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 چکيده
اروميه  ةآبريز درياچ ةحوض غرب در یباغ به یزراع یاراض کاربری تغيير پيامدهای تحليل تحقيق اين هدف

اراضی زراعی  که استاروميه  ةآبريز درياچ ةحوض غرب کشاورزان تمامتحقيق شامل  آماری جامعة .است

 باغدار 150 ،یاطبقه -یتصادف یريگنمونه روش و کوکران فرمول از استفاده با. کردندخود را به باغ تبديل 

رودررو  ةمصاحب تکنيک و پرسشنامه ابزار از استفاده با نياز مورد هایداده. شدند انتخاب انگور و بيس

 و ستيز طيمح ،کشاورزی جيترومتخصصان  یاهشد. روايی پرسشنامه با استفاده از نظر یگردآور

 یاراض یکاربر تغيير داد نشان نتايج. گرفت( انجام 83/0) کرونباخ یآلفاضريب  با و پايايی آن یشناس خاک

شد. با  آغاز 1374از سال  یبه باغ ميد یزراع یاراض یکاربر تغيير و 1352از سال  یبه باغ یآب یزراع

واريانس پيامدهای تغيير کاربری با عوامل سودآوری و  درصد 65 ،اکتشافی -استفاده از تکنيک تحليل عاملی

بيشتر از عناصر  ةپايگاه و نقش اجتماعی، کاهش حجم کاری، استفاد یرفاه، بهبود کيفيت هوا و خاک، ارتقا

  . دش تبيين یو خاک یآب یهااکوسيستم یآلودگبازاريابی و  هایمهارت بهبود ای،تغذيه
 

 .اروميه درياچة آبريز ةحوض ،یاراض یکاربر تغيير ،یاکتشاف -یعامل ليتحل: یکلید یهاواژه
 

 مقدمه 
 غير و زيستي نيازهاي اقتضاي حسب بشرطول تاريخ،  در

و  داشتهزمين  ازمتعددي  هاياستفاده و کاربري اش، زيستي
داده است.  ريتغي را خود کاربري الگوهاي جوامع، توسعةبا 

اتمناسب سرييک شامل(Land Use)  نزمي کاربري
(Arrangements) ، هافعاليت (Activities) هايينهاده و 

(Inputs) که توسط مردم براي توليد، تغيير يا حفظ نوع  است
 (Land زمين پوشش. گيردانجام مي نيزمپوشش  از یاژهيو

Cover )فيزيکي -زيستي يا فيزيکي شدةمشاهده پوشش زين 
 .(Di Gregorio, 2005) است زمين سطح روي

يکي از شش  عنوانبه اروميه درياچة آبريز حوضة در

آذربايجان غربي،  يهااستان بين که ايران آبريز حوضة
آذربايجان شرقي و کردستان  ازبسياري  ،است شده واقع  

اراضي خود را  ياربرکاز اجراي اصالحات ارضي  بعد کشاورزان
نشاندر شرق حوضه  مطالعات .دادند رييتغاز زراعت به باغ   

 مربع کيلومتر 112 از باغي اراضي 2011 تا 1976 سال ازداد 
 است رسيده مربع کيلومتر 485 به افزايش درصد.)     333با 

Fathian et al., 2013  آبريز حوضة) نيز حوضه غرب در
 از درصد 7 ،2006 تا 1955 سال از( باراندوزچاي رودخانه

 Khalighi Sigaroodi) اند شده تبديل باغ به آبي زراعي اراضي

(& Ebrahimi, 2010. 
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هاي فيزيکي، شيميايي و ويژگي اي برثير عمدهأت اجتماعي و
مي هوا کيفيت و آبي منابع کيفيت و کميت ،بيولوژي خاک

 . گذارد
Salehia et al. (2013 ) يو اجتماع ياقتصاد آثار ةنيزم در

بر اشتغال، درآمد و  يکاربر رييکه تغ دنديرس جهينت نيبه ا
. است مؤثر نيزم متيو سطح مشارکت خانوار و ق نهيهز

Wang & Maclaren (2012) و  ياقتصاد آثار يابيبا ارز
 Sloping) Land داربيش ياراض ليتبد برنامة ياجتماع

Conversion SLCP: Program) نشان  نيشمال شرق چ در
 نيا يهزار هکتار از اراض 230حدود  2000دادند از سال 
به کاهش  SLCP برنامةو   شد ليتبد يجنگل يمنطقه به اراض

 ياراض نيا ةسران کهيطوربه ،ديانجام يکشاورز ياراض ديشد
 ليتبد ني. از جمله آثار اافتيهکتار کاهش  31/0به  76/0از 

کاهش  ،يکاهش درآمد خانوارها از محل کشاورز ياراض
 ريو کاهش تعداد مشاغل غ يمحصوالت کشاورز ديتول زانيم

نسبت به  يمحصوالت کشاورز يوابسته به فرآور يکشاورز
  .بود برنامه ياجرا از قبل دورة

توليدي باغي مبين کشت متراکم و  هايسيستم گسترش
 افزايش و حفظ براي که بود کشاورزي بخش شدنتخصصي

انواع  مانند هاييبيشتر از نهاده ةاستفاد نيازمند توليد سطح
 ;Tanrivermis, 2003) کودها، سموم، آب و سرمايه است

Lichtfouse, 2012). منابع از بيشتر استفادة برعالوهامر  اين 
آبي و  هاياکوسيستم آلودگي به زيرزميني و سطحي آبي

 . (Mouron et al., 2012) شودمي منجرخشکي 
 شدنشکسته موجبدر اراضي زراعي  ورزيخاک عمليات

