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چکیده
ارزیابی اثرات توسعه برای دستیابی به یک برنامه ریزی جامع در راستای پایداری سرزمین امری ضروری است .در مطالعه سیستمهای
انسانی و طبیعی میتوان به طور همزمان تغییرات را در دو سیستم مختلف مورد بررسی قرار داد .هدد ایدن ملالده شدااتت اثدرات
احداث سد طاللان بر قیمت زمین و تغییر کاربری اراضی روستاهای اطرا دریاچه سد میباشد .روش تحلید در ایدن پدشوهم رمدار
توصیفی-کیفی بوده است و به ماظور جمع روری اطالعات مورد نیاز از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شدد .جهدت بده دسدت
روردن ارزش زمین چهار دهه روستاهای محدوده دریاچه سد به قیمتهای سدا پایده  0931از فرمدو ارزش زمدین اسدتفاده شدد.
همچاین جهت بررسی تغییر کاربری اراضی از تصاویر ماهوارهای  0933 TMو  0931استفاده گردیدد .نتدای ایدن مطالعدات ن دان
میدهد که با احداث سد در دهه  31-31قیمت زمین نسبت به قبل احداث سد افزایم بسیار زیادی داشته اسدت و تغییدرات قیمدت
زمین بر روند تغییرات کاربری اراضی روستاهای محدوده دریاچه سد تأثیرگذار بوده و قیمت زمین در روستای زیدشت که بطور کامل
م ر به دریاچه سد است افزایم چ م گیری داشته است .بر اساس نتای بدست رمده از این تحلی میتوان بیان نمود که دیاامیک
کاربری اراضی در ما طله تحت تاثیر قیمت زمین بوده که جهت دستیابی به پایداری در حوزه ربخیز نیاز به اعما یدک قدانون کاررمدد
برای جلوگیری از روند تخریب اراضی و کاتر قیمت زمین میباشد.
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 .1مقدمه
احداث سد در بی تر ک دورهای توسدعه یافتده جهدت
تسریع در رسیدن به توسدعه اقتصدادی و اجتمداعی مدوثر
بوده است .بدون شک این پروژههدا تدأثیرات مببتدی را در
تأمین رب شرب و افزایم رشد اقتصادی از طری ربیداری
محصوالت ک اورزی تولید نیروی برق و کاتدر سدیالب
دارند .از سوی دیگر عالوه بر تأثیرات مببت این سدازههدا
شداهد تددأثیرات مافددی رنهدا در ابعدداد مختلددف اجتمدداعی
اقتصادی و زیست محیطی میباشیم .جابجدایی جمعیدت
مهاجرت تغییر در نوع فعالیدتهدای اقتصدادی گسدترش
بیماریها و از بین رفتن گوندههدای گیداهی و جدانوری از
جمله تأثیرات مافی این سازهها به شمار میرود ].[22
برنامهریزان توسعه بر این علیدهاند که احداث سدد در
مااط روستایی بده ماظدور توسدعه اقتصدادی اجتمداعی
روسددتاهای پیرامددون سدددها و تددأمین رب مددورد نیدداز
ک اورزی صاعت و شرب امری ضروری تللدی مدیگدردد.
نلم پروژههای سد سازی در زمیاده تدأمین اندرژی بدرای
توسعه صاعت نیز از مدواردی اسدت کده مدیتواندد عامدل
مهمی در توسعه اقتصادی به شمار رود] .[09اندک تغییدر
در وضع تأمین رب روستاها و ربادیهایی که به تأسیسدات
رب رشددامیدنی نیددز دسترسددی ندارنددد پی ددرفت بزرگددی
محسوب میشود .سرمایه گذاری اضافی در مااط شهری
بازده اندکی دارد اما حتی سدرمایه گدذاری مختصدری در
نواحی روستایی بازده زیادی دارد ].[21
با بررسی تأثیر اقتصادی سدها بدا اسدتفاده از سیسدتم
اطالعات جغرافیایی م خص شده است که سدها نلم به
سزایی در توسعه جوامع انسدانی داشدته و مزایدا و معایدب
ناشی از رن به ساکاین پایین دست سدها قابدل مالحظده
بوده و در صورتی که انتخاب پروژههای سد سازی توجیده
اقتصادی داشته و در مکدانهدای مااسدب احدداث شدوند
زمیاه را برای توسعه پایدار در رن ماطله فراهم میسدازند
] .[2بادابراین احددداث سدد مددیتوانددد بده عاددوان یکددی از
راهکارهای مؤثر در تأمین رب مورد نیاز ک اورزی و شرب
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باشد ولی از سوی دیگر ضرورت دارد در برنامههای توسعه
ماطلددهای پیامدددهای اقتصددادی و اجتمدداعی هددر گوندده
توسددعهای نیددز مددورد بررسددی قددرار گیددرد .از مهمتددرین
پیامدهای اقتصادی تغییدر قیمدت زمدین تغییدر کداربری
اراضی است .همچاین قیمتهای بداالی زمدین مدیتواندد
برای اقتصاد هرک وری و از جمله اقتصاد ایران بحرانهای
جدیدی ایجاد کاد چرا که بانکها و باگاههای اقتصدادی
داراییهای زیادی بده شدکل زمدین و بده شدکل مالکیدت
متلابل شرکتها دارند .در صورتی که قیمت زمین افزایم
یابد امکان ساتت واحدهای مسکونی برای تانوارهدای بدا
دررمد پایین و متوسط کاهم مییابد .نگراندی نسدبت بده
حاشیه ن یای و م کالت شهری باعث میشود دولت بده
سیاست قیمت زمین توجده دقید داشدته باشدد .قیمدت
زمین نه تاها بر تانه دار شدن مردم تأثیر میگذارد بلکده
همچاین بر حوزه اشدتغا بدر نحدوه سداتت و سدازها و
شکل گیری شهرها و در تلسدیم و برنامده ریدزی فضدایی
شهرها و کاربری اراضی تأثیر میگذارد ]03و.[3
تحلیلی در ماطله طاللان جهت تعیین عوامل مؤثر بر
تغییر کاربری اراضی و بررسی اثرات اقتصادی و اجتمداعی
ناشی از رن صورت گرفت و م خص شد قیمت هدر متدر
مربع زمین و فعالیتهای زراعی اثر مببت و معای داری بر
تغییرات کاربری اراضی دارند که یکدی از عوامدل مهدم رن
احداث سد میباشد .احداث سدد طاللدان در سدا 0933
موجب شد که این ماطله به ماطلده گردشدگری تبددیل
شود و بدا افدزایم ارزش زمدین قیمدت زمدین از متدری
01111ریا در سا  0933به متری  9111111ریا در
سا  0933افزایم یافته و ساتت و سازها در ماطلده بده
میزان  09033مترمربع افزایم یابدد ] .[00همچادین در
تحلی دیگری در ماطله طاللان جهت بررسی اثر احداث
سد بر ماابع معی تی ساکاین صدورت گرفدت و م دخص
