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تحلیل آثار توسعه بر تغییرات کاربری اراضی و تغییرات جمعیتی
(مطالعة موردی :منطقة طالقان)
 سعیده حیدری؛ کارشناسارشد مرتعداری دانشگاه تهران
 علیاکبر مهرابی*؛ استاد گروه دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسقمی واحد علوم و تحقیقات
 محسن محسنی ساروی؛ استاد گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی ،دانشگاه تهران
 سکینه ساعدی اوجقاز؛ کارشناسارشد مرتعداری دانشگاه تهران

چکیده
سیسامهای انسانی و طبیعی دینامیک پیچیفهای دارنف .تیییراتِ سیسامهدای انسدانی در سیسدام طبیعدی بدازخوردی بدر جدای
میگیارد .در تیییرات کاربری اراضی نهتنها عوامل محیطی ،ماننف شرایط جیرافیایی ،اثرگیار است ،بلکده فاکاورهدای انسدانی،
ماننف تیییرات جمعیای ،نیز اثرگیار است ،زیرا تیییرات کاربری اراضی تلفیقی از مسائل فیزیکی و اجاماعی -اشاصدادی اسدت.
مهاجرت بهشفت بر فعالیتهای اشاصادی تأثیر میگیارد و ممکن است آغازگر تیییرات کاربری اراضی باشف .بدرای تحلیدل و
بررسی آثار احفاث سف طالقا بر تحوزت جمعیای در سیسام انسانی و همچنین تحلیل تیییرات کداربری اراضدی در سیسدام
طبیعی تحقیق حاضر انجام شفه است .در این پژوهش ،نخست نقالة تیییرات کاربری اراضی تهیه شف .سپس ،با محاسبة ندرخ
تیییرات کاربری اراضی و همچنین نرخ رشف جمعیت به تحلیل ناایج پرداخاه شف .به طور کلی ،پیش از احدفاث سدف طالقدا ،
منطقة طالقا با کاهش جمعیت همراه بود و ،در پی این کاهش جمعیت ،میزا اراضی مرتعی نیز در حاخ کاهش بود ،اما ،پدس
از احفاث سف طالقا  ،زمین در این منطقه ارزش یافاه و بر جمعیت فصلی افزوده شفه است.
واژگان کلیدی :اراضی مرتعی ،جمعیت فصلی ،سف طالقا  ،کاربری اراضی ،مهاجرت.

* نویسندة مسئوا،

تلفن09121012692 :

این طرح با یمایت قهب علمی مدیریت چایدار یوزهها آبخیز انجام یافته است.

Email: amehrabi@ut.ac.ir
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در کنورها مختلف ایدا

