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 چکیده

 
ترین عنصر حیات بشری، موهبتی است الهی که به رسم امانت به دست انسان حاصلخیز همانند آب به عنوان اساسی خاک

ر این بررسی سعی شده تا وضعیت . دجدی گردیده استدچار آسیب توجهی بی، در اثر متاسفانه است، ولی سپرده شده

سال اخیر بررسی شود. به این منظور، ابتدا  06خاک اراضی زراعی پیرامون شهر همدان و عوامل موثر در نابودی آن، در طی

ای جدید، وسعت خاک حاصلخیزی که طی شش دهه اخیر نابود هوارهو تصاویر ما 3114های هوایی با استفاده از عکس

کاربری اراضی مورد مطالعه  ها وابسته به تغییرها و دستورالعملنامهها، آئینردید و سپس قوانین، الحاقیهشده است برآورد گ

زراعی از بین رفته است که هکتار از بهترین اراضی  4666قرار گرفت. نتایج نشان داد که در طی شصت سال اخیر بیش از 

موثر  این پدیدههای جامع شهری در بروز وند تصویب طرحها و نقشهو نامناسب بودن ر مبهمعواملی چون قوانین متعدد و 

، حق وتو هاکمیسیونسایر و  5ماده  کمیسونشود که در کوتاه مدت، نماینده جهادکشاورزی در بوده است. لذا پیشنهاد می

کند، میتهیه و تصویب ا رطرحهای تغییر کاربری که فعلی های یهها و روداشته باشد و برای دراز مدت، تمامی کمیسیون

ها و مراکز توسط دانشگاهی شهرسازی علوم کشاورزی و کارشناسان برجستهو یک کمیسیون تخصصی از  شودمنحل 

تهیه را بایستی یک قانون جامع و عاری از اشکاالت  ،ضمن بررسی کلیه قوانین موجود پژوهشی، انتخاب شود. این کمیسیون

  .گردددار را عهدههرگونه تغییر کاربری ضروری برای صدور مجوز کاربری اراضی زراعی و همچنین نظارت بر حفظ و نماید 
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 مقدمه
استترقرار انستتان در کتتتره زمتتتیا بتراستتتاس    

و ثابت زنتتدگی در مستتاکا مرحتترک، نیمتته مرحتترک 

اسروار است و زندگی ثابت و تشکیل روسراها و شتهرهای  

شتتود ششتتیعه،   اولیه معموال همتراه با کشاورزی آغاز متی 

( که الزمه آن مهیا بودن شترای  مناستو و متوثر در    1935

گزینتتی، شتتامل سرانستتیل ا رمتتادی زمتتیا شاراضتتی  مکتتان

هتا(، آب و  حاصلخیز(، مجاری آب دائم شهماننتد ششتمه  

طبوع و توسوگرافی مناسو است. اسرقرار نیاکان متا  هوای م

هتا  ها و رودخانهو در کنار ششمه نیز در اراضی حاصلخیز

صورت گرفره است. محققیا وجود اراضی مستادد بترای   

متل مهتم در   کشاورزی و باغداری را بعنتوان یکتی از دوا  

ی هسره دو روسرای کزج و کلتور  گیرمکان گزینی و شکل

-زاده و تقیاند شفریدونمعرفی نمودهدر شهرسران خلخال 

(. آنچه که مسلم است ایا است که اراضتی  1931هیر، زاده

حاصلخیز در کشورهای نیمه خشک همانند کشتور ایتران   

دارای وسعت اندک و محدود است و حفت  ایتا موهتو    

هتا بته ختاطر وجتود آن همشترا شتده و       طبیعی که انستان 

یتک امتر ضتروری    انتد  روسراها و شهرها را ایجاد نمتوده 

 است.

های شهری و مراسفانه امروزه گسررش مجموده

روسراهای حومه آنها در کشورهای درحال توسعه، آهنگ 

-های به دست آمده از نمونهافرهو ی شرابانی به خود گرفره

 ،واردمکزیک ش(، 1331، اکسریابرزیل شهای موردی 

ساکسران (، 1331، تِری-میلس و فادار(، نیجریه ش1391

زامبیا (، 1331، کار(، اندونزی ش1111و همکاران،  یزویرش

( و دربسران 1115، فینیس و موفاتنپال ش(، 1399شتیپل، 

دهد که رشد سریع شهرها، ( نشان می1112، مبارکش

شالشی اساسی برای نواحی شهری و ادغام مناطق 

روسرایی اطراف شهرها به وجود آورده است که سیامد آن 

بوده است و به  منفیی اطراف شهرها برای مناطق روسرای

ای گسررده، فراگیر و غیر ابل کنررل در آمده صورت سدیده

است که حاصل آن تغییر کاربری اراضی و نابودی بهرریا 

البره هر شند تغییر  .و حاصلخیزتریا منابع خاک است

کاربری اراضی حاصلخیز اطراف شهرها در تمامی کشورها 

توسعه سریع شهرنشینی در کم و بیش وجود دارد ولی 

ریزی و کشورهای توسعه یافره تا حد زیادی برنامه

مدیریت شده است و مضافا اینکه در ایا کشورها دموما 

بعلت شرای  آب و هوایی، منابع بیشرری از آب و خاک 

حاصلخیز در دسررس است در صورتیکه در کشور ما 

و ثانیا  شایران( اوال منابع خاک حاصلخیز محدود و کم بوده

گسررش شهرها و تعرض به حریم شهرها بمورت افسار 

ها و مسائل گسیخره و بدون حساب و کراب و تحت بینش

 کاربری تغییر دللسیاسی و تبلیغاتی صورت گرفره است. 

