
 

 تحلیل آثار توسعه بر تغییرات کاربری اراضی و تغییرات جمعیتی

 طالقان(منطقة )مطالعة موردی: 

 

 داری دانشگاه تهران ارشد مرتع کارشناس ؛سعیده حیدری 

 د اسقمی واحد علوم و تحقیقاتاستاد گروه دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزا ؛*اکبر مهرابی علی 

 استاد گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشگاه تهران محسن محسنی ساروی؛ 

 داری دانشگاه تهران ارشد مرتع کارشناس سکینه ساعدی اوجقاز؛ 
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تنها عوامل محیطی، ماننف شرایط جیرافیایی، اثرگیار است، بلکده فاکاورهدای انسدانی،     گیارد. در تیییرات کاربری اراضی نه می
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بدرای تحلیدل و    .باشف اراضی کاربری تیییرات آغازگر است ممکن و گیارد می تأثیر اشاصادی های عالیتف بر شفت به مهاجرت

بررسی آثار احفاث سف طالقا  بر تحوزت جمعیای در سیسام انسانی و همچنین تحلیل تیییرات کداربری اراضدی در سیسدام    

یرات کاربری اراضی تهیه شف. سپس، با محاسبة ندرخ  . در این پژوهش، نخست نقالة تییشفه است  طبیعی تحقیق حاضر انجام
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 مقدمه. 1
محیط طبیعی دارا  دینامیک چیدیده و متنوعی اسرت و  

