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تحلیل نیروهای انسانی محرک در تغییرات کاربری اراضی و
مصادیق زمینخواری با استفاده از نقشههای پوششی و تصاویر ماهوارهای
(منطقۀ مورد مطالعه :زیر حوزۀ بابلکرود)
 محمد عموزاد مهدیرجی؛ دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
 دکتر غالمعلی جاللی؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
 دکتر مهدی قربانی*؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.

 دکتر عباس علیپور؛ استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ،ساری ،ایران.
 دکتر محمد حسین پاپلی یزدی؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران.
چکیده
جنگلهاي شمال کشور در طی سنوات گذشته بهدلیل دسترسی آسان ،افزایش جمعیت و غیره توسط دخالتهاي انسانی مورد تعرض
قرار گرفته است .بررسی تغییرات کاربري یکی از روشهاي اساسی در مدیریت و ارزیابی منابع طبیعی میباشد .تحقیق حاضر ،در زیر
حوزۀ بابلکرود به م ساحت  14896هکتار اجرا شد .جمعیت منطقه شامل رو ستاها ،آباديهاي کوچک و برزگ بهمیزان  1521خانوار
میبا شند .در این تحقیق نق شههاي  3دوره سالهاي  1373 – 1345و  ،1383بدواً تو سط نرم افزار  Micro stationتبدیالت الزم و
نیز موزائیکساازي نقشاههاي مذکور تهیه و بعد از برش مرز حوزه ،پردازش آنها در محیط نرم افزار  AutoCADانجام شاد .تاااویر
ماهوارهاي  land satمربوط به  2013پس از اصااالا انجام مراحل وئورفرنس کردن در نرمافزار  Erdasبه محیط نرمافزار  Arc GISو
 Auto CADوارد و الیههاي مربوطه از آن استخراج گردید .سپس روند تغییرات کاربري اراضی و ماادیق زمینخواري اراضی ملی از
طریق تغییر م ساحت ارا ضی زراعی ،اماکن م سکونی و گاو سراهاي جدید ،احداث جادۀ د ستر سی ،در هر دوره مورد برر سی و مقای سه
قرار گرفت .نتایج به د ست آمدۀ تحقیق ن شان میدهد در دورۀ اول سال  1345الی  73بی شترین تغییر کاربري شامل تبدیل عر صۀ
جنگل و مرتع به اراضاای زراعی اساات  .با توجه به نتایج حاصاال تغییرات کاربري در طول دورۀ  47ساااله  1345الی  1392سااطحی
بهمیزان  413هکتار ،حدوداً معادل  3درصااد ،از اراضاای جنگلی و مرتعی به دیگر کاربريها تبدیل شاادند ،در نتیجه نرخ تغییر کاربري
طی این دوره  8/8هکتار در سال بدست آمد .نرخ تغییرات تعداد واحد دامداري و دیگر اماکن در جنگل  9واحد در سال بود.
کلید واژگان :تااویر ماهوارهاي ،جنگل و مرتع ،حوزۀ بابلکرود ،زمینخواري ،نرخ تغییرات کاربري اراضی ،نقشۀ پوششی
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 .1مقدمه
برر سی آماري ن شان میدهد که از سال  ( 1342سال
ملی شدن جنگلها و مراتع)  1/4میلیون هکتار از سطح
جنگلهاي شااامال کشاااور کاساااته شاااده که به نظر
کار شنا سان وجود بیش از  3195آبادي با جمعیتی بالغ بر
 464500نفر که با در اختیار داشااتن  5797000واحد
دامی در قالب  33107واحد دامداري در داخل و حاشاایه
جن گل ها ز ندگی میکن ند ،تا حدود ز یادي با عث این
کاهش سااطح بوده اساات ] .[6در پژوهشاای آمار تعداد
آباديها و رو ستاهاي داخل و حا شیۀ جنگلهاي شمال
کشااور بهمیزان  3195عدد بدساات آمد که این آمار در
محدودۀ جنگلهاي اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري
منطقۀ ساااري  932آبادي بوده اساات ] .[15در پژوهش
م شابه ر شد شتابان جمعیت و به تبع آن نیاز به م سکن و
ساخت و سازهاي بی شتر نیاز به ارا ضی جدید را بهدنبال
دا شته ا ست .حل این مع ضل در برخی از موارد از طریق
تغییرکاربري ارا ضی مجاور و به تعبیر دیگر بلعیدن ارا ضی
پیرامون و تبدیل آنها به کاربري م سکونی انجام پذیرفته
ا ست ] .[28تحقیقات انجام شده در همین ارتباط تو سط
] [9ن شان داد که تحت تأثیر عوامل مختلفی پدیدۀ تغییر
کاربري ارا ضی شکل گرفته ا ست؛ به طور مثال در ارا ضی
رها شاااده ،ساااطوحی از مراتع به مناطق مساااکونی و
ویالسازي تبدیل شدهاند .رها کردن زمینها در نواحی کم
بازده ،مهمترین عامل در تغییر کاربري اراضای در بیشاتر
جامعههاي صاانعتی و به طور فزاینده ،در کشااورهاي در
حال گسترش میباشد .با بررسی عکسهاي هوایی که طی
ساااال هاي  1334الی  1348انجام گرفت ،علت اصااالی
کاهش سااطح جنگل تبدیل جنگل به اراضاای کشاااورزي
مسااائل اجتماعی و قانون ملی شاادن جنگلها در سااال
 1341دان ستند ] .[25برا ساس آمار منت شر شده از سوي
ساااازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري کشاااور ،ساااطح
جنگلهاي شمال در فاصلۀ سالهاي  1334الی  1346در
حدود  5درصد و در فاصلۀ سالهاي  1346الی  1373در
حدود  7درصااد کاهش یافته اساات ] .[23طی سااالهاي