 شودمي آلي مواد رفتنازدست و درشت هايخاکدانه
(Motaghian & Mohammadi, 2011). آلي موجود در  ةماد

، خاکدانه ريپايدا سببافزايش توليد محصول  برعالوهخاک 
افزايش ظرفيت نگهداري آب، افزايش نفوذپذيري خاک، بهبود 

 Emadi et) شودميساختمان خاک و ممانعت از تشکيل سله 

al., 2009; Shamsi Mahmoudabadi et al., 2010; 
Mokhtari Karchegani et al., 2011; Motaghian & 
Mohammadi, 2011; Niknahad Gharmakher & 

Maramaei, 2011). ها در خاک کاهش نهايي آن ةنتيج
 تبع آن توليد رسوب استبهرواناب سطحي و فرسايش و 

(Celik, 2005; Pishdad Soleymanabad et al., 2008; 

Ghafari et al., 2009; Solaimani et al., 2009; Sharma et 

al., 2011). مواد آلي  رفتنازبين موجبفرسايش  ،همچنين
 سطحي هاياليه)کربن، نيتروژن و فسفر( و رس موجود در 

 Emadi et al., 2009; Mokhtari Karchegani) شودمي خاک

et al., 2011)خاک بافت تغيير ومواد غذايي  کمبود ،نيرابناب ؛ 
 Shamsi) دارد دنبال به زين را شن شدنغالبو 

Mahmoudabadi et al., 2010; Motaghian & 

Mohammadi, 2011). عنوانبهاراضي باغي ) ،در مقابل 
و  ترطوالني زراعي فصل داشتن دليلبهمحصوالت دائمي( 

 سالهيک محصوالت به نسبت ترعميق ايريشه هايسيستم
از بارش، کاهش خطر  بيشتر استفادةجذب، حفظ و  موجب

 مواد و کربن بيشتر حفظ و خاک بافت ماندنثابتفرسايش، 

 يبراZhang et al., 2011دشو  مي خاک در ديگر آلي

کربن  ميزانGuo & Gifford2002براساس مطالعات ،مثال
 درصد 18خاک بعد از تغيير کاربري اراضي از زراعت به باغ 

 . يابدمي افزايش
 افزايش موجب آلي مادةکاهش  همراهبهرس  رفتنازبين

 در کاتيوني تبادل ظرفيت کاهش و خاک اشباع رطوبت ميزان
 ,.Pishdad Soleymanabad et al) شودميزراعي  هايخاک

2008; Beheshti et al., 2011; Mokhtari Karchegani et 
al., 2011; Niknahad Gharmakher & Maramaei, 

2011).Zeinalzadeh et al.  (2010 )نتيجه اين به تحقيقي در 
 عمليات بودننامناسب)سيب(  باغي اراضي در که رسيدند

 موجب درختان اطراف خاک رطوبت باالبودن و ورزيخاک
 و)جو  زراعي اراضي به   نسبت الکتريکي هدايت بودنپايين
 . شودمي( ذرت
در  هادام لگدکوبي و کشاورزي آالتماشين کارگيريهب

خاک و کاهش تخلخل و  فشردگي موجباراضي زراعي 
 Pishdad) شودافزايش جرم مخصوص آن مي  نيبنابرا

Soleymanabad et al., 2008; Talebpoor & Khezry, 

 هاييمحدوديت موجب ،خاک. افزايش جرم مخصوص (2010
 نهايتدرف هوا و آب و گياهان، حرکت ضعي ةريش رشد در

 Shamsi) دشو يمرشد و عملکرد محصول  کاهش

Mahmoudabadi et al., 2010; Mokhtari Karchegani et 

al., 2011; Niknahad Gharmakher & Maramaei, 2011). 

کاربري بر خصوصيات ميکروبيولوژي خاک و کيفيت  تغيير
 ورود کاهش موجبهوا نيز مؤثر است. عمليات کشاورزي 

 خاک به تجزيه قابل گياهي هايريشه حذف و گياهي بقاياي
ميکروبي و  ةزند ةاين امر موجب کاهش تود ن،يبنابرا ؛شودمي

 شود  فعاليت ريزجانداران و تنفس ميکروبي در خاک مي
(Shamsi Mahmoudabadi et al., 2010; Beheshti et al., 

مواد  ةتجزي افزايش موجب وکارکشت ،زراعي اراضي در. (2011
نيتروژن و فسفر و  شدنمعدني و شخم عمليات طي خاک آلي

 ،عالوههب. شودمي CO2آزادسازي گاز  جهيدرنتکربن و 
 گاز آزادسازي شيافزادما و رطوبت باال موجب  ،ورزي خاک
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 تحقيق نتايج. (Houghton, 1995) دشو مي کربن اکسيد دي

Mahdipour & Landi (2010) با هاينشان داد از بين زمين 
 آزادسازي بيشترين گندم آيش، و مرکبات کلزا، گندم، پوشش

 فشردگي دليلهب مرکبات باغ و دارد را متان و کربن اکسيددي
 .کندمي تصاعد کمتري کربن اکسيددي ،کمتر
کاربري از نظر تأثير بر دما و رطوبت هواي اطراف  تغيير 
Esmaeelpour & Azizpour (2009 )  اهميت است. يدارانيز 

هکتار باغ و  3/875 يکاربر تبديل که رسيدند نتيجه اين به
به افزايش  يکشاورزي اطراف شهر يزد به مسکون هايزمين

 .شد منجرنسبي دماي هواي شهر 

در شرايط  تغيير موجبگسترش اراضي زراعي  ،ايتدرنه
 تغيير اين نتيجةو  دوشيم حوضههيدرولوژي طبيعي يک 

منابع آب زيرزميني و  ةتغذي کاهش سطحي، رواناب افزايش
 عالوه،به. (Ghafari et al., 2009) ستهارودخانه ةآب پاي

 هايآب کيفيت کاهش موجب کشاورزي اراضي گسترش
 هاآنيون افزايش طريق از زيرزميني و( ها)رودخانه سطحي

 هاکاتيون و( فسفات و هانيترات کلرورها، ها،)سولفات
 محلول امالح غلظت( پتاسيم و سديم منيزيم،)کلسيم، 

(TDS هدايت الکتريکي ،)(EC )جذب قابل سديم نسبت و 
(SAR) شودمي (Tabatabaei et al., 2010) . 

