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نوع مقاله: پژوهشی

جنوبی آبریز تغییر کاربري اراضی کشاورزي در حوضه عوامل مؤثر در شناسایی 
بردارانتحلیل رفتار بهره:دریاچه ارومیه

4، افشین مرزبان3، سمیه شادکام تربتی*2، منصور غنیان1لطیف محمدزاده

)28/11/98؛ پذیرش: 08/07/98(دریافت: 
چکیده

شود. در برده میمحیطی قرن اخیر نامهاي زیستیکی از چالشعنوانبهبري اراضی کشاورزي و عوامل تشدید کننده آن امروزه از تغییر کار
نفعان این عرصه را شناسایی رود. در نتیجه، براي درك بهتر موضوع باید ذيترین فعالیت به آن به شمار میوابسته،این میان، کشاورزي

ریزي انجام داد. در جهت تحقق این امر، هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار برنامههاآنکرد تا بتوان در مورد رفتار
ل تشخیصی بود. جامعه آماري کشاورزان نسبت به تغییر کاربري اراضی کشاورزي در حوضه جنوبی آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از تحلی

صورتبهنفر در مرحله اول 153حجم اي به ي آماري نمونهزي منطقه بودند. از میان جامعهبرداران بخش کشاور، شامل تمامی بهرهتحقیق
بینی گیري تصادفی انتخاب شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران پیشاي و سپس در مرحله دوم با استفاده از روش نمونهخوشه
یی پرسشنامه از متخصصان بهره گرفته آزمون کروسکال والیس نشان داد که یید رواتأد. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه بود. براي گردی

هاي ترویجی و میزان زمین سن، شرکت در دورهبرحسبداري در رفتار پاسخگویان نسبت به تغییر کاربري اراضی کشاورزي، تفاوت معنی
هاي تحلیل میزان تحصیالت وجود نداشت. همچنین یافتهداري در رفتار پاسخگویان به تفکیکاما تفاوت معنی؛ کشاورزي افراد وجود دارد

برراکمترین تأثیرنیزهاي ترویجیو شرکت در دورهتأثیربیشترینتشخیصی نشان داد که عوامل اقتصادي، نظارتی و مدیریتی به ترتیب
براي شاورزي با جذب سرمایه، شرایط را شود مسئوالن بخش روستایی و کرفتار کشاورزان داشته است. با توجه به این نتایج توصیه می

هاي صنایع دستی و تولیدات مختلف روستایی از جمله فرآوري مواد کشاورزي و دامی مهیا نمایند. در نتیجه، کشاورزان و خانوادهيتوسعه
هاي خانواده داشته باشند.توانند یک درآمد مکمل براي هزینهمیهاآن
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مقدمه
هاي مختلف و متعددي تشکیل شده است. هدف این تعامل همانند یک سیستم، از تعامل مؤلفه،توسعه پایدار در کشاورزي

Tilman(باشد میآیندههاينسلوحاضرنسلزندگیکیفیتاعتالي et al., 2011; Asadi et al., 2014; Chaudhari et al.,

است انسانی ورود پیدا کردهزندگیابعادتمامی ریزي، دربرنامهنظامدررکن اصلیعنوانبهتوسعه پایدار و مداوملذا،). 2018
)Yin et al., وري مناسب و هبهرباشد کهمیهاي اقتصادي بسیار حساسکشاورزي یکی از بخشبعد،در این میان).2014

Frozani(است اهمیت با زیستو نیز توسعه پایدار محیطاین بخشپایدار در  et al., 2016; Liu et al., به عبارتی، ). 2016
اي را در توسعه پایدار داشته است هاي اصلی در فرایند تولید، همواره جایگاه ویژهیکی از بخشعنوانبهتوسعه کشاورزي 

هاي زیادي را ). این در حالی است که تقاضاي بیش از حد و محدودیت منابع تولید، ناهماهنگی1385نتري، زاده و کالهبدال(ع
در ایران کشاورزيو غیر اراضی کشاورزياز گذشته تاکنون، همین امر سبب شده است بین عرضه و تقاضا ایجاد کرده است.