 .1مقدمه

 45000سد بزر

محیط طبیعی دارا دینامیک چیدیده و متنوعی اسرت و

است .هماکنون تقریبراً نیمری از رودخانرههرا جهران

رابهة آن با محیط انسانی از یک رابهرة خهری و ثابرت

دارند .]16

یداقل یک سد بزر

ترده

چیرو نمیکند ،زیرا در محیط طبیعی بیثباتی ،تغییرر و

در یاا یاور ،مسائل مربوط به کاربر زمین و

سازگار وجود دارد .این بدان معناست که نمریتروان

تغییر کاربر زمین عالقة بسیار از محققان را ،اعرم

تصور کرد که رابهة کامالً ثابتی بین دو محیط طبیعی و

از کسانی که بر رو مداسراز ا گوهرا مکرانی و

انسررانی وجررود دارد و ممکررن اسررت در اثررر چدیرردها

زمانی تبدیل زمین کار میکننرد و نیرز کسرانی را کره

طبیعی این رابهه بهسرعت از یا ت ثبا

خرارج ترود

برا در علل و عواقب ناتری از تغییررا

کراربر

 .]10تغییر کاربر اراوی ،که به معنرا تغییررِ تریوة

زمین تالش می کنند به خود جلرب کررده اسرت .]9

استفاده از زمین اسرت ،تغییرر غیرخهری اسرت و برا

برنامهریزان توسعه بر آن اند که ایدا

سد به منظرور

تغییرا ِ سیستمها اجتماعی و بیروفیزیکی در ارتبراط

توسعة اقتصاد و اجتماعی روستاها چیرامون سدها

اسررت .تغییررر کرراربر زمررین از ا گررو ثررابتی چیرررو

و تأمین آب مورد نیاز کناورز و صرنعت و تررب

نمیکند؛ این تغییر میتوانرد بازخوردهرا منفریا در

ورور است .بنابراین ،ایدا

جوامع انسانی و طبیعی داتته باتد .]14 ،13

راهکارها مؤثر در تأمین آب مورد نیاز کناورز و

در قرن بیستم ،سدها برزر  ،بره منز رة یکری از

سد میتواند یکری از

ترب باتد ،و ی ،از سرو دیگرر ،وررور

دارد در

بااهمیتترین و آتکارترین ابرزار مردیریت منرابع آب،

برنامههرا توسرعة منهقرها چیامردها اقتصراد و

سر برافراتتهاند .بیش از  45000سد بزر در دنیرا ،برا

اجتماعی هر گونه توسعها نیز بررسی تود .برخی از

مهار منابع آب برا تو ید مواد غرذایی ،تو یرد انررژ ،

چیامدها مهم اجتماعی تغییرِ منابع معینتی ساکنان و

کنترا سیل و اسرتفادههرا خرانگی ،نقرش بزرگری در

تحوال

بدون تغییر

اقتصاد جوامع باز کردهاند .بر چایة برآورد کنرونی ،در

در محیط اکو وژیکی نخواهد برود .تحروال ِ سیسرتم

یدود  30تا  40درصد اراوی آبی دنیا در یاا یاورر

انسانی با تغییراتی در سیستم طبیعری ،ماننرد تغییررا

آب خود را از سدها تأمین میکنند .بر چایة این برآورد،

کاربر اراوی ،همراه خواهرد برود  .]20ایردا

 19درصد از برق دنیرا نیرز توسرط ایرن سردها تو یرد

آبگیر سد میتواند در اراوی باالدست و چاییندست

میتود  .]24طی هزاران ساا ،مردمران سررزمینهرا

تررأثیرا

مختلف به منظور مهار آبهرا و ترأمین آب آترامیدنی،

تأثیرا

جمعیتی است .اینگونه تحوال

و

مختلفرری بگررذارد؛ یکرری از مهررمترررین ایررن
تغییرا

کاربر اراوی به دنبراا ایجراد سرد

سرد

است  .]23برآوردهرا جهرانی دربرارة دامنرة چیامردِ

چرداختهانرد .طری دهرة  ،1950هرمزمران برا گسرترش

سدها بیرانگر جابرهجرایی اجبرار یردود  40ترا 80

جمعیت و رتد فعا یتها اقتصاد  ،سدها ،برهمنز رة

میلیررون انسرران ناترری از سرراخت سرردها بررزر

و

ابزار مناسب برا چاسخگویی به نیازها آبی و تأمین

سدها انحرافی در  60درصد از رودخانهها جهران

انرررژ  ،مررورد توجرره قرارگرفتنررد و از آن چررا الاقررل

کاربر اراوی به طور عمرده از

آبیار و اخیراً آب موردنیراز صرنایع بره ایردا

است  .]24تغییرا
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مقیاسی ،مانند مباید اقتصاد جهرانی و