 توسعه حال در و یافره توسعه کشورهای بیا زمیا

 کاربری تغییر یافره توسعه کشورهای در. است مرفاوت

 بزرگ کشاورزی مانند ا رمادی دالیل در ریشه زمیا

 کیفیت نشهداری به نیاز افزایش و شهری توسعۀ مقیاس،

 در اما؛ دارد آتی هاینسل و فعلی نسل برای زیست محی 

 و فقر جمعیت، سریع رشد حال توسعه در کشورهای

 .(1331گیل، شمکباشد می اصلی دوامل ا رمادی مو عیت

د که در کالن دههای انجام شده نشان میبررسی

شهر مشهد دواملی مانند رشد فزاینده جمعیت و مهاجرت 

از روسرا به شهر، ادغام روسراهای حریم شهر در بافت 

فیزیکی شهر، افزایش واحدهای صنعری، تولیدی، خدماتی 

ی و تغییر الشوی ممرف زمیا و خوارو مسکونی، زمیا

بادث گسرردگی بیش از حد  ،تر از همه سوء مدیریتمهم

فیزیکی ایا شهر و تغییر کاربری اراضی حریم و رشد 

اسکان غیررسمی در ایا مناطق شده است شهادیزاده بزاز، 

( نشان 1931(. نرایج تحقیقات موسوی و همکاران ش1931

که افزایش تردد مسافر و کاال در محورهای  دهدمی

شهر و ساری سبو افزایش میزان مواصالتی بابل،  ائم

کاربری اراضی در سیرامون ایا محور  رتقاضا برای تغیی

( و دایرز و 1111گردیده که نظر کومار و همکاران ش

( در خموص تطابق همسویی جهت رشد 1112کالرک ش

های ارتباطی مسافر و کاال را تائید شهرها با جهت جریان

( ناکامی در 1931نماید. همچنیا سرخیلی و همکاران شمی

تا  1923تهران شاز اجرای طرحهای توسعه کالنشهر 
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ناشی از تخلفات ناهنجار در ساخت و ساز را ( 1911

 دانسره است.

اغلتو   ،شتهرها  سیرامتون ختاک   با توجه به اینکه

ز دارای حاصتتلخیزی مناستتبی استتت و ختتاک حاصتتلخی  

موجود و  ابل دسررس ها مکانی همهبمورت گسررده در 

باشد بنتابرایا ضترورت دارد تتا ستازوکارهایی بترای      نمی

حاصلخیز در سیرامون  اتالف خاکفاظت و جلوگیری از ح

شهرها و روستراها جهتت تتداوم حیتات و تتامیا امنیتت       

غذایی تهیه و تدویا گردد. برای جلوگیری از تعترض بته   

هتای غیتر ضتروری، هتم     ایا گونه اراضی و تغییر کاربری

وجود  وانیا مناسو و با ضمانت اجرایی مطلتوب الزم و  

د کارشناستان و بتوی ه مستئوالن    ضروری است و هم وجو

فتار  از روابت     مرفکر و صاحو دلم شبه معنی وا عتی( و 

 ومی و شخمی دارای اهمیت زیتادی   طلبیسیاسی و سود

شبتا تتدویا  تانون     1992گیری استت. از ستال   در تممیم

هتای مخرلفتی در   نامته ها( تاکنون  وانیا و آئتیا شهرداری

ده، حتریم و ختارج   کاربری اراضی در محدو راسرای تغییر

از حریم شهرها تمویو و ابال  گردیده است کته در ایتا   

-وضعیت و منشاء حاصلخیزی ختاک بررسی نوشره ضما 

بتته میتتزان اتتتالف اراضتتی  ،هتتای سیرامتتون شتتهر همتتدان

شهر در طی شمتت ستال اخیتر و    ایا سیرامون  حاصلخیز

هتای  گیریها در تممیمنقمان ایا  وانیا و سوء مدیریت

آن بتتا هتتدف شناستتایی دوامتتل مختترب و راه  مربتتوب بتته

 شود.های ممکنه سرداخره میحل

 

 روش بررسی

هتتا و ابرتتدا بتتا بررستتی نقشتته ،در ایتتا ستت وهش

های و گزارشتات لیرولتو ی و   گزارشات خاکشناسی، نقشه

های شناسی و همچنیا با اسرناد به شناخت و س وهشکانی

متون  هتای سیرا انجام شده توس  نویسنده، وضتعیت ختاک  

شهر همدان مورد بررسی  رار گرفت و سپس با اسرفاده از 

ستال  ای و تمتاویر متاهواره   1992ستال  دکسهای هوایی 

سیرامتون شتهر   کته در  اراضی حاصلخیزی  مساحت، 1931

 مواجه شده و کاربری تغییراخیر با  سال 11 یطدر همدان 

محاستبه   ستز دست داده اخود را ا ابلیت زرادی و باغی 

-نامهها، آئیای  وانیا، الحا یهمرعا با کلیه .گردید برآوردو 

هتا،  های وابستره بته وظتایه شتهرداری    ها و دسرورالعمل

متورد   یکشاورز شهری و جهادمسکا و شهرسازی، زمیا

همچنیا کمیت و کیفیت  وانیا حفت    .مطالعه  رار گرفت

اراضی و نقمان آنها در رابطه با جلتوگیری از تعترض بته    

اطراف شهرها مورد کندوکاش  ترار گرفتت و   منابع خاک 

در نهایت نقش کارشناسان و مسئولیا شتهر در نتابودی و   

اضمحالل و یتا حفاظتت و نشهتداری اراضتی حاصتلخیز      

محی  بر فضای کالبدی شهر همتدان متورد ارزیتابی  ترار     

 گرفت.

 

 نتایج و بحث

 وضعیت خاک پیرامون شهر همدان

ان است تریا شهرهای ایرهمدان یکی از کها

مرری از سطح  1921که در دامنه کوه الوند و در بلندای 

ای برخوردار ساله هزار دریا وا ع شده و از سیشینه شند

های شهر از زیسرشاهایا است. سیش از آمدن ا وام آریایی، 

است شرضایی همدانی، آمده شمار میاصلی  وم کاسیان به

نخسریا شاه ( و به گفره هرودوت ایا شهر را دیاکو 1911

(. ایا شهر بر روی 1913، کیانیاست ش وم ماد بنیان نهاده 

های حاصلخیز دامنه شمالی الوند و در مجاورت آبرفت

آباد  رار گرفره مرادبیک و دباسهای آبشینه، درهرودخانه

های های سیرامون شهر همدان در نقشهاست خاک

( با مشخمات 1919خاکشناسی شکشمیری و همکاران، 

زیمنس بر دسی شهاربندی لومی، شوری کمرر از انهد

سانریمرر و  151، دمق بیشرر از 5/1تا  9بیا  pHسانریمرر، 

های با حاصلخیزی خوب بدون سنشریزه و بعنوان خاک

های ها از سنگمنشاء ایا خاک معرفی گردیده است.