برداري در نتیجه، نوع نظام بهره).1391(هجرتی و افشاري، هاى مدیریتی زیادى بوده است ثباتىدستخوش تغییرات و بى
کشورهاي در حال یژهوبهروي نسل حاضرترین چالش پیشاز اصلیکشاورزيکشاورزي، مالکیت، سازماندهی کاربري اراضی 

فاکتورهاي یکی از ایناراضی کشاورزي ).1394صوفی و همکاران، علی؛ 1395حسینی و همکاران، شود (مید قلمداتوسعه
وري و بهبود ارتقاي بهرهيها و منابع، تضمین کنندهگیري و ترکیب متناسب آن با سایر نهادهکه بهرهرود مهم به شمار می

). اگر خالف این امر اتفاق بیفتد، باید منتظر بروز 1385زاده و کالنتري، هبدالشود (عهاي کشاورزان میاقتصاد خانواده
کاربري). لذا، از 1393(نصرالهی و همکاران، برداري بود غییر غیراصولی اراضی کشاورزي در نظام بهرهناپایداري از جمله ت

ریزي کاربري کشاورزيبرنامهیرا؛ زشودریزي کشاورزي نام برده میبرنامههسـته اصـلی عنوانبهکشاورزياراضی مناسب
Mehri(کندایفا میزیستیطمحاورزي و حفظ روستاها، اقتصاد کشمکانی -فضاییماندهیسادر مهم ینقش et al., 2013 .(

سوء مدیریت در نتیجه، بشر بر محیط اطرافش است. یرتأثکاربري اراضی و نحوه مدیریت و ساماندهی آن یک مثال ملموس از 
کانلمک).1391،(امینیتوسعه ملی تبدیل شودتینهادرتواند به مانعی در مسیر توسعه کشاورزي و میاراضی کشاورزي 

(Mc Connell, داند که در آن نحوه مدیریت و ساماندهی زمین به جهت نوع فعالیتی میکاربري اراضی کشاورزي را(1981
هاي کاربري زمین و غیره همه از سیاستسازيراهورزي، کاربرد زمین براي صنعت یا ، کشامسکنشود. از این رو انجام می
کوشش در برقراري ازاست هایی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد عبارتترین فعالیتمهمیکی ازدر نتیجه، هستند. 

هایی براي احیاء و بازسازي اراضی ها و تهیه برنامههاي تولید کشاورزي و اتخاذ سیاستمجدد هماهنگی اکولوژیکی در عرصه
از تغییرات گسترده امروزهبا این وجود،. )1392ی و همکاران، ؛ مالک1390مخروبه و حفظ کاربري اراضی است (میرکتولی، 

زاده و کالنتري، الهعبد(هاي اقتصاديچالشترین یکی از اصلیعنوانبهکاربري اراضی و نبود قوانین دقیق و تعریف شده 
ه دلیل رشد فزاینده بدر چند دهه گذشته ).1396، جمشیدي و همکارانشود (محیطی نامبرده می، اجتماعی و زیست)1385

شهرسازي، احداث جاده جهتتغییر کاربري اراضی صورتبهبومیستزجمعیت و به موازات آن مداخله انسان در روند طبیعی 
هاي آبریز و ضهو ایجاد مشکالت جدي در حوزیستیطمحهم خوردن تعادل مصنوعی و توسعه کشاورزي شاهد برو تأسیسات

Koguashvili(طبیعی هستیمآبخیز  & Ramishvili, هاي اخیر، اراضی کشاورزي دستخوش در طول دههچنانچه).2018
Canoتغییرات زیادي در نحوه کاربري و ساماندهی اراضی، امکانات و همچنین تغییرات جمعیت شناختی بودند ( et al.,

از سیماي اقتصادي و حتصویر واضيندهبنابراین، شناسایی عوامل مؤثر در تغییر کاربري اراضی کشاورزي، منعکس کن؛ )2013
). ارزیابی روند تغییرات کاربري زمین فرایندي است که به ایجاد درك 1395اجتماعی کشاورزي است (براتی و همکاران، 

شود. از جمله اقدامات اساسی براي استفاده بهینه از اراضی در زیست منجر میصحیحی از نحوه تعامل انسان و محیط
له در أهاي دلخواه از زمین است. این مسریزي در جهت کاربردبرنامهمنظوربههاي کاربري و پوشش زمین هیه نقشهکشاورزي، ت

