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بررسی نیروهای محرک انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری سرزمین
(مطالعة موردی :روستاهای سیدمحله و دراسرا -تنکابن)

*

علیاکبر مهرابی ؛ استاد گروه آبخیزداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
محمد محمدی؛ دانشجوي كارشناسي ارشد مرتعداري دانشكدة منابع طبيعي دانشگاه تهران
محسن محسنی ساروی؛ استاد دانشكدة منابع طبيعي دانشگاه تهران
محمد جعفری؛ استاد دانشكدة منابع طبيعي دانشگاه تهران
مهدی قربانی؛ استادیار دانشكدة منابع طبيعي دانشگاه تهران

چكيــده
بهمنظور مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست و برنامهریزی برای کاربری سرزمین ،تهیة نقشههای کاربری سرزمین و ،همچنین،
شناخت توان و استعداد سرزمین ضروری است .از طرفی ،شناخت نیروهای محرک انسانی نیز در تغییرات کاربری سرزمین الزم
ِ
پژوهش حاضر در دو روستای سیدمحله و دراسرا ،از توابع شهرستان تنکابن ،انجام گرفت .نخست نقشههای کاربری
است.
سرزمین مربوط به سالهای  1366و  ،1387بهترتیب ،با استفاده از تصاویر ماهوارهای  TMو  IRSتهیه شد .سپس ،با استفاده
از روش پیمایشی ،نیروهای محرک انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری زمین در روستای سیدمحله و دراسرا بررسی شد .بر اساس
نتایج این پژوهش ،میتوان گفت که در روستای سیدمحله و دراسرا درصد زیادی از جنگلها تخریب شده و جای خود را به
زمینهای مسکونی و کشاورزی داده است .مهمترین عامل تغییر کاربری در روستای سیدمحله و دراسرا مشکالت اقتصادی مردم
(درآمد کم و نداشتن پشتوانة مالی) و بهصرفهنبودن فعالیتهای کشاورزی است .رکود بازار ملک و قیمت زمین ،در چند سال
اخیر ،مهمترین نیروی بازدارندة تغییرات کاربری سرزمین است که میتوان با تدوین قانونی کارآمد در خصوص کاربری زمین
ِ
(حمایت دولت) از کشاورزان و باغداران از تغییرات شدید کاربری اراضی در منطقه جلوگیری کرد .توریستیبودن
و با حمایت
منطقه ،افزایش قیمت زمین ،و بیکاری نیز جزو عوامل مهمی است که سبب تشدید تغییرات کاربری سرزمین ،تخریب جنگلها،
و تبدیل آنها به زمینهای کشاورزی شده است.

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

* نویسنده مسئول

تلفن09121012692 :

E. mail: amehrabi@ut.ac.ir

308

مقدمه

زمین ـ از نظر ارزش و نقش اجتماعی ـ در آسایش،
امنیت ،رفاه ،و کیفیت زندگی انسان نقش بسزایی دارد.
موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن در عرصة
اجتماعی ،همواره ،منشأ کشمکشها و مشکالت
اجتماعی و حقوقی و تعارضاتی میان منابع عمومی و
حقوقی و نحوة بهرهبرداری از آن بوده است (,Ziari
.)2002

سرزمین مکانی است که فعالیتهای انسانی بر
روی آن انجام میگیرد و منبع و مواد الزم برای این کار
محسوب میشود .استفادة انسان از این منابع «کاربری
سرزمین» 1نامیده میشود که بسته به اهدافی ،همچون
تولید غذا ،تأمین سرپناه ،تفریح ،استخراج ،و فرآوری
مواد ،و نیز خصوصیات زیستی -فیزیکی زمین وضعیت
مختلفی ارائه میدهد .از این رو ،کاربری زمین تحت
تأثیر دو مؤلفة نیرومند شکل میگیرد .۱ :نیازهای اساسی
زندگی انسان؛  .۲ویژگیها و فرایندهای محیطی-
زیستی .هیچ یک از این مؤلفهها ثابت باقی نمیمانند و،
متناسب با تغییرات ایجادشده در زندگی ،تغییر ماهیت
میدهند .تغییر در الگوهای کاربری سرزمین ،که در
سطوح مختلف فضایی و در دورههای زمانی مختلف
رخ میدهد ،بیانگر تعامل و تقابل نیازهای همیشگی
جوامع انسانی و محیطی با زمین است .این تغییرات
گاه سودمند است و در پارهای موارد زیانبار .تغییرات
ِ
تأثیرات نامطلوبی بر میزان رفاه و
ناسودمند و زیانبار
آسایش جوامع انسانی میگذارد (.)2001 ,Briassoulis

نزدیک به  9000سال است که بشر به طور محسوسی
از منابع پایة محیطی بهرهبرداری میکند و همواره این
بهرهبرداری در تغییر اکوسیستمها مؤثر بوده است.
سرعت تغییر اکوسیستمها ،بهویژه در سالهای اخیر،
به اندازهای شتابزده صورت گرفته که امکان سازگاری
موجودات زنده با تغییرات محیطی جدید ناممکن شده
است؛ این عارضه ناشی از بیتوجهی به مقیاس زمان
در بهرهبرداری از منابع پایة محیطی است .امروزه ،به
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دلیل گسترش شهرها و کاهش درآم ِد روستاییان و در
پی آن مهاجرت روستاییان ـ بهویژه قشر فعال جوامع
روستایی (جوانان روستایی) ـ به مراکز صنعتی و شهری،
چگونگی و نوع بهرهبرداری از سرزمین بهشدت تغییر
یافته است )2001 ,Sheikh Hasani(.
ِ
محدودیت
امروزه ،رشد جمعیت از یک سو و
منابع از سوی دیگر دستاندرکارا ِن توسعه را با شگفتی
مواجه ساخته است .تغییرات کاربری سرزمین ،به طور
عمده ،از عوامل بزرگمقیاسی ،مانند مباحث اقتصاد
جهانی و اقلیم ،تأثیر میپذیرد و مسائلی مانند تغییرات
جمعیتی و سیاستهای محلی ،در کنار عوامل یادشده،
نقش تعیینکنندهای دارند (.)2002 ,Geist & Lambin

میزان سرعت توسعة شهری موجب تغییرات وسیعی
در الگوی کاربری سرزمین پیرامون شهرها شده است.
آثارِ رشد شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه
و توسعهیافته محسوس بوده است .با این حال ،در
کشورهای در حال توسعه ،این میزان رشد سریعتر بوده
و ،در نتیجه ،به تغییرات وسیعی در کاربری سرزمین
منجر شده است (.)2000 ,Hall & Pfeiffer

در این کشورها رشد سریع زندگی شهری
فرصتهایی را برای سودآوری در بخش مسکن
و ساختمان به وجود آورده است .با اهمیتیافتن
فعالیتهای ساختمانی ،احتکار زمین و تولید آن از
مناب ِع اصلیِ سودیابیهای عظیم بهشمار میرود ،بهویژه،
با توسعة سریع شهرنشینی ،زمین وضعیت بحرانی پیدا
کرده و احتکار آن در اقتصاد بازار به صورت سودآورترین
بخش اقتصادی جامعه درمیآید )2001 ,Shukoei(.