های بیوتیری( و ها و گرانیتشلوکوگرانیت گرانیری

ها ابرجا و گاهی برجا است. در گرانیتدموما ن ،دگرگونی

و بوی ه ( 1ششکل ها همانند فلدسپارها انوادی از کانی

 و ، کوارتز، بیوتیت، زیرکا، آساتیت(ارتوزشفلدسپار سراسیم 

شود که از تالشی و هیدرولیز هر یک تورمالیا مشاهده می
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 زایی، دناصر موجود در شبکهدر طی فرآیند خاک آنهااز 

ود و خاک حاصله غنی از دناصر ماکرو و میکرو شآزاد می

 .گرددمی

 های گرانیتی در سنگ (Fl)تصویر کانی فلدسپات  -1شکل 

 

راسیم ها سیرامون گرانیت الوند غنی از سخاک

دوست همچون گردو را تامیا بوده و نیاز گیاهان سراسیم

های الوند و به کنند شاید به همیا دلیل در دامنهمی

ر اطراف شهر تویسرکان، گردو از سطح زیر خموص د

های کشت  ابل توجهی برخوردار است. به هرحال خاک

سیرامون شهر همدان ضما غنی بودن از دناصر مخرله، 

ری و زهکشی مناسبی بوده و بسیار یدارای نفوذسذ

ها مورد سال اخیر، ایا خاک 11 یطحاصلخیز هسرند در 

 نابع حیاتی خاکتوجه به اهمیت مسودجویان بیهجوم 

 رار گرفره و سطح و حجم دظیمی از آنها با تغییر کاربری 

نابود گردیده است. مساحت محدوده کالبدی شهر همدان 

هکرار  251( حدود 1شکل ش 1992در تمویر هوایی سال 

 1992شود و از زمان تشکیل ایا شهر تا سال برآورد می

زرادی های هکرار از زمیا 251سال( تنها  1911شحدود 

. حال شده استکاربری  تغییرسیرامون ایا شهر دشار 

( نشان 9ششکل  1931ای سال آنکه، تماویر ماهواره

 2511هد که مساحت محدوده کالبدی شهر همدان به می

سال  11در طی برابر( افزایش یافره است و  11هکرار ش

هکرار از بهرریا اراضی کشاورزی  2111حدود اخیر 

 به مناطق صنعری و مسکونی تغییرشهر ایا سیرامون 

 کاربری داده است. با توجه به اینکه حدا ل مساحت زمیا

کشاورزی مورد نیاز برای تامیا غذای هر نفر در 

کشورهای با ر یم غذایی همراه گوشت شامریکای شمالی 

هکرار و برای کشورهای  5/1و اروسای غربی( حدود 

خواری به غذایی گیاهسرجمعیت و کشورهای با ر یم

برآورد گردیده است  هکرار 19/1و  15/1ترتیو معادل با 

مرر مربع از  1111(. اگر فرض کنیم که 1339شفائو، 

اراضی حاصلخیز سیرامون شهر همدان برای تامیا غذای 

تواند هکرار می 2111 یا؛ بنابراسالیانه یک نفر کافی باشد

نفر را در سال تامیا نماید و اگر در  21111غذای 

زمینی که گیاه زرادی معمول هکرار سیو 2111مساحت 

تا در  21با توجه به دملکرد  و همدان است کشت گردد

ریال، میزان  11111 معادل با هرکیلوگرمارزش هکرار و 

 111حدود  ،ارزش ریالی سالیانه اراضی از دست رفره

گردد. حال سوال ایا است میلیار تومان در سال برآورد می

کوتاه از بیا رفره  یخاک در طی مدت حجم ازکه شرا ایا 

جهت کاربری است. آیا ساخرارهای و اراضی نامرغوب 

دسررس نبوده در  سیرامون ایا شهر در مسکونی و صنعری

ددم وجود  انون و نوا ص  ،است یا ریشه و دلت آن

موجود در  انون است و یا ددم وجود کارشناسان و 

را جبران ناسذیر  هاییانمسئوالن آگاه و دلسوز ایا گونه ز
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گردیده است. در ادامه سه جنبه فوق مورد بررسی سبو 

 .خواهد گرفت رار 

 

 1114تصویر هوایی محدوده کالبدی شهر همدان و پیرامون آن در سال  -2شکل 

 

 1132ای محدوده کالبدی شهر همدان و پیرامون آن در سال تصویر ماهواره -1شکل 

 

 كاربری اراضی در اطراف شهر همدانساختار و قابلیت 

های وی ه در بخشهاراضی سیرامون شهر همدان ب

غربی حاصتلخیز استت و مراستفانه     شمال، غرب و جنوب

بنا  اراضیهای الوند، فرهنشیان و مدنی بر روی ایا شهرک

شده است. در داخل شهر همدان شتپه هکمرانه، تپه ممتلی  

 ی شهر یعنی در تپه و سیرامون شر و شند نقطه دیشر( و در

 ماهورهای کوی بهشری به سوی روسترای تفریجتان و تپته   

مالیتر شبتیا شتهر     -ماهورهای دو طرف بزرگتراه همتدان  

ماهورهتای   همدان و روسرای آبشینه( و همچنتیا در تپته  

اراضی شیسری، متارنی و آبرفتت    ،اطراف روسرای شوریا

د شتو دانه درشت و بتا توستوگرافی نتاهموار مشتاهده متی     

( که  ابلیتت شنتدان زیتادی بترای کشتت و زرع      9شکل ش
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 و تجتاری مناستو  نداشره و بیشرر برای کاربری مستکونی  

اراضی بعلت نتاهمواری  ایا لزوم تسطیح  ،هسرند. در وا ع

گتاهی  تنها مشکل ایا منتاطق بعنتوان ستاخت    ماهور(شتپه

شود. مستلم  برای کاربری مسکونی و تجاری محسوب می

ها توان تپه و ماهورو بولدزر به راحری میاست که با لودر 

را تسطیح و برای کاربری مسکونی مهیا نمود ولتی هرگتز   

توان خاک حاصلخیز کشاورزی را تولید آالت نمیبا ماشیا

نمود. حال سئوال ایا است کته بتا وجتود اینکته اراضتی      

مناسو برای کاربری مستکونی و تجتاری در شترق شتهر     

عه و رشتد کالبتدی شتهر بتر     همدان وجود دارد شرا توست 

روی اراضی مناسو کشاورزی و در جهت شمال و غترب  

رسد که ریشته  صورت گرفره است. به نظر میهمدان شهر 

دتدم  نیازهای ا رمادی و اجرمتادی جامعته،   ایا سدیده در 

فهم مردم نسبت به تخریو محی  زیستت، دتدم دانتش و    

 فهم مسئولیا رده باالی استران نستبت بته موضتوع، دتدم     

بکتتتارگیری کارشناستتتان بتتتا دلتتتم و تجربتتته بتتتاال در   

هتتا، دخالتتت افتتراد سیاستتی و روابتت      گیتتریتمتتمیم

طلبانه و ددم وجود  انون و یا نقتص و تتداخل در   منفعت

 وانیا مربوب به حف  کاربری اراضی زرادی و باغی نهفره 

 د.نگیرمورد بحث  رار میایا موارد در ادامه  ؛ کهاست

 