Oliveira(هاي غنی و حاصلخیز کشاورزي از حساسیت بیشتري برخوردار استمناطقی با زمین & Paleo, 2016; Taheri et

al., ي در رابطه با بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات کاربري اراضی به دلیل اهمیت موضوع، مطالعات متعدد).2019
شناسایی عوامل مؤثر بر حفظ کاربري) که با هدف 1397توان به مطالعه دهقان و فلسفیان (انجام گرفته است. از جمله می

تعداد کهنشان داد هاآنهاي مطالعهیافتهآباد انجام دادند، اشاره کرد. در بستاناراضی کشاورزي در راستاي کشاورزي پایدار
احتمال تغییر با افزایش تعداد افراد شاغل،کهي طوربه. کاربري اراضی داردداري بر حفظاثر معنیافراد شاغل در خانوارها
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داري بر نیو معکشاورزي اثر مثبتهايدرآمد ساالنه حاصل از فعالیتپایین بودن متوسطدر حالی کهیابد. کاربري کاهش می
آستانه . مطالعه دریانشوندهاي صنعتی میکه موجب تغییر این اراضی به کارگاهيطوربه.تغییر کاربري اراضی کشاورزي دارد

موردي: شهرستان عهمطال(رسی عوامل اقتصادي و اجتماعی تغییرات کاربري اراضیبر) که با عنوان 1395و همکاران (
و 1381، 1368، 1357هاي زمانی تغییرات کاربري اراضی جنگلی طی دورهاده شد که ) صورت گرفت، نشان دمحمودآباد

ینترمهمن داد کهانشهاآننتایج حاصل از تحقیقات میدانیکیلومتر مربع بوده است. 3/14و 18، 3/22، 66به ترتیب 1394
درآمد صرفه نبودنبهزندگی و مخارج باالياز: قیمت پایین محصوالت کشاورزي، اندعبارتتغییر کاربري عوامل اقتصادي

اندعبارتر ثاجتماعی عوامل مهم و مؤدر جامعه و ارزش بیشتر خود زمین تا کشاورزي. همچنین، در بعدباالمکشاورزي، تور
مایل به کشاورزي، تغییر استانداردهاي زندگی و تهايیتفعالتمایل جوانان به معداز: افزایش جمعیت ساکنان بومی روستا،

,Chakir & Parent(و پارنتیروچاک. شهرنشینی در مطالعه خود در فرانسه که با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر )2009
ترین عوامل در تغییر کاربري هاي نظارتی و همچنین جنس خاك از مهمکاربري اراضی انجام شده بود، نشان دادند که نظام

Tóth-Naár(نیر و همکاران- ه توزاراضی بودند. چنانچه در مطالع et al., ) در مجارستان نشان داده شد که رشد جمعیت 2014
) در 1397اکمل (بودند. در تحقیق سعدي و عواطفیيکشاورزاراضی يکاربرییرتغدر یرگذارتأثو قیمت زمین دو عنصر 

نبودن کشاورزي، ضعف صرفهبهکشاورزي، فتگییانتوسعهستفاده از تحلیل عاملی، پنج عامل روستاهاي شهرستان همدان با ا
گرایش به تغییر کاربري اراضی کشاورزي شناسایی شدند.عنوانبهاطالعاتی، توسعه شهر و عدم تمایل جوانان به کشاورزي 

هاي مربوط به کاربري اراضی و مدیریت و درگیر چالشایران نیز همانند سایر نقاط جهانکشور،در چند دهه گذشته
تغییر کاربري اراضی چنانچه در ایران ). 1393(نصرالهی و همکاران، بوده است اندهی آن در بخش روستایی و کشاورزي سام

شتاب . شود، دومین مشکل اساسی کشاورزي محسوب می)1398پور، و خشکسالی (نوري و نوريکشاورزي پس از کم آبی
آوري و ارتباطات، گرایش بیشتر به فنزمانهمشد و گسترش توسعه تا حد زیادي برآیند رتغییرات اراضی کشاورزي در ایران

