحقیق نشان داد، ها به اعداد قطعی کمی، از روش آماری منطق فازی استفاده شد. يافتهمنظور تبديل پاسختحقیق، به

ارج شدن اراضی زراعی از گردونه محیطی جهت دفع فاضالب و رهاسازی زباله در اراضی کشاورزی، خهای زيستآلودگی

ای هستند از پیامدهای شناسايی شده زراعی و باغی، افزايش قیمت اراضی کشاورزی و افزايش بیکاری در مناطق روستايی

های بازدارنده و قانونکه از احتمال وقوع بااليی در آينده برخوردارند. در پايان نیز پیشنهادهای کاربردی از قبیل؛ وضع 

های مشارکتی و توانمندسازی روستايیان در جهت حفظ اراضی زراعی و ... برای فروشنده و خريدار، اجرای برنامهتنبیهی 

 برای کاهش پیامدهای محتمل شناسايی شده به برنامه ريزان و مسئوالن مربوطه ارائه شد. 

 وستايي، دلفي فازيهاي دوم رتغيير كاربري اراضي، پيامدها، مزارع سرگرمي، خانه های کلیدی :واژه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 مانشاه.كر،دانشگاه رازي ،دانشكده كشاورزي ،گروه ترويج و آموزش كشاورزيآدرس نويسنده مسئول:  -1 



 ویالها در اراضی زراعی )مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه(ینده پژوهی توسعه باغآ / 2

 مقدمه

پديده جديدد و رو   1مزارع سرگرميويالها يا باغ

 هدا آنباشد كه تحقيقات اندكي در خصدو   به رشدي مي

در نزديكدي  بدایيي  . اين مزارع با سرعت انجام شده است

، 2)اسدتوبي و هکكداران   باشدند مدي گسدترش   رو به شهرها

شهرنشدديني  زندددگيشددكج جديددد از ايددن مددزارع  (.2002

هداي  سكونتگاهويال يا باغشوند و با اصطالح محسوب مي

شوند. در اين نوع مدزارع مالدد در   شناخته مي نيز 3شهري

-. از اين(2014، 4)پريم داهج باشددرآمد ميشهر صاحب 

عندوان  تدر بده  مالد اين نوع مزارع به مزرعه خود بدي  رو 

بدراي   محلدي تدا  ند نكنگاه مي و تفريح مكاني براي زندگي

. بددر اسدداس (2011، 5پددريم داهددج و كريستنسددن) توليددد

بسددياري از مالكددان ايددن نددوع مددزارع سددابقه  ،هددابررسددي

اندد و  كار كشاورزي نکودهو تازه اقدام به كشاورزي ندارند

هاي توليددي خدود   رسد كه بخواهند فعاليتنظر ميبعيد به

از  .(1826 ،6)دنيلز را در زمينه زراعي و دامي توسعه دهند

اين مدزارع  خصو  كه اطالعات آماري دقيقي درجاييآن

توان در مدورد اقتصدادي بدودن    در دسترس نيست لذا نکي

 (.2020، 7اسكات و هکكاران -ها قضاوت نکود )گنانيآن

 2چده برخدي از محققدان هک دون ندوريس و وسدتون      اگدر 

( معتقدندكه ميدزان اررگدذاري اجتکداعي اقتصدادي     2008)

تا حد زيادي تحت تارير تعداد اين مدزارع، ندوع    هاويالباغ

طدور  ، امدا بده  بناهاي آن، بازار مسكن و اقتصاد محلي دارد

 باغمالكان نکايانگر آن است كه  (2002) 8اينوود كلي نتايج

نسبت به مالكدان مدزارع ديگدر تکايدج كکتدري بدر       ويالها 

انديشده شدكج   ايدن   ،رواز ايننظارت زمين و خاک دارند. 

تواند منجر بده توسدعه   گيرد كه آيا توسعه اين مزارع ميمي

د آيا با رشد ؟ ودروستايي و كشاورزي در مناطق مربوطه ش

از و تغييدر كداربري   مجاين مزارع و ساخت و سازهاي غير

                                                           
1 -Hobby farm 

2 - Stobbe et al 

3 - Counter-urbanisation 
4 - Primdahl 
5 - Primdahl & Kristensen. 