 اجتماعی جامعه شهری همداننیازهای اقتصادی و 

رشد جمعیتت شتهری کته ناشتی از زاد و ولتد      

شرشتتد طبیعتتی جمعیتتت(، مهتتاجرت ختتالص و الحتتاق    

ب تنشاتنشی با توسعه شتهری  روسراهای مجاور است ارتبا

رود که تتا ستال   (. تمور می1119، دارد شهاگو و همکاران

، جمعیت شهری در کشورهای در حتال توستعه بته    1115

 (.1331 گیتل، خواهد رستید شمتک  معیت کل جدرصد  91

جمعیت شهر همدان در طی شمت سال اخیر بتا افتزایش   

نفتر   515932به  1995نفر در سال  33313از  ،برابری 5/5

 استت  هرستید  1935نفر درسال  552211و  1931درسال 

طبق معیارهای سازمان بهداشتت   .(1939مرکز آمار ایران، ش

جمعیت ایا  روانی سالمت روحی وتامیا  (1339ش جهانی

محتی    مناستو  کیفیتت و وابستره بته   نیازمند  اضافه شده،

اخیتر بتا    ستال  11در شهر همتدان در طتی    .زندگی است

- دم ،طراحی محی  شهری از نظر زیباسازی و فضای سبز

روانتی دمتوم و   -جهتت بهداشتت جستمی   های مناستبی  

ختتدماتی -تعتتامالت اجرمتتادی و ایجتتاد مراکتتز ا رمتتادی

بر مبنتا  همدان ست اما طراحی محی  شهری برداشره شده ا

 هتای مخترل  مستکونی   بتا کتاربری  ایجاد محالت مرراکم 

به ختوبی انجتام نشتده و بتا      ، تجاری و اداریشآسارتمانی(

است در طی شمتت ستال   گسررش افقی شهر همراه بوده 

 افزایش یافرته برابر  11حدود به اخیر مساحت شهر همدان 

در صورتی کته جمعیتت    ،(هکرار 2511هکرار به  251شاز 

دهد که توستعه  ایا ار ام نشان می .شده استبرابر  5/5آن 

و حاصتل آن نتابودی   شکل افقی بوده بهشهر همدان بیشرر 

ای کته  بخش دظیمی از اراضی حاصلخیز بوده است. نکرته 

 ،در اینجا وجود دارد ایا است که هرشند افزایش جمعیت

نیازهتتای  موتتتور توستتعه شتتهری جهتتت بتترآورده نمتتودن

روانی مردم است و لی دامتل  -ا رمادی، اجرمائی و روحی

نبتوده و توستعه شتهری     اصلی تعرض به اراضی کشاوری

بایسری به شکل مناسو و در منتاطقی کته از نظتر آمتایش     

ستترزمیا بتترای کتتاربری مستتکونی، تجتتاری و اداری در   

 انجام شود.هسرند اولویت 

 

 وضعیت قوانین موجود

توجه به اینکه حجم با ر در طی شمت سال اخی

های کشاورزی با و سطح وسیعی از بهرریا خاک

تغییرکاربری اراضی در سیرامون شهرها و از جمله شهر 

شود که یا در همدان نابود گردیده است. لذا تمور می

 انون و فهم و اجراء آن نوا می وجود دارد و یا اینکه 

های ددم فهم و درک کارشناسان و مسئولیا و گفرمان

طلبانه موجبات و وع ایا مشکل و ضرر سیاسی و منفعت

است. تا  بل از تمویو  انون  و زیان را فراهم نموده

(،  وادد و کنررل خاصی 11/2/1992ها شمموب شهرداری

بر ساخت و ساز و تغییر کاربری اراضی وجود نداشره 

است که البره تا آن زمان، گسررش و توسعه شهرها و 

گیر نبوده است. از سال مدان  ابل ششممنجمله شهر ه
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ها، ا دامات الزم جهت با تمویو  انون شهرداری 1992

تامیا اراضی و فضاهای مورد نیاز شهرها ادم از معابر، 

ها و در نهایت ها، میدانهای دمومی، خیابانسارک و با 

 انون مذکور  55ی شهرها طبق ماده تهیه و اصالح نقشه

ها  رار گرفت و با اصالح و الحاق جزو وظایه شهرداری

(، 19/11/1925مواد جدیدی به  انون مذکور شمموب 

ها مکله گردیدند تا نقشه جامع شهرسازی که شهرداری

بندی، نحوه اسرفاده از زمیا، تعییا مناطق شامل منطقه

کشاورزی و سایر -اداری -بازرگانی -صنعری

ز تمویو های دمومی شهر است را تهیه و سس انیازمندی

انجما شهر از طریق وزارت کشور جهت تائید به شورای 

و  33دالی شهرسازی ارسال نماید. همچنیا طبق مواد 

، تعییا حریم شهر و صدور  انون مذکور الحا یه 111

مجور برای هر ا دام دمرانی یا تفکیک اراضی و شروع 

ها ساخت و ساز در محدوده و حریم شهرها به شهرداری

 ید. واگذار گرد

با تمویو  انون تشکیل شورای دالی 

( و 11/11/1951شهرسازی و معماری ایران شمموب 

 انون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکا به وزارت مسکا 

(، 9/2/1959و شهرسازی و تعییا وظایه آن شمموبه 

های جامع و تفضیلی های و طرحدملیات تهیه نقشه

د تائید وزارت های مهندسیا مشاور مورشهرها به شرکت

 رار شد تا اوال در  ؛ ومسکا و شهر سازی محول گردید

های جامع شهر از نظرات اسراندار یا ها و طرحتهیه نقشه

فرماندارکل، انجما شهر ششورای شهر(، شهردار و 

کارشناسان ذیمالح اسرفاده شود و ثانیا سس از تهیه، ابردا 

فنی های و سپس توس  کمیره 5توس  کمیسیون ماده 

موجود در معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکا و 

گیرد و در نهایت شهرسازی مورد بررسی و ارزیابی  رار 

توس  شورای دالی شهرسازی و معماری تمویو شود. 

