
چكيــده
به منظور مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه ریزی برای کاربری سرزمین، تهیة نقشه   های کاربری سرزمین و، همچنین، 
شناخت توان و استعداد سرزمین ضروری است. از طرفی، شناخت نیرو  های محرک انسانی نیز در تغییرات کاربری سرزمین الزم 
است. پژوهِش حاضر در دو روستای سیدمحله و دراسرا، از توابع شهرستان تنکابن، انجام گرفت. نخست نقشه   های کاربری 
سرزمین مربوط به سال    های 1366 و 1387، به ترتیب، با استفاده از تصاویر ماهواره ای TM و IRS تهیه شد. سپس، با استفاده 
از روش پیمایشی، نیرو  های محرک انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری زمین در روستا  ی سیدمحله و دراسرا بررسی شد. بر اساس 
نتایج این پژوهش، می توان گفت که در روستای سیدمحله و دراسرا درصد زیادی از جنگل ها تخریب شده و جای خود را به 
زمین    های مسکونی و کشاورزی داده است. مهم ترین عامل تغییر کاربری در روستای سیدمحله و دراسرا مشکالت اقتصادی مردم 
)درآمد کم و نداشتن پشتوانة مالی( و به صرفه نبودن فعالیت   های کشاورزی است. رکود بازار ملک و قیمت زمین، در چند سال 
اخیر، مهم ترین نیروی بازدارندة تغییرات کاربری سرزمین است که می توان با تدوین قانونی کارآمد در خصوص کاربری زمین 
و با حمایت )حمایِت دولت( از کشاورزان و باغداران از تغییرات شدید کاربری اراضی در منطقه جلوگیری کرد. توریستی بودن 
منطقه، افزایش قیمت زمین، و بیکاری نیز جزو عوامل مهمی است که سبب تشدید تغییرات کاربری سرزمین، تخریب جنگل ها، 

و تبدیل آن ها به زمین   های کشاورزی شده است.

واژگان كليدي: تنکابن، جنگل، کاربری سرزمین،  قیمت زمین، نیرو  های محرک انسانی.

E. mail: amehrabi@ut.ac.ir * نویسنده مسئول     تلفن: 09121012692 
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مقدمه
آسایش،  ـ در  اجتماعی  نقش  ارزش و  نظر  از  ـ  زمین 
امنیت، رفاه، و کیفیت زندگی انسان  نقش بسزایی دارد. 
عرصة  در  آن  از  استفاده  چگونگی  و  زمین  موضوع 
مشکالت  و  کشمکش  ها  منشأ  همواره،  اجتماعی، 
منابع عمومی و  میان  تعارضاتی  اجتماعی و حقوقی و 
 ,Ziari( است  بوده  آن  از  بهره برداری  نحوة  و  حقوقی 

.)2002

بر  انسانی  فعالیت   های  که  است  مکانی  سرزمین 
روی آن انجام می گیرد و منبع و مواد الزم برای این کار 
محسوب می شود. استفادة انسان از این منابع »کاربری 
اهدافی، همچون  به  بسته  که  نامیده می شود  سرزمین«1 
فرآوری  و  استخراج،  تفریح،  تأمین سرپناه،  غذا،  تولید 
مواد، و نیز خصوصیات زیستی - فیزیکی زمین وضعیت 
زمین تحت  کاربری  این  رو،  از  می دهد.  ارائه  مختلفی 
تأثیر دو مؤلفة نیرومند شکل می گیرد: 1. نیاز  های اساسی 
محیطی -  فرایند  های  و  ویژگی  ها   .۲ انسان؛  زندگی 
زیستی. هیچ یک از این مؤلفه  ها ثابت باقی نمی مانند و، 
متناسب با تغییرات ایجادشده در زندگی، تغییر ماهیت 
در  که  سرزمین،  کاربری  الگو   های  در  تغییر  می دهند. 
مختلف  زمانی  دوره   های  در  و  فضایی  مختلف  سطوح 
همیشگی  نیاز  های  تقابل  و  تعامل  بیانگر  می دهد،  رخ 
تغییرات  این  است.  زمین  با  محیطی  و  انسانی  جوامع 
گاه سودمند است و در پاره ای موارد زیان بار. تغییرات 
بر میزان رفاه و  نامطلوبی  تأثیراِت  ناسودمند و زیان بار 
.)2001 ,Briassoulis(  آسایش جوامع انسانی می گذارد

نزدیک به 9000 سال است که بشر به طور محسوسی 
از منابع پایة محیطی بهره برداری می کند و همواره این 
است.  بوده  مؤثر  اکوسیستم  ها  تغییر  در  بهره برداری 
اخیر،  سال   های  در  به ویژه  اکوسیستم  ها،  تغییر  سرعت 
به اندازه ای شتاب زده صورت گرفته که امکان سازگاری 
موجودات زنده با تغییرات محیطی جدید ناممکن شده 
زمان  مقیاس  به  بی  توجهی  از  ناشی  عارضه  این  است؛ 
به  امروزه،  است.  محیطی  پایة  منابع  از  بهره برداری  در 

دلیل گسترش شهر ها و کاهش درآمِد روستاییان و در 
به ویژه قشر فعال جوامع  پی آن مهاجرت روستاییان ـ 
روستایی )جوانان روستایی(ـ  به مراکز صنعتی و شهری، 
چگونگی و نوع بهره  برداری از سرزمین به شدت تغییر 

)2001 ,Sheikh Hasani(. یافته است
محدودیِت  و  سو  یک  از  جمعیت  رشد  امروزه، 
منابع از سوی دیگر دست اندرکاراِن توسعه را با شگفتی 
مواجه ساخته است. تغییرات کاربری سرزمین، به طور 
اقتصاد  مباحث  مانند  بزرگ مقیاسی،  عوامل  از  عمده، 
جهانی و اقلیم، تأثیر می پذیرد و مسائلی مانند تغییرات 
جمعیتی و سیاست   های محلی، در کنار عوامل یادشده، 

.)2002 ,Geist & Lambin( نقش تعیین کننده ای دارند
میزان سرعت توسعة شهری موجب تغییرات وسیعی 
در الگوی کاربری سرزمین پیرامون شهر ها شده است. 
توسعه  حال  در  کشور  های  در  شهرنشینی  رشد  آثارِ 
در  حال،  این  با  است.  بوده  محسوس  توسعه یافته  و 
کشور  های در حال توسعه، این میزان رشد سریع تر بوده 
سرزمین  کاربری  در  وسیعی  تغییرات  به  نتیجه،  در  و، 

.)2000 ,Hall & Pfeiffer( منجر شده است
شهری  زندگی  سریع  رشد  کشور ها   این  در 
مسکن  بخش  در  سودآوری  برای  را  فرصت   هایی 
اهمیت یافتن  با  است.  آورده  وجود  به  ساختمان  و 
از  آن  تولید  و  زمین  احتکار  ساختمانی،  فعالیت   های 
منابِع اصلِی سودیابی   های عظیم به شمار می رود، به ویژه، 
با توسعة سریع شهرنشینی، زمین وضعیت بحرانی پیدا 
کرده و احتکار آن در اقتصاد بازار به صورت سودآورترین 