 200هزار هکترار) در ایرن منهقره تغییرر کررده و بره

عوامل بزر

اقتصاد و

کاربر مسکونی و تجار تغییر یافته اسرت .در ایرن

اجتمرراعی در جوامررع بنررر  ،ترراهد تغییررر درخررور

تهر مهراجر  ،بره منز رة چدیرده ا بسریار چیدیرده،

توجهی در کاربر اراوی کناورز بودهایم .تخریب

چا شها فراوانی برا مقامرا

و مرردم محلری بره

محیط زیست ،کاهش تو یرد و وابسرتگی غرذایی بره

وجود آورده و ،با توجه به رونرد سرریع تهرننرینی،

روستائیان به ترهرها و

تحوا بزرگی در کاربردِ زمین و چوتش زمین ر داده

اقلیم ،تأثیر میچذیرد  .]3با ایجاد تحوال

بیگانگان ،بیکار و مهاجر

گسترش تهر ها و یاتیهننینی از جمله چیامردها

اسررت؛ ایررن عرردم تعررادا در محرریط بیو رروژیکی و

این تغییر کاربر است .بنابراین ،یفظ کاربر اراوی

اجتماعی موجب تده است که مرردم کورکورانره بره

در بخرررش کنررراورز یکررری از او ویرررتهرررا

تخریب منابع طبیعی بپردازند  .]17تحقیقی در منهقة

سیاستگذار دو ت به تمار میآید .]15

طا قان ننان میدهد که در طوا دههها مختلرف ترا

منهقة طا قان ،به د یل نزدیکی به مرکرز جمعیتری

ساا  1385تمارِ ساکنان و میانگین جمعیرت خرانوار

تهران و تررایط ییالقری ،از یرک سرده چریش ،محرل

در بینتر روستاها منهقة باال طا قان کاهش یافتره

رفتوآمد طا قانیها در درجة اوا و سپا تهرانیهرا

و به دنباا آن نیز روند تخریرب مراترع کراهش یافتره

برا بهرهمنرد از آبوهروا مناسرب منهقره بروده

است؛ همدنین ،هماکنون ووعیت مراتع رو به بهبرود

است .برا توجره بره توریسرتیبرودن منهقرة طا قران،

است .این در یا ی است که در سااها گذترته ،بره

جمعیت منهقة طا قان دارا دو جنبة اساسی است.1 :

سبب رهاتدن اراوی ،سهو بسیار از آنها برهکلری

جمعیت ساکن روستاها؛  .2جمعیت فصلی .با افزایش

تخریب تده بود؛ و ی ،به سربب کراهش جمعیرت و

روند توریست در نوایی یواتی سد طا قان جمعیت

مساعدتدن ترایط اقلیمی در سااها اخیر ،ووعیت

فصلی مخصوصراً در فصرل تابسرتان رونرد افزاینری

مراتع در این مناطد رو به بهبود است  .]21بره طرور

داتته است  .]5مهاجر

بهترد

برر فعا یرتهرا

اقتصرراد تررأثیر مرریگررذارد و ممکررن اسررت آغررازگر
تغییرا

کاربر اراوی باترد .مهراجر

کل ری ،بررین تغییرررا

کرراربر اراورری و فاکتورهررا

اجتماعی و اقتصاد  ،مانند تحوال

جمعیتری ،تغییررِ

معمروالً در

گروهها اجتماعی ،قیمت زمین ،تغییر منابع معینتی،

کاربر اراوی نادیده گرفته میتود ،اما

رابهة منهقری وجرود دارد .بررا در درسرت علرل

اغلب عاملِ غا ب جمعیتی مؤثر برر اسرتفاده از زمرین

تغییرا

کاربر اراوی ،نهتنها باید به عوامل محیهی،

تناخته تده است .]7

مانند ترایط جغرافیایی و چستی و بلند  ،توجه کررد،

مدا تغییرا

در چژوهنی در بخارا ،1تهر در غرب نپراا کره
بهتد

در یراا توسرعه اسرت ،منرخص ترد کره

اراوی این منهقه بهترد

در یراا تغییررا

بلکه باید عوامل اجتماعی از جملره رترد یرا کراهش
جمعیت را نیز بررسی کررد ،زیررا تغییررا

کراربر

عمرده

اراورری تلفیقرری از مسررائل فیزیکرری و اجتمرراعی-

است؛ به طور که کاربر  128زمین زراعی (معادا

اقتصاد است  .]18 ،8 ،5به منظور تحلیل و بررسی

1. Pokhara

جمعیتری در یرک

آثار ایدا

سد طا قان بر تحوال
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سیستم انسانی و همدنرین تحلیرل تغییررا

به دنباا برنامهها توسعها انجام مریگیررد بررسری

کراربر

اراوی در یک سیستم طبیعی ،تحقیردِ یاورر انجرام

تود تا بتوان خهرها اکو وژیکی و انسانی را ،که در

یافته است .این تحقید در تعداد از روستاها منهقة

چایدار یوزة آبخیز تأثیرگذارند ،مهار کرد.

چررایین طا قرران و میرران طا قرران در یواترری سرردِ
ایدا تده انجام گرفته است .در منهقة مورد مها عه،
به طور کلی ،در منابع معینتی و گروههرا اجتمراعی

 .2روششناسی
منطقة مورد مطالعه

تغییراتی ایجاد تده و همدنین در روستاها یواتی

تهرستان طا قان در  120کیلومتر تماا غربی تهران

جمعیتری ر داده اسرت؛ گفتنری اسرت

و در میان درة بزرگی در کوههرا ا بررز قررار دارد و

یا

یدوداً متنکل از هنتاد روسرتا کوهسرتانی اسرت.