 1354تا  1369بیشااترین تغییر کاربري شااامل تبدیل
مراتع با پوشش نیمه انبوه به دیمزارها و اراضی زراعی آبی
و در درجۀ دوم تبدیل این مراتع به مراتع تخریب یافته با
پو شش پراکنده ا ست .در طی سالهاي  1369تا 1381
بی شترین تغییر کاربري در مراتع تنک و ارا ضی با پو شش
پراکنده اساات که به همراه بخشاای از مراتع نیمه انبوه به
دیمزارها و زراعت آبی تبدیل شدهاند ].[3
در برر سی دیگري که در منطقۀ طالقان صورت گرفت
محقق عنوان میکند که عامل جمعیت به عنوان یکی از
عوامل مؤثر بر روند تغییر کاربري نقش غیرقابل انکاري
براین روند دارد ] .[10همچنین نتایج ساااایر مطالعات در
این منطقه حاکی از آن اساات که در این مناطق از طریق:
ویالسااازي ،جادهسااازي روسااتایی ،تعریض جادۀ اصاالی
آسااا تارا -اردب یل ،افزایش ت عداد مراکز خد ماتی نظیر
قهوهخانه ،عسااال فروشااای ،رساااتورانهاي بین راهی،
سوپرمارکتها ،خانههاي بهداشت ،دبستان ،حضور دائمی
اوروانس ،پای گاه راهن مایی و ران ندگی ،تأمین نور جادۀ
اصاالی ،تغییر کاربري صااورت گرفته اساات ] .[13در ادامه
مطالعۀ دیگري که در راستاي تهیۀ نقشۀ جنگل و بررسی
تغییرات گ سترۀ جنگل با ا ستفاده از ت ااویر ماهوارهاي و
عکسهاي هوایی و با استفاده از تااویر سنجنده ETM+
و  TMبه ترتیب مربوط به ساااالهاي  91 19و 2000
میالدي انجام شده ،صورت گرفته است ،به خوبی نمایانگر
تغییرات سطح تودههاي جنگلی جلگهاي غرب گیالن است
] .[11همچنین طی بررسااای دیگري در منطقۀ کردکوي
طبقهبندي با دو طبقۀ جنگل و غیرجنگل انجام گرفت و با
اسااات فاده از تااااااویر  IRS-1Cو فتوموزای یک رقومی
عکس هاي هوایی ساااال  1373تغییرات جن گل در این
منطقه برر سی شد ] .[21بر این ا ساس در دهههاي اخیر
دادههاي سنجش از دور به طور وسیعی براي فراهم کردن
اطال عات کاربري پوشاااش زمین مان ند کاهش ساااطح
جنگلها ،نرخ شهري شدن و شدت فعالیتهاي کشاورزي
و سایر تغییرات ان سان ساخت مورد ا ستفاده قرار گرفتهاند
] .[2تااااویر ماهوارهاي به طور وساایعی براي فرآیندهاي
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طبقهبندي ،به ویژه در تهیۀ نق شههاي کاربري پو شش و
ک شف شرایط پو شش زمین به کار گرفته شدهاند اهمیت
اطالعات دقیق و به روز از وضعیت ،وسعت منابع طبیعی و
تغییرات زمانی آنها به خاوص با رشد سریع جمعیت در
حال افزایش اسااات ] 4و  .[18در تحقیقی که در مراتع
فریدونشااهر انجام گرفت نتیجهگیري شااد به دلیل رشااد

پرورش انواع ماهی نمود مییابد ].[29
مسائلۀ اسااسای این اسات که برخالف سارمایهداري
بهرهبري (تعلیف دام ،تأمین ساااوخت و تغییر کاربري به
کشااورزي) که تنها به منابع طبیعی موجود در حوزههاي
آبخیز شمال براي انجام فعالیتهاي اقت اادي خود چ شم
داشاااته اسااات ،جریان نو ظهور سااارمایهداري اراضااای

روزافزون جمع یت کشااااورزي و کمبود زمین هاي زراعی
فرآیند تغییر و تبدیل ارا ضی مرتعی به ارا ضی ک شاورزي
آبی و دیم در 3دهۀ اخیرآغاز شده و ادامه دارد بهطوريکه

"زمینخواري" تماام مناابع محیطی از جملاه اراضااای
جنگلی و مرتعی ،رودخانهها ،معادن شن و ماسه ،اراضی با
چ شم اندازهاي زیبا را هم مورد هجوم قرار خواهد داد .به

درحدود  15درصااد از اراضاای مرتعی منطقه در  30سااال
گذشته مورد تغییر کاربري قرار گرفته است ].[7
در جنوب آفری قا ،زمینخواري به روش هاي مختلف:
اجااارۀ گساااتردۀ زمین ،فروش زمینهاااي دولتی بااه