از طرفی ،عدم توجه جدی و اصولی به مناطق
روستایی و ،به تبع آن ،به بخش کشاورزی ،و نیز کاهش
سهم روستاها و مناطق روستایی در استراتژیهای توسعة
اقتصادی و توسعة صنعتی موجب شده که نیروهای کار
مولد این نقاط توا ِن تأمین معاش اقتصادی نداشته باشند
و به سوی شهرها و مناطق پیرامونی شهرها مهاجرت
کنند .این مهاجرتها موضوع عمدة بسیاری از تحقیقات

1. Land Use

نشریه مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،66شماره  ،2تابستان  ،1392از صفحه  307تا 320

انجامپذیرفته راجع به پدیدة مهاجرت نیروی کار روستایی
طی سالیان گذشته بوده است .نتایج این تحقیقات مؤید
بیتوجهی شدید به بخش کشاورزی و مناطق روستایی
طی سالیان گذشته است .کارشناسان بر آناند که افزایش
روند مهاجرت سبب بروز بازارهای غیررسمیِ زمین و
مسکن میشود و ،در نهایت ،به تغییر کاربری سرزمین
منجر میگردد (.)2004 ,Nasimi & Ohadi
مطالعات صورتگرفته در این زمینه عوامل بسیاری
را در تغییر کاربری سرزمین مؤثر میداند ،از جملة
این عوامل میتوان به دخالت بشر در طبیعت (مانند
جنگلزدایی) اشاره کرد (.)2000 ,Mertens & Lambin

در بسیاری از تحقیقات به نقش نیروهای محرک
انسانی 1در تغییر کاربری سرزمین اشاره شده است،
مث ً
ال در پژوهشی در مورد الگوی تغییر کاربری اراضی
شهر بابل ،طی سالهای  ،1387 -1362مشخص شد که
فقدا ِن تناسب میان ارزش افزودة حاصل از فعالیتهای
ِ
ارزش ایجادشده از فروش زمین سبب
زراعی و باغی با
شده تا بسیاری از کشاورزان و باغداران به فروش یا
تفکیک این زمینها اقدام کنند .مشخصنبودن چارچوب
قانونی و نبود ضمانت اجرایی آن و همچنین جایگاه
مبهم مدیریت در محدودة حریم شهر به تشدید این
گونه مسائل دامن زده است (.)2007 ,.Khakpor et al
در تحقیق دیگری ،در مناطق ییالقی اکوادور ،بیان شد
که تغییرات جمعیتی تأثیر بسیاری بر تغییرات زمینهای
کشاورزی داشته است ( .)2002 ,Jokishدر پژوهشی
دیگر ،با عنوان «بررسی تغییرات کاربری سرزمین و
تغییرات جمعیتی» ،که در یک حوضة آبخیز در مکزیک
انجام شد ،پژوهشگران نتیجه گرفتند که ،به علت
مهاجرت مردمِ این کشور به سوی امریکا و تغییرات
جمعیتی ،سطح زمینهای رهاشده روز به روز افزایش
یافته است ( .)2006,.Lopez et alدر تحقیقی دیگر ،با
عنوان «بررسی تغییرات جمعیتی و اثرگذاریهای آن
بر تغییرات کاربری سرزمین در منطقة طالقان» محققان
اظهار کردند که کاربری مرتع در منطقه طی سالهای
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 1366تا  1380کاهش و زمینهای رهاشده افزایش یافته
ِ
تغییرات جمعیتی در
و این تغییرات ارتباطی تنگاتنگ با
منطقه داشته است (.)2010 ,.Ghorbani et al

در تحقیقی با عنوان «تأثیر مسکونیشدن و تغییر
پوشش و کاربری اراضی» در جنگلهای آمازون برزیل
به بررسی این تغییرات و تأثیر مسکونیشدن در چهار
منطقه پرداخته شد و مشخص گردید که سطح جنگلها
بین سالهای  1986تا  1999کاهش یافته که کمترین
آن  534هکتار ( 3/4درصد) و بیشترین آن 13755
هکتار( 9/05درصد) بوده است (.)2010 ,.Caldas et al

همچنین ،در تحقیقی با عنوان «نیروهای محرک
انسانی در تغییر کاربری سرزمین در کونشان چین»
به بررسی تغییر کاربری بین سالهای  1987تا 1994
و  1994تا  ،2000با استفاده از تصاویر ماهوارهای و
اطالعات اجتماعی -اقتصادی پرداخته شد .محققان
اشاره کردند که صنعتیشدن ،شهریشدن ،رشد
جمعیت ،و تحول اقتصادی در چین چهار نیروی
محرک انسانیاند که سبب تغییر کاربری سرزمین در
منطقة کونشان شدهاند (.)2007 ,.Long et al
تقریب ًا همة برنامهریزان و سیاستگذاران بخش منابع
طبیعی کشور بر این نکته اتفاق نظر دارند که این منابع
در حال زوال و تخریب است و با شیوههای کنونی
بهرهبرداری این روند همچنان ادامه خواهد داشت .عوامل
مؤثر در این تخریب اگرچه کم و بیش شناسایی و معرفی
شدهاند ،این عوامل به طور دقیق و ریشهای ،بهویژه در
حوزههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ،تحقیق و
بررسی نشدهاند و سهم و نقش آنها در تخریب منابع
طبیعی مشخص نشده است (،)2008 ,.Ansari et al
بنابراین ،ضرورت دارد در برنامهریزی و سیاستگذاری
در بخش منابع طبیعی و زمین به نیروهای محرک انسانی
در کنار نیروهای محرک فیزیکی توجه شود .در همین
زمینه ،در این پژوهش ،دو روستا از منطقة عباسآباد
تنکابن انتخاب شد .این دو روستا ،با توجه به موقعیت
منطقه ،دستخوش تغییرات گستردهای شدهاند آن هم
1. Human Driving Forces
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عمدت ًا به وسیلة فعالیتهای انسانی ،بهویژه ویالسازیها
(افزایش اراضی مسکونی) و جنگلتراشیهای
لجامگسیخته .هدف اساسیِ این تحقیق کشف و شناخت
نیروهای محرک انسانی مؤثر بر تغییر کاربری سرزمین در
حاشیة مناطق روستایی (تخریب جنگلها) است .در این
پژوهش ،بر اساس مطالعات میدانی ،راهکارهایی برای
کاهش تغییرات نادرست کاربری سرزمین در روستاهای
مورد مطالعه ارائه شده است.

روششناسی
معرفی منطقة مورد مطالعه

شهرستان تنکابن در غرب استان مازندران واقع شده
است .این شهر از شمال به دریاچة خزر ،از جنوب
به رشتهکوه البرز مرکزی (استان قزوین) ،از شرق
به شهرستان چالوس ،و از غرب به شهرستان رامسر
محدود میشود .این شهرستان مشتمل است بر دو بخش
مرکزی ،هفت دهستان ،و شهرهای تنکابن ،عباسآباد،
نشتارود ،کالرآباد ،خرمآباد ،و سلمانشهر.