ادضای شورای دالی شهرسازی و معماری را وزراء 

مسکا و شهرسازی، کشور، صنایع و معادن، فرهنگ و 

اد اسالمی، نیرو، دفاع و آموزش دالی، فرهنگ و ارش

سشریبانی، جهادکشاورزی و روسای سازمان برنامه و 

دهد. طرحها و زیست تشکیل میبودجه و سازمان محی 

با  5های تفضیلی شهر نیز توس  کمیسیون ماده نقشه

کل و ادضاء با حق رای شامل  ریاست اسراندار یا فرماندار

ان میراث نمایندگان اداره کل مسکا و شهرسازی، سازم

فرهنشی و گردششری، شهردار شهر مربوطه و سازمان 

کشاورزی و ادضاء بدون حق رای ادم از نماینده  جهاد

کننده طرح تفضیلی، رئیس شورای مهندسیا مشاور تهیه

زیست، سازمان نظام شهر و نمایندگان سازمان محی 

مهندسی ساخرمان، شرکت آب و فاضالب و دفرر فنی 

یا شبر حسو نیاز( بررسی و ارزیابی اسرانداری و سایر

گردد. به منظور حف  سطح تولید در بخش کشاورزی، می

 1992سال ها در  انون حف  کاربری اراضی زرادی و با 

ایا  1( که طبق ماده 91/9/1992تمویو شد شمموب 

 انون، تغییرکاربری اراضی زرادی و باغی در خارج از 

در موارد ضروری  ها جزمحدوده  انونی شهرها و شهرک

 انون  الحا یه 1ماده  1ممنوع گردید و بر مبنای تبمره 

(، تشخیص موارد ضروری 1/1/1915مذکور شمموب 

کاربری اراضی زرادی و باغی در هر اسران به دهده  تغییر

کشاورزی، مدیر  کمیسیونی مرکو از رئیس سازمان جهاد

امور اراضی، رئیس مسکا و شهرسازی، مدیرکل حفاظت 

باشد زیست آن اسران و یکنفر نماینده اسراندار میحی م

 که دبیرخانه ایا کمیسیون در امور اراضی سازمان جهاد

کشاورزی اسران بوده و جلسات آن به ریاست سازمان 

شسازمان امور اراضی  گرددجهادکشاورزی تشکیل می

 انون حف  کاربری  5. همچنیا طبق ماده (1913کشور، 

ها، نماینده وزارت جهادکشاورزی در اراضی زرادی و با 

 انون شورای دالی شهرسازی و معماری  5کمیسیون ماده 

های جامع و تفضیلی ایران جهت بررسی و تمویو طرح

شهری و تغییرات آنها در هر اسران یا فرمانداری کل 

 دضویت دارد.

یی از اصطالحات اسرفاده شده در زداجهت ابهام

 ،یادی و باغها و حف  کاربری اراضی زر وانیا شهرداری

 انون تعاریه محدوده و حریم شهر، روسرا و شهرک و 

به تمویو رسید شمموب  1912نحوه تعیا آنها در سال 
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ایا  انون محدوده شهر  1( که طبق ماده 12/11/1912

فضاهای مجاز  دبارت است از حد کالبدی موجود شهر و

جهت توسعه آتی شهر در طی دوره طرح جامع و یا طرح 

 1هادی شبرای شهرهای فا د طرح جامع( و طبق ماده 

 انون مذکور حریم شهر دبارت است از  سمری از اراضی 

بالفمل سیرامون محدوده شهر است که نظارت و کنررل 

وسعت حریم شهر حداکثر  .شهرداری در آن ضرورت دارد

بر محدوده شهر و از مرز تقسیمات کشوری برا سنج

فوق  انون  1نماید. در ماده شهرسران و بخش تجاوز نمی

است که جهت حف  اراضی الزم و مناسو  بینی شدهسیش

برای توسعه موزون شهر با ردایت اولویت حف  اراضی 

ها، هرگونه اسرفاده برای کشاورزی و باغات و جنشل

داخل حریم شهر تنها در  احداث ساخرمان و تاسیسات در

سذیر شارشوب مقررات و طرحهای جامع و هادی امکان

است. نظارت بر احداث هر گونه ساخرمان و تاسیسات 

مجاز در داخل حریم شهر و حفاظت از حریم بر دهده 

. بر طق ایا  انون، محدوده و حریم روسرا استشهرداری 

ی بوسیله بنیاد مسکا انقالب اسالمی و همکاری شورا

گردد و نظارت بر هرگونه ساخت اسالمی روسرا تعییا می

باشد. و ساز در محدوده روسرا به دهده دهیاری روسرا می

دهد که  انون بررسی مجموع  وانیا فو الذکر نشان می

گذار با گذشت زمان تا حدودی مروجه اهمیت حف  

اراضی زرادی و باغی گردیده است بطوریکه در  وانیا و 

های مرعددی به ایا ی جدیدتر در مواد و تبمرههاالحا یه

اما با توجه به اینکه طی شمت  ؛نموده استمهم اشاره 

سال اخیر حجم و سطح زیادی از خاک و اراضی 

رسد حاصلخیز سیرامون شهرها از بیا رفره است به نطر می

که اشکاالتی در  انون و اجراء آن وجود داشره است. از 

 :وان به آن شاره نمود دبارتند ازتجمله اشکاالتی که می

 

 ابهامات قانون

نامه و یا یکی از بدیهیات هر  انون، آئیا

دسرورالعمل بیان و تعریه اصطالحات بکار رفره در مرا 

الذکر های فوقآن است که در اغلو  وانیا و الحا یه

نشده است. بعنوان نمونه، اصطالحات و انجام ردایت 

که بدون تعریه در « شهرطرح جامع و طرح تفضیلی »