 هدف ،يطيمحستيز و ياجتماع ،ياقتصاد آثارتوجه به  با
 به زراعي اراضي کاربري تغيير پيامدهاي تحليل تحقيق اين

 ،منظور ينا هب. استاروميه  ةآبريز درياچ ةحوض غرب در باغي
. شودمي مشخص هاابتدا انواع تغيير کاربري و روند زماني آن

 باغداران دگاهيد از تغييرات منفي و مثبت پيامدهاي سپس
 .شوديمبررسي 

 

 روش تحقیق 
 هاداده گردآوري لحاظ از و کاربردي هدف لحاظ از تحقيق
کشاورزان  تمامآماري تحقيق شامل  ةجامع. است يپيمايش

آبريز  ةاروميه شامل حوض ةآبريز درياچ ةغرب حوض
 باراندوزچاي و شهرچاي چاي،روضه نازلوچاي، هاي رودخانه

و  دادند رييتغبه باغ  تزراع خود را از اراضي يکاربرکه  بودند
سال  دهحداقل  بي)درختان س يبارده ةمرحل در هاباغات آن

برابر  هاتعداد کل آن .سال( قرار دارند پنجو انگور حداقل 
 12شهرستان اروميه حدود  يگزارش مديريت جهادکشاورز

 کوکران فرمول از استفاده با نمونه حجمهزار تخمين زده شد. 
 .دشبرآورد 
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 امدهايپ ،هيگو 23 متوسط اريمع انحراف درنظرگرفتن با
درصد، تعداد  95سطح اطمينان  و 1/0 برآورد دقت، 63/0

 -يتصادف روش از. با استفاده شد برآورد نفر 152 الزم نمونة
 60)باغدار انگور  60باغدار سيب و  92 ،متناسب ياطبقه

 نمونة عنوانبهدرصد باغدار انگور(  40و  بيدرصد باغدار س
 هدف انتخاب شدند.  مورد

 گردآوري پرسشنامه ابزار از استفاده با نياز مورد هايداده
با توجه به سطح سواد پايين اکثريت کشاورزان، اطالعات  .شد

 دورودررو از کشاورزان اخذ شد.  ةمصاحب صورتهپرسشنامه ب
کنار گذاشته  هاپاسخ به نانياطم داشتنن ليدلهپرسشنامه ب

  .شد ليو تحل هيپرسشنامه تجز 150شد و 
بخش بود. بخش اول شامل  چهارشامل  پرسشنامه

 يمشخصات فرد .بود ياو حرفه ياجتماع ،يمشخصات فرد
 و فرزندان تحصيالت فرزند، تعداد تحصيالت، ،تأهل سن، شامل
 شغل ،يمدن ينهادها در عضويت سکونت، محل. شد يمزبان 

 يکشاورز خدمات مرکز شهر، تا فاصله مه،يب نوع ،يجانب و ياصل
 جزء ماهانه، درآمد ميزان و شهر به وآمدرفت ميزان و درياچه و

 نةيزم در .بودند يبررس مورد ياقتصاد -ياجتماع مشخصات
 يهابخش در سابقه ميزان و فعاليتمورد  در ،ياحرفه مشخصات

 مطرح پرسش يو زنبوردار يدامپرور ،يمختلف زراعت، باغبان
 و يقبل يکاربر شامل يکاربر تغيير مشخصات دوم بخش. شد
مربوط  ها پرسشزمان تغيير و مقدار تغيير بود. بخش سوم  ،يفعل

 قالب در گويه 23 از استفاده بابود که  يتغيير کاربر يبه پيامدها
بخش  .شد سنجيده( 3 )جدول يانهيپنج گز ليکرت طيف

 يمصرف يهانهاده و هاهزينه ةدر زمين ياطالعات تکميل ،رماچه
متخصصان ترويج و  ينظرهاروايي تحقيق با استفاده از  .بود

 مدرس تيدانشگاه ترب باغباني و شناسيآموزش کشاورزي، خاک
 دروني انسجام و تحقيق ابزار پايايي سنجش براي. شدبررسي 

مقدار آن  و شدمحاسبه  کرونباخ يآلفامذکور ضريب  يهاگويه
بااليي  يدرون يهمساز ،باال ةگوي 23 نيبنابرا شد؛برآورد  834/0

  سنجش متغير پيامدها دارند. يبرا
 تکنيک از استفاده با کاربري تغيير پيامدهاي تحليل

اکتشافي صورت گرفت. يکي از روش -عاملي تحليل آماري
هاي انتخاب متغيرهاي مناسب براي تحليل عاملي استفاده از 

آن با استفاده از  داريماتريس همبستگي است که معني
 دريگمي انجامKaiser- Meyer- Olkin (KMO ) آزمون

(Henson & Roberts, 2006) .آزمونابتدا  ،تحقيق اين در 
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KMO تحقيق متغيرهاي واريانس کهبراي اطمينان از اين 
 اساسي و پنهاني هايعامل برخي مشترک واريانس از ناشي
 ؛آمد دست هب KMO=  739/0مقدار آن  وگرفت  انجام ،است
مناسب  ،ها براي تحليلهمبستگي موجود ميان داده ن،يبنابرا