6 - Daniels 
7 - Gennai-Schott et al 
8 -Norris & Winston. 
9 - Inwood 

هتر در بخ  كشداورزي  توان اميد به آينده بناشي از آن مي

 ؟داشت يا خير

 هدا ويالبداغ بسياري از ايدن  ها، بر اساس بررسي

باشند. اين در حالي هاي غيرمجاز ميماحصج تغيير كاربري

منابع كاربري اراضي در كشورهايي نظير ايران كه است كه 

 و محدود است، بايد هکانند مصرف آب بدا انديشده   خاک

( در 1327 )اعتکاد، ريزي و كامالً بهينه باشدبرنامههکراه با 

سداحت قابدج   مسداليانه  بروز اين پديدده،  هاي اخير با سال

 شودمياز اراضي كشاورزي از چرخه توليد خارج  توجهي

 .(1385، ارانبراتي و هکك و 1383 ،)مقدم

، نيدا و هکكداران  تدوكلي مختلد  )  ننتايج محققا

 ،و صادقلو وهکكاران؛ 1386؛ دوروديان و هکكاران، 1385

تواندد  مدي  اين تغيير كاربري اراضدي دهد مي( نشان 1387

 رويده بي هايآشفتگي؛ ناگواري هک ونمنجر به پيامدهاي 

خدددماتي،  عکددومي و فضدداهاي كکبددود روسددتا، سدديکاي

محيطدي  زيسدت  بحدران  وو تغييرات كشداورزي   مهاجرت

هداي حاصدلخير كشدور    توجه به اين مساله در استان شود.

از اهکيتدي   بيكداري و  به دیيلي هک دون: امنيدت غدذايي   

 دهند استانمي باشد. مطالعات نشانمضاع  برخوردار مي

خدداک  ،راهبددرديدليددج توليددد محصددویت بدده كرمانشدداه

برداران زراعي جم بایي بهرهح، موقعيت مرزي حاصلخيز،

ريدزان  ه در كانون توجه مديران و برنامهو باغي و ... هکوار

هداي گذشدته   متاسدفانه در دهده  . كشوري قرار داشته است

يدده  طدور قابدج تدوجهي بدا پد    به كرمانشاهحاصلخيزاستان 

نتدايج مطالعدات    .تغيير كاربري اراضي روبرو بدوده اسدت  

دهد مسداحت  نشان مي( 2013) 10ملكي و سعيدي رضوي

هكتدار   6/108شهري در استان كرمانشداه سداینه بدا ندر      

در  يابد كده ايدن مسداله كداه  قابدج تدوجهي      مي افزاي 

بدر   دنبدال دارد. اضدي زراعدي و مرتعدي را بده    استفاده از ار

 -يت، روند تغيير كداربري در اراضدي زراعد   اساس مستندا

 ويژه از سالههاي اخير بباغي شهرستان كرمانشاه طي سال

آغاز شده است و تا به امروز روند تصاعدي داشدته   1380

 از سداس اطالعدات ميدداني جکدع آوري شدده     بدر ا است. 

                                                           
10 - Maleky & Saeedi Razavi 
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 بدي  از  1382 هكتاراز اراضي زراعدي در سدال   320/315