همین خاطر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تشدید عملکرد
این نوع خاص از سرمایهداري و ظرفیتها و پتان سیلهاي
کشاااور براي مقابله ،کنترل و مهار آن بهعنوان چالش
ا سا سی سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري ک شور در

شااار کت هاي خارجی یا فروش زمین در مق یاس بزرگ،
تول ید مواد غذایی ،بحران هاي مت عدد ج هانی ،توسااا عۀ
گردشگري ،تولید سوختهاي زیستی ،براي تجاري سازي،
اساااتفادۀ کشااااورزي و خرید زمین افراد فقیر توساااط
سرمایهگذاران برزگ شتاب گرفته ا ست ] .[14از عوامل
دیگري که باعث تغییر کاربري میشااود ،شااامل مواردي
ا ست که به صورت غیرم ستقیم این ارا ضی را تحت تأثیر
قرار میده ند .بهعنوان م ثال کمبود قوانین و ضاااعف
سااااختاري و نهادي در هماهنگی فعالیتهاي مرتبط با
مدیریت پایداري ساارزمین ] .[8زمینخواري در آمریکاي
التین و کارائیب به صورت  4مکانی سم اتفاق میافتد :الف)
فعال یت هاي مربوط به امن یت غذایی .ب) ساااوداگري و
فعالیت اقتاادي درباره تأمین سوخت و انروي .ج) استراتژ
يهاي کاهش تغییرات اقلیمی .ا) تقاضاااهاي مربوط به
ای جاد مراکز جد ید سااار ما یه گذاري ج هانی ] [26در
برر سیهاي انجام گرفته نتایج ن شان داده که زمینخواري
در قالب تقاضاهایی همانند :زمین براي تولیدات بیولوویک،
انروي زی ستی و بیومتریال ،تولید مح اوالت ک شاورزي و
مواد غذاي ،فیبر ،سوخت ،ساخت و ساز و اماکن مسکونی،
افزایش جمعیت و نیازهاي آنها از جمله خانوارهاي فقیر،
تأمین آب کشااااورزي و شااارب و پرووههاي تولیدي مثل

طول سالهاي آتی از ضروریات ا سا سی میبا شد .در این
راسااتا تشااخی موقعیت مکانی و تعیین نرخ تغییرات
گساااترۀ جنگل در هر منطقهاي می تواند به وضاااعیت
جنگلها در گذشته و برنامهریزي آیندۀ آنها کمک زیادي
نماید .به همین منظور براي برر سی میزان تغییرات سطح
جنگل و مرتع در طی سالهاي  1345و  1373و 1383
و  1392و تعیین میزان نرخ تغییرات آن ها در دوره هاي
زمانی پیش گفته ،پژوهش حا ضر در زیر حوزۀ بابلکرود ،به
مساحتی حدود  14896هکتار انجام گرفت.

 .2روش شناسی
 .1.2موقعیت منطقۀ مورد مطالعه
زیر حوزۀ بابلکرود بهعنوان یکی از زیر حوزههاي آبخیز
بابلرود و حوضۀ آبخیز  57شمال کشور میباشد .مساحت
کل آن  14896هکتار ( شامل  6سري جنگل به م ساحت
کل  11096هکتار و  17سااامان عرفی مرتع به مساااحت
 3800هکتااار) کااه حاادود مختاااااات جغرافیااایی آن
" 52 -38' -30تااا " 52 -47' -48طول شاااار قی و
" 36 -2'-0تا " 36 -13'-30عرض شااامالی نسااابت به
نافالنهار گرینویچ قرار دارد.
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شکل  .1نقشۀ موقعیت منطقۀ تحقیق

از شمال به طرا جنگلداري بابلرود و اراضی کشاورزي
از جنوب به مراتع باالدساات منطقۀ آالشاات ،از شاارق به
طرا جنگلداري ا سکلیمرود و از غرب به جنگلهاي حوزۀ
شرق هراز محدود میگردد .حداقل ارتفاع از سطح دریاي
آزاد حدود 250متر مربوط به جنگلهاي پایین دسااات و
حداکثر آن  3301متر مربوط به مراتع باالد ست میبا شد.
از لحاظ جمعیت ،ت عداد  13روساااتاي باالي  20خانوار،
تعداد  18آبادي و مناطق کوچک پراکنده زیر  20خانوار
در منط قه وجود دارد ،عالوه بر آن در حدود  71دا مدار
بهشااکل تک خانوار در جنگل مسااتقر هسااتند ،در نتیجه
جمعیت منطقۀ مطالعه جمعاً  1502خانوار میباشد ].[19
منطقۀ مورد مطالعه از نقطه نظر تقساایمات کشااوري جز
فرمانداري هاي شاااهرساااتان بابل و قائمشاااهر و از نظر
استحفاظی جز اداره کلمنابع طبیعی و آبخیزداري استان
مازندران -ساري قرار دارد .حا صل مطالعات کار شنا سان
با نک ج هانی تنظیم و تدوین بر نا مه هایی در خااااوص
کاربري اراضی در قالب ارائۀ طرا مسترپالن بوده است که
در طرا نامبرده شااده ،آبخیز باالدساات سااد البرز به پنج
پهنه یا زون کاربري اراضااای (تنوع زیساااتی ،مرتعداري،
جنگلداري اجتماعی ،جنگلداري نزدیک به طبیعت و زون
چند منظورۀ بخش کشاورزي) تقسیم شد ].[5