براي آزمون امکان طراحي  ،بعدي گام در. شد داده تشخيص
 از هاعامل و متغيرها بين همبستگي براساس جديد ساختار

Bartlett’stestofSphericity) شد و  استفاده)آزمون بارتلت 
در سطح معني 752/780نتايج استخراجي مقدار آن  براساس

 چرخش از استفاده با سپس. آمد دست هب 001/0 داري
-مؤلفه و شد پرداخته نظر مورد عوامل تعيين به وريماکس

 به را واريانس تبيين درصد بيشترين کهشدند  انتخاب هايي
 به متغيرهايي که ،مرحله اين در. بودند داده اختصاص خود
 در عاملي بار براساس بودند شده بارگذاري معين عامل يک

 قرار گرفتند. ژهيو هايبنديگروه

 نتایج و بحث
  پاسخگویان اجتماعي -اقتصادی و فردی مشخصات

مرد، متأهل،  پاسخگويان شتريب ،2و  1 يها جدول براساس
 ترک قومي تنوعمسن و داراي سطح سواد پايين بودند.  باًيتقر

مورد بررسي  ةجامع در)اقليت(  مسيحي و کرد)اکثريت(، 
روستاها تا شهر، سطح  ةفاصل بودنوجود داشت. به دليل کم

ارتباطات اجتماعي روستاييان با شهر زياد بود که اين امر 
کشاورزي  هايتکنولوژي براي را يانينوگرايي بيشتر روستا

ساکن  (دوسوم) پاسخگويان شتريبفراهم کرده بود. هرچند 
 شهرستان مرکز در باغداران سومسکونت يک اما روستا بودند،

 قشر از شتريب که -عده اين معکوس اجرتمه از نشان اروميه
 از باغباني فعاليت سودآوربودن علتبه -بودند باسواد و آگاه
براي  ريزيبرنامهو ايجاد اشتغال، تفريح، سرگرمي و  سويک

 ذکر است متوسط درآمد  انيشاآينده از سوي ديگر بود. 

  
 (ترتیبي و اسمي متغیرهای ؛150مشخصات فردی و اجتماعي کشاورزان )تعداد=  .1 جدول

 درصد فراواني طبقات متغير ويژگي

 فردی

 تأهل
 33/11 17 مجرد
 67/88 133 متأهل

 زبان
 5/65 98 آذری
 5/33 50 کردی

 5/1 2 آشوری و مسيحی

 اجتماعی

 سکونت محل
 66 99 روستا
 5/31 47 شهر

 5/2 4 شهر و روستا

 مدنی نهادهای در عضويت
 46 69 روستايی تعاونی شرکت
 5/8 13 کشاورزی صنفی نظام

 5/6 10 اسالمی شورای

 بيمه

 اجتماعی تأمين صندوق

 عشاير و روستاييان

32 5/21 
 38 57 روستايی درمانی خدمات

 20 30 اجتماعی تأمين
 5/14 22 ...(و )مسلح ساير

 6 9 بيمه بدون

 شغل
 شغل بدون کشاورزی

 جانبی

63 42 
 67/24 37 جانبی شغل با کشاورزی
 33/33 50 کشاورزی غير

 
 

 در. بود سال در تومان ميليون 38 حدود در پاسخگويان
 خدماتي هايفعاليت به باغداران سوميک اشتغال راستا، همين

 و اجتماعي تأمين بيمة پوشش تحت که اصلي شغل عنوانبه
 هايفعاليت به برگشت بر تأييدي بودند، درماني خدمات
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 اغلب در موضوع اين. است شهري جامعة سوي از باغباني
 اراضي کاربري تغيير يا يانيروستا هايزمين خريد با موارد
 هايشغل تر،دقيق بررسي در. است بوده همراه موروثي زراعي
اولويت عبارت بودند از:  ترتيببه پاسخگويان از عده اين اصلي

 21درصد(، بازنشستة دولتي و نظامي ) 24کارمند دولتي )
 هايفعاليت(، درصد 19) گرواسطه يا بازاري(، درصد

درصد(.  25) هاشغل ساير و( درصد 11) عمراني و ساختماني

 کشاورزي هاآن اصلي شغل که کشاورزاناز طرفي برخي از 
 خريد مثل کشاورزي بخش درون در جانبي هايشغل به بود

 آالتماشين با کار کارگري، کشاورزي، محصوالت فروش و
 و بنايي مانند کشاورزي بخش از خارج يا... و کشاورزي

 از برخي براين،عالوه. بودند مشغول روستا داخل در داري مغازه
 از کاال قاچاق به قاطر و اسب داشتن با مرزنشين کشاورزان

 .کردندمي اقدام مرز لب
 

 (نسبي و ایفاصله متغیرهای ؛150)تعداد=  کشاورزان ایحرفه و اجتماعي فردی، مشخصات. 2 جدول