 )2001 ,Shukoei(. بخش اقتصادی جامعه درمی  آید
مناطق  به  اصولی  و  جدی  توجه  عدم  طرفی،  از 
روستایی و، به تبع آن، به بخش کشاورزی، و نیز کاهش 
سهم روستا ها و مناطق روستایی در استراتژی   های توسعة 
اقتصادی و توسعة صنعتی موجب شده که نیروهای کار 
مولد این نقاط تواِن تأمین معاش اقتصادی نداشته باشند 
مهاجرت  پیرامونی شهر ها  مناطق  و  به سوی شهر ها  و 
کنند. این مهاجرت  ها موضوع عمدة بسیاری از تحقیقات 
1. Land Use
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انجام پذیرفته راجع به پدیدة مهاجرت نیروی کار روستایی 
طی سالیان گذشته بوده است. نتایج این تحقیقات مؤید 
بی توجهی شدید به بخش کشاورزی و مناطق روستایی 
طی سالیان گذشته است. کارشناسان بر آن اند که افزایش 
روند مهاجرت سبب بروز بازار  های غیررسمِی زمین و 
مسکن می شود و، در نهایت، به تغییر کاربری سرزمین 

.)2004 ,Nasimi & Ohadi( منجر می  گردد
مطالعات صورت گرفته در این زمینه عوامل بسیاری 
جملة  از  می داند،  مؤثر  سرزمین  کاربری  تغییر  در  را 
)مانند  طبیعت  در  بشر  دخالت  به  می توان  عوامل  این 
.)2000 ,Mertens & Lambin( اشاره کرد )جنگل زدایی

محرک  نیرو  های  نقش  به  تحقیقات  از  بسیاری  در 
است،  شده  اشاره  سرزمین  کاربری  تغییر  در  انسانی1 
مثاًل در پژوهشی در مورد الگوی تغییر کاربری اراضی 
شهر بابل، طی سال های 136۲- 1387، مشخص شد که 
فقداِن تناسب میان ارزش افزودة حاصل از فعالیت   های 
زراعی و باغی با ارزِش ایجادشده از فروش زمین سبب 
یا  فروش  به  باغداران  و  کشاورزان  از  بسیاری  تا  شده 
تفکیک این زمین  ها اقدام کنند. مشخص نبودن چارچوب 
جایگاه  همچنین  و  آن  اجرایی  نبود ضمانت  و  قانونی 
این  تشدید  به  شهر  حریم  محدودة  در  مدیریت  مبهم 
 .)2007 ,.Khakpor et al( گونه مسائل دامن زده است
در تحقیق دیگری، در مناطق ییالقی اکوادور، بیان شد 
که تغییرات جمعیتی تأثیر بسیاری بر تغییرات زمین   های 
پژوهشی  در   .)2002  ,Jokish( است  داشته  کشاورزی 
و  سرزمین  کاربری  تغییرات  »بررسی  عنوان  با  دیگر، 
تغییرات جمعیتی«، که در یک حوضة آبخیز در مکزیک 
علت  به  که،  گرفتند  نتیجه  پژوهشگران  شد،  انجام 
تغییرات  و  امریکا  سوی  به  کشور  این  مردمِ  مهاجرت 
جمعیتی، سطح زمین   های ر هاشده روز به روز افزایش 
یافته است )Lopez et al.,2006(. در تحقیقی دیگر، با 
آن  اثر گذاری   های  و  جمعیتی  تغییرات  »بررسی  عنوان 
بر تغییرات کاربری سرزمین در منطقة طالقان« محققان 
منطقه طی سال  های  در  مرتع  کاربری  که  کردند  اظهار 

1366 تا 1380 کاهش و زمین   های ر هاشده افزایش یافته 
و این تغییرات ارتباطی تنگاتنگ با تغییراِت جمعیتی در 

.)2010 ,.Ghorbani et al( منطقه داشته است
تغییر  و  مسکونی شدن  »تأثیر  عنوان  با  تحقیقی  در 
پوشش و کاربری اراضی« در جنگل   های آمازون برزیل 
به بررسی این تغییرات و تأثیر مسکونی شدن در چهار 
منطقه پرداخته شد و مشخص گردید که سطح جنگل  ها 
کمترین  که  یافته  کاهش  تا 1999  بین سال  های 1986 
 13755 آن  بیشترین  و  درصد(   3/4( هکتار   534 آن 
.)2010 ,.Caldas et al( بوده است )هکتار)9/05 درصد
محرک  »نیرو  های  عنوان  با  تحقیقی  در  همچنین، 
چین«  کونشان  در  سرزمین  کاربری  تغییر  در  انسانی 
تا 1994  بین سال  های 1987  کاربری  تغییر  بررسی  به 
و  ماهواره ای  تصاویر  از  استفاده  با   ،۲000 تا   1994 و 
محققان  شد.  پرداخته  اقتصادی  اجتماعی-  اطالعات 
رشد  شهری شدن،  صنعتی شدن،  که  کردند  اشاره 
نیروی  چهار  چین  در  اقتصادی  تحول  و  جمعیت، 
در  سرزمین  کاربری  تغییر  سبب  که  انسانی اند  محرک 

.)2007 ,.Long et al( منطقة کونشان شده اند
تقریباً همة برنامه ریزان و سیاست گذاران بخش منابع 
طبیعی کشور بر این نکته اتفاق نظر دارند که این منابع 
کنونی  شیوه   های  با  و  است  تخریب  و  زوال  حال  در 
بهره برداری این روند همچنان ادامه خواهد داشت. عوامل 
مؤثر در این تخریب اگرچه کم و بیش شناسایی و معرفی 
شده اند، این عوامل به طور دقیق و ریشه ای، به ویژه در 
و  تحقیق  فرهنگی،  و  اجتماعی  و  اقتصادی  حوزه   های 
بررسی نشده اند و سهم و نقش آن ها در تخریب منابع 
 ،)2008  ,.Ansari et al( است  نشده  مشخص  طبیعی 
بنابراین، ضرورت دارد در برنامه ریزی و سیاست گذاری 
در بخش منابع طبیعی و زمین به نیرو  های محرک انسانی 
در کنار نیرو  های محرک فیزیکی توجه شود. در همین 
عباس آباد  منطقة  از  روستا  دو  پژوهش،  این  در  زمینه، 
تنکابن انتخاب شد. این دو روستا، با توجه به موقعیت 
هم  آن  شده اند  گسترده ای  تغییرات  دستخوش  منطقه، 

1. Human Driving Forces 

از صفحه 307 تا 320
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عمدتاً به وسیلة فعالیت  های انسانی، به ویژه ویالسازی  ها 
جنگل تراشی   های  و  مسکونی(  اراضی  )افزایش 
لجام گسیخته. هدف اساسِی این تحقیق کشف و شناخت 
نیرو  های محرک انسانی مؤثر بر تغییر کاربری سرزمین در 
حاشیة مناطق روستایی )تخریب جنگل ها( است. در این 
بر اساس مطالعات میدانی، راهکار  هایی برای  پژوهش، 
کاهش تغییرات نادرست کاربری سرزمین در روستا  های 

مورد مطالعه ارائه شده است.