شد که احداث سد نلم زیادی در افدزایم قیمدت زمدین
داشته و با افزایم قیمت زمین تریدد و فدروش زمدین و
واسطه گری رشد بسیار چ دمگیری داشدته اسدت ].[02
همچاددین در مطالعدده صددورت گرفتدده در بخددم مرکددزی
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شهرستان نوشهر بیان کردندد کده بدا توسدعه توریسدم در
ماطله و افزایم قیمت زمین فعالیدتهدای بدورس بدازی
زمین در ماطله افزایم مییابد و دالالن و واسطه گران از
این موقعیت سدو اسدتفاده مدینمایادد و ایدن امدر تدأثیر
چ مگیری بر افزایم قیمت کاال و تدمات داشدته اسدت
] .[0با بررسی بر روی الگوی تغییر کداربری اراضدی شدهر
بابل م خص شد دررمد حاصل از فعالیدتهدای زراعدی و
باغی طی چاد سا اتیر نوسانات زیاد و افزایم نداچیزی
داشددته اسددت رشددد قیمددت زمددین و بخصددوص مسددکن
تصاعدی بوده است که ایدن امدر از عوامدل مهدم رکدود و
سکون نسبی بخم ک داورزی و افدزایم تغییدر کداربری
اراضی بوده است ].[04
در مطالعات صورت گرفته جهت بررسی روند تخریدب
مراتع و جاگلهای زاگرس با اسدتفاده از دادههدای  TMو
 +ETMدر دو ملطددع زمددانی 0331تددا 2111در سددط
 12310هکتار م خص شد که سالیانه بده طدور متوسدط
 1.3هکتار برابر با  1.0درصد از سط این ماطله تخریدب
شده است که عامل اصلی تخریدب اقددامات توسدعهای و
عمرانی و صاعتی میباشد ] 1و .[02همچاین در تحلیلی
جهت بررسی روند تغییرات سطوح جاگدل بدا اسدتفاده از
ساجم از دور" در جاگلهای ارسباران به مطالعهی ایدن
روند بین سا های  0333تا  2115پرداتتده شدده اسدت
] .[01ملایسهی کاربری جاگلهدای موجدود و گذشدتهی
ماطلهی مورد مطالعه ن ان میدهد که سط جاگلهدای
ارسباران بین سدا هدای  0333تدا  2115روندد کاه دی
داشته است که ملدار رن  01330.234هکتار بررورد شده
است .عمده عوامل مؤثر بر کاهم سط جاگلها افدزایم
ساتت و ساز و مراکز سکونتگاهی میباشد.
همچاین در بررسی صورت گرفته بده ماظدور بررسدی
نلم روند گسترش کالبد شهر تبریدز در ایجداد تغییدرات
کاربری اراضی حومه شهر و روستاهای حوزه نفدو ن دان
داده شد که توسعه کالن شهر تبریز و تغییر دیددگاههدای
اقتصادی از بخم ک داورزی بده صداعت و تددمات و بده
عبارتی تحدوالت اقتصدادی و اجتمداعی مابعدث از تغییدر
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مااسبات شهر و روستا به صدورت مجموعدهای مدرتبط بدا
یکدیگر در شکل گیری این تغییرات موثر بودهاند ].[05
باابراین افزایم قیمت زمین در اثر احداث سد بر روی
تغییر کاربری زمین تأثیرگذار بوده و تغییدر قیمدت زمدین
باعث میشود اراضی ک اورزی و جاگلدی از بدین رفتده و
گرایم به ساتت و سازهای تجداری و مسدکونی افدزایم
یابد به طوری که بدا مطالعده سدط جاگدلهدای رمدازون
برزیل م خص شد با افدزایم تلاضدا بدرای مسدکن بدین
سا های  0331تا  0333سط اراضدی جاگلدی کداهم
یافتدده اسددت کدده کمتددرین رن  599.33هکتددار( )% 9.4و
بی ترین رن  09355.13هکتار( )% 3.15بوده اسدت ].[4
تجزیه و تحلیل تغییر کاربری اراضی و اثرات رن بر توسعه
پایدار به صورت پیچیده و چاد وجهی است .تغییر کاربری
اراضددی از تعامددل بددین جامع ده و محددیط زیسددت حاصددل
میشود ].[9
همچاین بهره وری پایین فعالیتهای ک داورزی و یدا
عدم انجام فعالیتهای زراعدی مدیتواندد از عوامدل دیگدر
تأثیرگددذار بددر تغییددر کدداربری اراضددی و از بددین رفددتن
عرصههای طبیعی باشد ].[5
از رنجددایی کدده افددزایم قیمددت زمددین و تغییددر در
کاربریهای اراضی نلم بده سدزایی در زنددگی سداکاین
روستاها دارد و اقتصاد روستایی تا حدود زیادی وابسته به
زمین بوده و مابع معی تی ساکاین بده رن وابسدته اسدت
] .[01باابراین تغییر کاربری اراضی را مدیتدوان نتیجدهی
عکس العمل افراد به فرصتهای اقتصادی بیان نمدود .بده
عبددارت دیگددر سیاسددتهددا و بازارهددای ملددی و جهددانی
محدودیتهدا و فرصدتهدای محلدی را ایجداد مدیکاادد.
چاانچه این سیاستها و محدودیتها در زمیاهی زمدین و
مالکیت رن و یا در زمیاهی تولید و نهادههای تولید باشدد
می تواند به عاوان یکی از عوامل مدؤثر بدر تغییدر کداربری
اراضی به شمار رید ] .[01همچاین تغییر کاربری اراضی و
قیمت زمین از یک رابطه قانونماد پیروی میکااد مادامی
که در اثر ساتت یک سدازه فیزیکدی مانادد سدد قیمدت
زمین افزایم مییابدد انسدان ترغیدب بده تغییدر کداربری
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اراضی در حواشی سد شده و برای تغییر کاربری بی تر به
عرصههای طبیعی و مراتع دست اندازی مینماید که ایدن
امر یک بازتورد مافی از لحاظ اکولوژیکی و یک بدازتورد
مافی از دیدگاه اقتصادی در ماطله بر جای مدیگدذارد .از
مهمترین و اولین پیامدهای اقتصادی میتوان بده افدزایم
قیمت زمین و تغییر ماابع معی تی افراد در ماطله اشداره
نمود .مهم ترین بازتورد مافی اکولوژیکی تغییر کداربری
اراضی بوده که عرصههدای طبیعدی بده اراضدی مسدکونی
تبدیل شده و از سط عرصههای طبیعی کاسته میشدود.
با توجه به این موضوع هد از انجام این تحلید تحلیدل
پیامدهای اکولوژیکی و اقتصادی احدداث سدد طاللدان بدر
حواشی رن است که در این تحلی بر پیامدهایی از قبیدل
تغییر کاربری اراضی و افزایم قیمت زمدین تاکیدد شدده
است.
با توجه به موارد مذکور هد در این ملالده شدااتت
اثرات احداث سد طاللان بر قیمت زمین و تغییدر کداربری
اراضی روستاهای اطرا دریاچه سد میباشد.