 .2.2روش تحقیق
براي انجام تحقیق حا ضر در ابتدا نق شههاي 25000:1
براي  3دوره سااااال هاي  1373 – 1345و  1383ته یه
گردید و جهت پردازش در محیط نرم افزار  AutoCADبدواً
توسط نرم افزار  Micro stationتبدیالت الزم و نیز موزائیک
ساازي نقشاههاي مذکور تهیه و بر اسااس مرز حوزۀ آبخیز
برش داده شااد .عالوه بر آن تااااویر ماهوارهاي land sat

مربوط به  2013دانلود شاده و پس از اصاالا انجام مراحل
وئورفرنس کردن در نرم افزار  Erdasبااه محیط نرم افزار
 Arc GISو  Auto CADوارد و الیه هاي مربوطه (جنگل،
مرتع ،روستا و اراضی زراعی و غیره) از آن استخراج گردید.
کلیۀ مراحل طبقهبندي تاااویر ماهوارهاي بهصااورت کامالً
نظارت شده انجام گرفت .در ادامه روي هم گذاري الیههاي
ایجاد شاده و تعیین میزان تغییرات براي متغیرهاي تحقیق
بخش جنگل و مرتع انجام شد.

 .3نتایج
مسااااحت کاربري جنگل و مرتع و تغییرات آنها در
چهار دوره 1383 ،1373 ،1345و  1392استخراج گردید
به منظور محاسبۀ تغییرات آنها نقشههاي به دست آمده
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از پوشش گیاهی براي سالهاي مختلف مورد مقایسه قرار
گرفتند .نتایج نوع و درصاااد تغییرات کاربري اراضااای در

محدودۀ مورد بررسی در نقشهها و جداولی که ذیالً میآید
درج شده است.

شکل  .2نقشۀ تغییرات مساحت اماکن مسکونی و زراعی واقع در طی چهار دورۀ  83-73-1345و 92

با مشااهدۀ شاکل  2میتوان نقشاۀ تغییرات مسااحت
اماکن مسکونی و زراعی را بررسی نمود ،که در آن تغییرات

چهار دورۀ تحقیق حاضااار با رن هاي متفاوت مشاااخ
شده است.

جدول  .1تغییرات مساحت ،عرصه جنگل و مرتع به اماکن مسکونی و اراضی زراعی در سالهای  83-73-1345و 92

ردیف

سالهاي
بررسی

1

1345

2

1373

3

1383

4

1392

5

تغییرات کل
دوره

عناوین کاربري

مساحت
(هکتار)

اماکن مسکونی و اراضی زراعی جنگل
اماکن مسکونی و اراضی زراعی مرتع
اماکن مسکونی و اراضی زراعی جنگل
اماکن مسکونی و اراضی زراعی مرتع
اماکن مسکونی و اراضی زراعی جنگل
اماکن مسکونی و اراضی زراعی مرتع
اماکن مسکونی و اراضی زراعی جنگل
اماکن مسکونی و اراضی زراعی مرتع
اماکن مسکونی و اراضی زراعی جنگل
اماکن مسکونی و اراضی زراعی مرتع

میزان تغییرات نسبت به دورۀ قبل
سطح
تغییرات

نرخ تغییرات

درصد تغییرات

868
34
1038
57
1205
66
1265
68
-

-

-

-

+170
+23
+167
+9
+60
+2
+397

6
0/8
16/7
0/9
6/6
0/2
8/4

19
68
16
16
5
3
45

-

+34

0/7

100
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با مالحظه اطالعات مندرج در جدول  1ن شان میدهد
که بیشترین افزایش سطح اماکن مسکونی و اراضی زراعی
در دورۀ دوم ساااال هاي  1373الی  1383بوده اسااات.

همچنین نرخ تغییرات سااااالنه در طول دورۀ  47ساااال
بخش جنگل  8.4هکتار و در بخش مرتع  7هکتار بهدست
آمد.

شکل  .3نقشۀ تغییرات طول جاده واقع در عرصۀ جنگل و مرتع در طی چهار دورۀ  83-73-1345و 92

نقشۀ تغییرات طول جاده واقع در عرصۀ جنگل و مرتع
در طی چهار دورۀ تحقیق در شااکل  3نمایش داده شااده
اسااات .جهت مشااااهده تغییرات و مقایساااه با دورۀ قبل

جاده ها با چهار رن متفاوت براي هر دوره قابل مالحظه
میباشاااد .براي بررسااای دقیقتر نتایج تغییرات جاده در
جدول  2درج شده است.

جدول  .2تغییرات کاربری و مصادیق زمین خواری ،عرصۀ جنگل و مرتع به جاده در سالهای  83-73-1345و 92

ردیف

سالهاي
بررسی

1

1345

2

1373

3

1383

4

1392

5

تغییرات
کل دوره

میزان تغییرات نسبت به دورۀ قبل
عناوین کاربري

مساحت (هکتار)

جادۀ دسترسی جنگل به عرض  6متر
جادۀ دسترسی مرتع به عرض  6متر
جادۀ دسترسی جنگل به عرض  6متر
جادۀ دسترسی مرتع به عرض  6متر
جادۀ دسترسی جنگل به عرض  6متر
جادۀ دسترسی مرتع به عرض  6متر
جادۀ دسترسی جنگل به عرض  6متر
جادۀ دسترسی مرتع به عرض  6متر
جادۀ دسترسی جنگل به عرض  6متر
جادۀ دسترسی مرتع به عرض  6متر