روششناسی

معرفیمنطقةموردمطالعه
شده  واقع  مازندران  استان  غرب  در  تنکابن  شهرستان 
جنوب  از  خزر،  دریاچة  به  شمال  از  شهر  این  است. 
شرق  از  قزوین(،  )استان  مرکزی  البرز  رشته کوه  به 
رامسر  شهرستان  به  غرب  از  و  چالوس،  شهرستان  به 
محدود می شود. این شهرستان مشتمل است بر دو بخش 
تنکابن، عباس آباد،  مرکزی، هفت دهستان، و شهر  های 

نشتارود، کالرآباد، خرم آباد، و سلمان شهر.
بخش شمالی تنکابن جلگه ای است و نقاط شهری 
نظر  از  دارد.  قرار  آن  در  آبادی   های شهرستان  بیشتر  و 
ایستگاه  اطالعات  اساس  بر  شهرستان،  این  اقلیمی، 
بسیار  اقلیم  دارای  تنکابن،  »خشکه داران«  اقلیم شناسی 
مرطوب است که البته این موضوع بیشتر در مورد ناحیة 
جنوبی  ناحیة  و  می کند  صدق  شهرستان  این  شمالی 

و  سرد  هوای  و  آب  دارای  حدودی  تا  شهرستان  این 
کوهستانی است. در این تحقیق دو روستای سیدمحله و 
دراسرا، از توابع شهرستان تنکابن، بررسی شد. روستای 
سیدمحله در موقعیت جغرافیایی ''06' 4۲ 36 شمالی و 
''57' 05 51 شرقی و روستای دراسرا در موقعیت "۲8' 

37 36 شمالی و ''۲6' 06 51 شرقی واقع شده است.

تهیةنقشةکاربریسرزمینمنطقةموردمطالعه
سرزمین،  کاربری  تغییرات  بررسی  منظور  به  نخست، 
تصاویر ماهواره ای منطقة مورد مطالعه در یک بازة زمانی 
 TM ماهوار  ه ای  تصویر  شامل  که  شد  تهیه  بیست ساله 
مربوط به سال 1366 و تصویر ماهوار ه ای IRS مربوط 
به سال 1387 است. بدین منظور، مراحل پیش پردازش 
ـ  ارتفاعی  و  هندسی،  اتمسفری،  تصحیحات  شامل  ـ 
روی تصاویر ماهواره ای انجام شد. پس از برش منطقة 
مورد بررسی از روی تصویر، با بهره گیری از نقشه   های 
توپوگرافی 1:۲5000 و از طریق بازدید زمینی و مصاحبه 
با مردم محلی، مناطق تعلیمی برای هر طبقة کاربری در 
دو مرحلهـ  قبل و بعد از طبقه بندیـ  برداشت شد. برای 
طبقه بندی تصاویر ماهواره ای، طبقات کاربری سرزمین 
در گروه  های مختلف مشخص و نمونه   های تعلیمی از 

سطح منطقه جمع آوری شد.
ضریب  و  سرزمین  کاربری  تغییرات  میزان  سپس، 

رشد جمعیت از طریق فرمول   های زیر محاسبه شد.
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يد زميني و بازدو از طريق  1:25000توپوگرافي هاي    گيري از نقشه ، با بهرهمورد بررسي از روي تصوير ةپس از برش منطق
 .دشبرداشت ـ بندي  قبل و بعد از طبقهـ كاربري در دو مرحله  ةطبق، مناطق تعليمي براي هر يمصاحبه با مردم محل

از سطح  يميتعلهاي    مشخص و نمونهمختلف هاي   گروهدر  سرزمين يبرارك طبقات ،يا ر ماهوارهيتصاو يبند طبقه براي
  شد. يآور منطقه جمع

  بندي تصوير ا و دقت كلي طبقهضريب كاپ .1جدول 
  ب كاپايضر  %يدقت كل  ريتصو

IRS25/84  79/0  
TM 01/82  77/0  

  .دشزير محاسبه هاي    و ضريب رشد جمعيت از طريق فرمول سرزمينتغييرات كاربري ميزان  ،سپس

  ساله ويک بيست ةدور یطسرزمين  یرات کاربرييتغ ميزان ةمحاسب
,.Lopez et al) دشر استفاده يز ةرابطاز  ن عامليا ةمحاسببراي  2006).  

مورد  ةدور nو  ،1387در سال يسطح اراض  S2 ،1366در سال  يسطح اراض S1 ،ياراض ير كاربرييتغ ميزان tكه در آن
  .است مطالعه

  ساله ويک بيست ةدوری طضريب رشد جمعيت در ھر روستا  ةمحاسب
بر اساس اطالعات موجود  ،مورد نظرهاي   ت در هر روستا در ساليجمعب رشد يضرة محاسب برايجمعيتي الزم هاي    داده

د شدر هر سامان مورد مطالعه محاسبه  تيرشد جمع ميزان ريبر اساس فرمول ز ،سپس .دشه يته ،در سازمان آمار ايران
(Amani, 2000).

                                                                                            1 - r = (Pt2 /Pt1)
1/t  

:Pt2 ؛خ دوميجمعيت در تار :Pt1 ؛خ اوليجمعيت در تار :r ؛شاخص رشد جمعيت :t نيبهاي    تعداد سالt1   و t2.  

  سرزمينتغيير کاربری  در محرک انسانیھای   نيرو بررسی
ها   براي تحليل داده يفيتوص يآمار از روشبيشتر در اين تحقيق  .پيمايشي بود ن پژوهش از نوعيق در ايروش تحق

و پرسشنامه يافته)  (مصاحبة سازمان، مصاحبه (مشاهدة مستقيم) تحقيق در اين بخش مشاهده ابزارِاستفاده شد. 
اطالعات  يآور به منظور جمع ،سپس شد.د يبازد يكدمورد مطالعه از نز ةمنطق نخست ،بين ترتيبد .بودباز)  ةپرسشنام(

ل پرسشنامه مبادرت يمكه و تيبه ته ،سرزمين ياربركرات ييمحرك انساني مؤثر بر تغهاي   در خصوص نيرواز يمورد ن
و  سرزمينمحرك) بر تغييرات كاربري هاي   (نيرو ثيرگذارأشناسايي عوامل تبراي تدوين پرسشنامه،  ةدر مرحل د.يگرد

هاي   كارهاي    متداول در ساير پرسشنامهاالت ؤسكردن  اي و مطرح كليشه ةپرسشنام ةاز ارائ ،مطلوب و دقيق ةكسب نتيج
هاي   به روستا ،در چند مرحله ،تر عوامل مؤثر قيهر چه دق ييبهتر پرسشنامه و شناسا يبه منظور طراح .مشابه پرهيز شد

اجرايي هاي    روستاها، كارشناسان دستگاه ياسالم يشورا ين روستاها، اعضاانكچند از سا يمورد نظر مراجعه شد و با تن
 ةيتهاز  پس ،نيپرسشنامه مد نظر قرار گرفت. همچن يو در طراحد شن ييمربوطه و خبرگان مصاحبه و عوامل مؤثر تع
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محاسبةمیزانتغییراتکاربریسرزمینطیدورة
بیستویکساله

 Lopez( برای محاسبة این عامل از رابطة زیر استفاده شد
.)2006 ,.et al

اراضی در سال S۲ ،1366  سطح اراضی در سال1387، 
و n دورة مورد مطالعه است.