 معیار انحراف میانگین حداکثر حداقل متغیر ویژگي

 فردي

 72/15 49 82 22 سن

 62/2 45/3 11 0 فرزند تعداد

 25/5 5/7 18 0 (تحصيل سال)تعداد  تحصيالت زانيم

 96/3 76/9 33/17 0 )سال( فرزندان تحصيالت

 -اجتماعي
 اقتصادي

 66/10 43/19 30 1 شهر )روز( با ارتباط

 12/74 13/38 500 5/3 (تومان)ميليون  ساالنه درآمد

 15/15 07/21 60 0 (لومتري)ک شهر تا روستا فاصلة

 35/18 72/26 75 1 (لومتري)ک درياچه تا روستا فاصلة

 ايحرفه

 27/6 55/7 30 0 (لومتري)ک خدمات مرکز تا روستا فاصلة

 15/13 64/22 50 0 )سال( يبارده مرحلة از باغباني تجربة

 11/21 24 65 0 )سال( زراعي تجربة

 22/16 91/17 50 0 )سال( دامپروري تجربة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 باغي به زراعي اراضي کاربری تغییر زماني روند و انواع
مديريتي باغداران نشان داد در کنار  هايفعاليت رسيبر

 به درصد 36 زراعت، به هاآن درصد 37 ،باغباني هايفعاليت
 زراعي هايزمين. پردازندمي زنبورداري بهدرصد  9 و دامپروري

 يونجه،درصد  18 گندم،درصد  60 شامل کشاورزان قبلي آبي
 2 ،زمينيسيبدرصد  5/4 توتون،درصد  5 جاليز،درصد  8

. بود چغندرقنددرصد  1 و حبوباتدرصد  5/1 برنج،درصد 
 نخود -تناوب گندم هعمد طور بهديم سابق باغداران  هايزمين

 رييبه محصوالت مختلف تغ گونه نيارا  شانزراعت ،باغداران. بود
هلو و  درصد 17 انگور،درصد  33 سيب،درصد  72داده بودند: 

ساير باغات.  درصد 4گردو و  درصد 4زردآلو،  درصد 8شليل، 
مورد  ةمتوسط سن درختان سيب، انگور، هلو و شليل در منطق

حداقل،  ،همچنين. بود سال 8 و 15، 22 ترتيبمطالعه به
حداکثر و ميانگين مساحت تغيير کاربري اراضي زراعي به باغي 

 هکتار بود. 5/1و  9 ،2/0 ترتيب  به

 داد نشان اراضي کاربري تغيير زماني روند بررسي
در  بيس درخت ةگسترد کشت و باغداري هايفعاليت

 ةبعد از اتمام سومين مرحل هعمد طور بهشهرستان اروميه 
 دوشروع شده بود. هرچند  1351اصالحات ارضي در سال 

 کرده اقدام 1341نفر از پاسخگويان به کشت سيب در سال 
 1352اما موج نوگرايي کاشت درخت سيب از سال  ،بودند

 بيشتر باغ به ديم زراعت کاربري تغيير. (1)نمودار شروع شد 
 با 1374 سال از ارتفاعات و اروميه دشت بين فاصل حد در

 ،عالوه هب. گرفت صورت مجاز غير يا مجاز هايچاه احداث
تبديل شده  شليل به يتازگ بهاين اراضي به انگور و  ةعمد

 ساير به نسبت نگورااست و  دليل آن نياز آبي کمتر 
در حال  شدت هب تغيير نوع اين. است باغي محصوالت

 (.2گسترش به ساير مناطق است )نمودار 
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 باغي به آبي زراعي اراضي کاربری تغییرات روند. 1 نمودار

 تحقیق هاییافته: منبع

 

 
 باغ به دیم زراعي اراضي کاربری تغییر روند. 2 نمودار

 تحقیق هاییافته: منبع

 
 باغي به زراعي اراضي کاربری تغییر پیامدهای تحلیل

تغيير کاربري  پيامدهاي زمينةکشاورزان در  هايديدگاه نتايج
 با و عاملي تحليل هاييافته براساس. دشارائه  3در جدول 

، پيامدهاي تغيير کاربري اراضي 4/0 يعامل راب حداقل لحاظ
 دشزراعي به اراضي باغي در هفت عامل )پيامد( خالصه 

(Habibpour Gatabi & Safari Shali, 2009) با توجه به .
 با. شد گذارينامعوامل مذکور  ،هاگويه يعامل بار ريمقاد

 شدهاستخراج هايمجموع عامل ،عاملي تحليل نتايج به استناد
واريانس پيامدهاي تغيير کاربري اراضي  ازدرصد  65 توانستند

 (. 4)جدول  نندکزراعي به باغي را تبيين 
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 باغي به زراعي اراضي کاربری تغییر پیامدهای .3 ولجد

ف
ردي

 

 هاگويه
ين

نگ
ميا

 

ف
حرا

ان
 

ار
معي

 

ت
وي

اول
 

 3 03/1 29/4 .شد ماساليانه درآمد افزايش موجب باغ به زراعت تغيير 1

 5 34/1 87/3 .شد ما زندگی هایهزينه از اعظمی بخش جبران موجب باغ به زراعت تغيير 2

 20 89/1 65/2 .خريدم اممزرعه برای جديدی کشاورزی تجهيزات ،باغ به زراعت تغيير با 3

 9 41/1 62/3 .شد من بازاريابی مهارت یاقارت موجب باغ به زراعت تغيير 4

 22 18/2 36/2 .شد دامپروری رونق بنابراين و باغ و يونجه مخلوط کشت موجب باغ به زراعت تغيير 5

 14 64/1 25/3 .شد امخانواده اعضای يا خود برای جديد اشتغال ايجاد موجب باغ به زراعت تغيير 6

 2 98/0 39/4 .دش زمينم قيمت افزايش موجب باغ ايجاد 7

 12 66/1 40/3 .شد امور ساير به پرداختن برای فرصت ايجاد و کاری حجم کاهش موجب باغداری 8

 11 49/1 57/3 .شد برايم شغلی امنيت ايجاد موجب باغ به زراعت تغيير 9

 6 34/1 82/3 .شد جامعه و اقوام بين در من بيشتر منزلت و احترام اعتبار، موجب کاربری تغيير 10