؛ براتی و 1394؛ متوسلی و همکاران، 1391(امینی،باشدهاي اراضی کشاورزي میها در عرصهشهرنشینی و نزدیکی رقابت
اضی آن به دلیل دارد و ار، قرارخشکیمهناي از ایران در منطقه خشک و بخش گستردهاز آنجا که ).1395همکاران، 

مدیریت غیراصولی منابع با مشکل شوري و تخریب خاك روبرو است. بنابراین اعمال مدیریت هاي نادرست کشاورزي وفعالیت
یکی از ).1392(جعفر فوتمی و شیداي کرکج، جلوگیري از تخریب اراضی ضروري استصحیح بر منابع آب و خاك براي

هاي اخیر که در سالهاي مختلف طبیعیاظ کشاورزي و دامپروري و هم از نظر زیستگاهمناطق بسیار مهم و حیاتی هم از لح
این باشد.کاربري اراضی مواجه بوده است، حوضه آبریز دریاچه ارومیه در شمال غرب کشور میيهاي جدي در زمینهبا چالش

هایی قه دارد. این در حالی است که چالشمحیطی و اجتماعی کشور و منطهاي اقتصادي، زیستاهمیت زیادي در بخشحوضه
از قبیل افت تراز آب دریاچه، تغییرات کاربري، افزایش سطح زیر کشت اراضی آبی و باغی و تغییر الگوي کشت از محصوالت با 

ان، هایی را بوجود آورده است (قدوسی و همکارنیاز آبی کم به سمت محصوالتی با نیاز آبی زیاد در چند سال اخیر نگرانی
. شدوضه جنوبی آبریز در نظر گرفته ). در این تحقیق به دلیل وسعت حوضه آبریز دریاچه ارومیه، منطقه مطالعاتی در ح1393

مطالعات قبلی بیشترین بنا بربه دالیل مختلفی تخریب شدند و شدتبهدر این منطقه، در چند سال اخیر اراضی کشاورزي 
) تحقیقی را با 1392محمدزاده و همکاران ().1390(فتحیان، نوبی اتفاق افتاده استدر حوضه جیمیاقلتغییرات کاربري و 

ارومیه انجام يهدریاچآبریزيهحوضغربباغداران دردیدگاهازباغیبهزراعیاراضیکاربريتغییرپیامدهايعنوان تحلیل
زراعیاراضیکاربريتغییرو1352سالازباغیبهآبیتغییر کاربري اراضی زراعیکهنشان داد هاآندادند. نتایج تحقیقات 

درصد65د،نشان دادهاآنهمچنین نتایج تحقیق شده است. در حوضه آبریز دریاچه ارومیه آغاز1374سالازباغیبهدیم
کاهشاجتماعی،قشنوپایگاهارتقايخاك،وهواکیفیتبهبودو رفاه،سودآوريعواملباکاربريتغییرپیامدهايواریانس

شد. تبیینخاکیوآبیهاياکوسیستمآلودگیوبازاریابیهايمهارتبهبوداي،عناصر تغذیهازبیشتريهاستفادکاري،حجم
امرشد. اینبنديآخر طبقهعاملدودرمنفیپیامدهايواولعاملپنجدرهمچنین در نتایج به دست آمده، پیامدهاي مثبت

تغییربرايخودگیريتصمیمرا درآنودارندتوجهکاربريتغییرمثبتهايجنبهبهخود بیشترارزیابیدررزانکشاودادنشان
فتحیان و همکاران نتایج تحقیقکنند. همچنینتوجه میمنفیهايجنبهبهکمترزمینهایندرودهندقرار مینظرمدکاربري

در ايعمدهتغییراتدادنشانبا استفاده فناوري سنجش از راه دوراربري اراضی) با عنوان ارزیابی روند تغییرات ک1392(
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672و 485، 412که مساحت اراضی آبی، باغی و دیم به ترتیب، يطوربهبوده است. حوضه آبریز دریاچه ارومیهکاربري 
ش همراه بوده است. لذا کشاورزان و درصد کاه34سال اخیر افزایش داشته است. از طرفی نیز اراضی مرتعی با 35درصد طی 

بنابراین، ؛ سایر افراد فعال در بخش کشاورزي در این منطقه در حال لمس آثار مخرب تغییر کاربري اراضی کشاورزي هستند
هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار کشاورزان نسبت به تغییر کاربري اراضی در حوضه جنوبی آبریز 