و ثابرت  رابهة آن با محیط انسانی از یک رابهرة خهری   

ثباتی، تغییرر و   کند، زیرا در محیط طبیعی بی چیرو  نمی

تروان   سازگار  وجود دارد. این بدان معناست که نمری 

تصور کرد که رابهة کامالً ثابتی بین دو محیط طبیعی و 

ا   انسررانی وجررود دارد و ممکررن اسررت در اثررر چدیررده

سرعت از یا ت ثبا  خرارج ترود    طبیعی این رابهه به

یر کاربر  اراوی، که به معنرا  تغییررِ تریوة    تغی [.10 

استفاده از زمین اسرت، تغییرر  غیرخهری اسرت و برا      

ها  اجتماعی و بیروفیزیکی در ارتبراط    تغییرا ِ سیستم

اسررت. تغییررر کرراربر  زمررین از ا گررو  ثررابتی چیرررو  

ا  در  توانرد بازخوردهرا  منفری    کند؛ این تغییر می نمی

 [.14، 13اتد  جوامع انسانی و طبیعی داتته ب

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

 ،ترین و آتکارترین ابرزار مردیریت منرابع آب    بااهمیت

سد بزر  در دنیرا، برا    45000اند. بیش از  برافراتته سر

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

هرا  خرانگی، نقرش بزرگری در      کنترا سیل و اسرتفاده 

اند. بر چایة برآورد کنرونی، در   جوامع باز  کردهاقتصاد 

درصد اراوی آبی دنیا در یاا یاورر   40تا  30یدود 

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

درصد از برق دنیرا نیرز توسرط ایرن سردها تو یرد        19

هرا    مردمران سررزمین   ،طی هزاران ساا [.24  تود می

هرا و ترأمین آب آترامیدنی،     آبمنظور مهار   مختلف به

آبیار  و اخیراً آب موردنیراز صرنایع بره ایردا  سرد      

زمران برا گسرترش     هرم  ،1950انرد. طری دهرة     چرداخته

 منز رة  بره  ،ها  اقتصاد ، سدها جمعیت و رتد فعا یت

گویی به نیازها  آبی و تأمین  ابزار  مناسب برا  چاسخ

اقررل چررا ال  آن و از نرردتوجرره قرارگرفت مررورد ،انرررژ 

ترده    سد بزر  در کنورها  مختلف ایدا  45000

هرا  جهران    اکنون تقریبراً نیمری از رودخانره    است. هم

 [.16  نددارک سد بزر  ییداقل 

 و زمین کاربر  به مربوط مسائل یاور، یاا در

 اعرم  را، محققان از بسیار  عالقة زمین کاربر  تغییر

 و مکرانی  ا گوهرا   سراز   مدا رو  بر که کسانی از

 را کره  و نیرز کسرانی   کننرد  می کار زمین تبدیل زمانی

 کراربر   تغییررا   از ناتری  و عواقب علل در  برا 

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

منظرور    که ایدا  سد به اند آنتوسعه بر  یزانر برنامه

سدها  یرامونچ  روستاها یاجتماعو   اقتصاد ةتوسع

صرنعت و تررب      واورزنیاز کن و تأمین آب مورد

از  یکری تواند  ایدا  سد می ین،. بنابرااست  ورور

و   نیاز کناورز مؤثر در تأمین آب مورد  راهکارها

وررور  دارد در   یگرر، د  از سرو  ی،و  ،ترب باتد

و   اقتصراد  یامردها  ا  چ منهقره  ةهرا  توسرع   برنامه

از  ی. برختودبررسی  یزا  ن گونه توسعه هر یاجتماع

و  انساکن ینتیمنابع مع ییرِتغ یمهم اجتماع یامدها چ

 ییرگونه تحوال  بدون تغ است. این یتیتحوال  جمع

 یسرتم س نخواهد برود. تحروال ِ   یکیاکو وژ یطدر مح

 ییررا  ماننرد تغ  یعری، طب یستمدر س ییراتیبا تغ یانسان

ایردا  و  [. 20  همراه خواهرد برود   ی،اراو  کاربر

دست  دست و چایینتواند در اراوی باال آبگیر  سد می

ترررین ایررن  یکرری از مهررم بگررذارد؛تررأثیرا  مختلفرری 

تأثیرا  تغییرا  کاربر  اراوی به دنبراا ایجراد سرد    

 برآوردهرا  جهرانی دربرارة دامنرة چیامردِ      [.23  است

 80 ترا  40جرایی اجبرار  یردود     هسدها بیرانگر جابر  

میلیررون انسرران ناترری از سرراخت سرردها  بررزر  و  

ها  جهران   صد از رودخانهدر 60سدها  انحرافی در 

طور عمرده از    تغییرا  کاربر  اراوی به [.24است  
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مانند مباید اقتصاد جهرانی و   ،مقیاسی  عوامل بزر 