این شهرستان تا حدودی دارای آب و هوای سرد و
کوهستانی است .در این تحقیق دو روستای سیدمحله و
دراسرا ،از توابع شهرستان تنکابن ،بررسی شد .روستای
سیدمحله در موقعیت جغرافیایی '' 36 42 '06شمالی و
'' 51 05 '57شرقی و روستای دراسرا در موقعیت "'28
 36 37شمالی و '' 51 06 '26شرقی واقع شده است.
تهیة نقشة کاربری سرزمین منطقة مورد مطالعه

نخست ،به منظور بررسی تغییرات کاربری سرزمین،
تصاویر ماهوارهای منطقة مورد مطالعه در یک بازة زمانی
بیستساله تهیه شد که شامل تصویر ماهوارهای TM
مربوط به سال  1366و تصویر ماهوارهای  IRSمربوط
به سال  1387است .بدین منظور ،مراحل پیشپردازش
ـ شامل تصحیحات اتمسفری ،هندسی ،و ارتفاعی ـ
روی تصاویر ماهوارهای انجام شد .پس از برش منطقة
مورد بررسی از روی تصویر ،با بهرهگیری از نقشههای
توپوگرافی  1:25000و از طریق بازدید زمینی و مصاحبه
با مردم محلی ،مناطق تعلیمی برای هر طبقة کاربری در
دو مرحله ـ قبل و بعد از طبقهبندی ـ برداشت شد .برای
طبقهبندی تصاویر ماهوارهای ،طبقات کاربری سرزمین
در گروههای مختلف مشخص و نمونههای تعلیمی از
سطح منطقه جمعآوری شد.

بخش شمالی تنکابن جلگهای است و نقاط شهری
و بیشتر آبادیهای شهرستان در آن قرار دارد .از نظر
اقلیمی ،این شهرستان ،بر اساس اطالعات ایستگاه
روي اقلیم
دارای
تنکابن،
«خشکه
کاربریﺑﺎزدﻳﺪ
تغییرات از ﻃﺮﻳﻖ
میزان 1:25000و
ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ
بسیارﮔﻴﺮي از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي
ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮرﺳﻲ از
داران» ﻣﻮرد
ﺑﺮش ﻣﻨﻄﻘﺔ
اقلیمشناسیﭘﺲ از
زﻣﻴﻨﻲ وو ضریب
سرزمین
سپس،
ناحیةﺔ ﻛﺎرﺑﺮي در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ـ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ـ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ.
موردﻫﺮ ﻃﺒﻘ
در ﺑﺮاي
ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ
اینﻣﺤﻠﻲ،
البتهﻣﺮدم
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
بیشتر
موضوع
مرطوب است که
محاسبه شد.
رشد جمعیت از طریق فرمولهای زیر
ﺑﺮرﺳﻲ از روي ﺗﺼﻮﻳﺮ ،ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ  1:25000و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزدﻳﺪ زﻣﻴﻨﻲ و
ﺳﺮزﻣﻴﻦ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ از ﺳﻄﺢ
ناحیةﻛﺎرﺑﺮي
کندي،و ﻃﺒﻘﺎت
ﻣﺎﻫﻮارها
ﺑﻨﺪي ﺗﺼﺎو
شمالی اینﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ
جنوبی
صدقﻳﺮ می
شهرستان

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻃﺒﻘﺔ ﻛﺎرﺑﺮي در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ـ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ـ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪ.
ضریبﺳﻄﺢ
ﺗﻌﻠﻴ.1ﻤﻲ از
ﻣﺎﻫﻮارهاي ،ﻃﺒﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮي ﺳﺮزﻣﻴﻦ در ﮔﺮوهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
کاپا و دقت کلی طبقهبندی تصویر
جدول
ﺟﺪول  .1ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﭘﺎ و دﻗﺖ ﻛﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺟﺪول  .1ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﭘﺎ و دﻗﺖ ﻛﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺗﺼﻮﻳﺮ

دﻗﺖ ﻛﻠﻲ%

ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﭘﺎ

IRS
TM

84/25

0/79

82/01

0/77

ﺗﺼﻮﻳﺮ

دﻗﺖ ﻛﻠﻲ%

ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺎﭘﺎ

IRS
TM

84/25

0/79

82/01

0/77

ﺳﭙﺲ ،ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرﺑﺮي ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ.

اراضی در سال  S2 ،1366سطح اراضی در سال،1387
محاسبة میزان تغییرات کاربری سرزمین طی دورة
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎي
رﺑﺮي ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ
راتﺷﺪ.کاربری سرزمين طی دورة بيستويکساله
زﻳﺮ تغيي
ميزان
محاسبة
و  nدورة مورد مطالعه است.
بیستویکساله
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ از راﺑﻄﺔ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ).(Lopez et al., 2006
S1  S 2 1n
ساله
برایی دورة
رات کاربری سرزمين ط
رابطة زیر استفاده شد (Lopez
ويکاز
بيستعامل
محاسبة این
جمعیت) در هر  (1 
محاسبة ضریب رشد  1
روستا tطی دورة
S1
.(Lopez
et
al.,
ز راﺑﻄﺔ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) al
.)2006 ,.et2006
S1  S 2 1
بیستویکساله

ﺳﻄﺢ( t 
اراﺿﻲ1  S ،
ﻛﻪ در آن  tﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮ1ي) 
اراﺿﻲ در ﺳﺎل  S2 ،1366ﺳﻄﺢ اراﺿﻲ در ﺳﺎل ،1387و  nدورة ﻣﻮرد
S11
دادههای جمعیتی الزم برای محاسبة ضریب
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ
سطح
میزان .تغییر کاربری اراضیS1 ،
که در آنt
ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ S1 ،ﺳﻄﺢ اراﺿﻲ در ﺳﺎل  S2 ،1366ﺳﻄﺢ اراﺿﻲ در ﺳﺎل ،1387و  nدورة ﻣﻮرد
n

محاسبة ضريب رشد جمعيت در ھر روستا طی دورة بيستويکساله

دادهﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻫﺮ روﺳﺘﺎ در ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد
شد جمعيت در ھر روستا طی دورة بيستويکساله
در ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﺎر اﻳﺮان ،ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻫﺮ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻫﺮ روﺳﺘﺎ در ﺳﺎلﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد
).(Amani, 2000
ﻴﻪ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻫﺮ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
1/t
r = (Pt2 /Pt1) - 1

رشد

نشریه مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،66شماره  ،2تابستان  ،1392از صفحه  307تا 320