عوامل يتوان نتیجه گرفت که در زمینهبندي مطالب انجام شده میبا جمعومیه با استفاده از تحلیل تشخیصی است. دریاچه ار
اي افراد هاي فردي و حرفهمؤثر بر رفتار کشاورزان نسبت به تغییر کاربري اراضی کشاورزي، عوامل بسیاري از جمله، ویژگی

رزي و شرکت در دورهاي ترویجی و آموزشی)، عوامل اقتصادي، عوامل (سن، سطح تحصیالت، میزان اراضی کشاونمونه
یرگذارتأثنظارتی، عوامل آموزشی، عوامل اجتماعی و نگرش کشاورزان نسبت به مضر بودن یا نبودن تغییرات کاربري اراضی 

).1نگاره(هستند. با توجه به نتایج مطالعات مطرح شده، مدل مفهومی تحقیق حاضر به شرح زیر ارائه گردید 

مدل مفهومی تحقیق-1نگاره

روش پژوهش
مطالعاتيحوزهدر،اطالعاتدریافتوآوريجمعيشیوهنظراز،نوع تحقیقات کاربردياز، هدفتحقیق حاضر از نظر 

يهادادهبراي تجزیه و تحلیل باشد که به روش پیمایشی انجام شده است.میکمیماهیت،نظرازهمچنینومیدانی
برداران بخش جامعه آماري تحقیق حاضر، شامل تمامی بهرهاستفاده شد.SPSS20افزارنرماز ،تحقیقآوري شده درجمع

نشان داده شده 1نقشه درحوضهباشد (موقعیت قرارگیري این کشاورزي منطقه مورد مطالعه (حوضه جنوبی آبریز ارومیه) می
اي خوشهصورتبهدر مرحله اول شدند.فرمول کوکران طی دو مرحله انتخاببر اساسهانفر از آن153که تعداد است)

پذیر نبود و همچنین مسافت بین اعضا زیاد و جامعه مورد زیرا تهیه فهرست تمامی اعضاي جامعه امکان؛ انجام شدها شهرستان
عنوانبهیري تصادفی ساده گنمونهاز روشیی براي انتخاب نمونه نهادر مرحله دوم بررسی خیلی وسیع و گسترده بود. سپس

پرسشنامه و همچنین اسناد و یستلچکآوري اطالعات در این بخش از تحقیق، از جهت جمع. استفاده شدتحقیق نمونه
اجتماعی، يهابخشیرزاي با چند زیر بخش از جمله موجود در مورد کشاورزي و تغییرات منطقه استفاده گردید. پرسشنامه

در تغییرات کاربري اراضی رفتار کشاورزان در عوامل مؤثر بر و تحلیل محیطی در رابطه با شناسایی و زیست، مدیریتیقتصاديا
اي افراد نمونه (سن، سطح تحصیالت، میزان اراضی کشاورزي و شرکت در هاي فردي و حرفهکاربري اراضی و ویژگیحوضه

چک لیست از اي و هاي فردي و حرفهویژگییق طراحی شد. در بخش توسط تیم تحقترویجی و آموزشی) هايدوره
بخش دوم. همچنین درپاسخ دهندانتخاب گزینه مربوطهباکوتاه پاسخ و یاصورتبهسؤاالت را دهندگان خواسته شد تا پاسخ

توسط متخصصانصوري آنروایی. گرفتقرارسنجشموردقسمتی5لیکرتطیفقالبدرهاپرسشنامه هر یک از گویه
هاي مورد نظر مؤلفهضریب آلفاي کرونباخ براي تمامی انجام محاسبهیلهوسبهشد. همچنین پایایی پرسشنامه ییدتأموضوعی 

مقایسه میانگین رفتار کشاورزان پاسخگو، بر حسب منظوربهدر تحقیق حاضر، قرار گرفت. ییدتأ) مورد 7/0(با میزان بیش از 