سطح
تغییرات

نرخ
تغییرات

درصد
تغییرات

67
17
73
40
82
46
97
53
-

+6
+23
+9
+6
+15
+7
+30

0/3
0/8
0/9
0/6
1/6
0/8
0/6

9
35
12
15
18
15
45

-

+36

0/8

212
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نتایج حاصااال از تغییرات کاربري و مااااادیق زمین
خواري ،عرصااۀ جنگل و مرتع به جاده در طی دورۀ زمانی
 1345الی  1373در جدول  2قابل مالحظه می باشاااد.
جادههاي موجود در منطقه بهعنوان جادۀ بین رو ستایی و
ارتباط با شهر تو سط ارگانهاي ذیربط احداث گردیدهاند.
در جنگلهاي منطقۀ یک جادۀ محوري اصااالی آسااافالته

خااااوص مباحث ای جاد جاده هاي جدید و تأثیر آن در
کاهش ساااطوا جنگل با در نظر گرفتن این موضاااوع که
جاده هاي درجه یک منط قه با ل حاظ نمودن ترانشاااه و
حاشیه تا  10متر عرض داشتهاند ولی متوسط عرض دیگر
جاده ها در حدود  3متر برآورد شاااده اسااات در نتیجه
متو سط عرض جادهها در این تحقیق  6متر در نظر گرفته

وجود دارد که روسااتاهاي متعدد را به شااهرهاي همجوار
متال می سازد .طول کل این شاخه حدود  19/3کیلومتر
اساات .بر اساااس بررساای عملکرد گذشااته تا بهحال هیچ

شاااد و با توجه به طول آن تبدیل به مسااااحت در واحد
هکتار گردید ،که نتایج آن در جدول  2درج شده است.
نرخ افزایش طول جاده در طول دورۀ  47ساااا له در

طرا جنگلداري در این مناطق به اجرا در نیامده ا ست اما
اهالی و دامداران م ستقر در این عر صهها بدون مجوز ادارۀ
منابع طبیعی با انشااعاب از جادههاي آساافالته و شااوسااه
موجود و احداث جادههاي دسااترساای شاارایط الزم جهت

بخش جن گل بهمیزان یک کیلومتر و در بخش مرتع 1/3
کیلومتر در سال بهد ست آمد .براي تعیین مرز بین عر صۀ
جن گل و مرتع نقشااااۀ هر دوره به تفک یک مرزب ندي و
م شخ گردید .براي برر سی م ساحت هر دوره و مقای سۀ

تغییرات تدریجی عرصاااۀ ملی را فراهم مین مای ند ،این
جادهها عموماً در گذشااته بهشااکل مالرو بوده اساات و به
مرور زمان در نقاطی با شیب طولی و عر ضی کم ،به جادۀ
تراکتور رو و سپس به جادۀ شن ریزي و ماشین رو تبدیل
شااادهاند .لذا جهت بررسااای تغییرات بهوجود آمده در

تغییرات بین آنها الیه گذاري این بخش صاااورت گرفت،
که نتایج نقشاااۀ تلفیقی در چهار رن مختلف براي هر
دوره در شااکل  4نمایش داده شااده اساات .در این شااکل
ارا ضی مرتعی در ضلع جنوبی نق شه به رن سفید قابل
مالحظه میباشند.

شکل  .4نقشۀ تغییرات مساحت عرصۀ جنگل و مرتع در طی چهار دورۀ  83-73-1345و 92
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جدول  .3تغییرات کلی مساحت عرصۀ جنگل و مرتع در طی سالهای  83-73-1345و 92

ردیف

سالهاي
بررسی

1

1345

2

1373

3

1383

4

1392

5

تغییرات کل
دوره

عناوین کاربري

مساحت
(هکتار)

عرصههاي جنگلی
عرصههاي مرتعی
عرصههاي جنگلی
عرصههاي مرتعی
عرصههاي جنگلی
عرصههاي مرتعی
عرصههاي جنگلی
عرصههاي مرتعی
عرصههاي جنگلی
عرصههاي مرتعی

10161
3749
9966
3712
9873
3684
9818
3679
-

با توجه به اهمیت موضوع کاهش سطح جنگل و مرتع
و براي بررساای نتایج حاصاال از تغییرات بهعمل آمده در
طول هر دورۀ تحقیق ،دادههاي آن در جدول  3به نمایش
در آمده اساات .نتایج بررساای تغییرات مساااحت عرصااۀ
جنگل و مرتع در طی سااالهاي  83-73-1345و  92در
جدول  3ن شان داده شده ا ست .بر ا ساس نتایج بهد ست
آ مده نرخ تغییرات ساااطح جن گل در دورۀ اول ،حدود 7

میزان تغییرات نسبت به دورۀ قبل
سطح تغییرات

نرخ تغییرات

درصد تغییرات

-

-

-

-195
-37
-93
-28
-55
-5
-343
-70

7
0/8
9/3
2/8
6
0/6
7/3
1/5

1/9
1
0/9
0/8
0/6
0/1
3/4
1/9

هکتار و بخش مرتع  0/7هکتار در سااال اساات .همچنین
بیشاااترین میزان کاهش ساااطح در دورۀ دوم ساااالهاي
 1383الی  1392صاااورت گرفته اسااات .ولی نرخ کاهش
سطح جنگل در طول دورۀ  47ساله  7/3هکتار در سال و
این میزان در بخش مرتع  1/5هکتار در ساااال محاسااابه
گردید.