محاسبةضریبرشدجمعیتدرهرروستاطیدورة
بیستویکساله

رشد  ضریب  محاسبة  برای  الزم  جمعیتی  داده   های 

جدول 1. ضریب كاپا و دقت كلی طبقه بندی تصویر

که در آنt  میزان تغییر کاربری اراضی، S1  سطح 

بررسی نیرو  های محرک انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری سرزمین 



311 نشریه مرتع و آبخیزداری، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 66، شماره 2، تابستان 1392،

جمعیت در هر روستا در سال  های مورد نظر، بر اساس 
اطالعات موجود در سازمان آمار ایران، تهیه شد. سپس، 
بر اساس فرمول زیر میزان رشد جمعیت در هر سامان 

.)2000 ,Amani( مورد مطالعه محاسبه شد
  r = )Pt۲ /Pt1(1/t- 1
Pt۲: جمعیت در تاریخ دوم؛ :Pt1 جمعیت در تاریخ 
بین تعداد سال   های   t: :r شاخص رشد جمعیت؛  اول؛ 

.t۲  و   t1

بررسینیروهایمحرکانسانیدرتغییرکاربریسرزمین
روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی بود. در 
این تحقیق بیشتر از روش آماری توصیفی برای تحلیل 
داده  ها استفاده شد. ابزارِ تحقیق در این بخش مشاهده 
و  سازمان یافته(  )مصاحبة  مصاحبه  مستقیم(،  )مشاهدة 
نخست  ترتیب،  بدین  بود.  باز(  )پرسشنامة  پرسشنامه 
به  سپس،  شد.  بازدید  نزدیک  از  مطالعه  مورد  منطقة 
خصوص  در  نیاز  مورد  اطالعات  جمع آوری  منظور 
کاربری  تغییرات  بر  مؤثر  انسانی  محرک  نیرو  های 
گردید.  مبادرت  پرسشنامه  تکمیل  و  تهیه  به  سرزمین، 
عوامل  شناسایی  برای  پرسشنامه،  تدوین  مرحلة  در 
کاربری  تغییرات  بر  محرک(  )نیرو  های  تأثیرگذار 
ارائة  از  دقیق،  و  مطلوب  نتیجة  کسب  و  سرزمین 
در  متداول  سؤاالت  مطرح کردن  و  کلیشه ای  پرسشنامة 
سایر پرسشنامه   های کار  های مشابه پرهیز شد. به منظور 

طراحی بهتر پرسشنامه و شناسایی هر چه دقیق تر عوامل 
مؤثر، در چند مرحله، به روستا  های مورد نظر مراجعه 
با تنی چند از ساکنان روستاها، اعضای شورای  شد و 
اجرایی  دستگاه   های  کارشناسان  روستاها،  اسالمی 
شد  تعیین  مؤثر  عوامل  و  مصاحبه  خبرگان  و  مربوطه 
و در طراحی پرسشنامه مد نظر قرار گرفت. همچنین، 
پس از تهیة آمار جمعیتی روستا ها، ۲03 پرسشنامه در 
بر  نیاز  مورد  پرسشنامة  )تعداد  شد  تکمیل  روستا  دو 
است  ذکر  شایان  شد(.  محاسبه  کوکران  فرمول  اساس 
مناطق  در  انسانی  محرک  نیرو   های  شناسایی  برای  که، 
مورد مطالعه، محقق به مدت سه ماه با جامعة مورد نظر 
ارتباط مداوم داشته است. بنابراین، می توان گفت مبنای 
این مطالعه ارتباط نزدیک با جامعة مورد مطالعه بوده و 
در تحقیقات و مطالعات انسانی مرتبط با علوم محیطی 

بسیار حائز اهمیت است.
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مورد نياز بر اساس فرمول كوكران  ة(تعداد پرسشنامد شدو روستا تكميل  پرسشنامه در 203 ،ها روستا يتير جمعآما
محقق به مدت سه ماه  ،محرك انساني در مناطق مورد مطالعههاي    سايي نيروشنا براي ،كهذكر است شايان  .)شدمحاسبه 
مورد  ةجامعمبناي اين مطالعه ارتباط نزديك با  گفتتوان  مي بنابراين، .داشته استارتباط مداوم مورد نظر  ةبا جامع
  است.در تحقيقات و مطالعات انساني مرتبط با علوم محيطي بسيار حائز اهميت و  بوده مطالعه

  
  

  
  

و pميزان  در نظر گرفته شد. 05/0دقت احتمالي مطلوب نيز معادل  و درصد 95ضريب اطمينان در سطح  اين فرمول در
q  كه بخواهيم حداكثر تعداد نمونه را اندازه بگيريمدر صورتي  ،در نظر گرفته شد 5/0برابر Rafipoor, 1992)( . روايي

  شد.ييد أد از چندين بار نشست با مردم بومي تپرسشنامه توسط متخصصان و همچنين بع
  

  مورد مطالعههاي   روستاشده در  ليمكتة پرسشنامتعداد  .2جدول 

ةتعداد پرسشنامتعداد خانوار روستا  
شده ليمكت  85 سال65سال  

113224141سيدمحله
62 7478دراسرا
 203 187302جمع

  

  

  نتايج

  سرزمين یاربرکرات ييتغ
هاي   در سالرا اين دو روستا  ضريب رشدو  ،خانوار دجمعيت، تعدامورد مطالعه و همچنين هاي   وسعت روستا 3جدول 
و در است روستاي سيدمحله مثبت ت در روند رشد جمعي، شود مشاهده ميطور كه  همان .دهد نشان مي 1385و  1365

   .روستاي دراسرا منفي
  

  1385و  1365هاي   مورد مطالعه در سالهاي   روستا و مساحت يتيتحوالت جمع .3جدول 

رشد جمعيت ميزان
1385 سال 1365 سال

روستا
 جمعيت خانوار جمعيت خانوار

0/016 224 782 113 562 سيدمحله

0 - /009 78 308 74 375 دراسرا
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در این فرمول ضریب اطمینان در سطح 95 درصد 
و دقت احتمالی مطلوب نیز معادل 0/05 در نظر گرفته 
در  شد،  گرفته  نظر  در   0/5 برابر    q و   p میزان  شد. 
اندازه  را  نمونه  تعداد  حداکثر  بخواهیم  که  صورتی 
توسط  پرسشنامه  روایی   .)1992  ,Rafipoor( بگیریم 
متخصصان و همچنین بعد از چندین بار نشست با مردم 

بومی تأیید شد.
جدول 2. تعداد پرسشنامة تكميل شده در روستا  های مورد مطالعه

نتایج

تغییراتکاربریسرزمین
همچنین  و  مطالعه  مورد  روستا  های  وسعت   3 جدول 
دو روستا  این  تعداد خانوار، و ضریب رشد  جمعیت، 
را در سال  های 1365 و 1385 نشان می دهد. همان طور 

روستای  در  جمعیت  رشد  روند  می شود،  مشاهده  که 
سیدمحله مثبت است و در روستای دراسرا منفی. 

میزان  و  مختلف  کاربری   های  مساحت   5 و   4 جداول 
تغییرات کاربری را به طور مجزا در سال  های 1366 و 

1387 نشان می  دهد.