 .2روششناسی
 .0.2منطقهی موردمطالعه
حوزه ربخیز طاللان در ماطلهای کوهستانی و مرتفع و
به فاصله تلریبی  041کیلومتر شما غربی تهران در البرز
مرکزی قرار گرفته است .ایدن حدوزه ربخیدز در مختصدات

 51ˆ91´414تا  50ˆ00´014طو شدرقی و 91ˆ5´414
تا  91ˆ20´54عرض شدمالی واقدع شدده اسدت .مسداحت
حوزه ربخیز طاللان در حدود  311کیلومتر مربع میباشد.
پست ترین نلطه در محل سد مخزندی طاللدان بدا ارتفداع
 0133متددر و بلادددترین نلطدده رن در ارتفدداع شددمالی و
همجددوار بددا علددم کددوه بددا ارتفدداع  4412متددر مددیباشددد.
روستاهای مورد مطالعه شامل نه روستای محدوده دریاچه
سد میباشد که روستاهای زیدشدت ف دادک سداگبن و
باریکددان در سدداحل جاددوبی سددد و روسددتاهای سددوهان
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میراش دنبلید ررموت و رردکان در سداحل شدمالی سدد
قرار دارند .سد مخزنی طاللان در سدا  0930شدروع بده
ساتت و در سا  0935بده بهدره بدرداری رسدیده اسدت
] .[20در شکل  0روستاهای محدوده دریاچه سد طاللان
ن ان داده شده است.