شکل  .5نقشۀ تغییرات تعداد گاوسراها ،بنههای دامداران و دیگر اماکن واقع در عرصۀ جنگل خارج از روستاها در طی چهار دورۀ  83-73-1345و 92
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جدول  .4تغییرات کاربری و مصادیق زمین خواری مربوط به تغییرات تعداد گاوسراها ،بنههای دامداران و دیگر اماکن واقع
در عرصۀ جنگل خارج از روستاها در طی چهار دورۀ  83-73-1345و 92

ردیف

سالهاي بررسی

عنوان کاربري

تعداد هر دوره
(واحد)

1
2
3
4
5

1345
1373
1383
1392

تعداد گاوسرا و بنههاي دامداران جنگل
تعداد گاوسرا و بنههاي دامداران جنگل
تعداد گاوسرا و بنههاي دامداران جنگل
تعداد گاوسرا و بنههاي دامداران جنگل
مجموع تغییرات کل دوره

523
708
807
939
-

میزان تغییرات نسبت به دورۀ قبل
تعداد
تغییرات

نرخ
تغییرات

درصد تغییرات

+185
+99
+132
+416

7
10
15
9

35
14
16
79

در شااکل  5مکانهاي گاوسااراها ،بنههاي دامداران و
دیگر اماکن واقع در عرصاااۀ جنگل در طی چهار دوره با

اقدام به تارف اراضی جنگلی نمودهاند .عامل دوم تاویب
قانون وزارت ک شور در خ اوص حداقل جمعیت الزم براي

رن هاي متفاوت در نقشه مشخ شده است.
جدول  4تغییرات کاربري و مااااادیق زمین خواري
مربوط به تغییرات تعداد گاوساااراها ،بنه هاي دامداران و
دیگر اماکن واقع در عرصۀ جنگل خارج از روستاها در طی
چهار دورۀ  83-73-1345و  92را نشان میدهد.
هرچند که نرخ تعییرات سطح اراضی ملی در این دوره
کمتر شده ا ست ولی نرخ تغییرات تعداد گاو سراها و دیگر
اماکن واقع در عرصااۀ جنگل خارج از روسااتاها و آباديها
بیشتر از دو دورۀ قبلی میباشد ،بهطوريکه از  7عدددورۀ
اول و  10عدد دورۀ دوم به  15عدد در این دوره رسااایده
است.

اخذ کد رو ستا بود .بر ا ساس این قانون مناطقی که داراي
جمعیت بیش از  20خانوار با شند م شمول تعریف رو ستا
می شوند و میتوانند از د ستگاههاي مختلف امکان زیر بنا
و توساااعه مثل ،برق ،تلفن و غیره را دریافت نمایند .در
نتیجه آباديهاي کمتر از  20خانوار براي افزایش جمعیت
با ایجاد اماکن م سکونی جدید در ارا ضی ملی شرایط الزم
ج هت ا خذ کد را فراهم میآورد ند .در این منط قه 13
روسااتاي بیش از بیساات خانوار وجود دارد .همچنین 18
آبادي و مناطق زیر  20خانوار پراکنده و تعداد زیادي تک
خانوار که مجهز به برق ،تلفن و شاابکۀ جادهاي میباشااند
در این منطقه زندگی میکنند .بیشاااتر خانوادهها در این
منطقه ساااال هاسااات که در جنگل زندگی میکنند و
خودشان را به عنوان مالک جنگل می شناسند و تمایلی به
ترک آن ندارند .تعداد قابل توجهی دهکده و خانه نیز در
منط قۀ باالدساااات این آبخیز وجود دارد .اگر چه این
دهکده ها و خانه ها مجهز به هیچ امکاناتی نمی باشاااند و
تنها در تابسااتان مورد اسااتفاده قرار میگیرند .مردم این
ناحیه علی رغم وجود قوانین و آیین نامهها ،با سرعت زیاد
در حال تخریب کردن جنگلها میباشاااند ] .[19عالوه بر
آن تحقیقات دیگري نیز نتایج مشااابه بهدساات آوردند از
جمله :براساس آمار منتشر شده از سوي سازمان جنگلها،

 .4بحث و نتیجهگیری
تعیین تغییرات ساااطح جن گل و مرتع در دوره هاي
زمانی با روش مقای سهاي انجام شد .با مالحظۀ شکل  2و
جدول شمارۀ  1م شاهده گردید بی شترین افزایش سطح
اماکن مسااکونی و اراضاای زراعی در دورۀ دوم سااالهاي
 1373الی  1383بوده اسااات .مطالعات مشاااابه در این
منطقه نشااان میدهد که دو دلیل اصاالی ساابب تغییرات
مذکور شااده اساات .عامل اول مربوط به شاارایط و اوضاااع
اوایل انقالب بود که برخی از افراد داخل و حاشیه روستاها
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مراتع و آبخیزداري کشااور ،سااطح جنگلهاي شاامال در
فاصلۀ سالهاي  1334الی  1346در حدود  5درصد و در
فاصاالۀ سااالهاي  1346الی  1373در حدود  7درصااد
کاهش یافته ا ست ] .[26د ستر سی آ سان و فراوانی و تنوع
محااااوالت جنگلی بااا ارزش منجر بااه افزایش تراکم
جمعیت و ایجاد مناطق مساااکونی جدید و فعالیتهاي