 و با ایجاد تحوال  اقتصاد  [.3  چذیرد تأثیر می ،اقلیم

درخررور ترراهد تغییررر  ،اجتمرراعی در جوامررع بنررر 

 تخریب ایم. توجهی در کاربر  اراوی کناورز  بوده 

زیست، کاهش تو یرد و وابسرتگی غرذایی بره       محیط

کار  و مهاجر  روستائیان به ترهرها و   بیگانگان، بی

جمله چیامردها    ننینی از ها و یاتیه گسترش تهر 

یفظ کاربر  اراوی  ،بنابراین .استاین تغییر کاربر  

هرررا   کنررراورز  یکررری از او ویرررت  در بخرررش

 [.15آید   گذار  دو ت به تمار می سیاست

دیکی به مرکرز جمعیتری   زبه د یل ن ،طا قان ةمنهق

محرل   ،از یرک سرده چریش    ،تهران و تررایط ییالقری  

هرا   ها در درجة اوا و سپا تهرانی وآمد طا قانی رفت

وهروا  مناسرب منهقره بروده      منرد  از آب  برا  بهره

 ،طا قران  ةبرودن منهقر   است. برا توجره بره توریسرتی    

. 1 :سی استاسا ةطا قان دارا  دو جنب ةجمعیت منهق

. با افزایش یجمعیت فصل. 2 ؛جمعیت ساکن روستاها

روند توریست در نوایی یواتی سد طا قان جمعیت 

فصلی مخصوصراً در فصرل تابسرتان رونرد افزاینری      

 هرا   فعا یرت  برر  ترد   به مهاجر  [.5  داتته است

 آغررازگر اسررت ممکررن و گررذارد مرری تررأثیر اقتصرراد 

 در معمروالً   مهراجر . باترد  اراوی کاربر  تغییرا 

 اما تود، می گرفته نادیده اراوی کاربر  تغییرا  مدا

 زمرین  از اسرتفاده  برر  مؤثر جمعیتی غا ب عاملِ اغلب

 [.7است   تده تناخته 

، تهر  در غرب نپراا کره   1چژوهنی در بخارا در

منرخص ترد کره     ،توسرعه اسرت    یراا  تد  در به

ترد  در یراا تغییررا  عمرده      اراوی این منهقه به

)معادا  زمین زراعی 128کاربر  که  طور ه ب ؛است

                                                      
1. Pokhara 

ده و بره  کرر در ایرن منهقره تغییرر     هزار هکترار(  200

اسرت. در ایرن    ییر یافتهکاربر  مسکونی و تجار  تغ

 ،بسریار چیدیرده   ا  یرده چد منز رة  بره  ،تهر مهراجر  

فراوانی برا  مقامرا  و مرردم محلری بره       ها چا ش

هرننرینی،  تسرریع  با توجه به رونرد   ،وجود آورده و

داده   زمین و چوتش زمین ر  کاربردِتحوا بزرگی در 

اسررت؛ ایررن عرردم تعررادا در محرریط بیو رروژیکی و   

بره   هکورکورانر تده است که مرردم  ب موجاجتماعی 

 ةتحقیقی در منهق[. 17بپردازند  تخریب منابع طبیعی 

مختلرف ترا     ها که در طوا دهه دهد یطا قان ننان م

میانگین جمعیرت خرانوار    ن واساکن تمارِ 1385ساا 

 یافتره   طا قان کاهش  باال ةر روستاها  منهقبینتدر 

 یافتره   و به دنباا آن نیز روند تخریرب مراترع کراهش   

اکنون ووعیت مراتع رو به بهبرود   هم ،همدنین ؛است

بره   ،ها  گذترته  است. این در یا ی است که در ساا

 یکلر  ها بره    از آنبسیاررهاتدن اراوی، سهو سبب 

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

ووعیت  ،ها  اخیر مساعدتدن ترایط اقلیمی در ساا

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

بررین تغییرررا  کرراربر  اراورری و فاکتورهررا   ی،کلرر

 مانند تحوال  جمعیتری، تغییررِ   ،اجتماعی و اقتصاد 

 ،منابع معینتی اجتماعی، قیمت زمین، تغییر  ها گروه

وجرود دارد. بررا  در  درسرت علرل      منهقری  ةرابه

 ،عوامل محیهیباید به تنها  نه ،تغییرا  کاربر  اراوی

 توجه کررد،  و بلند ، ی جغرافیایی و چست مانند ترایط

جملره رترد یرا کراهش      بلکه باید عوامل اجتماعی از

د، زیررا تغییررا  کراربر     کرر جمعیت را نیز بررسی 

 - از مسررائل فیزیکرری و اجتمرراعی   اراورری تلفیقرری 

تحلیل و بررسی ه منظور ب [.18، 8، 5  اقتصاد  است

آثار ایدا  سد طا قان بر تحوال  جمعیتری در یرک   
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سیستم انسانی و همدنرین تحلیرل تغییررا  کراربر      

 یاورر انجرام   اراوی در یک سیستم طبیعی، تحقیردِ 

 ةروستاها  منهقاز است. این تحقید در تعداد  یافته 

 یواترری سرردِ در ایین طا قرران و میرران طا قرران   چرر

مها عه،  مورد ةگرفته است. در منهق  تده انجام ایدا 

اجتمراعی    هرا  در منابع معینتی و گروه ی،کل طور  به

و همدنین در روستاها  یواتی  اتی ایجاد تدهتغییر

 اسرت؛ گفتنری اسرت    ر  دادهسد تحوال  جمعیتری  

این تغییرا  یا تندید  درایدا  سد اثر بسیار مهمی 

صرحیو در   یرز  ر ها داتته است. برا  برنامه ایجاد آن

یرابی بره چایردار  در     منهقه و دسرت  ةانداز آیند چنم

کره   ورور  دارد تحروال  و تغییراتری   ،آبخیز ةیوز

بررسری  گیررد   یا  انجام مر  ها  توسعه به دنباا برنامه

در که  ،اکو وژیکی و انسانی را  اهد تا بتوان خهرتو

 د.کر، مهار گذارندآبخیز تأثیر ةار  یوزچاید

 شناسی روش. 2

 مورد مطالعه منطقة
کیلومتر  تماا غربی تهران  120تهرستان طا قان در 

و  دارد ا بررز قررار   هرا   بزرگی در کوه ةو در میان در 

روسرتا  کوهسرتانی اسرت.    هنتاد متنکل از یدوداً 

ترماا تررق بره جنروب      طوا جغرافیایی طا قران از 

در هنتاد کیلومتر و عر  جغرافیایی آن غرب یدود 

 کیلومتر است. چانزده یدود 

 

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

رسی است کره   ةسد طا قان سد  خاکی با هست دارد.