 .اندغيرمجاز دادهتغييركاربري  آنهكتار  340

دهد عوامج بسدياري در ايدن   ها نشان ميبررسي

تغيير كاربري اراضي دخيج هستند، در اين خصو  نتايج 

؛ نامجويدان،  1382)اميدر ندژاد،    پژوه  محققدان مختلد   

و غالمددي و هکكدداران،  1381؛ مشدديري هکكدداران، 1325

تغيير كاربري اراضي نه تنها مساله  گوياي آن است (1384

ج هاي اخير تبدياست بلكه به چالشي بزرگ در سال يمهک

كشداورزي، كداه    بخد   تددريجي   زوالشده و موجب 

، تهديددد امنيددت غددذايي و وابسددتگي بدده زراعدديتوليدددات 

بيگانگان و تخريدب محديز زيسدت و افدزاي  مهداجرت      

  يافدزا  سدوي ديگدر،  از  .روستائيان به شهرها شده اسدت 

كداه    ،يعد اقتصاداز ب يكشاورز هاينهاده يبرخ کتيق

 دياكولوژ -يطيمح ستيآن از بعد ز يآب و شور تيفيك

 يبدرا  ديد نسدج جد  التيو تکا زهيكاه  انگ يهاو مؤلفه

-سياست واردات، نهيدولت در زم يهااستيس ،يكشاورز

كهولت سدن كشداورزان و   و محصویت يگذارکتيق هاي

يدژه  بده  انييروستا يمال هيضع  بن ،انكشاورز ييعدم توانا

سدازها در   اي بدراي سداخت و  تواندد زمينده  كشاورزان مي

ابراين با توجه به تعداري  فدو    بن؛ اراضي كشاورزي باشد

گونه استنباط كرد كه عوامج زيادي در سداخت  توان اينمي

هداي توليدد   اي اراضي دخيج هستد ازجکله؛ هزينهو سازه

  كشدداورزي و عدددم سيسددتم حکددايتي دولددت از بخدد   

توليددات  صرفه نبدودن  ن اراضي و بهكشاورزي و خرد بود

 است. كشاورزي و غيره

رو در تحقيق حاضر سعي شد با توجه بده  از اين

اهکيت موضوع به جوابگويي اين سوال پرداخته شدود كده   

سدداخت و سددازهاي در قالددب  ويالهددابدداغرونددد توسددعه 

توانددد بددراي كشدداورزي مدديغيرمجدداز چدده پيامدددهايي را 

ل داشته باشد. بدراي ايدن منظدور    دنبابهشهرستان كرمانشاه 

محققان بدا اسدتفاده از روش شناسدي دلفدي فدازي سدعي       

اطالعداتي كده در ايدن زمينده وجدود دارد را       ءنکودند خال

 جوابگويي سوال پژوه  بپردازند.بهمرتفع نکايند و 
 

 مواد و روش

توسدعه   يدر پژوه  دلفي حاضر به آينده پژوه

شهرستان كرمانشاه مجاز در اراضي زراعي هاي غيرساخت

هداي  دهدد تغييدر كداربري   ها نشان ميبررسيپرداخته شد. 

ايدن   غيرمجاز در شهرستان كرمانشاه در سه محور ارتباطي

سدکت  باشدد؛ از  از نکود بيشتري برخدوردار مدي   شهرستان

توان به روستاهاي پيرحياتي، گاوبنده پليس راه قزان ي مي

سدتاهاي رحديم   و دوستوند، از سکت پليس راه بيستون رو

توان بده  آباد و سرارود و از سکت پليس راه ماهيدشت مي

 در ادامه روستاهاي حاجي عزيز تا عين الك  اشاره نکود.

نفدراز متخصصدين    25 دستيابي به هدف پژوه ، منظوربه

مجداز در  بخ  كشاورزي در زمينه ساخت و سازهاي غير

فدراد  ز ايدن تعدداد ا  سطح استان كرمانشاه شناسايي شدند. ا

نفر حاضر به مشاركت در جريدان پدژوه     20 ،خبره تنها

سدال سدابقه در    25تدا   12 شدند. اين افراد حدداقج داراي 

صدورت  زراعي اسدتان كرمانشداه بودندد و بده    امور اراضي 

ميداني درگير موضدوعات مدرتبز بده سداخت و سدازهاي      

آوري اطالعات مدورد نيداز   مجاز بودند. به منظور جکعغير

آمده  1گام طراحي شد كه در نکودار شکاره  5 ،اين تحقيق

   است:
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 مهندسی فرآیند پژوهش -1نمودار 

 (1131)حیدری نژاد و همکاران، 

 

نقشده مهندسدي    پس از طي مراحج ذكر شده در

ها در قالب پرسشدنامه طيد  ليكدرت    فرآيند پژوه ، داده

= خيلي زيداد( جکدع آوري   5= خيلي كم تا 1) قسکتي پنج

سشددنامه در جددا كدده پاسددت سددوایت در پر شدددند. از آن

ها به صورت اعداد كيفدي  خصو  ميزان اهکيت شاخص

بدراي  كم تا خيلي زياد قيد شده بود. اي از خيليگزينهپنج 

هريدد از  ابتددا بده   ،قطعدي  فازيتبديج اين اعداد به اعداد 

تخصديص   1جددول  عدد مثلثي فازي هکانند  ها يدگزينه

 هداي داده ي مراحج كار، فراواندي پاسدت  در ادامهداده شد. 

-از سوي كارشناسان در اعداد فازي قطعي مربوط بده  شده

ميددانگين ميددزان "هريدد از اعددداد كيفددي ضددرب شدد تددا   

ندژاد و  دسدت آيدد )حيددري   براي هر شاخص به "اهکيت

دسدت  اعدداد فدازي بده    (. بعد از محاسدبه 1323هکكاران، 

هدا از  آمده، سعي شد براي تفسير و دسته بنددي شداخص  

 استفاده شود. 2جدول 

 جدول تبدیل اعداد فازی مثلثی به اعداد قطعی -1 جدول
 عدد فازی قطعی عدد فازی مثلثی عدد کیفی گزینه

 020/0 ( 0،  0، 1/0) خیلی کم 1

 20/0 ( 20/0، 10/0،  10/0) کم 2

 0/0 (0/0، 20/0، 20/0) متوسط 1

 50/0 (50/0، 0/ 10، 0/ 10) زیاد 4

 550/0 ( 1،  10/0،  0) خیلی زیاد 5

 
 هاداده شده به شاخص یهابندی حدود وزنطبقه -2 جدول

 حدود کیفی شاخص میانگین میزان اهمیت ردیف

 خیلی زیاد به باال 00/0 1

 زیاد به باال 00/0 2

 متوسط به باال 50/0 3

 کم و خیلی کم به باال 30/0 5

 

براي محاسبه ميانگين فازي ذكر است كه یزم به

بيانگر ديددگاه   iAدر اين رابطه،  از روابز زير استفاده شد.