مناطق امکان تغییرات در اراضااای ملی را فراهم میکند.
دلیل دیگر آبگیري ساااد البرز و افزایش توریسااام در این
مناطق تأثیر قابل توجهاي در این روند داشااته اساات ،در
همین ارتباط سالهاي اخیر به دلیل تمایل گرد شگران به
اقامت در اماکن ساانتی ،بعضاای از خانههاي دامدارن واقع
در جنگل به عنوان اماکن توری ستی ا ستفاده می شود ،که

جنگل زدایی گردید ] .[16نتایج حا صل از پژوهش م شابه
یخک شی ] .[30ن شانگر آن ا ست که،ک شاورزي و دامداري
سنتی باعث شد که رو ستاییان دچار فقر عمومی گردند.

این اماکن نیاز به جادۀ د ستر سی دارند .تحقیقات م شابه
دیگري در این زمینه صورت گرفته که موارد پیش گفته را
تأی ید میک ند .در این م یان طیفی از بهرهبرداران که

در نتیجه ،با جنگل تراشاای و توسااعۀ زمین کشاااورزي،
چراي دام در جنگل و قطع درختان براي تأمین ماااارف
سوخت ،اقدام به تغییر کاربري ارا ضی و صدمۀ شدید به
جنگل مینمایند .طی سااالهاي  1354تا سااال 1381

بهعنوان پدیدۀ نوظهور سرمایهداري ارضی "زمین خواري"
که با ارکان قدرت و تامیم سازان و تامیم گیران اجرایی
ارتباط گسااتردهاي دارند ،اقدام به تملک زمینها نموده،
موجبات هجوم نقدینگی سرگردان به سمت سرمایهگذاري

تبدیل اراضاای مرتعی به دیم زارها و زراعت آبی به وفور
دیده میشااود که این تغییر کاربري به علت فعالیتهاي
ک شاورزي شدید ،شخم و شیار و عملیات زراعی ا ست که
در منطقۀ مطالعاتی به صورت گسترده و غیراصولی صورت
گرفته است ].[17
نتایج حا صل از م اادیق زمین خواري و تبدیل عر صۀ
جن گل و مرتع به جاده در طی دورۀ ز مانی  1345الی
 1373در شاااکل  3و جدول  2قابل مالحظه میباشاااد.
اطالعات بهدسااات آمده افزایش طول جاده ها را نشاااان
میدهد ،این در حالی اساات که در طول ساانوات گذشااته
هیچ طرا جنگلداري در منطقه اجرا نشااده اساات و براي
جادههاي مورد نظر مجوزي صاااادر نشاااده اسااات .طبق
بررسیهاي تحقیق زمینههاي افزایش جادهها شامل :چون
در حاشاایۀ اراضاای زراعی بخش جنگل در دهۀ  1360با
اجراي پرووه کمربند سااابز و عملیات جنگل کاري امکان
تارف کمتر شد در بخش مرتع نیز با اجراي پرووه احداث
بنچ مارک در آباديهاي اصلی کنترل نسبی تارف عرصۀ
ملی حاصاال شااده در نتیجه افزیش طول جاده بیشااتر در
مناطق با جمعیت پراکنده و کمتر از بیست خانوار بهوجود
آ مده اسااات که پرووه هاي ح فاظتی پیش گف ته در آن
مناطق اجرا نشاااده اسااات و احداث جادۀ جدید در این

در این مناطق شااده و ضاامن تفکیک و احداث ویالها با
قیمتهاي غیرمتعارف در مراتع حریم آباديهاي جنگلی
و مرتعی به گران شاادن زمین و فشااار بیش از اندازه به
منابع محیطی این حوزهها و تحمیل هزینههاي مضاعف به
بودجههاي عمرانی دولت جهت تقویت شاابکههاي برق،
گاز و توسعۀ جاده خواهند شد ].[1
شاکل  5و جدول  4تغییرات تعداد گاوساراها ،بنههاي
دامداران و دیگر اماکن واقع در عرصاااۀ جنگلی خارج از
رو ستاها در طی چهار دورۀ  83-73-1345و  92را ن شان
میدهد .دستاورهاي تحقیق نشان میدهد تعداد گاوسرا و
دیگر اماکن واقع در عرصاااۀ جنگلی خارج از روساااتاها و
آبادي ها نیز در طول دورۀ ساااال هاي  1345الی 1392
تعداد  416واحد معادل  79درصاد افزایش داشاته اسات،
نرخ تغییرات آن در حدود  9واحد در سااال بهدساات آمد.
این در حالی اسااات که ت عدادي از دا مداران منط قه در
اجراي طرا خروج دام از جنگل خارج شااادند و یا فوت
شدند و عمالً بهجاي کاهش تعداد گاسراها نرخ آن افزایش
یافته است .نتایج حاصل با دیگر بررسیهاي بهدست آمده
مطابقت دارد ،در تحقیقی اصااالیترین عامل تخریب در
جنگل شمال شیوۀ معی شت سنتی متکی به دامداري و
ک شاورزي واب سته به عر صههاي جنگل عنوان شده ا ست.
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دا مداري سااانتی دا خل جن گل عالوه بر تعلیف ن هال ها،
دامداران براي تهیۀ سوخت ،احداث اصطبل دامداري ،چپر
و پرچین ،قطع و خشاااکاندن درخت به منظور نوردهی و
ایجاد فضا جهت دستیابی به علوفۀ کف جنگل براي تغذیۀ
دام و غیره با عث کاهش کمی و کیفی وضاااع یت جنگل
می شوند ] .[22نتایج تحقیق حا صل از ارزیابی خروج دام