 10 43/1 58/3 .شد امخانواده در( اختالفات و تضادها کاهش مثالً) روابط بهبود موجب باغداری 11

 13 52/1 39/3 .شد اجتماع در من حضور و مشارکت افزايش موجب باغ ايجاد 12

 7 47/1 78/3 .شد فراغتم اوقات در تفريح و سرگرمی موجب باغداری 13

 8 4/1 73/3 .شد امزندگی از رضايت سطح افزايش و رفاه زندگی، سبک بهبود موجب باغ ايجاد 14

 19 91/1 66/2 .شد زيرزمينی هایآب سطح بيشتر افت موجب باغ به زراعت از کاربری تغيير 15

 23 94/1 22/2 .شد اروميه ةدرياچ شدنخشک و هارودخانه آب بيشتر برداشت موجب باغات گسترش 16

 21 94/1 54/2 .شود  می زيرزمينی هایآب بيشتر آلودگی بنابراين و کودها انواع مصرف افزايش موجب تغييرکاربری 17

 16 78/1 19/3 .شودمی زيست محيط بيشتر آلودگی درنتيجه و سموم مصرف افزايش موجب باغ به کاربری تغيير 18

 4 16/1 26/4 .شد منطقه هوای کيفيت بهبود و هوا شدنخنک موجب باغات ايجاد 19

 18 85/1 95/2 .شد آن فقيرشدن و خاک از مغذی مواد بيشتر برداشت موجب باغ به زراعت تبديل 20

 15 89/1 21/3 .شد ام مزرعه خاک فرسايش و رواناب کاهش موجب باغ به زراعت تبديل 21

 17 78/1 17/3 .دش مزرعه خاک بافت نسبی ماندنثابت موجب باغ به زراعت از کاربری تغيير 22

 1 74/0 66/4 .شد منطقه سيمای تغيير و زيست محيط زيبايی موجب باغات ايجاد 23

 5=زیاد خیلي           4=زیاد          3=متوسط            2=کم            1=کم خیلي         0=هیچ

 
 باغ به زراعت کاربري تغيير پيامد اولين کشاورزان، ديدگاه از 

واريانس  درصد 24 حدود تنهايي به عامل اين که بود سودآوري
 يهانهاده به مربوط. بررسي اطالعات ندکپيامدها را تبيين مي

ناخالص )درآمد  ةحاشي داد نشانو درآمد  هاهزينه و يمصرف
 ترتيببه انگور و سيب باغ هکتار يک( جاري هايمنهاي هزينه

ميليون تومان و اين مقدار براي يونجه و گندم  15و  7/13حدود 
ميليون تومان است. اين افزايش درآمد  5/1و  4 ترتيبآبي به
 سبک بهبود و رفاه افزايش و زندگي هايهزينه جبران موجب
 .بود شده هاآن مزارع بيشتر تجهيز نيز و باغداران زندگي

گاه پيامد تغيير کاربري زراعت به باغ از ديد دومين
 و خاک کيفيت بهبود و زيستي محيط مثبت آثارکشاورزان 

اثر ملموس گسترش باغات، زيبايي  ،اساسبراين. بود هوا
 ةمنطقه و بهبود کيفيت هوا بود و اين يافته همسو با نتيج

Esmaeelpour & Azizpour (2009 )ملموس اثر غير .بود 
و کنترل فرسايش است که  روانابکاهش  ،باغ به زراعت تغيير

 ;Celik, 2005) اين موضوع مؤيد تحقيقات قبلي است

Pishdad Soleymanabad et al., 2008; Ghafari et al., 

2009; Solaimani et al., 2009; Sharma et al., 2011). 
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بافت  ماندنثابت ،نهايي کنترل فرسايش خاک ةنتيج عالوه، هب
در راستاي نتايج تحقيقات قبلي  افتهيخاک است که اين 

 & Shamsi Mahmoudabadiet al. 2010; Motaghian) است

Mohammadi 2011). قيتحق البته براساس .Mokhtari 

Karchegani et al (2011)،  تبديل يتازگ بهاراضي ديمي که 

 در قرارگرفتن به توجه با اندشده دارانهسته برخي و انگور به
 و رنديگممکن است در معرض فرسايش قرار  ،ارتفاعات ةدامن
 . کندتغيير  شانبافت درازمدت در

 يارتقا ،کشاورزان ديدگاه از باغات ايجاد پيامد سومين
اجتماعي آنان بود. سودآوربودن و امنيت شغلي  نقشپايگاه و 

 در هاآن بيشتر منزلت و احترام اعتبار، کسب موجبباغات 
 نهايتدرو  هاآن اجتماعي روابط بهبود و جامعه و اقوام بين

 ،مقابل دراجتماعي شده بود.  هايفعاليت در مشارکت
خاک  ،يآب کاف ننبود همچون يداليل به که يکشاورزان

خود از باغ به  ياراض ينامناسب و... مجبور به تغيير کاربر
 داشتند. ياحساس نزول پايگاه اجتماع ،زراعت بودند
حجم کاري  کاهش ،باغ به زراعتپيامد تبديل  چهارمين

 و سازيآماده هايفعاليت حذف بهتوجه  باکشاورزان بود. 
 به نياز کاهش نيز و باغات ترراحت آبياري و ورزي  خاک

 به پرداختن فرصت باغداران کشاورزي، ادوات از استفاده
 به توجه)با  دامپروري رانندگي، همچون ديگري هايشغل
 ،همچنين. داشتند( سيب و يونجه مخلوط کشت امکان

پرداختن به تفريح و سرگرمي براي باغداران فراهم شده بود. 
 کشاورزي غير شغل باغداران سومذکر است حدود يک انيشا