ایجاد آنها داتته است .برا برنامهریرز صرحیو در

طوا جغرافیایی طا قران از ترماا تررق بره جنروب

چنمانداز آیندة منهقه و دسرتیرابی بره چایردار در

جغرافیایی آن در

سد تحوال
ایدا

سد اثر بسیار مهمی در تندید این تغییرا

یوزة آبخیز ،ورور

دارد تحروال

و تغییراتری کره

غرب یدود هنتاد کیلومتر و عر
یدود چانزده کیلومتر است.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی روستاهای مورد مطالعه
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بدین گونه طا قان یدوداً  1400کیلومتر مسایت

نقنهها واقعیت زمینی برا هر دو مقهع زمانی ،این

دارد .سد طا قان سد خاکی با هستة رسی است کره

نقنهها چیکسل به چیکسل با نقنة واقعیرت زمینری بره

در  120کیلومتر ترماا غربری تهرران و در جنروب

منظور بررآورد صرحت مقایسره تردند .نترایج بررا

رتتهکوهها ا برز در درة طا قان قررار گرفتره اسرت.

وریب کاچا تصرویر سراا  87 ،2000درصرد و بررا

ساا  1380تاریخ تروع سراخت سرد اسرت و سراا

ساا  89 ،2007درصد گزارش ترد کره ننراندهنردة

 1385تاریخ خاتمة آن است .هردف از ایردا

ایرن

سد تأمین آب کنراورز دترت قرزوین ،ترأمین آب
ترب تهرها تهران و کرج ،تغذیة مصنوعی دترت

صحت بسیار زیاد طبقهبند است.

محاسبة نرخ تاییرام کاربری اراضی در ی

قزوین و کنترا سیالبها فصرلی رودخانرة طا قران

یک دورة هفتساله

است  .]22منهقة مورد مها عه ،که در این تهرسرتان

برا محاسبة نر تغییرا

واقع است ،تامل  10روستا در اطراف دریاچرة سرد

استفاده تد.

است؛ روستاها سوهان ،دنبلید ،آردکان ،آرمرو

در

S1  S2 n1
)
S1

() 1

دهستان چایین طا قان و روستاها میرراش ،باریکران،

که  tنر تغییرا

فنند  ،زیدتت ،سنگبان و کماکان در دهستان میران

در ساا ،1379

طا قان واقع تدهانرد .مسرایت منهقرة مرورد مها عره

دورة مورد نظر است.

 13033/36هکتار است.

کراربر از رابهرة ]11 1

کاربر اراوی،
S2

S1

t  (1 

سرهو اراوری

سهو اراوی در سراا  1386و n

محاسبة ضریب رشد جمعیت ساکن و جمعیت فصدلی

روش تحقیق

هر روستا در ی یک دورة هفتساله

استخراج نقشههای تاییر کداربری در سدالهدای 1379

دادهها جمعیتی الزم بررا محاسربة ورریب رترد

(قبل ا احداث سد) و ( 1386بعد ا احداث سد)

جمعیت در هر روستا بر چایرة اطالعرا ِ مرکرز آمرار

کاربر اراوی در یوزه ،از

ایران در دههها مختلف تهیه ترده اسرت .برر چایرة

به منظور بررسی تغییرا

تصاویر ماهوارها استفاده ترد .از آنجرا کره بررسری

فرموا  2نرر رترد جمعیرت در هرر سرامان عرفری

تغییرا

مربوط بره دو مقهرع زمرانی اسرت ،تصراویر

ماهوارة ندست  TMبا قدر

تفکیک مناسب در یک

بازة زمانی هفتسا ه تهیه تد .تصویر اوا مربروط بره
 15( 2000مرداد  )1379و تصویر دوم مربوط

 5او
به  8او

 18( 2007مرداد  )1386است.