کیلومتر  ترماا غربری تهرران و در جنروب      120در 

گرفتره اسرت.    طا قان قررار  ةبرز در در ا   ها کوه رتته

سراا  و  اسرت  تاریخ تروع سراخت سرد   1380ساا 

هردف از ایردا  ایرن     .تاریخ خاتمة آن است 1385

آب  نیآب کنراورز  دترت قرزوین، ترأم     نیسد تأم

مصنوعی دترت   ةترب تهرها  تهران و کرج، تغذی

 طا قران  ةفصرلی رودخانر   ها  البیکنترا س و قزوین

که در این تهرسرتان   ،مها عه موردمنهقة [. 22  است

سرد   اچرة یاطراف دردر روستا  10تامل  ،واقع  است

روستاها  سوهان، دنبلید، آردکان، آرمرو  در   ؛است

 دهستان چایین طا قان و روستاها  میرراش، باریکران،  

فنند ، زیدتت، سنگبان و کماکان در دهستان میران  

 عره مها  انرد. مسرایت منهقرة مرورد     تده  طا قان واقع

 هکتار است. 36/13033

 روش تحقیق

 1379 هدای  تاییر کداربری در سدال   های استخراج نقشه

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

منظور بررسی تغییرا  کاربر  اراوی در یوزه، از   به

بررسری   کره   آنجرا  د. ازتر استفاده   ا تصاویر ماهواره

صراویر  ت ،سرت اتغییرا  مربوط بره دو مقهرع زمرانی    

قدر  تفکیک مناسب در یک  با TMماهوارة  ندست 

تصویر اوا مربروط بره    .تدسا ه تهیه  زمانی هفت ةباز

و تصویر دوم مربوط ( 1379مرداد  15) 2000او   5

 است.( 1386مرداد  18) 2007او   8به 

منظور   ، دو درصد منهقه بهGPSبه کمک دستگاه 

 ةاز تهیر  د. چرا تر واقعیت زمینی برداتت  ةنقن ةتهی

واقعیت زمینی برا  هر دو مقهع زمانی، این   ها نقنه

  واقعیرت زمینری بره    ةها چیکسل به چیکسل با نقن نقنه

. نترایج بررا    تردند منظور بررآورد صرحت مقایسره    

درصرد و بررا     87، 2000وریب کاچا تصرویر سراا   

 ةدهنرد  درصد گزارش ترد کره ننران    89، 2007ساا 

 ت.اس  بند طبقه بسیار زیادصحت 

کاربری اراضی در  ی  نرخ تاییرام محاسبة

 ساله هفت یک دورة

[ 11  1رابهرة  برا  محاسبة نر  تغییرا  کراربر  از  

 تد. استفاده 

(1) n
S S

t ( )
S


 

1
1 2

1
1 

سرهو اراوری     S1نر  تغییرا  کاربر  اراوی،  t که

 nو  1386سهو اراوی در سراا    S2، 1379در ساا 

 ست.انظر  دورة مورد

ضریب رشد جمعیت ساکن و جمعیت فصدلی   محاسبة

 ساله هفت هر روستا در  ی یک دورة

ورریب رترد    ةجمعیتی الزم بررا  محاسرب    ها داده

مرکرز آمرار    جمعیت در هر روستا بر چایرة اطالعرا ِ  

اسرت. برر چایرة     ترده  یه مختلف ته  ها ایران در دهه

نرر  رترد جمعیرت در هرر سرامان عرفری        2وا فرم

 محاسبه تد. روستایی

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

جمعیت در تاریخ  Pt1و  جمعیت در تاریخ دوم  Pt2که

هرا    تعداد سراا  Tو  تاخص رتد جمعیت Rو  اوا

 است. t2و  t1بین 
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 نتایج. 3
که جمعیرت سراکن روسرتاها     ، 1 با توجه به جدوا