( و  انون تاسیس 1925لحا یه اها شی وانیا شهردار

( بکار رفره است، 1951شورای دالی شهرسازی شمموب 

مسکا به وزارت  بعدا در  انون تغییر نام وزارت آبادانی و

( تعریه شده 1959شمموب  ...مسکا و شهرسازی و

که بدون « محدوده و حریم شهر»است و اصطالحات 

( و الحا یه آن 1992ها شمموبه  انون شهرداری عریه درت

گرفره است، در  انون  ( مورد اسرفاده  رار1925شمموب 

( تعریه 1912تعاریه محدوده و حریم شهر و...شمموب 

که « محدوده  انونی»گردیده است. همچنیا اصطالح 

بدون تعریه در  انون حف  کاربری اراضی زرادی و 

مورد اسرفاده  رار گرفره است سس ( 1992باغها شمموب 

 سال، در  انون تعاریه محدوده و حریم شهر و... 11از 

معرفی و ی شهر تعریه ( معادل با محدوده1912شمموب 

-دهد که  وانیا و آئیاشده است. ایا وضعیت نشان می

الذکر توس  کسانی تهیه و تنظیم شده های اجرائی فوقنامه

اطالدات مناسو برخوردار که احرماال از سطح دانش و 

نبوده و با تنظیم  وانیا نمفه و نیمه و سدیدار شدن 

ها و تعاریه را مشکالت مرعدد، مجبور شده تا الحا یه

در  هاه ابهامات و ناهماهنشیگوناضافه نمایند. وجود ایا

های ناهمسان  وانیا مذکور، سبو سردرگمی و برداشت

نون را در زمان کارشناسان و ت شده و دمال اجراء  ا

 مربوطه با مشکل مواجهه نموده است.

 

 وجود مراجع چندگانه و تداخل وظایف

 انون تعاریه محدوده و حریم  9بر اساس ماده 

(، تعییا محدوده و حریم روسراها 1912شمموب  و... شهر

به شورای اسالمی روسرا و بنیاد مسکا انقالب اسالمی و 

ه ساخت و ساز در کنررل و نظارت بر احداث و هر گون

اساس به دهیاری محول گردیده است و بر آنهاداخل 

( و الحا یه آن شمموب 1992 وانیا شهرداری شمموب 

( و  انون تشکیل شورای دالی شهرسازی و معماری 1925

تعییا محدوده و حریم شهرها  ،(1951مموب ایران ش
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ها و مسکا و شهرسازی گذاشره شده بعهده شهرداری

مهندسیا مشاور شهرسازی و معماری  است که توس 

های جامع و تفضیلی شهر تهیه تحت دنوان طرحها و نقشه

مورد بررسی و ارزیابی  رار گرفره و  5و در کمیسون ماده 

رسد. در نهایت به تمویو شورای دالی شهرسازی می

 ... انون تعاریه محدوده و حریم شهر و 1و  1 طبق ماده

ت بر هرگونه ساخت و (، کنررل و نظار1912شمموب 

ساز و سایر ا دامات مربوب به توسعه و دمران شهری 

 11باشد در صورتیکه بر اساس ماده ها میبعهده شهرداری

( 1915الحا ی  انون حف  کاربری اراضی شمموب 

هرگونه تغییر کاربری در  الو ایجاد بنا، برداشرا یا 

یص افزایش شا و ماسه و سایر ا داماتی که بنا به تشخ

گردد وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می

شنانچه به طور غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون 

( ایا  انون صورت سذیرد، 1ماده ش (1موضوع تبمره ش

جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت 

به تو ه دملیات ا دام و مراتو را به اداره مربوع جهت 

 راجع  ضایی ادالم نمایند. انعکاس به م

شنانچه مرتکو سس از ادالم جهاد کشاورزی 

به ا دامات خود ادامه دهد نیروی انرظامی موظه است بنا 

به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه دملیات مرتکو 

جلوگیری نماید. ماموران جهاد کشاورزی موظفند با 

ا حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد ب

ضما تنظیم صورت مجلس  ،حضور نماینده دادگاه محل

نسبت به  لع و  مع بنا و مسرحدثات ا دام و  "راسا

بنابرایا از ؛ وضعیت زمیا را به حالت اولیه اداده نماید

شود که در فضای حریم شهرها بیا مرا  وانیا اسرنباب می

شهرداری و جهاد کشاورزی یک نوع تداخل وظایه 

به نظر می  .یسری ایا موضوع اصالح شودوجود دارد که با

 انون حف  کاربری اراضی و  1رسد که با توجه به ماده 

وظیفه امور اراضی سازمان جهادکشاورزی  ،آن 1تبمره 

تشخیص زمیا زرادی از غیر زرادی و تعییا ضرورت  تنها

موضوع  ؛ وتغییر کاربری اراضی زمیا زرادی و باغی است

 یزه با تغییر کاربریهاکنررل ساخت و ساز و مبار

مسلم  حالها است به هر غیر انونی بر دهده شهرداری

است که دخالت شند نهاد و سازمان تممیم گیرنده و 

موجبات  ،مرولی در توسعه و دمران روسرا و شهر

ها و شه شه در تعییا حدود حریمرا ای مشکالت ددیده

 .یدنمافراهم میرا ساخت و سازها بر در کنررل و نظارت 

 