311

جمعیت در هر روستا در سالهای مورد نظر ،بر اساس
طراحی بهتر پرسشنامه و شناسایی هر چه دقیقتر عوامل
اطالعات موجود در سازمان آمار ایران ،تهیه شد .سپس،
مؤثر ،در چند مرحله ،به روستاهای مورد نظر مراجعه
بر اساس فرمول زیر میزان رشد جمعیت در هر سامان
شد و با تنی چند از ساکنان روستاها ،اعضای شورای
مورد مطالعه محاسبه شد (.)2000 ,Amani
اسالمی روستاها ،کارشناسان دستگاههای اجرایی
r = (Pt2 /Pt1)1/t- 1
مربوطه و خبرگان مصاحبه و عوامل مؤثر تعیین شد
و در طراحی پرسشنامه مد نظر قرار گرفت .همچنین،
 :Pt2جمعیت در تاریخ دوم؛  Pt1:جمعیت در تاریخ
پس از تهیة آمار جمعیتی روستاها 203 ،پرسشنامه در
اول؛  r:شاخص رشد جمعیت؛  t:تعداد سالهای بین
دو روستا تکمیل شد (تعداد پرسشنامة مورد نیاز بر
 t1و.t2
اساس فرمول کوکران محاسبه شد) .شایان ذکر است
بررسی نیر وهای محرک انسانی در تغییر کاربری سرزمین
که ،برای شناسایی نیروهای محرک انسانی در مناطق
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در
پیمایشی بود.
ﻛﻮﻛﺮان
ﻓﺮﻣﻮل
ﻣﻮردسهﻧﻴﺎزماهﺑﺮ بااﺳﺎس
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ
مطالعه)،ﺗﻌﺪاد
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ
نوعﻫﺎ203 ،
پژوهشﻲازروﺳﺘﺎ
روش تحقیق در اینآﻣﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘ
نظر
مورد
جامعة
مدت
محقق به
در دو روﺳﺘﺎمورد
گفت ﺳﻪ ﻣﺎه
توانﺑﻪ ﻣﺪت
ﻣﺤﻘﻖ
است .ﻣﻮرد
در ﻣﻨﺎﻃﻖ
مداوماﻧﺴﺎﻧﻲ
ارتباطﻣﺤﺮك
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎي
برای ،ﺑﺮاي
اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ(.
تحلیل
توصیفی
آماری
این تحقیق بیشتر از روش
مبنای
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،می
بنابراین،
داشته
ﻣﻮرد
ﺔ
ﺟﺎﻣﻌ
ﺑﺎ
ﻧﺰدﻳﻚ
ارﺗﺒﺎط
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻳﻦ
ﻣﺒﻨﺎي
ﮔﻔﺖ
ﺗﻮان
ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
.
اﺳﺖ
داﺷﺘﻪ
ﻣﺪاوم
ارﺗﺒﺎط
ﻧﻈﺮ
ﻣﻮرد
ﺔ
دادهها استفاده شد .ﺑﺎابزارِ
ﺟﺎﻣﻌتحقیق در این بخش مشاهده
این مطالعه ارتباط نزدیک با جامعة مورد مطالعه بوده و
اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و
ﺑﻮده و در
(مشاهدة مستقیم) ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
یافته) و
سازمان
(مصاحبة
مصاحبه
در تحقیقات و مطالعات انسانی مرتبط با علوم محیطی
پرسشنامه (پرسشنامة باز) بود .بدین ترتیب،
اهمیت
)ﺗﻌﺪادحائز
نخستﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪبسیار
است.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ
آﻣﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ روﺳﺘﺎﻫﺎ 203 ،ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در دو روﺳﺘﺎ
مطالعه
منطقة مورد
سپس،ﻧﻴﺮوبهﻫﺎي ﻣﺤﺮك اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه
شد.ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
بازدیدﺑﺮاي
نزدیکاﺳﺖ ﻛﻪ،
ﺷﺪ(.ازﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
خصوص
ﻣﺪاومنیاز
ارﺗﺒﺎطمورد
اطالعات
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮرد
داﺷﺘﻪدراﺳﺖ.
آوری ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
منظور جمﺑﺎعﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻴﺰان  pو
درﮔﺮﻓﺘﻪ
اطمینانﻧﻈﺮ
ﻣﻌﺎدل  0/05در
اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺰ
ﺣﺎﺋﺰﻣﻄﻠﻮب
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
درﺻﺪ و
95
در ﺳﻄﺢ
اﻃﻤﻴﻨﺎن
ﺿﺮﻳﺐ
اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل
تغییرات
مؤثر و بر
انسانی
درصد
سطحﺷﺪ95.
ضریب
فرمول
ﺑﺴﻴﺎراین
دﻗﺖدر
اﺳﺖ.
ﻣﺤﻴﻄﻲ
کاربریﻋﻠﻮم
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ
اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
محرکﺑﻮده ودردر
نیروهای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
نظر( .رواﻳﻲ
Rafipoor,
)1992
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
ﻧﻤﻮﻧﻪ را
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد
گردید.ﻛﻪ
مبادرتدر ﺻﻮرﺗﻲ
پرسشنامهﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ،
تکمیل 0/5در ﻧﻈﺮ
سرزمین ،به تهیه و  qﺑﺮاﺑﺮ
گرفته
 0/05در
معادل
اﻧﺪازه نیز
مطلوب
احتمالی
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ دقت
و
عواملﺪ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌ
و
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
در مرحلة تدوین پرسشنامه ،برای شناسایی
شد .میزان  pو  qبرابر  0/5در نظر گرفته شد ،در
تأثیرگذار (نیروهای محرک) بر تغییرات کاربری
حداکثر تعداد نمونه را اندازه
بخواهیم
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
صورتیﺷﺪهکهدر روﺳﺘﺎﻫﺎي
ﺟﺪول  .2ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﺗﻜﻤﻴﻞ
درﺻﺪ وارائة
دقیق ،از
ﻓﺮﻣﻮلنتیجة
کسب
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ
دﻗﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲﺗﻌﺪاد
,/Rafipoor
بگیریم
پرسشنامه توسط
روایی ﻣﻴﺰان  pو
1992ﺔ).ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺗﻌﺪاد 0در ﻧﻈﺮ
ﺧﺎﻧﻮار(ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺎدل 05
ﻣﻄﻠﻮب
مطلوبدروﺳﻄﺢ 95
ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن
سرزمین ودر اﻳﻦ
روﺳﺘﺎ
ﺳﺎل
ﺳﺎل 65
ﺷﺪه
ﺗﻜ ﻤ
متداول
سؤاالت
کردن
مطرح
کلیش
نشست با مردم
)1992از چندین
همچنینﻴﻞبعد
متخصصان85و
بار .رواﻳﻲ
(Rafipoor,
اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
درﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ را
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
ﺷﺪ ،در
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ای 0ودر ﻧﻈﺮ
ﺑﺮاﺑﺮه /5
پرسشنامة q
141
224
113
ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ
مشابهو پرهیز
ﺗﻮﺳﻂهای
های کار
سایر پرسشنامه
 74ﺑﺎ
منظورﺑﺎر ﻧﺸﺴﺖ
ﭼﻨﺪﻳﻦ
شد.ﺪ از
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻌ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺄشد.
تأیید
بومی
ﻳﻴﺪ ﺷﺪ62 .
ﻣﺮدم 78
به دراﺳﺮا
302
187
ﺟﻤﻊ
ﺟﺪول  .2ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﺗﻜﻤﻴﻞﺷﺪه در روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

203

جدول  .2تعداد پرسشنامة تکمیلشده در روستاهای مورد مطالعه
روﺳﺘﺎ

نتايج

ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ
دراﺳﺮا
ﺟﻤﻊ

ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار
ﺳﺎل 85
ﺳﺎل 65
224
113
78
74
302
187

ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ
ﺗﻜﻤﻴﻞﺷﺪه
141
62
203

تغييرات کاربری سرزمين

که مشاهده میشود ،روند رشد جمعیت در روستای
نتایج
ﺟﺪول  3وﺳﻌﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار ،و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ اﻳﻦ دو روﺳﺘﺎ را در ﺳﺎلﻫﺎي
سیدمحله مثبت است و در روستای دراسرا منفی.
 1365و  1385ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و در
تغییرات کاربری سرزمین
جداول  4و  5مساحت کاربریهای مختلف و میزان
روﺳﺘﺎي دراﺳﺮا ﻣﻨﻔﻲ.
نتايج
جدول  3وسعت روستاهای مورد مطالعه و همچنین
تغییرات کاربری را به طور مجزا در سالهای  1366و
دهد.ﺳﺎلﻫﺎي  1365و 1385
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
1387ﻫﺎي
روستاﺘﻲ و ﻣﺴﺎﺣﺖ روﺳﺘﺎ
ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﻴ
ﺟﺪول 3
خانوار،یوسرزمين
تعدادرات کاربر
جمعیت ،تغيي
این .دو
ضریب رشد
ﻣﻮردمی
نشان
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ اﻳﻦ دو روﺳﺘﺎ را در ﺳﺎلﻫﺎي
1365ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار،
ﺟﻤﻌﻴﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
1385ﻫﺎي
وﺳﻌﺖ روﺳﺘﺎ
ﺟﺪول 3
ﺳﺎل و1385
طورﺳﺎل
دهد.وهمان
ﻣﻮردمی
نشان
 1365و
را در سالهای
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و در
ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ
روﺳﺘﺎﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در روﺳﺘﺎي
 1365و  1385ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮار ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮار
روﺳﺘﺎي دراﺳﺮا ﻣﻨﻔﻲ.
224
782
113
562
ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ
0/016
ﻫﺎي  1365و 1385
ﺳﺎل
در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻮرد
ﻫﺎي
روﺳﺘﺎ
ﺖ

ﻣﺴﺎﺣ
ﺟﺪول  .3ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و
78
308
74
375
دراﺳﺮا
-0/009
ﺳﺎل 1385
ﺳﺎل 1365
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ

ﺟﺪاول  4و  5ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرﺑﺮي را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا در ﺳﺎلﻫﺎي  1366و  1387ﻧﺸﺎن
ﻣﻲدﻫﺪ.