ترود کره    منخص مری  دهد، یمها عه را ننان م مورد

این روستاها منفی بوده و  همةروند رتد جمعیت در 

کره بره علرت قرارگررفتن در      ،بعد از روستا  کماکان

است و نرر  رترد    تده یه مخزن سد جمعیت آن تخل

برا   یبترت روستاها  سوهان و آردکان به ،است -1آن 

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

کراهش نرر  جمعیرت بره روسرتا        دارند و کمترین

 تود. مربوط می -022/0میراش با نر  

یسة ایرن نترایج برا نرر  تغییررا  کراربر        مقابا 

ترود   آمده است، مناهده مری  1اراوی، که در جدوا 

که بینترین میزان کاهش اراوی زارعری و باغرا  در   

روستاها  سوهان، میراش، فنرند  و باریکران بروده    

یر روستاها با کراهش مواجره   که در سا ییا  دراست؛ 

 بوده است.

همدنین، کاربر  اراوی مرتعی در همة روستاها 

کاهش یافته است؛ به طور  که بینرترین کراهش در   

روستاها  زیدتت، آردکان و کماکان بوده اسرت؛ در  

روستاها کراهش   همةنیز در  رهاتدهخصوص اراوی 

؛ بینرترین میرزان کراهش اراوری در     ترده   دادهننان 

  باریکان بوده است. در روستا  کماکران نیرز   روستا

یررآب  زبه سرببِ   رهاتدهعلتِ افزایش سهو اراوی 

 رفتن این روستا بوده است.

دهرد کره    ستون کاربر  اراوی مسکونی ننان می

در همة این روستاها افرزایش ایرن اراوری چنرمگیر     

است؛ بینترین افزایش اراوری مسرکونی متعلرد بره     

 روستا  زیدتت است.

 
  1379های  مطالعه طی سال دائم در روستاهای مورد انساکن)خانوار( و نرخ رشد جمعیت کاربری تغییرات نرخ  .1 ولجد

 )پس از احداث سد( 1386)قبل از احداث سد( و 

نام 

 روستا

 وریب رتد جمعیت اربر  اراویتغییرا  کنر  

 1386ر  1379زمانی  بازةدر 
 اراوی مسکونی اوی رهاتدهار اراوی مرتعی یباغاراوی کناورز  

 -097/0 +072/0 -041/0 -22/0 -29/0 آرمو 

 -22/0 +066/0 -0168/0 -79/0 -0159/0 آردکان

 -79/0 +04/0 -0038/0 -086/0 +062/0 سوهان

 -086/0 +027/0 -0038/0 -022/0 -137/0 دنبلید

 -022/0 +031/0 -022/0 -049/0 +0629/0 میراش

 -049/0 +054/0 -00125/0 -050/0 +019/0 فنند 

 -050/0 +027/0 -038/0 -080/0 -038/0 سنگبان

 -080/0 +35/0 -0122/0 -1 -069/0 زیدتت

 -1 +021/0 -067/0 -071/0 +051/0 باریکان

 -071/0 0 +105/0 -14/0 -27/0 کماکان
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  1379های  مطالعه طی سال در روستاهای مورد )خانوار( و نرخ رشد جمعیت فصلی تغییرات کاربری اراضی نرخ. 2جدول 

 )پس از احداث سد( 1386)قبل از احداث سد( و 

نام 

 روستا

 اربر  اراویتغییرا  کنر  
وریب رتد جمعیت در 

 1375ر  1345زمانی  بازة

وریب رتد جمعیت در 

 1390ر  1375زمانی  بازة
 مرتع ا باغ

اراوی 

 رهاتده

اراوی 

 مسکونی

 108/0 -022/0 +072/0 -041/0 -04/0 -29/0 آرمو 

 098/0 -021/0 +066/0 -0168/0 -0159/0 -0159/0 آردکان

 14/0 -021/0 +04/0 -0038/0 -0038/0 +062/0 سوهان

 14/0 -031/0 +027/0 -0038/0 -0026/0 -137/0 دنبلید

 12/0 -005/0 +031/0 -022/0 -0071/0 +0629/0 میراش

 10/0 -013/0 +054/0 -00125/0 -0078/0 +019/0 فنند 

 11/0 -013/0 +027/0 -038/0 -048/0 -038/0 سنگبان

 035/0 -002/0 +35/0 -0122/0 -105/0 -069/0 زیدتت

 -1 -1 +021/0 -067/0 -0079/0 +051/0 باریکان

 -1 0 0 +105/0 -14/0 -27/0 کماکان

 