 .2.2روش تحقیق
روش تحلی در ایدن پدشوهم توصدیفی-کیفدی بدوده
است و به ماظدور جمدع روری اطالعدات مدورد نیداز از دو
روش کتابخانددهای و پیمای ددی اسددتفاده شددد .در روش
پیمای ی از ابزار م اهده مصاحبه سازمان یافته اسدتفاده
شده است .روستاهای مورد مطالعه به صورت تصدادفی در
حواشی سد انتخاب شدند .در ادامه روند قیمت زمین طی
چهددار دهددهی  31-31 31-31 11-31 51-11مددورد
بررسی قرار گرفت .به ماظدور اطمیادان از صدحت قیمدت
زمین از گروههای مختلفی این فاکتور پرسم شده اسدت.
گروههای هد شامل باگاهداران دهیاران اعضای شورای
اسالمی روستاها و نهادهای دولتی مربوطه ماناد شهرداری
و فرمانداری طاللان مورد مصاحبه قرار گرفتاد .بدرای بده
دست روردن ارزش زمین به قیمتهای سدا پایده 0931
برای چهار دهه با اسدتفاده از ندر هدای تدورم موجدود در
سالاامه رماری میدانگین ایدن ندر هدا از سدا  0951تدا
 0931به دست رورده شد و با در نظر گرفتن متوسط نر
تورم  1/01415محاسبات با استفاده از فرمو زیر صدورت
گرفت].[0
() 0

F90  Pt (1  i ) 90 t

 :F85ارزش زمین به قیمت سا 0931
 :Ptارزش اولیه در سا t
 :iنر تورم به درصد
 :tسا پایه
که این فرمدو از تعددیل فرمدو فعلدی کدردن بدرای
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تبدیل سا به دوره زمانی کالیبره شده است .در نتیجه به
ماظور قابل ملایسه بدودن قیمدتهدا و رفدع اثدر تدورم بدا
استفاده از این فرمو همه قیمتها بده سدا پایده 0931
بازگردانده شده است .پس از بررسی روندد قیمدت زمدین
تغییرات کاربری اراضدی در ماطلده جهدت تحلیدل اثدرات
تغییر قیمت زمین بر روی تغییدر کداربری اراضدی مدورد

بررسددی قددرار گرفددت .لددذا در مرحلدده دوم بددرای تحلیددل
تغییرات کاربری اراضی از دو تصویر ماهوارهای  TMبرای
سا  ( 2111سا  0933قبل احداث سد) و ( 2113سا
 0931بعددد احددداث سددد) اسددتفاده شددد .از نل ددههددای
 0:25111سازمان نل ه برداری ک دور بده ماظدور انجدام
تصحی هادسی استفاده گردید.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی روستاهای موردمطالعه

الزم بدده کددر اسددت کدده ملدددار تطددای بدداقی مانددده
( )RMSEایددن فرایاددد کمتددر از یددک مددیباشددد .روش
طبلهبادی مورد استفاده از نوع نظارت شده است .پدس از
طبلهباددی تصداویر و تعیدین پوشدم و کداربری اراضدی
ماطله بایستی صحت نتای حاصل بررسی شود .این امدر

معموال 4با ملایسه نل ه مرجع (نل ه واقعیت زمیادی )0بدا
نل ه حاصل از روش طبلهبادی انجام میپدذیرد .یکدی از
روشهای بررورد صحت ضدریب کاپدا 2مدیباشدد .در ایدن
پشوهم به ماظور بررسدی تصدویر سدا  2111از عکدس
هوایی سدا  0939بده عادوان واقعیدت زمیادی اسدتفاده
Ground truth map
Kappa coefficient

1
2

33

مرتع و ربخیزداری مجله ماابع طبیعی ایران دوره  13شماره  0بهار 0935

گردید .بده کمدک دسدتگاه  GPSدو درصدد ماطلده بده
ماظور تهیه نل ه واقعیت زمیای برداشدت گردیدد .نتدای
برای ضریب کاپا تصویر سدا  33 2111درصدد و بدرای
سا  33 2113درصد گدزارش شدد کده ن دان دهادده
صحت باالی طبله باددی مدیباشدد .در نهایدت مسداحت
مربوط به انواع کاربریها بدا اسدتفاده از ندرم افدزار Arc
 GISمحاسبه و جددو تغییدرات ت دکیل و بدا یکددیگر
ملایسه شد.

 .3نتایج
 .1.3روند قیمت زمین
در ماطله مورد مطالعه افدزایم قیمدت زمدین یکدی از
مهم ترین پیامددهای اقتصدادی اسدت .جددو  0میدانگین
قیمت زمین در طی چهار دههی 31-31 11-31 51-11
(قبددل از احددداث سددد) و  ( 31-31بعددد از احددداث سددد) و
همچاین تبدیل متوسط قیمتهای زمین را به سدا 0931
را در روستاهای اطرا دریاچه سد ن ان میدهد.

جدول .1برآورد قیمت زمین به ارزش سال  1931در روستاها بر حسب تومان
دوره

قبل از احداث سد

نر تورم
نام روستاها
زیدشت
ف ادک
ررموت
رردکان
میراش
باریکان
ساگبان
سوهان
دنبلید
میانگین

بعد از احداث سد
%1/01415

قیمت زمین
51-11

قیمت زمین
به سا 31

قیمت زمین
11-31

قیمت زمین
به سا 31

قیمت زمین
31-31

قیمت زمین
به سا 31

قیمت زمین
31-31

511
411
911
011
911
411
411
511
111
933/33

010359/3
30439/14
10002/23
21931/31
10002/23
30439/14
30439/14
010359/3
022224/1
33203/19

951319/3
3111
902013/4
3111
033930/3
4111
099331/5
9111
222333/4
5111
033930/3
4111
222333/4
5111
099331/5
9111
33031/33
2111
219053/2
4555/55
010103/3