های ها و نقشهنامناسب بودن روند ارزیابی طرح

 تغییركاربری

حف  کاربری اراضی حاصلخیز زرادتی و بتاغی   

 ،جهت تامیا امنیت غذایی مردم از دیدگاه مرفکریا جامعه

ماهورهتا را بتا   توان تپته اهمیت باالیی دارد و به راسری می

لودر و بولدزر تستطیح نمتود و بتر روی آنهتا تاسیستات،      

های مرغوب خرمان و خطوب ارتباطی بنا نهاد ولی خاکسا

توان ساخت. در  وانیا تمویو شده آالت نمیرا با ماشیا

نیز به انحاء مخرله به اهمیتت و اولویتت حفت  اراضتی     

 تتانون  1زرادتتی و بتتاغی اشتتاره گردیتتده استتت. در متتاده 

تعاریه محدوده و حتریم شتهر، روسترا و شتهر و نحتوه      

 انون حفت  کتاربری    3و  1یا در مواد تعییا آنها و همچن

اراضی زرادی و باغها و الحا یه آن به صتراحت بتر حفت     

اراضی زرادی و باغی تاکید شده استت. مستلم استت کته     

شود و ری  انون برای موضودی اهمیت و اولویت  ائل می

بایسری اسباب تحقق آنرا فراهم نمایتد. حتال ستئوال ایتا     

های جامع و تفضیلی و نقشهاست که آیا روند تهیه طرحها 

هتا و روستراها همختوانی مناستبی بتا      و... شهرها، شتهرک 

اهمیت موضوع حف  کاربری اراضی زرادتی و بتاغی دارد   

تواند اسباب تحقق حف  کاربری اراضی و آیا ایا روند می

زرادی و باغی را فراهم نماید. ساسخ به ایا ستئوال بته دو   

ی جامع و تفضتیلی  دلیل منفی است. نخست اینکه طرحها

شتتهری توستت  مهندستتیا مشتتاور متتورد تائیتتد مستتکا و 

-شود که اغلو کارشناسان ایا شترکت شهرسازی تهیه می

ها، تخممی در رابطه با خاک و امتور زرادتی و بتاغی و    

اهمیت آنها نداشره و با دیدگاه مکانیکی و فیزیکی به خاک 

مل ی داکشاورزی نشاه نموده و اهمیت ایا اراضی از جنبه

-مولد غذا، هیچ مو ع در ذها ایا کارشناسان تدادی نمتی 



 های کشاورزی پیرامون شهر همدانترین علل تخریب خاکمهم/  11

هتای  شود. اتفا ات و بالهایی که تتا کنتون بتر ستر ختاک     

حاصلخیز سیرامون شهرها بوجتود آمتده استت بته تنهتایی      

نماید. لذا با توجه به اینکته نقتش ایتا    موضوع را تائید می

مهندسیا مشاور کلیدی و مهم است بنابرایا الزم است که 

هتا از ستطح دلمتی و تجربتی بتاالیی      ای ایا شرکتادض

های تخممی مناسو و مورد برخوردار باشند و دیسیپلیا

جهادکشتتاورزی و مستتکا و   هتتایخانتتهتائیتتد وزارت

هتای  شهرسازی را داشره باشتند و مضتافا اینکته آمتوزش    

و الزم را طی نموده و اهمیت موضتوع بترای آنهتا     مرتب 

 بیان وگوشزد گردد.  

 ،یل ایتا استت کته اوال: اغلتو ادضتا     دومیا دل

و شورای دالی شهرستازی کته وضتعیت     5کمیسیون ماده 

ها و طرحهتای جتامع شتهر و    تغییر کاربری اراضی و نقشه

دموما افترادی سیاستی    کنندروسرا را بررسی و ارزیابی می

و غیر تخممی بوده و و دیدگاه آنها تحت تاثیر مستائل و  

کوتاه متدت اجرمتاع و   رواب  سیاسی و حل مشکل آنی و 

گیری جوامع شهری است و به همیا سبو توانایی تممیم

صحیح و صالحیت الزم برای ارزیابی مسائل دلمتی مهتم   

را ندارند. دوماً: نماینده جهاد کشاورزی در کمیستون متاده   

و شتتورای دتتالی شهرستتازی و معمتتاری هماننتتد ستتایر  5

ارد و ادضاء، دارای فق  یک رای بوده و حق وتتو نیتز نتد   

های متورد  ها و جنبهایا در حالی است که اهمیت خواسره

ی زرادتی و  ضت نظر سایر ادضاء نسبت به اهمیت حف  ارا

هتای  باغی جهت تامیا غتذا، بستیار نتاشیز و در اولویتت    

بعدی  رار دارد. مضاف برایا موضتوع، دو مشتکل دیشتر    

با استراندار   5وجود دارد یکی اینکه ریاست کمیسیون ماده 

معاون دمرانی اسرانداری است که با توجه به مو عیت  و یا

و جایشاهی که در جامعه و سیسترم اداری دارد بته آستانی    

تواند بقیته ادضتاء را همستو و هتم جهتت خواستره و       می

نماید و اشکال بعدی ایا است که روسای  دیدگاه خویش

جهادکشتاورزی اغلتو افتراد سیاستی و غیتر       هایسازمان

لم و تجربه کافی در زمینه کشاورزی تخممی بوده و از د

برخورد نبوده و به مو ع  ادر به دفتاع منطقتی از اولویتت    

حفتت  کتتاربری اراضتتی و جلتتوگیری از غتتارت ختتاک    

 .باشندکشاورزی نمی

 

 سایر عوامل موثر

دالوه بر ابهامات  انونی، مراجع شندگانه و 

های شهری، روند نامناسو تهیه و تمویو طرحها و نقشه

انون لغو مالکیت اراضی موات شمموب ظهور  

( و سیرو آن  وانیا مو ت اراضی شهری 5/2/1951

شهری شمموب ( و زمیا19/11/1911مموب ش

( و تشکیل کمیسیون تشخیص، موجو تسریع 1/1/1911

ها به اراضی موات، بایر و دایر هجوم افراد و تعاونی

شزرادی و باغی( و تغییر سریع کاربری اراضی گردید. 

چنیا دخالت سیاسیون همچون نمایندگان مجلس و هم

نهادها و ارگانها و تقاضاهای بحق ولی بی برنامه آنها 

نسبت به اراضی، سبو گسررش افقی شهرها و نابودی 

گردید.  1911 تا 1911های زمینهای زرادی بوی ه در دهه

سال جنگ  هشتالبره درگیری امکانات و افکار جامعه در 

راق سبو گردید تا موضوع توجه به نابرابر با کشور د

اولویت حف  کاربری اراضی زرادی و باغی تحت شعاع 

( مردم و 1911تا  1953زیرا در ایا دهه ش؛  رار گیرد

  دولرمردان درگیر مسائل و مشکالت جنگ بودند.

 

 گیرینتیجه

هکرار از  2111سال اخیر بیش از  11در طی 

ثر تغییرکاربری اراضی حاصلخیز سیرامون شهر همدان بر ا

شدمدتا مسکونی( نابود گردیده است که دوامل مخرلفی 

در و وع ایا سدیده دخالت داشره و در زیر به اهم آنها 

 گردد.اشاره می

ددم وجود  وانیا مناسو در زمان مناسو و وجود  -1

ابهامات و تعارض در تعاریه و روش اجرای  وانیا 

 موجود.