دو  را در فصلی روند نر  رتد جمعیت 2 جدوا

 هرا   ساازمانی قبل از ایدا  سد، یعنی در طی  بازة

، و بعد از ایدا  سرد، یعنری در برازة    1375تا  1345

کرراربر  تغییرررا  ، و رونررد 1390تررا  1375زمررانی 

)قبل از ایردا  سرد( و    1379ها   را در ساا اراوی

. برا  دهرد  طا قان ننان می )چا از ایدا  سد( 1386

ترود کره در همرة     مناهدة ایرن نترایج منرخص مری    

روستاها قبل از ایدا  سد جمعیت در یراا کراهش   

گررفتن   بوده است، اما با ایدا  سد در منهقه و روند

یافته و روند نر    صنعت گردتگر  جمعیت افزایش

 جمعیت مثبت تده است.

 گیری بحث و نتیجه. 4
و  بیران ترد، سیسرتم انسرانی     ترر  چریش طور که   همان

جدا بافته از یکردیگر   ةطبیعی مکمل یکدیگرند و تافت

از  ،که در یک سیستم طبیعی تغییراتری   مادامی .نیستند

توانرد   مری  ،افترد  اتفاق مری  ،کاربر  اراوی قبیل تغییرِ

سیستم انسانی و فاکتورهرا  مررتبط برا آن را تحرت     

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

ا  در یرک   هرا  توسرعه   أثیر برنامره تواند تحت تر  می

سدساز  برا   ها منهقه ایجاد تود. یکی از این برنامه

 ةاست. منهق جمله تأمین آب ترب از یاهداف مختلف

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

ایدا  سد طا قان سبب تغییراتی در سیستم طبیعی و 

سرتاها  یواتری   آثار آن در رو و انسانی منهقه تده 

دیگرر در همرین    یسد بینتر منهود است. در تحقیقر 

 ترد کره افرزایش قیمرت زمرین برا        منهقه ننران داده 

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

تواند چایردار  منهقره را    می بدین ترتیب، ؛تده است

از سرو   [. 18  قررار دهرد  در درازمد  تحت ترأثیر  

آبخیز نیاز  ةیابی به چایدار  در یوز برا  دست ،دیگر

 ود ترو ترایط اکو وژیکی و انسرانی تحلیرل   تا است 

بره تصرویر   برا درکری صرحیو    منهقره را   بتوان وقایعِ

ترا   1345هرا    در طری سراا  جمعیت طا قان، کناند. 