41111
25111
21111
05111
21111
21111
21111
05111
05111
21555/51

931502/0
244131/0
035251/0
041442
035251/0
035251/0
035251/0
041442
041442
211133/3

431033/0
221111
251430/3
021111
209321/4
011111
032959/3
31111
251430/3
021111
251430/3
021111
209321/4
011111
209321/4
011111
209321/4
011111
254133
003333/3
254133

با توجه به جدو  0و بر اساس ارزش اولیه زمین طدی
چهددار ده دهی  31-31 11-31 51-11و  31-31در ندده
روستای مورد مطالعه و با تبددیل قیمدت زمدین بده ارزش
سا  0931و میانگین حاصل از رنها میتدوان بیدان نمدود
که ارزش زمین با رفع اثر تورم به طور میانگین در دهههدا
ی  33203/1 51-11تومدددددددان 219053/11 2-31
تومدان  211133/3 31-31تومدان و در دهدهی 31-31
 254133تومان میباشد .باابراین در سه دهه قبل احداث
سد بهطور متوسدط قیمدت زمدین در نده روسدتای مدورد
مطالعه  010103/3تومدان و بعدد از احدداث سدد قیمدت

قیمت زمین
به سا 31

زمین  254133تومان میباشد .با توجه به شکل 2قیمت
زمین در دههی  11-31افزایم یافته است و از سا هدای
 31تا 31سیر ثابتی داشته است و از  31تا  31یعای بعدد
از احداث سد قیمت زمین دوباره افزایم یافته اسدت و در
حلیلت بعد احداث سد قیمت زمین  %53نسدبت بده سده
دههی قبل افزایم را ن ان میدهد.
همچاین میتوان بیان کرد بی ترین قیمت زمین بعدد
احداث سد مختص روستای زیدشت است و زمین در ایدن
روستا نسبت به سایر روستاها دارای ارزش بیم تری بوده
است .همچاین در اکبدر روسدتاهای سداحل جادوبی سدد
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زمین دارای ارزش بی تری بوده و کمترین قیمدت زمدین
مختص روستای رردکان میباشد که در ساحل شمالی سد

قرار گرفته است.

بعد از احداث سد

300000
250000

قبل از احداث سد

200000
150000
100000
50000
0
1380-1390

1370-1380

1360-1370

1350-1360

شکل  .2قیمت زمین به ارزش سال  1931بر حسب تومان

 .2.3تغییر کاربری اراضی
همانطور که قبال 4بیان شدد تغییدرات کداربری اراضدی
یکی از مهمترین پیامدهای اکولوژیکی در ایجاد سازههدای
فیزیکی ماناد سدد و سدایر برنامدههدای توسدعهای اسدت.
نل ههای کداربری اراضدی اسدتخراد شدده در سدا هدای
 (0933قبل از احداث سد) و  ( 0931بعد از احداث سدد)
در شکلهای  9و  4ن ان داده شده است.
شکل  9و  4نل ه کاربری و پوشم اراضی ماطله مورد
مطالعه را در سا های  2111و  2115میالدی یعای قبل و
بعد از احداث سد را ن ان میدهد .با توجه به نل ه از بدین
اراضی ک داورزی و باغدات مرتدع تدوده سداگی و اراضدی
مسکونی کاربری اراضی مرتعی بی دترین سدط و اراضدی
مسکونی کمترین سط را به تود اتتصاص داده است.
نتددای بررسددی هددر نددوع از کدداربریهددای اراضددی در
روسددتاهای مددورد مطالعدده بدده صددورت مسدداحت و درصددد
مساحت هر یدک از کداربریهدای مدذکور در جددو  2و
مساحت کاربریهای روستاهای مورد مطالعه که در زمدان

ربگیری دریاچه سد به زیر رب رفتهاند در جددو  9ن دان
داده شده است.
با توجه به جدو  2و بر اساس نتدای بده دسدت رمدده از
نل هی کاربری اراضدی در سدا  0931طدی ربگیدری سدد
 313/39هکتار از زمینهای روستا به زیر رب رفته اسدت .در
نتیجه مساحت روستا به صدد و سدی هدزار و  23/05هکتدار
کاهم یافته است .در سا  0933اراضی بداغی و ک داورزی
 % 4/13اراضددی مرتعددی  %13/10تددوده سدداگی  %23/95و
اراضی مسدکونی  %1/93را بده تدود اتتصداص دادهاندد .بدر
اساس نل ه کداربری اراضدی  0931اراضدی زراعدی و بداغی
 %4/33اراضددی مرتعددی  %10/29تددوده سدداگی %25/35و
اراضی مسکونی %0/22را به تود اتتصاص دادهاندد .بادابراین
در طی سا های  0933تدا  0931اراضدی بداغی و مسدکونی
افزایم و اراضی مرتعی و توده ساگی کداهم یافتده اسدت.
اراضی مرتعی بیم تدرین کداهم و اراضدی مسدکونی بدیم
ترین افزایم را ن دان مدیدهادد .میدزان تغییدر کداربری در
ماطله مورد مطالعه 2219/43هکتار میباشد.