به کمک دستگاه  ،GPSدو درصد منهقه به منظور
تهیة نقنة واقعیت زمینی برداتت ترد .چرا از تهیرة

روستایی محاسبه تد.
()2

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

که  Pt2جمعیت در تاریخ دوم و  Pt1جمعیت در تاریخ
اوا و  Rتاخص رتد جمعیت و  Tتعداد سرااهرا
بین  t1و  t2است.
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 .3نتایج

است؛ در یا یکه در سایر روستاها با کراهش مواجره

با توجه به جدوا  ،1که جمعیرت سراکن روسرتاها

بوده است.

مورد مها عه را ننان میدهد ،منخص مریترود کره

همدنین ،کاربر اراوی مرتعی در همة روستاها

روند رتد جمعیت در همة این روستاها منفی بوده و

کاهش یافته است؛ به طور که بینرترین کراهش در

بعد از روستا کماکان ،کره بره علرت قرارگررفتن در

روستاها زیدتت ،آردکان و کماکان بوده اسرت؛ در

مخزن سد جمعیت آن تخلیه تده است و نرر رترد

خصوص اراوی رهاتده نیز در همة روستاها کراهش

آن  -1است ،روستاها سوهان و آردکان بهترتیب برا

ننان داده ترده؛ بینرترین میرزان کراهش اراوری در

 -0/79و  -0/22بینررترین کرراهش نررر جمعیررت را

روستا باریکان بوده است .در روستا کماکران نیرز

دارند و کمترین کراهش نرر جمعیرت بره روسرتا

علتِ افزایش سهو اراوی رهاتده به سرببِ زیررآب

میراش با نر  -0/022مربوط میتود.

رفتن این روستا بوده است.

با مقایسة ایرن نترایج برا نرر تغییررا

ستون کاربر اراوی مسکونی ننان میدهرد کره

کراربر

اراوی ،که در جدوا  1آمده است ،مناهده مریترود

در همة این روستاها افرزایش ایرن اراوری چنرمگیر

در

است؛ بینترین افزایش اراوری مسرکونی متعلرد بره

که بینترین میزان کاهش اراوی زارعری و باغرا

روستا زیدتت است.

روستاها سوهان ،میراش ،فنرند و باریکران بروده

جدول  .1نرخ تغییرات کاربری و نرخ رشد جمعیت (خانوار) ساکنان دائم در روستاهای مورد مطالعه طی سالهای 1379
(قبل از احداث سد) و ( 1386پس از احداث سد)

نر تغییرا

نام
روستا

کاربر اراوی

وریب رتد جمعیت
در بازة زمانی  1379ر 1386

اراوی کناورز باغی

اراوی مرتعی

اراوی رهاتده

اراوی مسکونی

-0/29

-0/22

-0/041

+0/072

-0/097

آردکان

-0/0159

-0/79

-0/0168

+0/066

-0/22

سوهان

+0/062

-0/086

-0/0038

+0/04

-0/79

دنبلید

-0/137

-0/022

-0/0038

+0/027

-0/086

میراش

+0/0629

-0/049

-0/022

+0/031

-0/022

فنند

+0/019

-0/050

-0/00125

+0/054

-0/049

سنگبان

-0/038

-0/080

-0/038

+0/027

-0/050

زیدتت

-0/069

-1

-0/0122

+0/35

-0/080

باریکان

+0/051

-0/071

-0/067

+0/021

-1

کماکان

-0/27

-0/14

+0/105

0

-0/071

آرمو
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جدول  .2نرخ تغییرات کاربری اراضی و نرخ رشد جمعیت فصلی (خانوار) در روستاهای مورد مطالعه طی سالهای 1379
(قبل از احداث سد) و ( 1386پس از احداث سد)