عدمتغییر/
تغییرکاربري اراضی

مضر 
تن دانستن/نداس

عوامل اقتصاديتغییر کاربري

اجتماعیعوامل 

آموزشیعوامل 

نظارتیعوامل 

سن

اراضی کشاورزي

تحصیالت

دوره ترویجی
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اینکه این متغیرها در بهترویجی، سطح تحصیالت و میزان زمین کشاورزي با توجه-هاي آموزشیر دورهسن، میزان شرکت د
اند و همچنین فراوانی بعضی سطوح متغیرهاي ذکر شده کمتر از حد مجاز شدهیريگاندازهاي سطح رتبهسهسه یا بیش از

م آزمون ، بنابراین انجا)1391دهکردي، راد و کرمی(پزشکیشدبا) میFنفر) براي انجام آزمون واریانس یک طرفه (25(حداقل 
ها مقایسه میانگینمنظوربههمچنین، والیس استفاده گردید.کروسکاليپارامتریرغاز آزمون ، بنابراینمزبور میسر نیست. 

، با توجه به یکسان بودن در مورد مضر بودن یا نبودن تغییرات کاربري اراضیهاآنها عضویت در نهادها و دیدگاهبرحسب
هاي کشاورزان با رفتار جهت تمایز بین ویژگی،هاي تحقیقدر بخش پایانی یافتههمبسته استفاده شد. tها، از آزمون گروه

شد. تحلیل بهره گرفتهاراضی کشاورزي، از تحلیل تشخیصی (تحلیل ممیزي) يکاربرییرتغدر مورد تغییر یا عدم هاآن
تشخیصی هاي جداگانه تعیین کند. تابعدر گروهراهاتواند عضویت افراد و گروهک آماري است که میتشخیصی یک تکنی

فرد کهکردبینیپیشمعادلهآندرمشخصاتایندادنقرارتوان بامیجامعهفردهرمشخصاتداشتنباکهاستايمعادله
شود:میانجامزیرمعادلهتشخیصی بر مبنايتحلیلبرايخطیدارد. ترکیبتعلقگروهکدامبهمورد نظرجامعه

Z = W0+ W1X1+W2X2+…+WnXn

متغیرهاي مستقل تحقیق هستند. در این تحقیق جهت Xوزن تشخیص و Wمیزان تشخیص (تفاوت)، Zدر این معادله، 
استفاده شد.) Landa Wilks(دار، از النداي ویلکسهاي معنیکارایی در ایجاد تفاوت

)حوضه جنوبی آبریز دریاچه ارومیهموقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (-1نقشه 

و بحثهایافته
تا 50بین کمترین تعداد افراد نمونه به گروه سنی هاي به دست آمده،مطابق با یافتهقابل مشاهده است، 1گونه که در جدولهمان

بیشتر درصد) تعلق داشت.26سال (بیش از40تا 30د پاسخگو به گروه سنی درصد) و بیشترین تعداد افرا1/11سال (60
نفر از کل تعداد افراد 51،د. همچنینش) محدود مینفر77(تنها به خواندن و نوشتنهاآنایی سواد یا توانبی،کشاورزان عضو نمونه

هکتار زمین کشاورزي 15تا 10نفر بین 24هکتار و 10تا5نفر بین 59، چنانچههکتار زمین کشاورزي داشتند. 5نمونه کمتر از 
1/62نفر (95از تعداد کل افراد نمونه، هکتار و بیشتر زمین کشاورزي دارند. 15از کشاورزان نفر 19نتایج نشان داد، فقط داشتند. 
.اندهاي آموزشی شرکت نکردهدر دورهدرصد) 
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پاسخگویانیشناختیتجمعهاي ویژگی-1جدول 
درصدفراوانیسطوح متغیرمتغیر

سن (سال)

30<306/19
40401/26تا 30
50336/21تا 40
60171/11تا 50

60≥336/21

سطح تحصیالت
774/50سواد خواندن و نوشتنیا سوادیب

536/34دیپلم
230/15باالتر از دیپلم

میزان کل اراضی کشاورزي هر کشاورز
(هکتار)

5<513/33
5596/38تا 10
10247/15تا 15

15≥194/12

آموزشی-هاي ترویجی شرکت در دوره

951/62هیچ وقت شرکت نکردم
365/23دفعه2تا 1
201/13دفعه4تا 3

23/1بیشتردفعه و 5

درصد) تغییرات کاربري اراضی کشاورزي را 8/60نفر (93عداد نمونه ، از کل ت1نمودار هاي به دست آمده در مطابق با یافته
همچنین، نتایج نشان تبدیل خواهد شد. یرناپذجبراندانند و معتقدند که در آینده به یک مشکل مضر میزیستیطمحبراي 