نتايج

ﺟﺪول  .4ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرﺑﺮي ﺳﺮزﻣﻴﻦ در روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي  1366ﺗﺎ 1387
ﺳﺎل

تغييرات کاربری سرزمين

312

ﺳﺎل 1387

ﺳﺎل 1366

درﺻﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر

درﺻﺪ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر

20/67

40/01

26/6

51/67

ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮات

3ﺎرﺑﺮي
ﺟﺪول ﻛ
وﺳﻌﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮار ،و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ اﻳﻦ دو روﺳﺘﺎ را در ﺳﺎلﻫﺎي
بررسی0نیروهای محرک -1
0
انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری سرزمین
12/8
24/84
ﺟﻨﮕﻞ
 1365و  1385ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ و در
0/003
139/79
72/15
128/86
66/43
ﻛﺸﺎورزي
روﺳﺘﺎي دراﺳﺮا ﻣﻨﻔﻲ.
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

0/012

های 0مورد مطالعه84
جدول 0 05 .3
در0/سالهای  1365و0/106
تحوالت جمعیتی و ِ 0 1
1385
ﻣﺮﺗﻊ
مساحت روستا /43
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎلﻫﺎي  1365و 1385
ﺟﺪول / .3ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ /و ﻣﺴﺎﺣﺖ روﺳﺘﺎ

رﻫﺎﺷﺪه
ﺟﻤﻊ

0/05

100
روﺳﺘﺎ

0/83
ﺳﺎل 1385
100
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮار

0/1
ﺳﺎل 1365
193/91
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺎﻧﻮار

1/61

/91
193رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻣﻴﺰان

0/141

-------

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  4و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻧﻘﺸﺔ ﻛﺎرﺑﺮي ﺳﺮزﻣﻴﻦ روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ در ﺳﺎل  ،1366ﻛﺎرﺑﺮي
224
782
113
562
ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ
0/016
زﻣﻴﻦﻫﺎي زراﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺮﺗﻊ و زﻣﻴﻦﻫﺎي رﻫﺎﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ و در ﺳﺎل
ﺳﺎلﻫﺎي  1366و  1387ﻧﺸﺎن
در
ﻣﺠﺰا
ﻃﻮر
ﻪ
ﺑ
را
ﻛﺎرﺑﺮي
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﻴﺰان
و
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﺪاول  4و  5ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي
78
308
74
-0/009
 ،1387ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از
آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ،اﻳﻨﻜﻪ
ﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺘﺎر اﻓﺰاﻳ
 51/57ﻫﻜ
375ﺘﺎر ﺑﻪ
دراﺳﺮا 40/11ﻫﻜ
ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺪود  24/84ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺑﺮ
1387
1366
های
طی
سیدمحلهﺗﻔﻜﻴبه
کاربری
تغییرات
جدول .4
1387
 1366ﺗﺎ
ﻚ ﻃﻲ
ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺎرﺑﺮي
ﺮات ﻛ
درﻴﻴ
ﻣﻴﺰان ﺗﻐ
روﺳﺘﺎيﺘﻪ6
ﺟﻨﮕﻠﻲ
زﻣﻴﻦتاﻫﺎي
ﺎرﺑﺮي
سال ﻛ
ﻫﺎيﺮات
ﻴﻴ
تفکیکﺳﺎلﺗﻐ
ﻣﻴﺰان
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
روستایاﺳﺖ.
درﻦ رﻓ
سرزمینازدرﺑﻴ
ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ
روﺳﺘﺎي
میزانﻼً
ﺟﺪوله .4،ﻛﺎﻣ
اﻣﺮوز
ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﻲ
ﺳﺎل
1387
ﺳﺎل
1366
ﺳﺎل
در اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ  -1رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺎدي از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و
ﻧﺮخ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر
درﺻﺪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر
درﺻﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
زراﻋﻲ ﺗﺒﺪﻳ ﻛﻞﺎرﺑﺮي
ﺟﻨﮕﻞ

12/8

24/84

0

0

-1

ﻛﺸﺎورزي

66/43

128/86

72/15

139/79

0/003

ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

20/67

40/01

26/6

51/67

0/012

ﻣﺮﺗﻊ

0/05

0/1

0/43

0/84

0/106

رﻫﺎﺷﺪه

0/05

0/1

0/83

1/61

0/141

ﺟﻤﻊ

100

193/91

100

193/91

-------

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول  4و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از ﻧﻘﺸﺔ ﻛﺎرﺑﺮي ﺳﺮزﻣﻴﻦ روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ در ﺳﺎل  ،1366ﻛﺎرﺑﺮي
 1366تا 1387
ﻫﺎيسال
طی
روستای
تغییرات
میزان
جدول .5
های 1387
 1366ﺗﺎ
تفکیکﺳﺎل
بهﻚ ﻃﻲ
دراسراﺗﻔﻜﻴ
دراﺳﺮا ﺑﻪ
سرزمیندردرروﺳﺘﺎي
کاربریﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﺮات ﻛﺎرﺑﺮي
ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴ
ﺟﺪول .5
زﻣﻴﻦﻫﺎي زراﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺮﺗﻊ و زﻣﻴﻦﻫﺎي رﻫﺎﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ و در ﺳﺎل
ﺳﺎل 1387
ﺳﺎل 1366
ﺳﺎل
رﺳﺪ ،اﻳﻨﻜﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻣﻬﻢ ﺑﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ،1387ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ از  40/11ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻪ  51/57ﻫﻜﺘﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ ﻧﺮخ
ﻛﺎرﺑﺮي
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر
درﺻﺪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر
درﺻﺪ
ﻞي
ﺟﻨﮕﺎرﺑﺮ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻴﺎﺗﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺪود  24/84ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﺑﺮ
5/31
24/04
9/41
42/58
-0/026
ﺟﻨﮕﻞ
ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﻲ اﻣﺮوزه ،ﻛﺎﻣﻼً در روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرﺑﺮي زﻣﻴﻦﻫﺎي ﺟﻨﮕﻠﻲ
0/016
14/09
63/73
9/93
44/93
ﻛﺸﺎورزي
در اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ  -1رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺎدي از ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و
2/7
12/23
2/76
12/49
-0/0009
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
زراﻋﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﻤﻊ

100

100

22/1

7

22/1

-------

با توجه به جدول  4و بر اساس نتایج بهدستآمده
از نقشة کاربری سرزمین روستای سیدمحله در سال
 ،1366کاربری زمینهای زراعی بیشترین و کاربری
بر پایة جدول  5و بر اساس نتایج بهدستآمده از
مرتع و زمینهای رهاشده کمترین مساحت را به خود
نقشة کاربری سرزمین روستای دراسرا در سال ،1366
اختصاص دادهاند و در سال  ،1387مساحت کاربری
زمینهای زراعی دارای بیشترین مساحت و زمینهای
ﺟﺪول  .5ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرﺑﺮي ﺳﺮزﻣﻴﻦ در روﺳﺘﺎي دراﺳﺮا ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي  1366ﺗﺎ 1387
مسکونی از  40/11هکتار به  51/57هکتار افزایش
1387دارای کمترین مساحت بودهاند .در سال 1387
مسکونی
ﺳﺎل
ﺳﺎل
ﺳﺎل 1366
تخریب
اینکه
رسد،
ی
م
نظر
یافته است .آنچه مهم به
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺎرﺑﺮي
نیز زمینهای زراعی ﻧﺮخ
بیشترین مساحت در حدود
دارای
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر
درﺻﺪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎر
درﺻﺪ
ﻛﺎرﺑﺮي
جنگلها به عنوان یک
مسکونی دارای کمترین میزان
منطقه بوده 5/31 14/0924/04
حیاتی در 9/41
ﺟﻨﮕﻞاکوسیستم42/58
هکتار و زمینهای-0/026
هکتار از منطقه
که در گذشته در حدود
را 9در بر 63/73در حدود14/09
44/93 24/84
اند 0.نکتة دیگر کاهش شدید
ﻛﺸﺎورزي
 2/7هکتار بوده/016
/93
امروزه،ﻮﻧﻲکام ً
روستای
سیدمحله از 12/23زمینهای 2/7
2/76
ال در12/49
-0/0009
میگرفت ،ولی ﻣﺴﻜ
بیش از  4هکتار از  9هکتار
جنگلی است که
100
------ 100زمینهای22/1
تغییرات کاربری /1زمی22نهای
ﺟﻤﻊ میزان
بین رفته است .بنابراین،
های مورد نظر ،تخریب شده
جنگلی ،طی سال
جنگلی در این روستا به حداکثر میزان خود یعنی -1
است و میتوان گفت ساکنان منطقه مساحت زیادی
7

رسیده است .بنابراین ،مساحت زیادی از جنگلها به
زمینهای مسکونی و زراعی تبدیل شده است.

313

نشریه مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،66شماره  ،2تابستان  ،1392از صفحه  307تا 320

از جنگلها را به زمینهای کشاورزی تبدیل کردهاند.
همچنین ،باید متذکر شد که کاربری مرتع طی سالهای
مطالعه در روستای دراسرا وجود نداشته است .به طور
کلی ،بر اساس نتایج جداول  4و  5میتوان گفت روند
تغییرات کاربری سرزمین در روستاهای سیدمحله و
دراسرا با یکدیگر متفاوت است .در روستای سیدمحله
از کاربری زمینهای جنگلی کاسته شده و به کاربری
زمینهای مسکونی و زراعی افزوده شده و در روستای
دراسرا از کاربری جنگل کاسته شده و به کاربری
زمینهای زراعی افزوده شده است ،ولی روند تغییر
زمینهای مسکونی در این روستا منفی است.
نیروهای محرک انسانی در تغییرات کاربری سرزمین

نخست باید گفت که به دلیل تعداد متغیر پاسخهای
مصاحبهشوندگان به سؤاالت و لحاظکردن همة پاسخها
در جداول ذیل ،مجموع فراوانی جداول یک روستا ،با
وجود تعداد ثابت مصاحبهشوندگان ،متغیر است .نتایج

جدول  6نشان میدهد که مشکالت اقتصادی مردم ،از
لحاظ درآمد و بهصرفهنبودن فعالیتهای کشاورزی ،از
جمله افزایش هزینة تولید و مشکالت مربوط به فروش
محصوالت با  37و  32درصد فراوانی در روستای
سیدمحله و مشکالت اقتصادی مردم ،از لحاظ درآمد و
بیکاری ،با  48و  32درصد فراوانی در روستای دراسرا،
بهترتیب ،از نیروهای محرک انسانی مهم و اساسی در
روستاهای مورد مطالعه است .نیروهای محرک افزایش
قیمت زمین ،بیکاری (در روستای سیدمحله به عنوان
عامل ثانویه مؤثر است ،ولی در روستای دراسرا به عنوان
عامل اصلی تأثیرگذار است) ،توریستیبودن منطقه،
افزایش جمعیت (در روستای سیدمحله) ،مهاجرت
جوانان به شهر (در روستای دراسرا) ،و سیاستهای
غلط دولت از دیگر عوامل مؤثر بر تغییرات کاربری
سرزمین در روستاهای مورد مطالعه و جزء نیروهای
محرک انسانی ثانویه در تغییرات کاربری سرزمین در
منطقة مورد مطالعه بهشمار میروند.

جدول  .6نیروهای محرک مؤثر بر تغییرات کاربری سرزمین در منطقة مورد مطالعه

ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ

دراﺳﺮا

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ

ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي )درآﻣﺪ ﻛﻢ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﻮاﻧﺔ ﻣﺎﻟﻲ(

37/78

48/73

ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ

7/44

1/04

ﺑﻴﻜﺎري

9/35

ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﻧﺒﻮدن ﻛﺸﺎورزي

33/70

اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ

7/38

اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ

1/90

اﻣﻜﺎﻧﺎت روﺳﺘﺎ

0/83

ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ دوﻟﺖ

0/38

ﻣﺠﻤﻮع

100

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎ

0/96

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ

0/28

ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﻧﺒﻮدن داﻣﺪاري

0

0

13/28
32/87
0
0

2/04
2/04
100
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نتایج جدول  7نشان میدهد که در روستای سیدمحله
عواملی همچون افزایش قیمت زمین ،توریستیبودن منطقه،
بیکاری ،نبود قانون کارآمد ،و موقعیت و امکانات در روستا
از نیروهای محرک انسانیِ مه م در تشدید تغییرات کاربری
سرزمین و تخریب جنگلها و افزایش زمینهای مسکونی
است .در روستای دراسرا عواملی از قبیل افزایش قیمت
زمین ،توریستیبودن منطقه ،کمبود امکانات در روستا،

مهاجرت جوانان به شهر ،و نبود قانونی کارآمد از نیروهای
محرک انسانیِ مه م در تشدید تغییرات کاربری سرزمین در
این روستاست .بر اساس این جدول ،افزایش قیمت زمین،
اصلیترین نیروی محرک ،بر تغییرات کاربری سرزمین و
تخریب جنگلها تأثیر بسزایی داشته است و سایر عوامل،
که در جدول  7ذکر شده ،به میزان متفاوتی در تغییرات
کاربری سرزمین تأثیر گذاشتهاند.