نیمه و وجود مرولیان  وجود  وانیا مرعدد و نمفه و -1

مرعدد در تهیه و نظارت طرحهای جامع و تفضیلی شهرها 

 و روسراها.
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نامناسو بودن روند تهیه و تمویو طرحها و  -9

 هاهای جامع و تفضیلی شهرها، روسراها و شهرکنقشه

ورود و دخالت سیاسیون شهمانند نمایندگان و  -2

در  و افراد غیر مرخمص و صاحو نفوذ (اسرانداران

 .اراضی های مربوب به تغییر کاربریگیریتممیم

نبود افراد آموزش دیده و برخوردار از سطح دلمی و  -5

ها وکمیسونهای تهیه و تجربی بسیار باال در شرکت

های تغییرکاربری نامهها و آئیاتمویو طرحها، نقشه

 اراضی زرادی و باغی.

 

 پیشنهادات ترویجی

سیستترم بتترای حتتل مشتتکالت مربتتوب بتته     

شهری و برآورد نیازهای دمومی شهرها بتا اولویتت   توسعه

حف  کاربری اراضی باغی و زرادتی دو راه حتل سیشتنهاد    

گردد. نخسریا راه حل ایا است که ستاخرار  توانیا و   می

هتای تغییتر   های ارزیابی طرحها و نقشهها و کمیرهکمیسون

 کاربری را به همان شکلی که فعال وجود دارد حفت  کنتیم  

بته   1تبمتره   1و کمیسیون ماده  5و تنها در کمیسون ماده 

نماینده جهادکشاورزی حق وتو داده شود که البره ایتا راه  

حل، یک راه حل مو ری ولی ضروری است که تتا محقتق   

شدن راه حل دوم بایسری ادامه داشره باشتد. راه حتل دوم   

که مفید، منطقی و با دوام بوده و تحقق آن به گذشت زمان 

تدویا  انون نیاز دارد، ایا است که در هر اسران تمامی  و

 و 5هتتا از جملتته کمیستتیون متتاده  هتتا و کمیستتیونکمیرتته

 تانون حفت  اراضتی زرادتی و      1تبمره  1کمیسیون ماده 

باغی منحل شتود و تنهتا یتک کمیستیون تخممتی غیتر       

خانته خاصتی تحتت دنتوان کمیستیون      وابسره بته وزارت 

و دفرر کار آن در دانششاه مادر  تشکیلاراضی تغییرکاربری 

اسران مربوطته مسترقر گتردد. ادضتاء ایتا کمیستیون اوال       

و بستیار آگتاه و    یبایسری از مرخممیا بتا درجته دکرتر   

ساله بتوده و بتا استرناد بته      11دارای تجربه کاری حدا ل 

هتا انرختاب شتود و    رزومه دلمی و اجرائی از میان بهرریا

-ری افرادی دارای تخمتص ثانیا ادضاء ایا کمیسیون بایس

هتتای خاکشناستتی، برنامتته ریتتزی شتتهری، معمتتاری و    

زیست، ا رمادی کشاورزی شناسی، محی شهرسازی، زمیا

 س وهشی-ها و مراکز دلمیو ا رماد بوده و توس  دانششاه

و بتا فراختوان    شسازمان تحقیقات و آمتوزش کشتاورزی(  

هتای  انرخاب و گزینش شوند. ایا کمیستیون هتم شترکت   

کند و هم طرحهتا و  ندسیا مشاور را تائید و انرخاب میمه

هتا و  های جامع، تفضتیلی و هتادی شتهرها، شتهرک    نقشه

خواهنتد داد.  روسراهای را مورد بررستی و ارزیتابی  ترار    

دالوه بر ایا، کمیسیون تغییرکاربری در هتر استران ضتما    

های مموب شبا همکتاری  نظارت بر اجرای طرحها و نقشه

ی(، تشخیض ضرورت تغییرکتاربری اراضتی   نیروی انرظام

 تانون حفت     1تبمتره   1زرادی و باغهتا شموضتوع متاده    

دتالوه  همچنتیا  کاربری اراضی( را بعهده خواهد گرفتت.  

بر کمیسیون تغییرکاربری در استرانها، الزم استت کته یتک     

شورای دالی تغییرکتاربری بتا ادضتائی مشتابه بته ادضتاء       

شتود و ایتا   تشتکیل کمیسیون اسرانی در سایرختت کشتور   

ها و نامهها، آئیاشورا در مرحله اول تمامی  وانیا، الحا یه

های موجود را مطالعه و بررستی نمتوده و بتا    دسرورالعمل

هتای ختویش و دانتش روز، یتک  تانون      اسرفاده از تجربه

د یق،  ابل اجراء و داری از اشتکاالت اساستی را   واحد و 

بعنتوان مرجتع    ،تهیه و تمتویو نمایتد و در مرحلته دوم   

شتهرهای کشتور را   و طرحهای جامع کتالن  هانهایی، نقشه

بررستتی و بتتر حستتو نیتتاز تغییتترات الزم را در  تتانون    

 تغییرکاربری ادمال نماید.
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Abstract 

 

Fertile soil, like water as the most basic element of human life, is a one of God’s 

blessings entrusted to man that has been unfortunately left to neglect and 

degradation. Efforts are made in this study to investigate soil properties in the 

arable land around the City of Hamadan in order to identify the factors involved 

in its degradation over the past 60 years. To this end, the extent of fertile soil 

degradation during this period was initially estimated using aerial photos taken in 

1955 and satellite images recently taken. A review was then conducted of the 

rules, regulations, and codes, and the pertinent amendments on land use change. It 

was found that more than 4000 hectares of the best agricultural lands have been 

devastated due to land use change over the past sixty years at least partly as the 

result of numerous ambiguous laws and regulations that allowed inappropriate 

approval of comprehensive urban plans. It is, therefore, suggested that a veto right 

should be given, as a short-term measure, to the representative(s) of the 

Agricultural Jihad Ministry on the Article 5 Commission and other similar 

commissions, and that all such commissions must be discontinued and replaced 

with a professional commission of agricultural and urban development experts, as 

a long-term term measure. The commission shall not only be mandated to review 

all the existing laws but must also draft and submit to regulatory bodies a 

comprehensive fault-free law that safeguards arable lands. The commission shall 

also be in charge of issuing permits for any necessary changes in land use. 
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