در یراا   ،مانند سایر منراطد روسرتایی کنرور    ،1375

و ایرن  بروده   ؛ نر  رتد منهقه منفیاست کاهش بوده

 رِبینرت رفرت بروده اسرت و     منهقه رو به قهقرا و چرا 

از منهقه به ترهرها  مجراور،   کردن  با مهاجر  ،مردم

 تا 1375  ها سااطی در  ،اما .اند طا قان را تر  کرده

، که مصادف برا ایردا  سرد اسرت، برر رترد       1390

 تده است. افزودهجمعیت طا قان 

د کره رونرد رترد    نر ده میننان قا  تحقیبرخی 

 روسرتاها منفری بروده    یرة در کل 1385تا ساا جمعیت 

بر چایة تحقیقا  اخیر در منهقرة طا قران د یرل     است؛

 یان بره ترهرها ِ  ئمهاجر  روسرتا  موووعاصلی این 

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

از ترد کره    مناهده ی دیگر که در تحقیق  یا ی در[. 6

؛ ده استبوبه بعد رتد جمعیت چنمگیر  1385ساا 

نرر  رترد    دهرد کره   نتایج این چژوهش نیز ننان مری 

 چریش  ، یعنی1375تا  1345ها   جمعیت در طی ساا

در یاا کاهش بروده  ، منفی و جمعیت از ایدا  سد

 [.19ت  اس

هرا    در چژوهنی در منهقرة طا قران، طری سراا    

از ایدا  سرد   که قبل، ننان داده تد 1375تا  1365

و  هرا  ینروند کلی تغییر کاربر  به سمت رهاتدن زم

[. اما، چا از 21، 19  است بودهتبدیل مزارع به مراتع 

ایدا  سد طا قان، مردم بومی خواستار بازگنت بره  

و برا   انرد  ترده زادگاه خود برا  تعهیال  آخر هفتره  

ها  زراعی و مراتع، که ما رک آن   ینزمتغییر کاربر  

، به اراوی مسرکونی از وسرعت ایرن اراوری     دان بوده

تد که  مناهده  چژوهش یاور نیزدر [. 19  اند کاسته

تغییرررا   میررزانمها عرره  روسررتاها  مررورد همررةدر 

ه یافتر کراهش  بسریار  کاربر  اراوی در مناطد مرتعی 

 درو،  است. کاهش کاربر  اراوی مرتعری در منهقره  

سرتاها  یاا، افزایش کاربر  مسکونی در همة رو ین ع

و افررزایش کرراربر  باغررا  و کنرراورز  در اغلررب  

است که با هجوم گردترگران و   سبب ین ا  به روستاها

 ها  ینزم یافتنِ قیمت ،آن یجةنت در ،خریداران زمین و

 خرواران  ینخریداران زمرین و زمر  [، 18  طا قان ةمنهق

هرا   وساز در آن مرتعی و ساخت ها  ینتصایب زمبه 

  در منهقة براال  ،در تحقید دیگر  [.8  اند دهکراقدام 

د که بینترین تغییرا  مربروط بره   تمنخص  ،طا قان

 در[. 5  تغییرا  مرتع به اراوی رهاتده بروده اسرت  

یرر  آبگیر  سد بره ز  روستا  کماکان در اثرِ ین میان،ا

کره  ،  بینرتر اراوری آن   یجره، نت در ،رفته اسرت و  آب

تا بینرترین  این روسر و  اند از بین رفته ،اند مرتعی بوده

و روسررتا   .کرراهش اراورری مرتعرری را داتررته اسررت

 ،به علت قرارگرفتن در مسیر ورود  طا قان ،زیدتت

بینرترین   ،نتیجره  در ،بینترین افزایش قیمت زمرین و 

داترته  را  اراوری مرتعری بره مسرکونی     تغییر کاربر ِ

 است.

نر  تغییرا  کاربر  اراوی رهاتده نیز راجع به 

نرر  تغییررا  کراربر     د که کران بی گونه ینتوان ا می

جز  به ،مها عه روستاها  مورد همةاراوی رهاتده در 

 یرة در بق ،یافتره   افرزایش  105/0کره برا نرر      ،کماکان

کره در   طرور  ه بر  ؛روستاها روند نزو ی داتته اسرت 

نررر  تغییرررا  روسررتا  باریکرران بینررترین کرراهش  
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و روستاها  تود  مناهده میاراوی رهاتده کاربر  

و و ، سنگبان، میراش، آردکان، زیدتت، سروهان  آرم

بعررد  قرررار دارنررد و روسررتا     هررا دنبلیررد در رده

را تغییررا  کراربر  اراوری     فنند  کمترین کاهشِ

 داتته است.