امکانات زیر بنایی آب و برق از سااوي دسااتگاه دولتی در
داخل جنگل ماندگار شاادند ،این روسااتاها معموالً نزدیک
مناطق پر جمعیت شهري یا قابیلت توری ستی ه ستند که
قیمت باالي این زمینها باعث انگیزۀ اقت اادي رو ستاییان
شااده اساات .نتایج این بررساای نشااان داد که اجراي طرا
مذکور باعث حذف حدود دو سوم آغل و اتراقگاه و بیش از

نشان داد که  68درصد دامداران با دریافت زمین در طرا
خروج دام شرکت کردند همچنین  97در صد از دامداران
داخل جنگل به منظور خروج دام از جنگل عالقمند به

یک سوم نیروي انسانی شاغل و ساکن در آغلهاي جنگلی
به میزان  17247دامدار گردیده است ].[24
با توجه به نتایج بهد ست آمده از تحقیق حا ضر و دیگر

دریافت زمین میباشااند ] .[27بررساایهاي مشااابه عنوان
میکنند ،هم اکنون جایی را در منطقه نمیتوان یافت که
چپربندي و یا سیمکشی نشده باشد و در تارف اشخاص
قرار نداشااته باشااد .در نتیجه پیامد حاصاال از تااارف،

پژوهشهاي م شابه تغییر کاربري ارا ضی یا زمین خواري،
در طول دورهها صاااورت گرفته اسااات .اما شااادت و نوع
تغییرات و نرخ ساالنۀ آن از دورۀ اول سال  1345به دورۀ
بعدي از لحاظ کمیت و کفیت کامال متفاوت می باشاااد.

تخریب جنگل را همواره در پی دارد و تهی کردن عرصاااۀ
جنگل از درخت ،هدف نهایی دامداران میبا شد که بهطور
مشخ به آن هدف نزدیک می شوند بهطوريکه کتزنی،
شاااخهبري ،سااربري ،قطع درخت به طرق مختلف ،آتش
زدن درخ تان و غیره اقدامات روزمرۀ جن گل نشااای نان و
دامداران در داخل عرصااه تحت تااارفشااان میباشااد،
بهطوريکه هم اکنون دام سراها به خانه سراها تبدیل شده
و سکونتگاه دائمی اشخاص گردیده ،محاوط سکونتگاهها
مرتباً در حال توسااعه بوده تا براي افزایش خانه و کاشااانه
مهیا گردد .لذا به تدریج توده هاي انبوه درختی به جنگل
ت نک ،ساااپس به بار درخ تان مثمره یا غیرثمره ت بد یل
میگردند ] .[20نتایج تحقیق دیگر نشاان داد اجراي طرا
مذکور باعث کاهش  6/1درصاااد آبادي هاي کمتر از 20
خانوار موجود در داخل جنگل شاااده که عمدتاً در تبدیل
جنگل به بار و اراضی زراعی نقش اساسی داشتند ،مضافاً
اجراي این طرا در جلوگیري از پراک ندگی آ بادي ها و
ممانعت از ایجاد آباديهاي جدید نقش مؤثر دا شته ا ست.
چون دیگر آباديهاي زیر بیساات خانوار با افزایش جمعت
تبدیل به رو ستاي بیش از بی ست خانوار شدهاند و با ارائۀ

موضاااوع تغییر کاربري در دو دورۀ  1373الی  1383تا
 1392تبدیل به پدیدۀ نوظهور زمینخواري شااده اساات،
هر چ ند تعیین مرز ز مانی و م کانی بین زمینخواري و
تغییر کاربري بهطور وا ضح رو شن نی ست ولی با توجه به
شواهد ذکر شدۀ پیش ،وجود شگردهاي زمینخواري در
منطقاۀ مورد مطاالعاه مشاااااهاده میشاااود .برخالف
سرمایهداري بهرهبري (تعلیف دام ،تأمین سوخت و تغییر
کاربري به ک شاورزي) که تنها به منابع طبیعی موجود در
حوزههاي آبخیز شامال براي انجام فعالیتهاي اقتااادي
خود چشم داشته است ،جریان نو ظهور سرمایهداري ارضی
"زمین خواري" ت مام م نابع محیطی از جم له اراضااای
جنگلی و مرتعی ،رودخانهها ،معادن شن و ماسه ،اراضی با
چ شم اندازهاي زیبا را هم مورد هجوم قرار داده ا ست .به
همین خاطر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تشدید عملکرد
این نوع خاص از سرمایهداري و ظرفیتها و پتان سیلهاي
کشاااور براي مقابله ،کنترل و مهار آن بهعنوان چالش
اساااساای سااازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري کشااور
محسوب میشود.

1397  زمستان،4  شماره،71  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،مرتع و آبخیزداري
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