هداي خبرگدان   بيانگر ميدانگين ديددگاه   Aaveام و  iخبره 

 (.1386ميرزايي و هکكاران، ) است

 ؛ طراحي سوال باز جهت شناسايي پيامدهاي توسعه ساخت و سازهاي غيرمجاز در اراضي زراعيگام اول

 از منظر متخصصان كليديپيامدهاي توسعه ساخت و سازهاي غيرمجاز  ؛ بررسيگام دوم

 

 ي غيرمجازساخت و سازها هاي جديد در زمينهشاخص شناسايي و تبيين؛ گام سوم

 

 ساخت و سازهاي غيرمجاز  هاي شناسايي شدهشاخص ي كيفيپرسشنامه؛ طراحي گام چهارم

 
 جمع آوري پرسشنامه، توصيف و تحليل نتايج؛ گام پنجم
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(1) 

 و بحثها یافته

طور ميانگين دي بهخبرگان كلي ،هابر اساس يافته

ساخت و  سال داراي سابقه كاري در خصو  25الي  12

فدراد داراي  ا درصد از ايدن  20. باشندسازهاي غيرمجاز مي

درصدد نيدز داراي    5 و 75ترتيب مدرک فو  ليسانس و به

یزم به ذكر اسدت كده در   . انس و دپيلم هستندمدارک ليس

 مدرد  وه خبرگان مشاركت كننده در پدژ اين تحقيق، اكثر 

 .بودندو مابقي زن 

منظور دستيابي بده اهدداف پدژوه ،    در ادامه به

سعي شد با استفاده از روش دلفي به آينده پژوهي توسدعه  

در اراضددي زراعددي شهرسددتان كرمانشدداه مدزارع سددرگرمي  

شددداخص  20اول در مجکدددوع دور پرداختددده شدددود. در 

 6 ،شناسايي شد. بعد از بازگشت به كارشناسان موضدوعي 

شداخص حدذف شددند. در جددول      دوخص اضدافه و  شا

دوم بدا  دور هداي اضدافه شدده در    ايدن شداخص   3شکاره 

سددوم بعددد از دور انددد. در عالمدت سددتاره مشددخص شددده 

ها جدولي تهيه شد و در اختيار صداحب  شناسايي شاخص

نظران قرار گرفت. عدم پيشنهاد تغييرات جديدد، نکايدانگر   

مشاركت كنندگان بود. هاي هکگرايي بين نظرات و ديدگاه

هاي سداخت  شداخص پيامدد   24در اين گدام در مجکدوع   

آمده  3مجاز شناسايي شدند كه در جدول شکاره وساز غير

 .است

 

 توسعه ساخت و سازهای غیرمجاز ناشی از محتمل شناسایی پیامدهای -1جدول 
 پیامدهای توسعه ساخت و سازهای غیر مجاز

 کدها شاخص ها کدها شاخص ها

 L1 تورم کاذب() زراعیخواری در اراضی افزایش قیمت غیرواقعی و رانت L13 ارائه خدمات زیربنایی )آب، برق، گاز و ...( مشكل

 L2 خارج شدن اراضی زراعی از گردونه زراعی و باغی L14 افزایش آلودگی هوا

 L3 )ایجاد فضایی جدید برای ترویج فساد اخالقی( ای غیرمجازهتوسعه مكان L15 های غیر مجاز(دلیل حفر چاهبه)های زیرزمینی کاهش ذخائر آب

 L4 کاهش سطح اراضی مرغوب کشاورزی L16 افزایش حاشیه نشینی در اطراف شهرها

 L5 ایجاد تعارضات و برخوردهایی با افراد غیربومی توسط افراد بومی L17 قطعه قطعه شدن اراضی و گسترش ویالسازی

 L6 ایجاد اشكال در روند صدور مجوزهای قانونی L18 گذاری کاذب و غیرتولیدیهتشویق و ترغیب جهت سرمای

 L7 تخریب فضای سبز و محیط زیست طبیعی روستا L19 جلوگیری از اجرای طرح یكپارچه سازی اراضی

 L8 از بین بردن محیط و فضای بومی و سنتی روستاها و اراضی زراعی L20 هاجلوگیری از توسعه راه

علت خارج شدن بخشی از اراضی مرغوب از چرخه کاهش امنیت غذایی به L21 سایرین نسبت به ساخت و سازهای غیرمجازتشویق 
 تولید

L9 

محیطی جهت دفع فاضالب و رهاسازی زباله های زیستآلودگی
 در اراضی کشاورزی

L22 افزایش جمعیت شهرها و خالی شدن روستاها L10 

 L11 تقارن شهرهاتوسعه نام L23 نزاع بر سر آب

 L12 افزایش بیكاری در مناطق روستایی L24 افزایش فاصله طبقاتی بین مردم

 