011

مرتع و ربخیزداری مجله ماابع طبیعی ایران دوره  13شماره  0بهار 0935

باغات و اراضی کشاورزی

مرتع

توده سنگی

شکل  .9نقشه کاربری و پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه در سال  2111میالدی

باغااات و اراضاای

م
ت

شکل  .4نقشه کاربری و پوشش اراضی منطقه مورد مطالعه در سال  2112میالدی
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جدول .2مساحت انواع کاربری اراضی در کل منطقهی مورد مطالعه و میزان تغییرات آنها از سال  1923تا 1931
قبل احداث سد
سا 0933

سا
اراضی ک اورزی و باغات
مراتع
توده ساگی
مسکونی
دریاچه
مجموع

بعد از احداث سد
سا 0931

از سا 33-31

درصد

مساحت به هکتار

درصد

مساحت به هکتار

تغییرات به هکتار

4/13
13/10
23/95
1/93
1
011

154/22
3410/55
9323/43
50/14
1
09334/33

4/33
10/29
25/35
0/22
1/30
011

131/04
3513/30
9103/93
013/39
313/39
09334/33

05/32
-323/14
-213/0
003/13
313/39
2219/43

جدول .9مساحت انواع کاربریهای اراضی زیر آب رفته به دنبال احداث سد
کاربریهای زیر رب رفته

کاربری
باغات و اراضی ک اورزی
مرتع
توده ساگی
مسکونی
مجموع

درصد

مساحت به هکتار

92/02
50/94
01/45
1/13
011

901/31
431/39
053/20
1/3
313/3

به تود اتتصاص دادهاند و به زیر رب رفتهاند .همچاین از
بین روستاها تاها کاربری مسدکونی روسدتای کماکدان بده
طور کامل در اثر احداث سد به زیدر رب رفتده اسدت و بده
طور کل نابود شده است.

با توجه به جدو  313/3 9هکتار از اراضی روستاهای
مورد مطالعه طی ربگیری دریاچده سدد بده زیدر رب رفتده
است .در نتیجه از بین این اراضی اراضی با کاربری مرتعی
با  %50/94و کاربری باغی با  %92/02بیم ترین میزان را

جدول .4مقایسه اختالف مساحتهای کاربریها به هکتار قبل و بعد از احداث سد
کاربری
زیدشت
ف ادک
ررموت
رردکان
میراش
باریکان
ساگبان
سوهان
دنبلید

اراضی
ک اورزی و
باغات

مرتع

تاک لخت

مسکونی

دریاچه

مجموع تغییرات
کاربریهای اراضی

-012/93
20/93
-5/33
-2/32
03/32
04/15
-3/04
23/40
14/23

-035/33
-013/51
-209/13
-55/90
-93/31
-09/43
-013/10
-95/03
-41/53

-34/13
-9/04
-41/01
-5/41
-3/30
-1/32
-91/34
-41/93
-21/0

012/11
4/31
2/03
0/23
0/40
1/91
1/32
2/39
2/93

253/53
35/91
253/14
12/2
23/94
1
050/03
43/90
1

324/5
229/4
503/19
013/33
33/94
23/32
914/03
019/0
099/91
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جدو  4ملایسه اتتال مساحتهدای کداربریهدا در
روستاهای مورد مطالعه به هکتار در قبل و بعد از احدداث
سد میباشد .بر اساس جدو مجمدوع تغییدرات کداربری
اراضی در روستاهای زیدشت ررموت ساگبان کماکدان و
ف ادک بیم تر از سایر روسدتاها مدیباشدد بده عبدارتی
روستاهایی که در ساحل جادوبی سدد قدرار دارندد تغییدر

کاربری اراضی در رنها بیم تر میباشد .همچاین تغییرات
کاربری اراضی در باریکان و میراش کمتدر ر داده اسدت.
بی ترین تخریب مرتع و عرصههای طبیعی در روسدتاهای
ررموت زیدشت ف ادک و ساگبان و کمترین تخریب در
روستای باریکان به علت قدرار گیدری بدر روی یدک پهاده
لغزشی صورت گرفته است.

جدول .5مقایسه اختالف مساحت های کاربریها به هکتار و نرخ تغییرات قیمت زمین به تومان در قبل و بعد از احداث سد
اراضی ک اورزی
و باغات

مرتع

تاک لخت

مسکونی

دریاچه

مجموع تغییرات
کاربری اراضی

نر تغییرات
قیمت زمین

زیدشت

-012/93

-035/33

-34/13

012/11

253/53

324/5

33131

ف ادک

20/93

-013/51

-9/04

4/31

35/91

229/4

02410/1

ررموت

-5/33

-209/13

-41/01

2/03

253/14

503/19

03431/9

رردکان

-2/32

-55/90

-5/41

0/23

12/2

013/33

45300/3

میراش

03/32

-93/31

-3/30

0/40

23/94

33/94

10205/1

باریکان

04/15

-09/43

-1/32

1/91

1

23/32

10205/1

ساگبان

-3/04

-013/10

-91/34

1/32

050/03

914/03

03431/9

سوهان

23/40

-95/03

-41/93

2/39

43/90

019/0

13234/4

دنبلید

14/23

-41/53

-21/0

2/93

1

099/91

13234/4

کاربری

با توجه به جدو  5در تمام روستاهای مورد مطالعده
میزان نر تغییرات قیمت زمین از قبل به بعد احداث سد
افزایم یافته اسدت و بدا افدزایم قیمدت زمدین تغییدرات
کاربری در روستاها بعد احدداث سدد هدم افدزایم یافتده
است .از بین روستاهای موجود بی ترین تغییرات در ندر
قیمت زمدین در روسدتای زیدشدت و بی دترین تغییدرات
کاربری اراضی هم در همین روستا که در سداحل جادوبی
سد و به طور کامل م ر به دریاچه سد میباشد صورت
گرفته است .در بلیه روستاها با افزایم تغییدر در کداربری
اراضی که بعد احداث سد صدورت گرفتده ندر تغییدرات
قیمت زمین هم به طور نسبی افزایم یافته و زمین ارزش
پیدا کرده است.