نر تغییرا

نام
روستا
آرمو

باغا

مرتع

-0/29

-0/04

کاربر اراوی
اراوی

اراوی

رهاتده

مسکونی

وریب رتد جمعیت در

وریب رتد جمعیت در

بازة زمانی  1345ر 1375

بازة زمانی  1375ر 1390

-0/041

+0/072

-0/022

0/108

آردکان

-0/0159 -0/0159

-0/0168

+0/066

-0/021

0/098

سوهان

+0/062

-0/0038

-0/0038

+0/04

-0/021

0/14

دنبلید

-0/137

-0/0026

-0/0038

+0/027

-0/031

0/14

میراش

-0/0071 +0/0629

-0/022

+0/031

-0/005

0/12

فنند

+0/019

-0/0078

-0/00125

+0/054

-0/013

0/10

سنگبان

-0/038

-0/048

-0/038

+0/027

-0/013

0/11

زیدتت

-0/069

-0/105

-0/0122

+0/35

-0/002

0/035

باریکان

+0/051

-0/0079

-0/067

+0/021

-1

-1

کماکان

-0/27

-0/14

+0/105

0

0

-1

جدوا  2روند نر رتد جمعیت فصلی را در دو
سد ،یعنی در طی سااهرا

بازة زمانی قبل از ایدا

 1345تا  ،1375و بعد از ایدا

سرد ،یعنری در برازة

زمررانی  1375تررا  ،1390و رونررد تغییرررا
اراوی را در سااها ( 1379قبل از ایردا
( 1386چا از ایدا

کرراربر

طبیعی مکمل یکدیگرند و تافتة جدا بافته از یکردیگر
نیستند .مادامی که در یک سیستم طبیعی تغییراتری ،از
قبیل تغییرِ کاربر اراوی ،اتفاق مریافترد ،مریتوانرد
سیستم انسانی و فاکتورهرا مررتبط برا آن را تحرت

سرد) و

تأثیر قرار دهرد  .]20 ،4تغییرر کراربر اراوری نیرز

سد) طا قان ننان میدهرد .برا

میتواند تحت ترأثیر برنامرههرا توسرعها در یرک

مناهدة ایرن نترایج منرخص مریترود کره در همرة

منهقه ایجاد تود .یکی از این برنامهها سدساز برا

روستاها قبل از ایدا

سد جمعیت در یراا کراهش

اهداف مختلفی از جمله تأمین آب ترب است .منهقة

بوده است ،اما با ایدا

سد در منهقه و روندگررفتن

طا قان نیز از این قوانین مستثنا نیست؛ به طرور کره

صنعت گردتگر جمعیت افزایش یافته و روند نر

ایدا

جمعیت مثبت تده است.

انسانی منهقه تده و آثار آن در روسرتاها یواتری

 .4بحث و نتیجهگیری
همان طور که چریشترر بیران ترد ،سیسرتم انسرانی و

سد طا قان سبب تغییراتی در سیستم طبیعی و

سد بینتر منهود است .در تحقیقری دیگرر در همرین
منهقه ننران داده ترد کره افرزایش قیمرت زمرین برا
تغییرا

کاربر اراوی رابهة منهقی دارد و افرزایش
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قیمت زمین سبب تخریب مراتع یواتی سرد طا قران