از صفحه 307 تا 320
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مورد نياز بر اساس فرمول كوكران  ة(تعداد پرسشنامد شدو روستا تكميل  پرسشنامه در 203 ،ها روستا يتير جمعآما
محقق به مدت سه ماه  ،محرك انساني در مناطق مورد مطالعههاي    سايي نيروشنا براي ،كهذكر است شايان  .)شدمحاسبه 
مورد  ةجامعمبناي اين مطالعه ارتباط نزديك با  گفتتوان  مي بنابراين، .داشته استارتباط مداوم مورد نظر  ةبا جامع
  است.در تحقيقات و مطالعات انساني مرتبط با علوم محيطي بسيار حائز اهميت و  بوده مطالعه

  
  

  
  

و pميزان  در نظر گرفته شد. 05/0دقت احتمالي مطلوب نيز معادل  و درصد 95ضريب اطمينان در سطح  اين فرمول در
q  كه بخواهيم حداكثر تعداد نمونه را اندازه بگيريمدر صورتي  ،در نظر گرفته شد 5/0برابر Rafipoor, 1992)( . روايي

  شد.ييد أد از چندين بار نشست با مردم بومي تپرسشنامه توسط متخصصان و همچنين بع
  

  مورد مطالعههاي   روستاشده در  ليمكتة پرسشنامتعداد  .2جدول 

ةتعداد پرسشنامتعداد خانوار روستا  
شده ليمكت  85 سال65سال  

113224141سيدمحله
62 7478دراسرا
 203 187302جمع

  

  

  نتايج

  سرزمين یاربرکرات ييتغ
هاي   در سالرا اين دو روستا  ضريب رشدو  ،خانوار دجمعيت، تعدامورد مطالعه و همچنين هاي   وسعت روستا 3جدول 
و در است روستاي سيدمحله مثبت ت در روند رشد جمعي، شود مشاهده ميطور كه  همان .دهد نشان مي 1385و  1365

   .روستاي دراسرا منفي
  

  1385و  1365هاي   مورد مطالعه در سالهاي   روستا و مساحت يتيتحوالت جمع .3جدول 

رشد جمعيت ميزان
1385 سال 1365 سال

روستا
 جمعيت خانوار جمعيت خانوار

0/016 224 782 113 562 سيدمحله

0 - /009 78 308 74 375 دراسرا

جدول 3. تحوالت جمعيتی و مساحِت روستا  های مورد مطالعه در سال  های 1365 و 1385

جدول 4. ميزان تغييرات كاربری سرزمين در روستای سيدمحله به تفكيک طی سال   های 1366 تا 1387

جدول 5. ميزان تغييرات كاربری سرزمين در روستای دراسرا به تفكيک طی سال   های 1366 تا 1387

7 
 

نشان  1387و  1366اي ه  طور مجزا در ساله تغييرات كاربري را ب ميزانمختلف و هاي    مساحت كاربري 5و  4 جداول
  دهد.  يم

  1387تا  1366هاي    سال يطك يبه تفك سيدمحله در روستاي سرزمين ياربركرات ييتغ ميزان .4 جدول

نرخ تغييرات 
1366سال   1387سال  سال         

درصد  تاركهه بمساحت           ياربرك درصد  تاركهمساحت به 
1-  0 0   جنگل 12/8 24/84

0/003 139/79 72/15 كشاورزي 66/43 128/86
يونكمس 20/67 40/01 26/6 51/67 0/012
  مرتع 0/05 0/1 0/43 0/84 0/106
0/141 1/61   رهاشده 0/05 0/1 0/83

  جمع 100 193/91 100 193/91 ------- 

 ، كاربري1366در سال  سيدمحلهروستاي  سرزمينكاربري  ةآمده از نقش دست هاساس نتايج ب و بر 4با توجه به جدول 
اند و در سال  كمترين مساحت را به خود اختصاص داده شدهها رهاي    زمينمرتع و زراعي بيشترين و كاربري  هاي زمين

اينكه  ،رسد آنچه مهم به نظر ميافته است. يش يتار افزاكه 57/51 تار بهكه 11/40ربري مسكوني از ، مساحت كا1387
 تار از منطقه را در بركه 84/24ه در گذشته در حدود كدر منطقه بوده  ياتيستم حيوسكا كيبه عنوان ها   لب جنگيتخر
 يجنگل هاي زمين ياربركرات ييتغ ميزان بنابراين، .ته استن رفياز ب سيدمحله يدر روستا امالًك ه،امروز يول ،گرفت مي
و  يونكمسهاي    زمينبه ها  از جنگل ياديت زمساح بنابراين،ده است. يرس - 1 يعنيزان خود يثر مكن روستا به حدايدر ا

  ل شده است.يتبد زراعي

  

  

  

  

  1387تا  1366هاي    سال يطك يبه تفك در روستاي دراسرا سرزمين ياربركرات ييتغ ميزان .5 جدول

  نرخ تغييرات كاربري
1366سال   1387سال  سال           

درصد  تاركهه بمساحت             ياربرك درصد  تاركه مساحت به
0 -   جنگل 42/58 9/41 24/04 5/31 026/

كشاورزي 44/93 9/93 63/73 14/09 0/016
0- /0009 2/7 يونكمس 12/49 2/76 12/23

  جمع 100 22/1 100 22/1 ------- 
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و  يونكمسهاي    زمينبه ها  از جنگل ياديت زمساح بنابراين،ده است. يرس - 1 يعنيزان خود يثر مكن روستا به حدايدر ا
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  1387تا  1366هاي    سال يطك يبه تفك در روستاي دراسرا سرزمين ياربركرات ييتغ ميزان .5 جدول

  نرخ تغييرات كاربري
1366سال   1387سال  سال           

درصد  تاركهه بمساحت             ياربرك درصد  تاركه مساحت به
0 -   جنگل 42/58 9/41 24/04 5/31 026/
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  جمع 100 22/1 100 22/1 ------- 

با توجه به جدول 4 و بر اساس نتایج به دست آمده 
سال  در  سیدمحله  روستای  سرزمین  کاربری  نقشة  از 
کاربری  و  بیشترین  زراعی  زمین های  کاربری   ،1366
مرتع و زمین   های ر هاشده کمترین مساحت را به خود 
کاربری  مساحت   ،1387 سال  در  و  داده اند  اختصاص 
افزایش  هکتار   51/57 به  هکتار   40/11 از  مسکونی 
تخریب  اینکه  می رسد،  نظر  به  مهم  آنچه  است.  یافته 
جنگل  ها به عنوان یک اکوسیستم حیاتی در منطقه بوده 
که در گذشته در حدود ۲4/84 هکتار از منطقه را در بر 
می گرفت، ولی امروزه، کاماًل در روستای سیدمحله از 
بین رفته است. بنابراین، میزان تغییرات کاربری زمین های 
این روستا به حداکثر میزان خود یعنی 1-  جنگلی در 

به  جنگل ها  از  زیادی  مساحت  بنابراین،  است.  رسیده 
زمین   های مسکونی و زراعی تبدیل شده است.

از  به دست آمده  نتایج  اساس  بر  پایة جدول 5 و  بر 
نقشة کاربری سرزمین روستای دراسرا در سال 1366، 
بیشترین مساحت و زمین   های  دارای  زمین   های زراعی 
مسکونی دارای کمترین مساحت بوده اند. در سال 1387 
نیز زمین   های زراعی دارای بیشترین مساحت در حدود 
14/09 هکتار و زمین   های مسکونی دارای کمترین میزان 
در حدود ۲/7 هکتار بوده  اند. نکتة دیگر کاهش شدید 
زمین   های جنگلی است که بیش از 4 هکتار از 9 هکتار 
زمین   های جنگلی، طی سال  های مورد نظر، تخریب شده 
زیادی  مساحت  منطقه  ساکنان  گفت  می توان  و  است 

بررسی نیرو  های محرک انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری سرزمین 
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کرده اند.  تبدیل  کشاورزی  زمین   های  به  را  جنگل ها  از 
همچنین، باید متذکر شد که کاربری مرتع طی سال  های 
مطالعه در روستای دراسرا وجود نداشته است. به طور 
کلی، بر اساس نتایج جداول 4 و 5 می توان گفت روند 
و  سیدمحله  روستا  های  در  سرزمین  کاربری  تغییرات 
دراسرا با یکدیگر متفاوت است. در روستای سیدمحله 
کاربری  به  و  کاسته شده  کاربری زمین   های جنگلی  از 
زمین   های مسکونی و زراعی افزوده شده و در روستای 
کاربری  به  و  شده  کاسته  جنگل  کاربری  از  دراسرا 
تغییر  روند  ولی  است،  شده  افزوده  زراعی  زمین   های 

زمین   های مسکونی در این روستا منفی است.