جدول  .7نیروهای محرک تشدیدکنندة تغییرات کاربری سرزمین از دیدگاه ساکنان منطقه

ﻋﺎﻣﻞ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ

ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ

دراﺳﺮا

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
12/76

13/25

9/65

6/96

ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ

10/36

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎ

9/50

0

7/57

0

6/81

0

ﺑﻴﻜﺎري

12/80

اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ

7/76

ﻧﺒﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎرآﻣﺪ

8/74

ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ دوﻟﺖ

4/54

5/97

ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮب ﻣﺮدم

2/34

0

اﻣﻜﺎﻧﺎت روﺳﺘﺎ
اﻣﻨﻴﺖ روﺳﺘﺎ

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ داﺧﻞ روﺳﺘﺎ
ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﻓﺮزﻧﺪان

3/20
2/84

ﻛﺎرﻧﻜﺮدن ﺟﻮاﻧﺎن در زﻣﻴﻦﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي

2/35

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻜﻦ

2/56

ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدي )درآﻣﺪ ﻛﻢ و (...
ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ارث

2/27

0

6/81
0
0
0

1/37
1/90

0

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺨﺎرج ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮزﻧﺪان
ﮔﺴﺘﺮش روﺳﺘﺎ

0/55

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻐﻞ

11/00

0

1/84

ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﻧﺒﻮدن ﻛﺸﺎورزي

0

0/27

2/45
0

ﻛﻤﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت در روﺳﺘﺎ

0

ﻣﺸﻜﻞِ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ

0

5/81

ﻣﺠﻤﻮع

100

100

ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﺸﻜﻼت داﻣﺪاري

0

0

17/68

13/79
3/48
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ِ
سبب
نتایج جدول  8عواملی را که میتوانند
ِ
کاهش تغییرات کاربری سرزمین در روستاهای
مورد مطالعه شوند ،مشخص میکند .این عوامل،
در حقیقت ،راهحلی برای جلوگیری از تخریب
شدید جنگلها به شمار میروند .بر اساس نتایج
این جدول ،در روستای سیدمحله ،با برنامهریزی
صحیح و درنظرگرفتن عواملی از قبیل ایجاد قانونی
کارآمد در خصوص کاربری زمین ،حمایت دولت از
کشاورزان و باغداران ،و رکود بازار ملک و قیمت
زمین در سالهای اخیر ،میتوان از تخریب جنگلها
جلوگیری کرد .همچنین ،در روستای دراسرا ،عواملی
از قبیل دوربودن از شهر و مشکالت دسترسی به
روستا و رکود بازار ملک و قیمت زمین در چند
سال اخیر ،تأثیر بسزایی در ُکندشدن روند تغییرات
کاربری سرزمین داشته است .همچنین ،با ایجاد
قانونی کارآمد میتوان از این تغییرات جلوگیری کرد.

نتایج جدول  9نشان میدهد که در روستاهای
سیدمحله و دراسرا واسطهها و بنگاهداران و افراد

غیربومی بزرگترین گروههای اجتماعی ذینفع
تأثیرگذار بر تغییرات کاربری سرزمین در منطقهاند.
بر پایة نتایج این جدول ،واسطهها و بنگاهداران و
افراد غیربومی تمایل بیشتری به این تغییرات دارند و
سود بیشتری از این تغییرات نصیبشان میشود و افراد
بومی و کشاورزان کمترین سود را میبرند.
نتایج این پژوهش ،در روستای
همچنین ،بر اساس
ِ
دراسرا ،بیش از  90درصد از افرادی که در این
روستا تغییر کاربری سرزمین دادهاند ،از تغییر کاربری
زمینهای جنگل به زمینهای مسکونی رضایت دارند
و بر آناند که درآمدشان افزایش یافته است و کمتر
از  10درصد از کسانی که تغییر کاربری دادهاند از
تخریب جنگلها ناراضیاند .همچنین ،در روستای
دراسرا ،همة کسانی که تغییر کاربری دادهاند ،به
دلیل افزایش درآمد و ارتقای سطح رفاه خانواده ،از
تخریب جنگلها و تبدیل آن به اراضی زراعی رضایت
داشتهاند.

جدول  .8نیروهای محرک کاهندة تغییرات کاربری سرزمین

ﻋﺎﻣﻞ

دراﺳﺮا

ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ

رﻛﻮد ﺑﺎزار ﻣﻠﻚ و ﻗﻴﻤﺖ زﻣﻴﻦ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ

28/00

9

اﻳﺠﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎرآﻣﺪ

32/88

19/75

ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ از ﻛﺸﺎورزان و ﺑﺎﻏﺪاران

33/51

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ

2/84

ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺑﻮدن روﺳﺘﺎ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ

0

ﻃﺮح ﻫﺎدي

0

2/77

دورﺑﻮدن از ﺷﻬﺮ و ﻣﺸﻜﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ

0

اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻢ روﺳﺘﺎ

0

ﻛﻢﺑﻮدن زﻣﻴﻦ

0

0

17/50
29/50

0

3/75

ﺳﺨﺖﮔﻴﺮيﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ

0

2/5

ﻣﺠﻤﻮع

100

ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

16/75
1/25

0

100

ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ

دراﺳﺮا

واﺳﻄﻪﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهدارﻫﺎ

40

52/55

ﺑﺴﺎز و ﺑﻔﺮوشﻫﺎ

26/06

ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
28/48

44/66
2/79

ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺑﻮدن روﺳﺘﺎ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ

0

3/75

دورﺑﻮدن از ﺷﻬﺮ و ﻣﺸﻜﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ روﺳﺘﺎ

0

اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻢ روﺳﺘﺎ

0

ﻛﻢﺑﻮدن زﻣﻴﻦ

29/50
16/75

2/5
0
بررسی نیروهای محرک انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری سرزمین
1/25
0

ﺳﺨﺖﮔﻴﺮيﻫﺎي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ
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0

17/50

ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﻣﺠﻤﻮع

100

100
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ﺳﻴﺪﻣﺤﻠﻪ

دراﺳﺮا

واﺳﻄﻪﻫﺎ و ﺑﻨﮕﺎهدارﻫﺎ

40

52/55

ﺑﺴﺎز و ﺑﻔﺮوشﻫﺎ

26/06

ﮔﺮوهﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
28/48

44/66

اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ

ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻊ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي دارﻧﺪ

3/05

0

اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻣﻲآﻳﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ ﻛﻪ درآﻣﺪ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ
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بحث و نتیجهگیری

در مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست و برنامهریزی
برای کاربری سرزمین تهیة نقشههای کاربری سرزمین
و شناخت توان و استعداد اراضی الزم است و منب ِع
مهم اطالعاتی برای اتخاذ سیاستهای اصولی و تدوین
برنامههای توسعه بهشمار میرود .بنابراین ،اطالعات
کاربری سرزمین ،به منزلة اطالعات پایه ،نقش بسیار
مهمی در مدیریت منابع طبیعی ایفا میکند (& Shetaie
 .)2006 ,Abdiیافته ِ
های این تحقیق نشاندهندة کاهش
چشمگیر عرصههای جنگل در منطقه است ،به طوری
که در روستای سیدمحله زمینهای جنگلی کام ً
ال نابود
شدهاند ،و این در حالی است که در سال  1366مساحت
این زمینها بالغ بر  24/84هکتار (13درصد) بود و در
سال  1385جنگلها کام ً
ال از بین رفتهاند .در روستای
دراسرا هم ،مانند روستای سیدمحله ،زمینهای جنگلی
کاهش شدیدی داشتهاند و وسعت آنها از  9/41هکتار
در سال  1366به  5/31هکتار در سال  1387کاهش یافته
که مؤید تخریب زمینهای جنگلی در این روستاست.
با توجه به نتایج در شناخت نیروهای محرک انسانی
در مناطق مورد مطالعه ،میتوان گفت که مهمترین عامل
تغییر کاربری در روستای سیدمحله عبارت است از
مشکالت اقتصادی مردم (درآمد کم و نداشتن پشتوانة
مالی) و بهصرفهنبودن فعالیتهای کشاورزی یا ،به
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عبارت دیگر ،باالرفتن هزینههای کشاورزی و مشکالت
مربوط به فروش محصوالت .اکثر ساکنان این روستا،
در گذشته ،کشاورز بودهاند ،اما ،در حال حاضر ،تعداد
کشاورزان منطقه ،به دلیل افزایش هزینههای کشاورزی
و بهصرفهنبودن کشاورزی و حمایتهای اندک دولت
ِ
تغییرات شغلی
در زمینة کشاورزی ،کاهش یافته است و
در منطقه به وجود آمده که از لحاظ اجتماعی حائز
اهمیت است .از طرف دیگر ،توریستیبودن منطقه و
هجوم افراد غیربومی ،بهویژه پایتختنشینان به منطقه،
و ،به تبع آن ،افزایش قیمت زمین در یک دورة چندساله
سبب تشدید تغییرات کاربری اراضی و تبدیل جنگلها
و اراضی زراعی به اراضی مسکونی شده است .نتایج
سایر مطالعات نیز مؤید این مطلب است ,.Caldas et al
.;2007 ,.Long et al( )2010