بر اساس نتایجِ چژوهنی منخص تد کره سرهو   

اراوی باغی و زراعی در منهقة میان طا قران در طری   

یش افزادرصد  4/25به میزان  1385تا  1379ها   ساا

دهنردة آن اسرت کره در     یافته است. این موووع ننان

  بینرتر نیراز   سراز یالواین منهقه، به د یل اینکره بره   

بوده، ساکنان این منهقه بینترِ دیمزارها و مراتع را بره  

اند تا در آینده با تغییر کاربر  به ویرال   باغ تبدیل کرده

وع [. در چژوهش یاور نیز این موو19تبدیل توند  

در روستاها  مورد بررسی صادق است؛ به طور  که 

در روستاها  سوهان، میراش، فنرند  و باریکران از   

سهو اراوی مرتعی کاسته تده و برر سرهو اراوری    

است. این نتایج یراکی از   تده  افزودهها  زراعی و باغ

 چنردان  نها   یندهآکه در این روستاها نیز در  آن است

 قدام خواهد تد.  بینتر اسازیالودور به 

 یشو افرزا   کنراورز  هرا   یتفعا  یینچا یبازده

 یررسرمی غ  بازارهرا  یجراد ا موجرب روند مهراجر   

 یجره، نت تده اسرت. در  یاراو  کاربر ییرمسکن و تغ

 بسریار  یمرت ق خود را با یاز کناورزان اراو یار بس

  بره وایردها   یرد تو   هرا  عرصره و  انرد  فروختهزیاد 

 است.  تده یل تبد یمسکون

تغییر نر  کاربر  اراوی مسرکونی   خصوص رد

روسرتاها ایرن    همرة که در گفتنی است منهقه این در 

 ؛ه اسرت برود صرعود   کاربر  اراوی مسرکونی  نر  

ایردا   سرببِ  بره   ،افزایش جمعیت در منهقة طا قان

از جمله دالیل یافتن زمین در این منهقه  و قیمت ،سد

سرد   ؛ بدین نحو که در این منهقه با ایردا  آن است

از چریش  کره   هرایی  ینزمین ارزش یافتره اسرت و زمر   

دون و در منهقه بر  ندمرتعی یا دیمزار بودایدا  سد 

وجودآمردن   با ایدا  سد و به ندتده بود استفاده رها

 در ،تدن منهقره و  سد و توریستی یاچةمنظرة بدیع در

و  یافتره ارزش  ،هجروم گردترگران بره منهقره     یجه،نت

 .اند دادهییر کاربر  برا  ساخت ویال و خانه تغ

نر  تغییر کاربر  اراوی به اراوی مسرکونی در  

افرزایش یافتره و نرر  آن در    بسریار   زیدتتروستا  

میررزان تغییررر کرراربر  . افررزایشِ اسررت 35/0یرردود 

بدین سربب اسرت کره    روستا  زیدتت در مسکونی 

تررین روستاسرت و در ورود     در دسترساین روستا 

هرم   نیز این روستا .است گرفته تهرستان طا قان قرار

هم در سرایل   استبه جاده و مسیر دسترسی نزدیک 

گرفته است. نرر  تغییررا  کراربر      سد قرار یاچةدر

عبرار  اسرت از:   ترتیرب   اراوی در سایر روستاها بره 

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

روسرتاها  دنبلیرد،    ین میران، ا در .سنگبان و باریکان

سرد   یاچةدر فاصلة بسیار زیاد  باباریکان  سنگبان و

ا عبرور   این روستاها صرعب به دارند یا مسیر دسترسی 

 است.

اراوی  مسکونیِ که کاربر ِ تد یان ب یدر چژوهن

 درصرد  داترته اسرت    198 در منهقة طا قان افزایشِ

 میزانتود که بینترین  مناهده می ،کلی طور  به [.19 

ترود بره روسرتا      یتغییر کاربر  اراوری مربروط مر   

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

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

 تغییر کاربر  اراوی مرتعی روند کاهنی داتته است.

هرا    طی ساا ،که بیان کردتوان  می ،کلی طور  به

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

میرزان اراوری مرتعری     ،این کاهش جمعیت در چیِ ،و

از ایدا  سد  چا ،اما .نیز در یاا کاهش بوده است

   در ایرن رونرد ر   بسریار طا قان در منهقه تغییرا  

یافتن  و ارزشبا ایدا  سد  ،که طور ه ب ؛داده است 

 ؛ه اسرت یافتر   جمعیت فصلی افزایش زمین در منهقه،

 نزو ی داردجمعیت ساکن همدنان روند  که ی یا  در

ه یافتر منهقره تغییرر    اراوریِ نوع کاربر  بسیار  از و 

سرد  ایردا   از  چیش که ،اراوی مرتعی و دیم :است

ایردا  سرد    از  چرا  ،در یاا افزایش و بهبود بودند

در منهقره    اراوری  مسکونیِ و کاربر ِ اند یافته  کاهش

 .یافته است  افزایش

آمرده در ایرن تحقیرد     دسرت  با توجه به نتایج بره 

برره  گررذاران یاسررتریررزان و س ورررور  دارد برنامرره

چیامدها  اجتماعی ایدا  سد در هرر منهقره توجره    

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

 .کنند یز ر اجتماعی و اکو وژیکی در منهقه برنامه
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