نیروهایمحرکانسانیدرتغییراتکاربریسرزمین
پاسخ   های  متغیر  تعداد  دلیل  به  که  گفت  باید  نخست 
مصاحبه شوندگان به سؤاالت و لحاظ کردن همة پاسخ  ها 
در جداول ذیل، مجموع فراوانی جداول یک روستا، با 
وجود تعداد ثابت مصاحبه شوندگان، متغیر است. نتایج 

جدول 6 نشان می دهد که مشکالت اقتصادی مردم، از 
لحاظ درآمد و به صرفه نبودن فعالیت   های کشاورزی، از 
جمله افزایش هزینة تولید و مشکالت مربوط به فروش 
روستای  در  فراوانی  درصد   3۲ و   37 با  محصوالت 
سیدمحله و مشکالت اقتصادی مردم، از لحاظ درآمد و 
بیکاری، با 48 و 3۲ درصد فراوانی در روستای دراسرا، 
به ترتیب، از نیرو  های محرک انسانی مهم و اساسی در 
روستا  های مورد مطالعه است. نیرو  های محرک افزایش 
عنوان  به  سیدمحله  روستای  )در  بیکاری  زمین،  قیمت 
عامل ثانویه مؤثر است، ولی در روستای دراسرا به عنوان 
منطقه،  توریستی بودن  است(،  تأثیرگذار  اصلی  عامل 
مهاجرت  سیدمحله(،  روستای  )در  جمعیت  افزایش 
سیاست   های  و  دراسرا(،  روستای  )در  شهر  به  جوانان 
کاربری  تغییرات  بر  مؤثر  عوامل  دیگر  از  دولت  غلط 
نیرو  های  جزء  و  مطالعه  مورد  روستا  های  در  سرزمین 
در  کاربری سرزمین  تغییرات  در  ثانویه  انسانی  محرک 

منطقة مورد مطالعه به شمار می روند.

جدول 6. نيرو  های محرک مؤثر بر تغييرات كاربری سرزمين در منطقة مورد مطالعه

  سيدمحله  دراسرا
  عامل

درصد فراواني  رصد فراوانيد
)مالي ةدرآمد كم و نداشتن پشتوان( مشكالت اقتصادي  78/37  73/48

0 70/33 نبودن كشاورزي صرفه به
بودن منطقه توريستي  44/7  04/1
28/13 افزايش قيمت زمين  38/7
87/32   بيكاري  35/9

0  90/1 افزايش جمعيت
0  96/0 موقعيت روستا

  83/0 امكانات روستا
  28/0 مين مسكنأت
04/2  38/0 نادرست دولتهاي     تسياس
  نبودن دامداري صرفه  هب  0  04/2

  مجموع  100  100
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نتایج جدول 7 نشان می دهد که در روستای سیدمحله 
عواملی همچون افزایش قیمت زمین، توریستی بودن منطقه، 
بیکاری، نبود قانون کارآمد، و موقعیت و امکانات در روستا 
از نیرو  های محرک انسانِی مهم  در تشدید تغییرات کاربری 
سرزمین و تخریب جنگل  ها و افزایش زمین   های مسکونی 
است. در روستای دراسرا عواملی از قبیل افزایش قیمت 
روستا،  در  امکانات  کمبود  منطقه،  توریستی بودن  زمین، 

مهاجرت جوانان به شهر، و نبود قانونی کارآمد از نیرو  های 
محرک انسانِی مهم  در تشدید تغییرات کاربری سرزمین در 
این روستاست. بر اساس این جدول، افزایش قیمت زمین، 
اصلی ترین نیروی محرک، بر تغییرات کاربری سرزمین و 
تخریب جنگل  ها تأثیر بسزایی داشته است و سایر عوامل، 
که در جدول 7 ذکر شده، به میزان متفاوتی در تغییرات 

کاربری سرزمین تأثیر گذاشته اند.

  سيدمحله  دراسرا
درصد فراواني درصد فراواني  عامل

افزايش قيمت زمين  76/12  25/13
80/12  36/10   بودن منطقه توريستي
  بيكاري  65/9  96/6
0   موقعيت روستا  50/9
0 76/7   افزايش جمعيت
  امكانات روستا  57/7 0
00/11   نبود قانون كارآمد  74/8

  امنيت روستا  81/6  0
  نادرست دولتهاي     تسياس  54/4  97/5
مهاجرت به داخل روستا  20/3  0
 برخورد خوب مردم  34/2  0
  باالرفتن توقع فرزندان  84/2  81/6
 كشاورزيهاي    كارنكردن جوانان در زمين  35/2  0
  ...)درآمد كم و (مشكالت اقتصادي   27/2  0
  مين مسكنأت  56/2  0
  تقسيم ارث ةمسئل  37/1  0
  مين مخارج تحصيل فرزندانأت  84/1  45/2
  نبودن كشاورزي صرفه به  90/1  0
  گسترش روستا  55/0  0

  تغيير شغل  27/0  
68/17   كمبود امكانات در روستا  0 
  مهاجرت جوانان به شهر  0  79/13
  رفت و آمد به روستا مشكلِ  0  81/5
  مشكالت دامداري  0  48/3

  مجموع  100  100
 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 7. نيرو  های محرک تشدیدكنندة تغييرات كاربری سرزمين از دیدگاه ساكنان منطقه

بررسی نیرو  های محرک انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری سرزمین 
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سبِب  می توانند  که  را  عواملی   8 جدول  نتایج 
روستا  های  در  سرزمین  کاربری  تغییرات  کاهِش 
عوامل،  این  می  کند.  مشخص  مطالعه  شوند،  مورد 
تخریب  از  جلوگیری  برای  راه حلی  حقیقت،  در 
نتایج  اساس  بر  می روند.  شمار  به  جنگل ها  شدید 
برنامه ریزی  با  سیدمحله،  روستای  در  جدول،  این 
قانونی  ایجاد  قبیل  از  عواملی  درنظرگرفتن  و  صحیح 
کارآمد در خصوص کاربری زمین، حمایت دولت از 
قیمت  و  ملک  بازار  رکود  و  باغداران،  و  کشاورزان 
زمین در سال  های اخیر، می توان از تخریب جنگل  ها 
جلوگیری کرد. همچنین، در روستای دراسرا، عواملی 
به  دسترسی  مشکالت  و  شهر  از  دوربودن  قبیل  از 
چند  در  زمین  قیمت  و  ملک  بازار  رکود  و  روستا 
تغییرات  روند  ُکندشدن  در  بسزایی  تأثیر  اخیر،  سال 
ایجاد  با  همچنین،  است.  داشته  سرزمین  کاربری 
قانونی کارآمد می  توان از این تغییرات جلوگیری کرد.
روستا  های  در  که  می دهد  نشان   9 جدول  نتایج 
افراد  و  بنگاه داران  و  واسطه  ها  دراسرا  و  سیدمحله 

ذی نفع  اجتماعی  گروه   های  بزرگ ترین  غیربومی 
تأثیرگذار بر تغییرات کاربری سرزمین در منطقه اند.