 .شودکه اين موضوع هم در اين راستا ارزيابي مي داشتند

بيشتر  ةاستفاد ،باغ به زراعت کاربري تغيير پيامد پنجمين
شامل آب )سطحي و  (Nutrinents) اياز عناصر تغذيه

از داليل کاهش آب  ييک ،نيبنابرا ؛زيرزميني( و خاک بود
 که تابستان فصل در واست  بيگسترش باغات س ،درياچه

 باغات يآبيار به مجبور کشاورزان شونديم خشک هارودخانه
آب شتريب افت به امر اين. شونديم ينيزيرزم منابع از بيس
 ،عالوه هب. شوديم منجرو کاهش آب درياچه  ينيرزميز يها

 جزء اينکه دليل هب... و انگور سيب، باغات نکهيبا توجه به ا
-تغذيه نيازهاي هستند( Preninal Crops) دائمي محصوالت

برداشت عناصر ديبا ،(Zhang et al., 2011) دارند بااليي اي
-به .شود برگردانده آن به کود قالب در دوباره زمين از شده

باغات در مقايسه با زراعت  يباال يو آب مجاز ينياز آب ،عالوه
  .(Arabi et al., 2012) در تحقيقات مشابه ثابت شده است

 يارتقا و زمين قيمت افزايش باغات ايجاد پيامد ششمين
 اظهار براساسبازاريابي محصوالت توليدي بود.  هايمهارت

برابر  5/2متوسط  طور هباغات ب نيزم متيق ،کشاورزان نظر
 يروستا مانندمناطق  يدر برخ يزراعت بود. حت نيزم

به  يتومان در سال جار ارديميل 5/2هر هکتار باغ تا  ،زاده امام
مهارت يارتقامربوط به  امديپ نيا گري. بعد درفتيمفروش 

 سودآوربودن دليل به شايدکشاورزان بود.  يابيبازار يها
و داشتن منبع درآمدي خارج از  سويک از باغي محصوالت

در  يبيشتر زني چانهمزرعه از سوي ديگر، کشاورزان قدرت 
 فروش محصوالت باغي دارند. 

 

 

 کشاورزی اراضي کاربری تغییر پیامدهای اکتشافي -عاملي تحلیل. 4 جدول

 واريانس هاگويه عامل نام عامل
 واريانس

 تجمعي

 79/24 79/24 (708/0) 14(؛ 566/0) 6(؛ 830/0) 2(؛ 814/0) 1 رفاه و سودآوری 1

 74/33 95/8 (647/0)23(؛ 757/0) 22(؛ 696/0) 21(؛ 762/0) 19 هوا و خاک کيفيت بهبود 2

 28/42 54/8 (644/0) 12(؛ 767/0) 11(؛ 793/0) 10(؛ 449/0) 9 اجتماعی نقش و پايگاه یارتقا 3

4 
و فرصت  کاری حجم کاهش

 تفريحامور و  ريپرداختن به سا
 83/48 56/6 (554/0) 13(؛ 767/0) 8(؛ 614/0) 5

 78/54 94/5 (698/0) 7(؛ 799/0) 4(؛ 481/0) 3 بازاريابی هایمهارت یارتقا 5

 97/59 20/5 (490/0) 20(؛ 656/0) 16(؛ 744/0) 15 آب و عناصرغذايی باالی مصرف 6

 02/65 05/5 (761/0) 18(؛ 828/0) 17 یآب منابع یآلودگ 7
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 و خشکي هاياکوسيستم مسموميت و آلودگي درنهايت،
 پيامد هفتمين سموم و کودها انواع باالي مصرف طريق از آبي

 هاييافته تأييد در نتايج اين. است باغ به زراعت تغيير

Tanrivermis (2003)  وMouron et al. (2012) است .

 متوسط طور به سيب باغات در داد نشان تکميلي هاي يافته
 طور به انگور باغات در و کشقارچ باريک و کشآفت بارسه

. شودمي استفاده کشقارچ باريک و کشآفت دوبار متوسط
 110، 150 متوسط طور به سيب باغ هکتار يک براي عالوه، به
 پتاسه و فسفره ازته، کودهاي ترتيببه کيلوگرم 105 و

 کودهاي انگور، باغ هکتار يک براي طورهمين. شودمي مصرف
 320 و 80، 100 متوسط طور به ترتيببه پتاسه و فسفره ازته،

 داشتن دليل به باغ درختان البته. شودمي مصرف کيلوگرم
 ازت شوييآب معرض در کمتر ترعميق و تروسيع هايريشه

 . (Zhang et al., 2011)هستند... و

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
بعد از  اصالحات  هعمد طور بهکاربري زراعت به باغ  تغيير

 کشت زير قبالً که هاييزمينشروع شد.  1352ارضي در سال 
به کشت باغات  ،بودند... و زمينيسيب توتون، يونجه، گندم،

... اختصاص يافتند. اين و دارهسته يهاميوهسيب، انگور، 
 يامدهايپ .داشتتغيير کاربري پيامدهاي مثبت و منفي 

در دو عامل آخر  يمنف يامدهايمثبت در پنج عامل اول و پ
 خود يابيارز در کشاورزان داد نشان امر نيا. دش يبندطبقه

و آن را  رنددا توجه يکاربر رييتغ مثبت يهاجنبه به شتريب
قرار  نظر مد يکاربر رييتغ يخود برا يريگميدر تصم

توجه  يمنف يهاجنبه به کمتر نهيزم نيا در و دهند يم
 آثارمربوط به شخص کشاورز و  شتريمثبت ب  آثار. کنند يم