زادگاه خود برا تعهیال

تده است؛ بدین ترتیب ،میتواند چایردار منهقره را

تغییر کاربر زمینها زراعی و مراتع ،که ما رک آن

تحت ترأثیر قررار دهرد  .]18از سرو

در درازمد

آخر هفتره تردهانرد و برا

بودهاند ،به اراوی مسرکونی از وسرعت ایرن اراوری

دیگر ،برا دستیابی به چایدار در یوزة آبخیز نیاز

کاستهاند  .]19در چژوهش یاور نیز مناهده تد که

است تا ترایط اکو وژیکی و انسرانی تحلیرل ترود و

در همررة روسررتاها مررورد مها عرره میررزان تغییرررا

بتوان وقایعِ منهقره را برا درکری صرحیو بره تصرویر

کاربر اراوی در مناطد مرتعی بسریار کراهش یافتره

کناند .جمعیت طا قان ،در طری سرااهرا  1345ترا

است .کاهش کاربر اراوی مرتعری در منهقره و ،در

 ،1375مانند سایر منراطد روسرتایی کنرور ،در یراا

عین یاا ،افزایش کاربر مسکونی در همة روسرتاها

کاهش بوده است؛ نر رتد منهقه منفی بروده و ایرن

و افررزایش کرراربر باغررا

و کنرراورز در اغلررب

منهقه رو به قهقرا و چرارفرت بروده اسرت و بینرترِ

روستاها به این سبب است که با هجوم گردترگران و

مردم ،با مهاجر کردن از منهقه به ترهرها مجراور،

خریداران زمین و ،در نتیجة آن ،قیمتیافتنِ زمینها

طا قان را تر

کردهاند .اما ،در طی سااها  1375تا

منهقة طا قان  ،]18خریداران زمرین و زمرینخرواران

سرد اسرت ،برر رترد

به تصایب زمینها مرتعی و ساختوساز در آنهرا

 ،1390که مصادف برا ایردا

جمعیت طا قان افزوده تده است.
برخی تحقیقا

اقدام کردهاند  .]8در تحقید دیگر  ،در منهقة براال

ننان میدهنرد کره رونرد رترد

جمعیت تا ساا  1385در کلیرة روسرتاها منفری بروده
است؛ بر چایة تحقیقا

طا قان ،منخص تد که بینترین تغییرا
تغییرا

مربروط بره

مرتع به اراوی رهاتده بروده اسرت  .]5در

اخیر در منهقرة طا قران د یرل

این میان ،روستا کماکان در اثرِ آبگیر سد بره زیرر

روسرتائیان بره ترهرها ِ

آب رفته اسرت و ،در نتیجره ،بینرتر اراوری آن ،کره

بزر ِ اطراف ،مانند کرج و تهران ،بوده اسرت ،5 ،2

مرتعی بودهاند ،از بین رفتهاند و این روسرتا بینرترین

 .]6در یا ی که در تحقیقی دیگر مناهده ترد کره از

کرراهش اراورری مرتعرری را داتررته اسررت .و روسررتا

ساا  1385به بعد رتد جمعیت چنمگیر بوده است؛

زیدتت ،به علت قرارگرفتن در مسیر ورود طا قان،

نتایج این چژوهش نیز ننان مریدهرد کره نرر رترد

بینترین افزایش قیمت زمرین و ،در نتیجره ،بینرترین

جمعیت در طی سااها  1345تا  ،1375یعنی چریش

تغییر کاربر ِ اراوری مرتعری بره مسرکونی را داترته

اصلی این موووع مهاجر

از ایدا

سد ،منفی و جمعیت در یاا کاهش بروده

است .]19

راجع به نر تغییرا

در چژوهنی در منهقرة طا قران ،طری سرااهرا
 1365تا  ،1375ننان داده تد که قبل از ایدا

است.
کاربر اراوی رهاتده نیز

میتوان اینگونه بیان کرد که نرر تغییررا

کراربر

سرد

اراوی رهاتده در همة روستاها مورد مها عه ،بهجز

روند کلی تغییر کاربر به سمت رهاتدن زمینهرا و

کماکان ،کره برا نرر  0/105افرزایش یافتره ،در بقیرة

تبدیل مزارع به مراتع بوده است  .]21 ،19اما ،چا از

روستاها روند نزو ی داتته اسرت؛ بره طرور کره در

ایدا

سد طا قان ،مردم بومی خواستار بازگنت بره

روسررتا باریکرران بینررترین کرراهش نررر تغییرررا

775

تحلیل آثار توسعه بر تغییرات کاربری اراةی و تغییرات همعیتی ...

کاربر اراوی رهاتده مناهده می تود و روستاها

آن است؛ بدین نحو که در این منهقه با ایردا

آرمو  ،سنگبان ،میراش ،آردکان ،زیدتت ،سروهان و

زمین ارزش یافتره اسرت و زمرینهرایی کره چریش از

دنبلیررد در ردههررا بعررد قرررار دارنررد و روسررتا
فنند

کمترین کاهشِ تغییررا

کراربر اراوری را

داتته است.

ایدا

سرد

سد مرتعی یا دیمزار بودند و در منهقه بردون

استفاده رها تده بودند با ایدا

سد و بهوجودآمردن

منظرة بدیع دریاچة سد و توریستیتدن منهقره و ،در

بر اساس نتایجِ چژوهنی منخص تد کره سرهو
اراوی باغی و زراعی در منهقة میان طا قران در طری

نتیجه ،هجروم گردترگران بره منهقره ،ارزش یافتره و
برا ساخت ویال و خانه تغییر کاربر دادهاند.