بر پایة نتایج این جدول، واسطه  ها و بنگاه داران و 
افراد غیربومی تمایل بیشتری به این تغییرات دارند و 
سود بیشتری از این تغییرات نصیبشان می  شود و افراد 

بومی و کشاورزان کمترین سود را می برند.
همچنین، بر اساس نتایِج این پژوهش، در روستای 
این  در  که  افرادی  از  درصد   90 از  بیش  دراسرا، 
روستا تغییر کاربری سرزمین داده اند، از تغییر کاربری 
زمین     های جنگل به زمین     های مسکونی رضایت دارند 
کمتر  و  است  یافته  افزایش  درآمدشان  که  آن اند  بر  و 
از  داده اند  کاربری  تغییر  که  کسانی  از  درصد   10 از 
روستای  در  همچنین،  ناراضی اند.  جنگل ها  تخریب 
به  داده اند،  کاربری  تغییر  که  کسانی  همة  دراسرا، 
از  خانواده،  رفاه  سطح  ارتقای  و  درآمد  افزایش  دلیل 
تخریب جنگل  ها و تبدیل آن به اراضی زراعی رضایت 

داشته  اند.

جدول 8. نيرو  های محرک كاهندة تغييرات كاربری سرزمين

  سيدمحله  دراسرا
درصد فراواني درصد فراواني  عامل

 ركود بازار ملك و قيمت زمين در چند سال اخير  00/28  9
  حمايت دولت از كشاورزان و باغداران  51/33  0
  ايجاد قانون كارآمد  88/32  75/19

  قانون حفظ كاربري اراضي  84/2  0
0   طرح هادي  77/2
  بودن روستا براي افراد غيربومي ناشناخته  0  50/17
  دوربودن از شهر و مشكل دسترسي به روستا  0  50/29
بودن زمين كم  0  75/3
  امكانات كم روستا  0  75/16
  منابع طبيعيهاي    گيري سخت  0  5/2
  نداشتن سند مالكيت  0  25/1

  مجموع  100  100
 

درصد فراواني رصد فراوانيد  ياجتماعهاي      گروه  سيدمحله  دراسرا
  ها دار و بنگاهها   واسطه  40  55/52
  افراد غيربومي  48/28  66/44

  ها بساز و بفروش  06/26  79/2
  تمايل به تغيير كاربري دارند هبا اين وضع هم  05/3  0
كساني كه زمين زيادي دارند  32/1  0
 آيند و افراد بومي كه درآمد كمي دارند مي افراد غيربومي كه براي تفريح  40/0  0
  افراد بومي  60/0  0

 مجموع  100  100
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بحثونتیجهگیری
در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه ریزی 
تهیة نقشه   های کاربری سرزمین  برای کاربری سرزمین 
منبِع  و  است  الزم  اراضی  استعداد  و  توان  شناخت  و 
مهم اطالعاتی برای اتخاذ سیاست   های اصولی و تدوین 
اطالعات  بنابراین،  می  رود.  به شمار  توسعه  برنامه   های 
بسیار  نقش  پایه،  اطالعات  منزلة  به  سرزمین،  کاربری 
 Shetaie &( مهمی در مدیریت منابع طبیعی ایفا می کند
Abdi, 2006(. یافته   هاِی این تحقیق نشان دهندة کاهش 
چشمگیر عرصه   های جنگل در منطقه است، به طوری 
که در روستای سیدمحله زمین   های جنگلی کاماًل نابود 
شده اند، و این در حالی است که در سال 1366 مساحت 
این زمین   ها بالغ بر ۲4/84 هکتار )13درصد( بود و در 
سال 1385 جنگل  ها کاماًل از بین رفته اند. در روستای 
دراسرا هم، مانند روستای سیدمحله، زمین   های جنگلی 
کاهش شدیدی داشته اند و وسعت آن ها از 9/41 هکتار 
در سال 1366 به 5/31 هکتار در سال 1387 کاهش یافته 

که مؤید تخریب زمین   های جنگلی در این روستاست.
با توجه به نتایج در شناخت نیرو  های محرک انسانی 
در مناطق مورد مطالعه، می توان گفت که مهم ترین عامل 
از  است  عبارت  سیدمحله  روستای  در  کاربری  تغییر 
مشکالت اقتصادی مردم )درآمد کم و نداشتن پشتوانة 
به  یا،  کشاورزی  فعالیت   های  به صرفه نبودن  و  مالی( 

عبارت دیگر، باالرفتن هزینه   های کشاورزی و مشکالت 
این روستا،  اکثر ساکنان  به فروش محصوالت.  مربوط 
در گذشته، کشاورز بوده اند، اما، در حال حاضر، تعداد 
کشاورزان منطقه، به دلیل افزایش هزینه   های کشاورزی 
و به صرفه نبودن کشاورزی و حمایت   های اندک دولت 
در زمینة کشاورزی، کاهش یافته است و تغییراِت شغلی 
حائز  اجتماعی  لحاظ  از  که  آمده  وجود  به  منطقه  در 
و  منطقه  توریستی بودن  دیگر،  طرف  از  است.  اهمیت 
منطقه،  به  پایتخت نشینان  به ویژه  افراد غیربومی،  هجوم 
و، به تبع آن، افزایش قیمت زمین در یک دورة چندساله 
سبب تشدید تغییرات کاربری اراضی و تبدیل جنگل ها 
نتایج  اراضی مسکونی شده  است.  به  اراضی زراعی  و 
 ,.Caldas et al سایر مطالعات نیز مؤید این مطلب است

.;2007 ,.Long et al( )2010

امکانات  و  موقعیت  بیکاری،  جمعیت،  افزایش 
تخریب  از  جلوگیری  برای  کارآمد  قانون  نبودِ  روستا، 
اجرایی  دستگاه   های  نادرست  سیاست   های  و  جنگل ها، 
دیگر  از  منطقه(  کشاورزان  از  )حمایت نکردن  مربوطه 
تأثیر  روند  این  به  در شدت بخشیدن  که  است  عواملی 
بسزایی داشته  است. همچنین، رکود بازار ملک و قیمت 
بازدارندة  نیروی  مهم ترین  اخیر،  سال  چند  در  زمین، 
بوده  سیدمحله  روستای  در  سرزمین  کاربری  تغییرات 
خصوص  در  کارآمد  قانونی  تدویِن  با  می توان  است. 