شدود، در  مشاهده مي 4گونه كه در جدول هکان

و با استفاده  در اختيار كارشناسان قرار گرفت پيامدهاادامه 

گذاري شدند. بر طبق نظر كارشناسان از طرح ليكرت نکره

هداي شدركت كننددگان، از    در پاسدت اعکال اعداد فدازي  و 

ه در بخد   چهدار شداخص مطدرح شدد     مجکوع بيست و

شداخص از   22مجاز، تعداد سازهاي غير توسعه ساخت و

شاخص از اهکيت وقوع زياد  2اد و اهکيت وقوع خيلي زي

محيطي هاي زيستآلودگيبر اساس نتايج،  برخودار بودند.

سددازي زبالدده در اراضددي   جهددت دفددع فاضددالب و رها  

ي از گردونه زراعدي  شاورزي و خارج شدن اراضي زراعك

ترين پيامدهايي هستند كه بر اردر سداخت و   و باغي از مهم

-ر اراضي زراعدي اسدتان كرمانشداه بده    سازهاي غيرمجاز د

 وقوع خواهد پيوست.
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 نتایج استخراج شده از نظرات کارشناسان حفظ کاربری اراضی -4جدول 

دها
ک

 

 ه میزان اهمیتها با توجه بتعداد پاسخ

مع
ج

 

یم
نگ

ا
یم نی

ان
ز

 

ت
می

اه
 

در 
ل 

تم
مح

ی 
ها

مد
پیا

ده
آین

 

کم
ی 

خیل
 

ط کم
وس

مت
 

یاد
ز

یاد 
 ز

لی
خی

 

L1 -- -- -- 10 10 20 26/0 خيلي زياد 

L2 -- -- --- 6 14 20 81/0 خيلي زياد 

L3 -- -- 4 5 11 20 22/0 خيلي زياد 

L4 -- 1 --- 4 15 20 28/0 خيلي زياد 

L5 -- 1 3 10 6 20 75/0 خيلي زياد 

L6 -- -- 1 8 10 20 25/0 خيلي زياد 

L7 -- 3 1 6 10 20 77/0 خيلي زياد 

L8 -- -- 3 2 8 20 24/0 خيلي زياد 

L9 1 7 1 --- 11 20 66/0 خيلي زياد 

L10 2 6 ---- 2 4 20 57/0 زياد 

L11 -- 1 2 2 8 20 20/0 خيلي زياد 

L12 -- 5 4 3 2 20 66/0 ادخيلي زي 

L13 -- -- 5 2 7 20 77/0 خيلي زياد 

L14 -- 4 4 2 4 20 60/0 خيلي زياد 

L15 -- -- 4 8 7 20 72/0 خيلي زياد 

L16 -- -- 1 7 12 20 27/0 خيلي زياد 

L17 -- -- --- 5 15 20 82/0 خيلي زياد 

L18 1 1 2 2 2 20 77/0 خيلي زياد 

L19 -- 1 6 5 2 20 74/0 خيلي زياد 

L20 -- 3 2 5 4 20 62/0 خيلي زياد 

L21 -- -- --- 6 14 20 81/0 خيلي زياد 

L22 -- -- --- 13 7 20 23/0 خيلي زياد 

L23 -- 3 8 5 3 20 58/0 زياد 

L24 -- 1 4 8 6 20 73/0 خيلي زياد 

 

يكدي از   گونه كه قبال بددان پرداختده شدد،   کانه

در  ويالهدا بداغ شناسدايي شدده از توسدعه     منفيپيامدهاي 

د تواند ميمناطق روستايي آن است كه اين ساخت و سازها 

كشدداورزي در مندداطق  اراضدديافددزاي  قيکددت منجددر بدده 

( و حاتکي 2006) 1نتايج گالنت و هکكاران. دروستايي شو

نيز  (1386و خشنود و هکكاران ) (1382نژاد و هکكاران )

تواندد باعدا افدزاي     مدي  ويالهدا باغدهد توسعه نشان مي

                                                           
1- Gallent 

اي در يدد روسدتاي مشدخص و يدا منطقده      ضياراقيکت 

ند زمينده  توازعم اين محققان اين مزارع ميبهخا  شود. 