افزایش جمعیت ،بیکاری ،موقعیت و امکانات
روستا ،نبودِ قانون کارآمد برای جلوگیری از تخریب
جنگلها ،و سیاستهای نادرست دستگاههای اجرایی
مربوطه (حمایتنکردن از کشاورزان منطقه) از دیگر
عواملی است که در شدتبخشیدن به این روند تأثیر
بسزایی داشت ه است .همچنین ،رکود بازار ملک و قیمت
زمین ،در چند سال اخیر ،مهمترین نیروی بازدارندة
تغییرات کاربری سرزمین در روستای سیدمحله بوده
است .میتوان با تدوینِ قانونی کارآمد در خصوص
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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  90درصد افرادی که در این روستا
تغییر کاربری سرزمین دادهاند ،از تغییر کاربری اراضی
جنگل به اراضی مسکونی رضایت دارند و بر آناند که
درآمدشان افزایش یافته است و کمتر از  10درصد از
کسانی که تغییر کاربری دادهاند ،از تخریب جنگلها
ناراضیاند .این نوع نگرش به تغییرات کاربری سرزمین
سبب ترغیب مالکان دیگر به تغییر کاربری سرزمین
در عرصههای کشاورزی و فروش زمینها به افراد
غیربومی شده است .عوامل یادشده سبب تغییر در
ساختار اجتماعی روستا و ورود گروههای اجتماعی
جدید به روستای سیدمحله شده که ممکن است در
آینده پیامدهای اجتماعی مختلفی برای ساکنان منطقه به
دنبال داشته باشد.
در روستای دراسرا نیز مهمترین عامل تغییر کاربری
مشکالت اقتصادی مردم (درآمد کم و نداشتن پشتوانة
مالی) و بیکاری است .کمبود امکانات در روستا،
توریستیبودن منطقه ،افزایش قیمت زمین و مهاجرت
جوانان به شهر (به دلیل نبود فرصت شغلی در روستا و
کمبود امکانات در روستا) نیز جزو عوامل مهمی است
که سبب تشدید تغییرات کاربری اراضی و تخریب
جنگلها و تبدیل آن به اراضی کشاورزی شده است.
البته ،عوامل دیگری همچون سیاستهای نادرست
دستگاههای اجرایی (حمایتنکردن از کشاورزان و
دامداران) و نبودِ قانونی کارآمد برای جلوگیری از
تخریب جنگلها در شدتبخشیدن به این روند تأثیر
بسزایی داشته است .میتوان گفت عامل موقعیت روستا
و فاصلة آن از شهر و مشکالت دسترسی به روستا
عاملی فیزیکی در تغییر کاربری سرزمین بهشمار میرود.
تغییرات کاربری سرزمین در روستای دراسرا نسبت ًا کمتر
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از روستای سیدمحله بود که یکی از دالیل اساسی آن
مشکالت دسترسی به روستا و موقعیت روستاست که
عاملِ کاهندة فیزیکی در تغییرات کاربری سرزمین در
روستای دراسرا بهشمار میرود و نتایج برخی از محققان
نیز مؤید این مطلب است (Hall 2001 ,Sheikh Hasani
 .);2000 ,& Pfeifferدر 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 زمینهای خود ترغیب شوند.
با وجود این ،عواملی نظیر دوربودن از شهر ،مشکلِ
دسترسی به این روستا ،و ناشناختهبودن روستا برای
افراد غیربومی سبب شده تا تغییرات کاربری سرزمین
در این روستا کمتر باشد.

با توجه به تغییرات کاربری سرزمین در روستاهای
مورد مطالعه و کاربریهای موجود در حال حاضر و
نتایج پژوهش حاضر ،تغییرات کاربری سرزمین میتواند
ِ
زنگ خطری باشد برای روستاهایی مشاب ِه دراسرا،
به طوری که پیشبینی میشود در آینده ،با توجه به
روند موجود در خصوص کاربری سرزمین ،کاربری
زمینهای زراعی (کشاورزی) به زمینهای مسکونی
تبدیل شود که این مسئله نهتنها از دیدگاه خودکفایی
جامعة روستایی در زمینة تولیدات کشاورزی معضلی
بزرگ بهشمار میرود ،بلکه از دیدگاه تغییرات شغلی
در روستا و ورود گروههای اجتماعی جدید به روستا و
پیامد اجتماعی و اقتصادی مختلف آن نیز حائز اهمیت
است .همان طور که در نتایج بیان شد ،در روستاهای
سیدمحله و دراسرا ،از گروههای اجتماعی ذینفع
در تغییرات کاربری سرزمین میتوان به واسطهها و
بنگاهداران و افراد غیربومی و بساز و بفروشها اشاره
کرد که ،بر اساس مطالعات میدانی ،گروههای اجتماعی
(مردم بومی و کشاورزان) در اثر تغییرات کاربری
سرزمین سود اندکی دریافت میکنند.
در نهایت ،با توجه به تغییرات کاربری سرزمین در
منطقه ،پیشنهاد میشود از طریق NGOها و سازمانهای
ذیربط ساکنان منطقه را از عواقب و خطرهای ناشی از
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تغییر کاربری سرزمین و تخریب زمینهای جنگلی مطلع
ساخت .از طرفی ،برای کاهش روند تغییرات نادرست
کاربری سرزمین و حفظ عرصههای طبیعی ،دستگاههای
اجرایی باید برای حمایت بیشتر از کشاورزان و دامداران
منطقه ـ و به طور کلی تولیدکنندگان ـ و تعدیل معقول
قیمت زمین تدابیر مناسبی اتخاذ کنند .همچنین ،برای
حفظ عرصههای طبیعی ،تثبیت و قانونیکرد ِن کاربری
سرزمین در دستور کار متخصصان و مسئوالن کشور

بررسی نیروهای محرک انسانی مؤثر بر تغییرات کاربری سرزمین

قرار گیرد و با تصویب قوانین و مقررات بازدارنده و
کارآمد از تغییرات غیرقانونی جلوگیری شود تا بیش
از این شاهد تخریب بیرویة عرصههای طبیعی و
افزایش زمینهای کمبازده نباشیم .هر گونه تغییر در
کاربری سرزمین باید بر اساس آگاهی و دانش کافی
از محدودیتهای زیستمحیطی منطقه و خطرهای
احتمالی ناشی از وقوع کاربری بهوجودآمده و بر اساس
نیازهای اقتصادی ،اجتماعی ،رفاهی انجام پذیرد.
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