جدول 9. نيرو  های محرک كاهندة تغييرات كاربری سرزمين

  سيدمحله  دراسرا
درصد فراواني درصد فراواني  عامل

 ركود بازار ملك و قيمت زمين در چند سال اخير  00/28  9
  حمايت دولت از كشاورزان و باغداران  51/33  0
  ايجاد قانون كارآمد  88/32  75/19

  قانون حفظ كاربري اراضي  84/2  0
0   طرح هادي  77/2
  بودن روستا براي افراد غيربومي ناشناخته  0  50/17
  دوربودن از شهر و مشكل دسترسي به روستا  0  50/29
بودن زمين كم  0  75/3
  امكانات كم روستا  0  75/16
  منابع طبيعيهاي    گيري سخت  0  5/2
  نداشتن سند مالكيت  0  25/1

  مجموع  100  100
 

درصد فراواني رصد فراوانيد  ياجتماعهاي      گروه  سيدمحله  دراسرا
  ها دار و بنگاهها   واسطه  40  55/52
  افراد غيربومي  48/28  66/44

  ها بساز و بفروش  06/26  79/2
  تمايل به تغيير كاربري دارند هبا اين وضع هم  05/3  0
كساني كه زمين زيادي دارند  32/1  0
 آيند و افراد بومي كه درآمد كمي دارند مي افراد غيربومي كه براي تفريح  40/0  0
  افراد بومي  60/0  0

 مجموع  100  100
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کاربری زمین و حمایت دولت از کشاورزان و باغداران 
از تغییرات شدید کاربری سرزمین در روستای سیدمحله 
جلوگیری و روند این تغییرات را تا حد زیادی متوقف 
کرد. نتایج برخی از محققان نیز مؤید این مطلب است 

.)2002 ,Geist & Lambin ; )2007 ,.Long et al

همچنین، بر اساس نتایج این پژوهش، در روستای 
سیدمحله، بیش از 90 درصد افرادی که در این روستا 
تغییر کاربری سرزمین داده اند، از تغییر کاربری اراضی 
جنگل به اراضی مسکونی رضایت دارند و بر آن اند که 
یافته است و کمتر از 10 درصد از  افزایش  درآمدشان 
جنگل ها  تخریب  از  داده اند،  کاربری  تغییر  که  کسانی 
ناراضی اند. این نوع نگرش به تغییرات کاربری سرزمین 
سرزمین  کاربری  تغییر  به  دیگر  مالکان  ترغیب  سبب 
افراد  به  زمین ها  فروش  و  کشاورزی  عرصه   های  در 
در  تغییر  سبب  یادشده  عوامل  است.  شده  غیربومی 
اجتماعی  گروه  های  ورود  و  روستا  اجتماعی  ساختار 
در  است  ممکن  که  شده  سیدمحله  روستای  به  جدید 
آینده پیامد  های اجتماعی مختلفی برای ساکنان منطقه به 

دنبال داشته باشد.
در روستای دراسرا نیز مهم ترین عامل تغییر کاربری 
مشکالت اقتصادی مردم )درآمد کم و نداشتن پشتوانة 
روستا،  در  امکانات  کمبود  است.  بیکاری  و  مالی( 
مهاجرت  زمین و  قیمت  افزایش  منطقه،  توریستی بودن 
جوانان به شهر )به دلیل نبود فرصت شغلی در روستا و 
کمبود امکانات در روستا( نیز جزو عوامل مهمی است 
تخریب  و  اراضی  کاربری  تغییرات  تشدید  سبب  که 
اراضی کشاورزی شده است.  به  آن  تبدیل  جنگل ها و 
نادرست  سیاست   های  همچون  دیگری  عوامل  البته، 
و  کشاورزان  از  )حمایت نکردن  اجرایی  دستگاه   های 
از  جلوگیری  برای  کارآمد  قانونی  نبودِ  و  دامداران( 
تأثیر  روند  این  به  در شدت بخشیدن  تخریب جنگل  ها 
بسزایی داشته است. می توان گفت عامل موقعیت روستا 
روستا  به  دسترسی  مشکالت  و  شهر  از  آن  فاصلة  و 
عاملی فیزیکی در تغییر کاربری سرزمین به شمار می رود. 
تغییرات کاربری سرزمین در روستای دراسرا نسبتًا کمتر 

از روستای سیدمحله بود که یکی از دالیل اساسی آن 
مشکالت دسترسی به روستا و موقعیت روستاست که 
تغییرات کاربری سرزمین در  فیزیکی در  عامِل کاهندة 
روستای دراسرا به شمار می رود و نتایج برخی از محققان 
 Hall 2001 ,Sheikh Hasani( نیز مؤید این مطلب است
Pfeiffer &, 2000;(. در روستای دراسرا، رضایت افراد 
از تغییر کاربری یا فروش زمین به دلیل افزایش درآمد 
و باالرفتن سطح رفاه خانواده نیز سبب شده تا مالکان 
دیگر نیز به تغییر کاربری زمین   های خود ترغیب شوند. 
مشکِل  شهر،  از  دوربودن  نظیر  عواملی  این،  وجود  با 
برای  روستا  ناشناخته بودن  و  روستا،  این  به  دسترسی 
تغییرات کاربری سرزمین  تا  افراد غیربومی سبب شده 

در این روستا کمتر باشد.
با توجه به تغییرات کاربری سرزمین در روستا  های 
و  حاضر  حال  در  موجود  کاربری   های  و  مطالعه  مورد 
نتایِج پژوهش حاضر، تغییرات کاربری سرزمین می تواند 
دراسرا،  مشابِه  روستاهایی  برای  باشد  خطری  زنگ 
به  توجه  با  آینده،  در  می شود  پیش بینی  که  طوری  به 
کاربری  سرزمین،  کاربری  خصوص  در  موجود  روند 
مسکونی  زمین   های  به  )کشاورزی(  زراعی  زمین   های 
دیدگاه خودکفایی  از  نه تنها  مسئله  این  که  تبدیل شود 
معضلی  کشاورزی  تولیدات  زمینة  در  روستایی  جامعة 
تغییرات شغلی  دیدگاه  از  بلکه  می رود،  به شمار  بزرگ 
در روستا و ورود گروه   های اجتماعی جدید به روستا و 
پیامد اجتماعی و اقتصادی مختلف آن نیز حائز اهمیت 
بیان شد، در روستا  های  نتایج  است. همان طور که در 
ذی نفع  اجتماعی  گروه   های  از  دراسرا،  و  سیدمحله 
و  واسطه  ها  به  می توان  سرزمین  کاربری  تغییرات  در 
اشاره  بفروش ها  افراد غیربومی و بساز و  بنگاه داران و 
کرد که، بر اساس مطالعات میدانی، گروه   های اجتماعی 
کاربری  تغییرات  اثر  در  کشاورزان(  و  بومی  )مردم 

سرزمین سود اندکی دریافت می کنند.
در نهایت، با توجه به تغییرات کاربری سرزمین در 
منطقه، پیشنهاد می شود از طریق NGOها و سازمان  های 
ذی ربط ساکنان منطقه را از عواقب و خطرهای ناشی از 
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تغییر کاربری سرزمین و تخریب زمین    های جنگلی مطلع 
ساخت. از طرفی، برای کاهش روند تغییرات نادرست 
کاربری سرزمین و حفظ عرصه  های طبیعی، دستگاه  های 
اجرایی باید برای حمایت بیشتر از کشاورزان و دامداران 
منطقه ـ و به طور کلی تولیدکنندگان ـ و تعدیل معقول 
برای  کنند. همچنین،  اتخاذ  مناسبی  تدابیر  زمین  قیمت 
حفظ عرصه   های طبیعی، تثبیت و قانونی کردِن کاربری 
کشور  مسئوالن  و  متخصصان  کار  دستور  در  سرزمین 

بازدارنده و  مقررات  قوانین و  با تصویب  و  قرار گیرد 
بیش  تا  شود  جلوگیری  غیرقانونی  تغییرات  از  کارآمد 
و  طبیعی  عرصه   های  بی رویة  تخریب  شاهد  این  از 
در  تغییر  گونه  هر  نباشیم.  کم بازده  زمین    های  افزایش 
کافی  دانش  و  آگاهی  اساس  بر  باید  سرزمین  کاربری 
خطرهای  و  منطقه  زیست محیطی  محدودیت   های  از 
احتمالی ناشی از وقوع کاربری به وجودآمده و بر اساس 

نیاز   های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی انجام پذیرد.
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