درآمددد و رفدداه عکددومي  زايددي، افددزاي را بددراي اشددتغال

ايدن پيامدد از ديددگاه     ستاييان و .... منجر شود. بنابراينرو

رسدد كده در   نظدر مدي  مثبت ارزيابي شدده اسدت. بده    ،آنان

كه اين ساخت و سازها غيرمجداز  آنعلت تحقيق حاضر به

هکين امر منجر به آن شده است كه كارشناسان  ،بوده است

تدر ايدن يافتده    . واكداوي دقيدق  اين ارر را منفي تلقي نکايند



 7/  1011/  1/ شماره  9ترویجی مدیریت اراضی/ جلد  -نشریه علمی

خدواري در برخدي   اين افزاي  قيکت سبب رانتنشان داد 

گونده  ايي شهرستان كرمانشاه شده اسدت بده  از مناطق روست

مبنداي خاصدي نداشدته     هدي   اي كه روند افدزاي  قيکدت  

را  اراضياي قيکت صورت سليقهخواران بهاست، اما رانت

و اين افزاي  موجب تشويق بيشتر كشداورزان   برندبای مي

 .گرددبه تغيير كاربري اراضي مي

خارج شدن اراضي زراعي از  ،هابر اساس يافته

ح اراضي مرغوب از گردونه زراعي و باغي و كاه  سط

دور چندان كه در آينده نهاست ديگر پيامدهاي محتکلي 

رو خواهد شد. در اين راستا شهرستان كرمانشاه با آن روبه

ي اراض ،هاي ميداني نشان داد بر ارر قانون ارثبررسي

كوچد بودن باشند. زراعي مرغوب در حال خرد شدن مي

هاي عاليتصرفه نبودن فهاي زراعي و مقرون بهزمين

-هايي باشد كه سبب ميترين انگيزهها از مهمزراعي در آن

تكه كردن اراضي خود و شود كشاورزان اقدام به تكه 

نکايند. در اين ويالها باغمتقاضيان احداث فروش آن به

؛ حاتکي نژاد و 1382، اميري نژاد)راستا نتايج مطالعه 

مي و و غال 1381مشيري و هکكاران،  ؛1382هکكاران، 

-نکايد كه اگر مقدار زمين( نيز تاييد مي1384، هکكاران

هاي توليد در واحد خرد و پراكنده باشد هزينه يهاي زارع

اي براي فعاليت زارعي و زارع انگيزه يابدسطح افزاي  مي

رو اقدام به فروش اراضي خود يا . از اينرا نخواهد داشت

هاي ه يافتهگونه كتغيير كاربري آن خواهد نکود. هکان

تواند منجر به دهد اين موضوع ميتحقيق نشان مي

كاه  سطح اراضي  ؛پيامدهاي منفي ديگري هک ون

-طرح يكپارچهجلوگيري از اجراي مرغوب كشاورزي، 

خارج شدن اراضي زراعي از گردونه و  سازي اراضي

 .زراعي و باغي شود

از ديگر پيامدهاي منفي كه كارشناسان به آن 

ايجاد اشكال در روند صدور د موضوع اشاره كردن

تواند باعا بروز بود. اين مساله مي مجوزهاي قانوني

درگيري، افزاي  بروكراسي سازماني و درگيري بيشتر قوه 

كه زماني افراد متقاضي قضاييه با اين افراد شود. ضکن آن

غرس  مانندها در سطح مزرعه )شوند كه هزينهمجوز مي

ها و ...( انجام شده و كشيدن فنس ها، ايجاد كانكسنهال

جام كه ان يهايدليج هزينهچنين شرايطي مالد به است. در

شد كه اين امر معکویً باداده است خواهان كسب مجوز مي

-از طرفي ديگر تخريب اين اراضي به. ماندرکر خواهد بي

سرمايه معناي از بين رفتن دليج تغيير كاربري غيرمجاز به

طقه كه منباشد. ضکن آنوع مزارع ميمالد در اين ن

كشد كه به شكج اوليه تخريب شده ساليان سال طول مي

خود بازگردد. در مجکوع ماحصج اين اقدامات هدررفتن 

 هاي مالي و طبيعي در منطقه مورد نظر مي باشد.مايهسر

 ،تشويق سايرين نسبت به ساخت و سازهاي غيرمجاز

كه باشد مي ز اهکيتتوجه به اين مساله از آن جهت حائ

؛ پيامدهاي ناگواري هک ونتواند اين موضوع مي

 فضاهاي كکبود روستا، سيکاي رويهبي هايآشفتگي

 بحرانو تغييرات كشاورزي،  مهاجرتخدماتي،  عکومي و

، نيا و هکكارانشود )توكليمحيطي و ... منجر  زيست

؛ و صادقلو وهکكاران، 1386؛ دوروديان و هکكاران، 1385

1387). 