 .4بحث و نتیجهگیری
همانطور که قبال بیان شد در برنامههدای توسدعهای
ضرورت دارد اثرات و پیامدهای اقتصدادی و اکولدوژیکی را
مورد ارزیابی و تحلیل قرار داد .احداث سد طاللان موجدب
بدده وجددود رمدددن ماطلدهای مسددتعد در جددذب توریسددت
گردیده و با تغییر الگوی ماطله تلاضای مسدکن و قیمدت
زمین در طاللان به ویشه روستاهای محدوده دریاچده سدد
بسیار افزایم یافته است .نتای به دست رمده از میدانگین
قیمت زمین در کل طاللدان طدی چهدار دهدهی مختلدف
ن ان میدهد که احداث سدد در دهدهی  31-31باعدث
ایجدداد تغییددر و تحددوالت عظیمددی از لحدداظ اکولددوژیکی و
اقتصادی در ماطله شده است .از یک سو افزایم قیمدت
زمین باعث شده که سداکاین روسدتاها عالقده زیدادی بده
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فروش زمینهای ک اورزی تود پیدا کااد .از سوی دیگدر
افزایم قیمت زمین نیز به گروههای سودجو و زمین توار
فرصت داده تا در عرصههای طبیعی و مراتع حواشدی سدد
دست اندازی نموده و سط مراتع در ماطله کداهم یابدد
که نوعی زوا اکولدوژیکی بدرای ایدن ماطلده بده حسداب
میرید .همچاین با بازگرداندن قیمتهای زمین بده ارزش
سا  0931با ندر تدورم % 1/01415م دخص شدد کده
ارزش زمین به طور متوسط در دهدهی  31-31بی دتر از
دهههای قبل میباشد و در این دهه زمین گران تر شده و
ارزش بی ددتری پیدددا کددرده اسددت بدده طوریکدده در تمددام
روسددتاهای محدددودهی دریاچدده سددد بددویشه در روسددتای
زیدشت که بطور کامل م ر به دریاچه سد بوده قیمدت
زمین بی ترین افزایم را داشته است .لذا موقعیت مکدانی
روستاها نسبت به سد نیدز در زوا اکولدوژیکی و افدزایم
قیمت زمین اثرگذار است .میانگین قیمت زمین برای سه
دههی قبل از احداث سدد برابدر بدا  010103/3تومدان و
برای دههی  31-31برابر با  254133تومان مدیباشدد در
نتیجه میتوان بیان کرد کده بعدد از احدداث سدد قیمدت
زمین  %53/31نسبت به سده دهده قبدل افدزایم داشدته
است .باابراین اراضی ماطله که تدا پدیم از احدداث سدد
ارزش مادی زیادی نداشت به یکبداره بده بدا ارزش تدرین
سرمایه برای مالکین تبدیل گ ته است .محللین دیگدری
نیز بر این علیدهاند که با توسعه صداعت توریسدم قیمدت
زمین بسیار افزایم مییابد و بده دنبدا رن فعالیدتهدای
بورس بازی زمین در ماطله افدزایم مدییابدد و دالالن و
واسطه گران از ایدن موقعیدت سدو اسدتفاده مدینمایادد.
همچاین این امر تأثیر چ مگیری بر افزایم قیمت کاال و
تدمات داشته است]0و .[02ایدن امدر زمدینهدا را بدرای
تبدیل باغها و ک تزارها به قطعدههدای کوچدک و فدروش
برای تانه سازی رماده ساتته اسدت .همچادین مسدکونی
شدن باعث تغییر پوشم و سط کاربریها میشدود ].[4
باابراین میتوان بیان کرد که بعد از احداث سد با افزایم
قیمت زمین با وجود تبدیل کاربری مرتعدی بده زراعدی و
مسکونی و افزایم اراضی زراعی و باغی میزان فعالیت در
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این سطوح به علت کمبود رب و سختی کار کاهم یافتده
است و این اراضی طی تغییر کاربری در ریاده به کداربری
مسکونی تبدیل تواهاد شد و ساتت و سازها رشد بسدیار
چ مگیری تواهاد نمود .نتای سایر محللدین نیدز مویدد
این مطلب است ]00و04و.[24
به طوری که در طی دو ملطدع زمدانی قبدل و بعدد از
احداث سد در کل روستاهای مورد مطالعده سدط اراضدی
باغی و مسکونی افزایم و سط اراضی مرتعی در ماطلده
کاهم یافته است و بی ترین افزایم در اراضی مسدکونی
و بیم ترین کاهم در اراضی مرتعی صورت گرفته اسدت.
همچاددین حدددود  313/39هکتددار از اراضددی مرغددوب
روستاهای محدوده سد در زمان ربگیری به زیدر رب رفتده
است که بی ترین نوع کاربری به اراضی مرتعی اتتصداص
دارد .از بددین روسددتاهای مددورد مطالعدده تاهددا روسددتاهای
باریکان و دنبلیدد بده علدت فاصدله رنهدا از دریاچده سدد
زمینهای رنها به زیر رب نرفته است .همچاین روستاهایی
که در ساحل جاوبی دریاچه سد قدرار دارندد (روسدتاهای
ساگبن کماکان زیدشت ف ادک) و همچاین روسدتای