سااها  1379تا  1385به میزان  25/4درصد افزایش

نر تغییر کاربر اراوی به اراوی مسرکونی در

یافته است .این موووع نناندهنردة آن اسرت کره در

روستا زیدتت بسریار افرزایش یافتره و نرر آن در

این منهقه ،به د یل اینکره بره ویالسراز بینرتر نیراز

یرردود  0/35اسررت .افررزایشِ میررزان تغییررر کرراربر

بوده ،ساکنان این منهقه بینترِ دیمزارها و مراتع را بره

مسکونی در روستا زیدتت بدین سربب اسرت کره

باغ تبدیل کردهاند تا در آینده با تغییر کاربر به ویرال

این روستا در دسترستررین روستاسرت و در ورود

تبدیل توند  .]19در چژوهش یاور نیز این موووع

تهرستان طا قان قرار گرفته است .نیز این روستا هرم

در روستاها مورد بررسی صادق است؛ به طور که

به جاده و مسیر دسترسی نزدیک است هم در سرایل

در روستاها سوهان ،میراش ،فنرند و باریکران از

دریاچة سد قرار گرفته است .نرر تغییررا

کراربر

سهو اراوی مرتعی کاسته تده و برر سرهو اراوری

اراوی در سایر روستاها برهترتیرب عبرار

اسرت از:

زراعی و باغها افزوده تده است .این نتایج یراکی از

آرمو  ،آردکان ،فنرند  ،سروهان ،میرراش ،دنبلیرد،

آن است که در این روستاها نیز در آیندها نهچنردان

سنگبان و باریکان .در این میران ،روسرتاها دنبلیرد،

دور به ویالساز بینتر اقدام خواهد تد.

سنگبان و باریکان فاصلة بسیار زیاد با دریاچة سرد

بازدهی چایین فعا یتهرا کنراورز و افرزایش
روند مهراجر

موجرب ایجراد بازارهرا غیررسرمی

دارند یا مسیر دسترسی به این روستاها صرعبا عبرور
است.

مسکن و تغییر کاربر اراوی تده اسرت .در نتیجره،

در چژوهنی بیان تد که کاربر ِ مسکونیِ اراوی

بسیار از کناورزان اراوی خود را با قیمرت بسریار

در منهقة طا قان افزایشِ  198درصرد داترته اسرت

زیاد فروختهانرد و عرصرههرا تو یرد بره وایردها

 .]19به طور کلی ،مناهده میتود که بینترین میزان

مسکونی تبدیل تده است.

تغییر کاربر اراوری مربروط مریترود بره روسرتا

در خصوص تغییر نر کاربر اراوی مسرکونی

زیدتت .این روستا برا نرر تغییرر کراربر  0/35در

در این منهقه گفتنی است که در همرة روسرتاها ایرن

اراوی مسکونی روند افزاینی و برا نرر  -0/105در

نر کاربر اراوی مسرکونی صرعود بروده اسرت؛

تغییر کاربر اراوی مرتعی روند کاهنی داتته است.

افزایش جمعیت در منهقة طا قان ،بره سرببِ ایردا
سد ،و قیمتیافتن زمین در این منهقه از جمله دالیل

به طور کلی ،میتوان بیان کرد که ،طی سااهرا
چیش از ایدا

سد طا قان ،منهقة طا قران نیرز ماننرد
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سایر مناطد کنور با کاهش جمعیت همراه بوده است

در یاا افزایش و بهبود بودند ،چرا از ایردا

و ،در چیِ این کاهش جمعیت ،میرزان اراوری مرتعری

کاهش یافتهاند و کاربر ِ مسکونیِ اراوری در منهقره

نیز در یاا کاهش بوده است .اما ،چا از ایدا
طا قان در منهقه تغییرا

سد

بسریار در ایرن رونرد ر

داده است؛ به طور که ،با ایدا

سد و ارزش یافتن

سرد

افزایش یافته است.
با توجه به نتایج برهدسرتآمرده در ایرن تحقیرد
ورررور

دارد برنامررهریررزان و سیاسررتگررذاران برره

زمین در منهقه ،جمعیت فصلی افزایش یافتره اسرت؛

چیامدها اجتماعی ایدا

در یا ی که جمعیت ساکن همدنان روند نزو ی دارد

کنند و ،چریش از ایجراد آن ،بررا جلروگیر از زواا

و نوع کاربر بسیار از اراوریِ منهقره تغییرر یافتره

اجتماعی و اکو وژیکی در منهقه برنامهریز کنند.

است :اراوی مرتعی و دیم ،که چیش از ایردا

سرد

سد در هرر منهقره توجره
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... تحلیل آثار توسعه بر تغییرات کاربری اراةی و تغییرات همعیتی
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