 .شديم ستيز طيمح و جامعه متوجه يمنف
 ساالنةافزايش درآمد  ،باغ به زراعت تبديل اوليةمثبت  اثر
سبک و سطح  يرفاه، ارتقا موجب. اين امر بود يانيروستا

 تجهيز و زندگي هايزندگي و جبران بخش اعظمي از هزينه
تغيير  ،عالوه هب. شد جديد کشاورزي هايزمين خريد و مزرعه

پايگاه اجتماعي و بهبود نقش  يارتقا موجب يکاربري اراض
اجتماعي کشاورزان در برقراري روابط با خانواده، اقوام و 
 ،مشارکت فعال در جامعه شده بود. اثر بعدي گسترش باغات

. بود خاک ييشيميا و فيزيکي هايبهبود کيفيت هوا و ويژگي
بود کشاورزان فرصت  شده موجبتغيير کاربري  ،عالوه هب

ور و نيز پيداکردن شغل دوم و تفريح و پرداختن به ساير ام

 يايجاد باغ ارتقا ةثانوي مثبترا داشته باشند. اثر  سرگرمي
کشاورزان و افزايش  زنيچانه قدرت و بازاريابي هايمهارت

 در هکتار هر در تومانميليون  300 -250قيمت زمين تا 
 موجب ياديتا حد ز اين پيامدها ةمجموع. بود 1391 سال

کي حدود کهيطور به ،بود شده روستاها در معکوس مهاجرت
 و بودند يکشاورز ريغ ياصل شغل يدارا کشاورزان سوم

 . ستندينگريم يجنب يتيفعال عنوانهب را يباغدار
منفي گسترش باغ از ابعاد محيط زيستي و اجتماعي   آثار

 ،باغات گسترش محيطيزيست منفي آثارقابل بررسي بود. از 
مصرف آب زيرزميني و سطحي و نيز مصرف  ةرويافزايش بي

محيط  آلودگي موجبباالي سموم و کودها بود. اين موضوع 
خشکي و آبي شده بود.  هاياکوسيستم شدنيسمزيست و 

ترک تحصيل  يمنفي اجتماعي تغيير کاربري اراض آثاريکي از 
 هايفعاليت بودنپربازده علتبه دانشجويان و آموزاندانش

بروز برخي  يدر مناطق ديم بود. اثر منفي بعد ژهيو بهباغداري 
در برخي  ...و مخدر مواداجتماعي مثل مصرف  هايناهنجاري

 يتمايليب موجبافزايش درآمد  ،عالوهويالهاي باغات بود. به
 اکثريت سپردن و يدي هايفعاليت دادن انجام به اغدارانب

 اکثر. بود بومي غير و ماهر غير کارگران به باغ هايفعاليت
 35000 ةروزان دستمزدباغباني توسط کارگران با  هايفعاليت
 . گرفتانجام مي (1391 سال در)تومان 
 ،باغات گسترش يطيمحستيز يمنف آثارکاستن از  يبرا

 :دشوميارائه  ريز پيشنهاد
 باغات گسترش يامدهايپ از يکي نکهيا به توجه با

در  ژهيو هب يسطح و ينيرزميز يهااز آب شتريب ةاستفاد
 يکه بخش اعظم يطيو در شرا استفصول خشک )تابستان( 

رهيذخ يهايتکنولوژ يمعرف ،است دهشخشک  اچهياز در
 جاديا ،ياريآبکم ،ياقطره ياريآب ستميآب مثل س ةکنند
الزم در  يهاديتمه و شود جيترو ياريآب يبتن يهاکانال ةشبک

-رسانه و جيترو ستميس ديبا ،عالوهبه .رديصورت گ نهيزم نيا

 يها باغ ةيرويب گسترش دنکرمتوقف دربارة يانبوه يها
 .  نندکالزم را ارائه  يهايآگاه بيس

 از يريجلوگ و ياهيتغذ عناصر مصرف جبران براي
 يآل يکودها از دشويم شنهاديپ ،ياراض بيتخر و رشدنيفق

متعادل و براساس  صورت هب يمعدن و( کمپوست و يدام)کود 
و  جيترو ستميس ديبا. دشواستفاده  اهيخاک و آب و گ شيآزما

 وزارت يقاتيتحق مراکز و يفن و يتيحما -يخدمات يهابخش
 .نندکهماهنگ عمل  صورت هب نهيزم نيا در يجهادکشاورز

در باغات و  هايماريگسترش آفات و ب از يريوگلج يبرا
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 ديبا ،شهر ةحوم و دشت در ويژه هب گسترده يهايسمپاش
و  شودفعال  شتريب نهيزم نيدر ا يپزشکاهيگ يهاکينيکل

الزم را  يدهايبازد ،هايفروشکشاورز به سم ةقبل از مراجع
استفاده  کاهش موجبآفات  يقيتلف تيريمد باو  دهنانجام د

مدارس  ياجرا نکهيبا توجه به ا ،ضمندر. ندشواز سموم 
 ستميس ،شد اجرا منطقه در تيموفق با( FFS) ييصحرا

 تيريمد يرا برا نهيزم افتيره نيبا گسترش ا توانديم جيترو

با آفات فراهم  يکيولوژيب ةمبارز ةنيدر زم ژهيو هباغات ب ةنيبه
 آورند.

 ،يطيمحستيز يمنف آثاردرنظرگرفتن  با ت،يدرنها
 يجيترو يها هينشرانبوهي مثل تلويزيون و راديو و  هايرسانه

 آثاررا براي جلوگيري از  زمال يهاآموزش ديبا نترنتيو ا
 .دنده ارائه اجتماعي نامطلوب
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