ررموت که به طور کامل م ر به دریاچه سد مدیباشدد
نسبت به روستاهایی که در ساحل شمالی سد قدرار دارندد
مجموع تغییر در کاربری اراضی رنها به علت قدرار گدرفتن
در مسیر ورودی طاللان و تردد بیم تدر توریسدم در ایدن
قسمت سدد بده نسدبت بی دتر مدیباشدد .در روسدتاهای
زیدشت ررموت ساگبن و رردکان از سط اراضی مرتعدی
و باغات کاسته و به سط اراضدی مسدکونی افدزوده شدده
است .همچاین در روستاهای ف ادک میراش سدوهان و
دنبلید بر مساحت باغات افزوده شده است تا در ریاده این
باغات به ویال تبددیل شدود .روسدتای باریکدان در سداحل
جاوبی سد به علت قرار گیری ایدن روسدتا بدر روی یدک
پهاه لغزشی بعد از احداث سد تغییر کاربری در ماطله در
جهت افزایم اراضدی بداغی صدورت گرفدت امدا بده علدت
لغزشی بودن روستا ساتت و ساز و تغییدر کداربری دیگدر
متوقف شده است .باابراین در تمام روستاها احدداث سدد
در ماطله باعدث کداهم و تخریدب مراتدع و عرصدههدای
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طبیعی شده است و بدا تخریدب ایدن اراضدی ویالسدازی و
ایجاد شهرکهای جدید افزایم یافته است ].[03
در ماطله طاللان بدا احدداث سدد و توریسدتی شددن
ماطله میتوان بیان کرد که قیمت هر متر مربدع زمدین و
فعالیتهای زراعی اثر مببدت و معادی داری بدر تغییدرات
کاربری اراضی گذاشته که باعث شده است به طدوری کده
بعد از احداث سد قیمت زمین از متدری  01111ریدا در
سا  0933بده متدری  9111111ریدا در سدا 0933
افزایم یافته و تغییر کاربری اراضی سط اراضدی مرتعدی
کاهم و در عوض ساتت و سدازها در ماطلده بده میدزان
 09033مترمربع افزایم یابد ].[00
همچاین نتای تحلیلات دیگر نیز ن ان مدیدهدد کده
با افزایم اراضی مسکونی و افزایم تلاضا برای واحددهای
مسکونی سط جاگلهای رمازون برزیل بدین سدا هدای
 0331تددا  0333کدداهم یافتدده اسددت کدده کمتددرین رن
 599.33هکتار( )% 9.4و بی ترین رن  09355.13هکتدار
( )% 3.15بوده است ] .[4
برتی از پیامدهای دیگدر اقتصدادی در ماطلده تغییدر
ماابع معی تی ساکاین بوده که با افزایم قیمدت زمدین
داللی زمین جایگزین ب رتی فعالیتهای عمده تولیددی
در روستاها ماناد ک اورزی شده است ].[03عالوه بر ایدن
در تحلی دیگری در همین ماطلده پیامددهای اجتمداعی
حاصل از احداث سد طاللان مورد بررسی قرار گرفتده کده
تأکید بر تغییرات وسیعی در سط گروههای اجتمداعی در
ماطله و تخریب فرهاگی از سوی توریسدتهدا مدیباشدد
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].[3در یک سیستم پایدار محیطی نیاز است که تغییدرات
در سیستمهای انسانی در ارتباط با سیستمهای طبیعدی و
یا بیوفیزیکی مورد بررسی قرار گیرد و قابل کر است کده
هر دو این سیسدتمهدا دارای دیاامیدک و پویدایی بدوده و
مکمل یکدیگرند ]3و .[29در این تحلی نیز سعی شد تدا
تغییرات در سیستمهای طبیعی (تغییر کاربری اراضی) در
ارتباط با تغییرات در سیستمهای انسانی (تغییدر در روندد
قیمت زمین) مورد تحلیل قرار گیرد.
با توجه به پیامدهای حاصل از ایجداد سدد در ماطلده
پی اهاد میگردد کده بعدد از احدداث سدد جهدت حفد
عرصددههددای طبیعددی و مراتددع موجددود در طاللددان یددک
مدیریت اصولی و قانونماد از طدر مسدووالن اجرایدی در
ماطله حاکم باشد و باید تمام ساتت و سدازهای موجدود
در ماطله کاتر شود و جلدوی سداتت و سدازهای غیدر
مجاز را که در تارد بافت روستاها بر روی تپهها و اطرا
دریاچه سد احداث میشدوند گرفتده شدود .جلدوگیر از
گسترش محدوده شهرک و روستاها و همچاین جلوگیر
صدور مجوز شهرکها قبل از ضابطه ماد شددن رن نیدز از
ضددروریات اسددت .همچاددین الزم اسددت حددداقل فضددا
ویالساز برا جلدوگیر از ازدحدام جمعیدت و ندابود
طبیعت تعیین شود .زیرا این ساتت و سازهای غیر قانونی
باعث از بین رفتن اراضی زراعی و مرتعی و تغییر کداربری
و رانم تاک در ماطلده شدده در ایدن صدورت تطدرات
جدی را برای ساکاین به همراه تواهد داشت.
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