عه اين ساخت و ديگري كه از توس محتکجپيامد 

جايي آيد آن است كه از آنوجود ميسازهاي غيرمجاز به

شده و نها مجوز قانوني صادركه براي اين زمين

دهي به اين نوع از هاي یزم براي خدماتزيرساخت

هاي آلودگي مزارع فراهم نشده است. لذا اين مزارع با

سازي زباله در اضالب و رهامحيطي جهت دفع فزيست

نتايج رومياني و باشند. رو ميروبه ضي كشاورزياار

مزارع  كنند كهنيز اين يافته را تاييد مي( 2010) 1عينعلي

-نند منجر به تخريب و آلودگي محيزتواسرگرمي مي

نند ك( نيز تاييد مي1324صفائي ) . رضواني وزيست شوند

غيرمجاز  مساكن رويه و احداثكه ساخت و سازهاي بي

زيست كوهستاني شکال تهران اررات نامطلوبي بر محيز

ينه آلودگي منبع آب رودخانه جاجرود و سد مويژه در زبه

 لتيان بر جاي گذاشته است.

از بين بردن محيز و فضاي بومي و سنتي 

از ديگر پيامدهايي بود كه  روستاها و اراضي زراعي

                                                           
1 -Roumiani& Einali 
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كردند. دادورخاني و كارشناسان مورد مطالعه بدان اشاره 

يق خود به اين پيامد اشاره نيز در تحق( 1382)هکكاران 

 ويالهاباغدارند كه با گسترش اند. آنان نيز اظهار مينکوده

-مثکر به خانه هاياراضي و باغهاي دوم روستايي( )خانه

هاي روستايي اليي تبديج شده و بافت سنتي خانههاي وي

 د شد.خوش دگرگوني زيادي خواهدست

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

در اين پژوه  سعي شد به آينده پژوهي توسعه 

مزارع سرگرمي در قالب ساخت و سدازهاي غيرمجداز در   

-تان كرمانشاه پرداخته شدود. بررسدي  اراضي زراعي شهرس

داد كه اين پديده با سرعت بایيي در هاي ميداني نشان مي

رو تديم  از ايدن  باشد.شهرستان كرمانشاه رو به گسترش مي

تحقيق سعي نکود با استفاده از روش تحقيق دلفي فازي به 

ديدده در منطقده پرداختده    بررسي پيامدهاي توسدعه ايدن پ  

كارشناسان تنهدا بده ابعداد     ها نکايانگر آن بود كهشود. داده

كده  در حدالي  ،مزارع سرگرمي اشداره نکودندد  توسعه منفي 

هاني و ميراني و فر (2017) 1حاجي ميررحيکي و هکكاران

تواندد بدا فدراهم    ويالها ميباغكه توسعه معتقدند  (2015)

هاي دائکي براي گردشگران بده توريسدم   آوردن سكونتگاه

كکددد  توسددعه روسددتاييتبددع بددهو  روسددتايي و رونددق آن

( 2015) 2عدالوه بدراين اليدورا و هکكداران     نکايدد. شاياني 

هفته بده   ع زماني كه آخركه ساكنان اين مزار ندستهمعتقد 

دت بيشدتري در ايدن مدزارع اقامدت     روند و يا مروستا مي

نسبت به سداير گردشدگران در منداطق روسدتايي      ،كنندمي

تري براي خريد نيازهاي خوراكي خدود  تعداد دفعات بي 

 هاآنرو حضور كنند. از اينهاي روستا مراجعه ميمغازه به

تصدادي  تواند دستاوردهاي اقدر مناطق حاشيه و روستا مي

رسد با توجه نظر ميبه م بزند.قزيادي را براي روستاييان ر

به غيرمجاز بودن اين ساخت و سدازها و عددم توجده بده     

هددا عدداملي شددده اسددت كدده  سددنجي آنر مكددانشددرايز د

-منفي اين مساله توجه نکايند. هدم  كارشناسان تنها به ابعاد

رسد كه عدم وجود كارشناسان گردشگري نظر ميچنين به

                                                           
1 - Hajimirrahimi et al 

2 - Oliveira et al 

بده چندين   محققدان  ر تحقيق حاضر سبب شده است كده  د

شدود كده   رو توصديه مدي  اي دست پيدا كنندد. از ايدن  يافته

سان مرتبز با محققان اين حوزه در تحقيقات آتي از كارشنا

عنوان جامعه مورد مطالعده اسدتفاده   گردشگري روستايي به

وان به ابعاد مثبت مساله نيدز  نکايند تا شايد از اين طريق بت

 ت يافت.دس

توان مي هاي پژوه با توجه به يافتهطور كلي به

 پيشنهاد زير را ارائه نکود:

سبب افزاي   ويالهاباغنتايج اين مطالعه نشان داد توسعه 

قيکت اراضي زراعي در مناطق مورد هدف شده است. 

-ست اول آنتوجه به اين مساله از دو جنبه حائز اهکيت ا

د محرک تاريرگذاري جهت توانكه اين افزاي  قيکت مي

كه با دوم آنفروش اراضي زراعي توسز مالكان باشد. 