هاي دولتی و غیردولتی از اددرصد) با نه3/37نفر (57نفر افراد پاسخگو در مطالعه حاضر، تنها 153دهد که از مجموع می
ها در ارتباط هستند و یا عضویت دارند.ارگانهاي غیردولتی، شوراها و سایر ها، سازمانقبیل تعاونی

ها و سـایر نهـادي و   (الف) مضر بودن/نبودن تغییرات کاربري اراضی از نظر کشاورزان، (ب) عضویت کشاورزان در تعاونی-1نمودار 
فهاي مختلانجمن

درصد) در 6/36نفر (56نفر افراد پاسخگو در پژوهش حاضر، 153دهد که از مجموع نشان می2نتایج به دست آمده از جدول
درصد نمونه) 63نفر (بیش از 97در حالی که چند سال گذشته در منطقه مورد مطالعه اقدام به تغییر کاربري اراضی کردند.

بر اساساند. الزم به ذکر است که ري در اراضی کشاورزي در چند سال گذشته انجام ندادهادعا کردند که هیچ نوع تغییر کارب
احیايستادتلفیقوریزيبرنامه؛ دفتر1393، قدوسی و همکاران؛ 1392، ؛ فتحیان و همکاران1390فتحیان، (بیشتر مطالعات 

ها و کاهش مراتع و جنگلصورتبهآبریز دریاچه ارومیه، حوضه تفاق افتاده در اغلب تغییرات کاربري ا،)1393ارومیه، دریاچه
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دادهکشاورزي که تغییر کاربري هايزمیناکثراست. قابل استنباط است کهانجام گرفتهافزایش مزارع کشاورزي و باغات 
افرادي اند. در نتیجه داشتهبه عبارتی، این گروه از افراد شرایط تغییر کاربريها بوده است. مراتع و جنگليجوارهم، در اندشده

مرتبط اي و شخصیهاي حرفهسایر ویژگیاز پیامدها و هاآنآگاهی اند، لزوماً به دیدگاه، دانش و میزان که تغییر کاربري انجام نداده
باشد.ر ها یا اراضی بایبا مراتع و جنگلنبودنجوارهمشرایط از جمله نبودتواند ناشی از بلکه بخشی از آن می،نیست

واکاوي رفتار پاسخگویان در مورد کشاورزان نسبت به تغییر کاربري اراضی
ترویجی، سطح تحصیالت -هاي آموزشیشرکت در دورهمیزانسن، برحسبکشاورزان پاسخگو، رفتارمیانگین مقایسهمنظوربه

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کروسکال والیس استفاده گردید. يپارامتریرغاز آزمون و میزان زمین کشاورزي 
ه تغییرات کاربري اراضی کشاورزي در حوضه جنوبی آبریز دریاچه ارومیه، پاسخگویان نسبت برفتاردر داري اختالف معنی

یدتأکها یافتهو میزان زمین کشاورزي افراد نمونه وجود داشت. ترویجی-هاي آموزشیسن، میزان شرکت در دورهبرحسب
از لکیت در اراضی کشاورزين میزان ماهاي ترویجی و همچنیافراد با سن متفاوت، میزان مشارکت در برنامهرفتار کندمی

در افراد شرکت کنندهیکسانی در مورد تغییرات کاربري اراضی کشاورزي ندارند. به عبارتی، رفتار همدیگر مستقل بوده و 
اند، اند یا خیلی کم شرکت کردهها شرکت نکردهمتفاوت با افرادي که هیچ وقت در این دورهرفتارداراي هاي ترویجیدروه
پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیالت افراد نمونه وجود نداشت. به عبارت دیگر، رفتارداري در معنیتفاوتاما ؛باشندمی

بودند یا مدرك تر برخوردارکشاورزانی که داراي مدرك دیپلم به باال هستند، در قیاس با کشاورزانی که از مدارك پایین
).3ات کاربري اراضی داشتند (جدول تغییريدر بارهیکسانیرفتارتحصیلی نداشتند، 