-به) گذارهاي سرمايهخريد چنين واحدهايي عکالً سرمايه

بنابراين هدر خواهد رفت. دليج ساخت و ساز غيرمجاز( به

-ظور عدم گسترش اين واحدها، قانونمنشود بهتوصيه مي

نده و خريدار وضع راي فروشهاي بازدارنده و تنبيهي ب

ها ضکانت اجرايي داشته و اي كه اين قانونگونهشود به

مانع از گسترش اين واحدها شوند. عالوه بر اين، آگاه 

و سازهاي نکودن خريدار و فروشنده از عواقب ساخت 

تواند هاي تلويزيوني و تبليغي ميغيرمجاز در قالب برنامه

ايي باشد. هاي قضعامج مهم ديگري در كاه  پرونده

ها، انجام اقدامات عکلي در مناطق مورد افزون بر رسانه

هاي مشاركتي و توانکندسازي روستاييان برنامه مانندهدف 

تواند منجر به كاه  در جهت حفظ اراضي زراعي مي

 فروش اراضي كشاورزي شود.

غير مجاز در  ويالهاباغمنظور كاه  توسعه به

افراد محلي، داوطلب و  شود كهمراحج اوليه پيشنهاد مي

خواهان هکكاري با سازمان امور اراضي در روستاهاي 

هايي با عنوان مورد نظر شناسايي شوند و با اعطاي كارت

ها سعي شود نسبت به آگاهي به آن "هکيار طبيعت "

سازمان و جلوگيري از تغييرات كاربري اراضي در هر 

تواند شود. اجرايي شدن اين پيشنهاد مي روستا اقدام
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مجاز هاي ناشي از ساخت و سازهاي غيربسياري از چال 

 را مرتفع نکايد.

كرمانشاه  شهرستانبه سازمان جهاد كشاورزي 

هاي آموزشي ترويجي براي مالكان برنامهشود ميتوصيه 

در خصو  نحوه توليد محصویت سالم و  ويالهاباغ

ور بودن تواند به بهرهها ميارگانيد ارائه دهد. اين آموزش

ر مقياس اين واحدها كکد شاياني نکوده و توليد د

رود با چنين انتظار ميكوچد را ترغيب نکايد. هم

ساماندهي و آموزش اين واحدها بتوان فرهنگ كشاورزي 

 پايدار و زندگي سالم را در چنين واحدهايي نهادينه نکود.

عالوه بر اين جهت تامين منافع مالي مالد و ايجاد انگيزه 

شود كه زم جهت حفظ اراضي زراعي توصيه ميی

 :اقدامات زير صورت بگيرد

 سدازي اراضدي خدرد و يدا طدرح      طرح يكپارچه

هدداي زراعددي در خصددو  روسددتاهاي  معاوضدده زمددين

 ؛حاصلخيزي كه اراضي خرد دارند

 نکودن آمداي    يمناسب جهت اجراي يسازبستر

و پشدتيباني  و حکايت  يرشهريغ يدر حوزه اراض نيسرزم

 ؛هاي كشاورزيكشاورزان و فعاليت از

  تشددويق كشدداورزان بدده امددر كشدداورزي و آشددنا

 ؛هاي جديد و نقديها با كشتودن آننک

 قبيدج هداي مسدئول از   ني و هکكداري نهاد پشتيبا 

كشدداورزي در جهددت  وزارت جهدداد كشدداورزي و بانددد

 .هاي كشاورزيحکايت از فعاليت
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Abstract 
Hobby farms or second rural homes account for a new kind of urban life that is 

growing rapidly in suburban areas due to their relative vicinity to urban areas and 

pleasant climate. Recent years have witnessed a rapid growth of such second homes 

across Iran, in general, and in Kermanshah Province, in particular.  Surveys indicate 

that a great portion of such residences lack the required construction permits; hence, 

their development might have dire environmental and economic consequences for 

the target rural areas. It was the objective of the present study to investigate the 

future trend of hobby farm development in agricultural zones in Kermanshah 

Province. For this purpose, the Fuzzy Delphi method was used in three rounds. For 

population studies, 20 experts in land use conservation were selected based on 

criterion sampling. Moreover, expert answers were converted into definitive 

quantities using the fuzzy statistical method. The findings showed that 

environmental pollution due to wastewater release and waste disposal into 

agricultural environments, land use changes leading to farms or orchards being 

wiped out, rising farm land prices, and increasing unemployment in rural areas are 

among the already known consequences that are highly likely to occur in future. 

The manuscript concludes with practicable suggestions to planners and authorities 

as measures to reduce the irreparable consequences; these include adopting 

deterrent measures and punitive laws to ban land sales, implementing participatory 

programs, and empowering local communities to preserve their agricultural 

property. 
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