)يپارامتریرغ(آزمون بر اساس متغیرهاي مستقل تحقیق رفتار کشاورزانمقایسه میانگین -3جدول 
.Sigکايمربع درجه آزاديايمیانگین رتبهفراوانیسطوح متغیرمتغیر

3035/89>30سن
404042/81تا 30
30/23000/0**503338/804تا 40
601788/77تا 50

60≥3367/59
7770/80یا خواندن و نوشتنسوادیبسطح تحصیالت

5363/75258/1452/0دیپلم
2376/67باالتر از دیپلم

میزان کل اراضی 
کشاورزي هر کشاورز 

(هکتار)

5<5184/88
03/8045/0*55985/823تا 10
102491/75تا 15

15≥1956/55
هاي شرکت در دوره

آموزشی-ترویجی 
9540/93هیچ وقت شرکت نکردم

92/7048/0*3617/643دفعه2تا 1
2012/79دفعه4تا 3

250/43دفعه و بیشتر5
*p≤0.05

توزیع فروانی افراد بر اساس تغییر/عدم تغییر کاربري اراضی کشاورزي-2جدول 
درصدفراوانیسطوح متغیرمتغیر

تغییر / عدم تغییر کاربري 
اراضی کشاورزي

566/36تغییر
974/63عدم تغییر
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در مورد هاآنها عضویت در نهادها و دیدگاهز جنوبی دریاچه ارومیه، برحسبکشاورزان حوضه آبریرفتارمیانگین مقایسهبراي
اختالف کههاي تحقیق نشان داد استفاده شد. یافتهTآزمون از مضر بودن یا نبودن تغییرات کاربري اراضی کشاورزي 

دیدگاه افراد در مضر دانستن یا پاسخگویان نسبت به تغییرات کاربري اراضی کشاورزي، به تفکیک نوع رفتارداري در معنی
پاسخگویان به تفکیک عضویت رفتارداري در اما اختالف معنی؛ ستن تغییرات کاربري اراضی کشاورزي وجود داشته استنندا

رفتار در تغییر يیرتأثفلف وجود نداشت. به عبارت دیگر، عضویت در نهادهاي مختلفهاي مختها و نهادافراد نمونه در تعاونی
).4افراد عضو و غیر عضو یکسان است (جدول رفتار نداشته است و نسبت به تغییرات کاربري اراضی کشاورزيورزانکشا

)زمون پارامتريکشاورزان بر اساس متغیرهاي مستقل تحقیق (آرفتارمقایسه میانگین -4جدول 
.TSigانحراف معیارايمیانگین رتبهفراوانیسطوح متغیرمتغیر

5770/16048/1462/0086/0بلههاي مختلفر نهادعضویت د
9696/15984/17خیر

023/0*-9739/16097/1721/0بلهمضر دانستن تغییرات کاربري اراضی
5600/16118/14خیر

*p≤0.05

کاربري اراضی کشاورزيکشاورزان نسبت به تغییر رفتارهاي مؤثر بربینی کننده سازهمدل پیش
اراضی کشـاورزي، از  يکاربرییرتغدر مورد تغییر یا عدم هاآنرفتارهاي کشاورزان با تمایز بین ویژگیمنظوربهدر این پژوهش 

ي مختلـف  دو متغیر عضـویت در نهادهـا  الزم به ذکر است که در این بخش،گرفته شد. تحلیل تشخیصی (تحلیل ممیزي) بهره
داري وجـود  هـاي مـورد مطالعـه تفـاوت معنـی     در بـین گـروه  هاآن) که میان میانگین 5طح تحصیالت (جدول ) و س4(جدول 

13مانـده بـه همـراه عوامـل اقتصـادي (     سایر متغیرهاي باقینداشت، وارد تحلیل تشخیصی نشدند و از این بخش حذف شدند. 
گویه) وارد معادله شدند.6سازي (گویه) و آموزشی و آگاه10گویه)، نظارتی و مدیریتی (5گویه)، اجتماعی (

همبسـتگی بـین  (میزانکانونیهمبستگیمجذورات درون گروهی)، همچنینبه کلگروهیبینمجذورات(نسبتویژهمقدار
مقـدار  نتایج به دست آمده حاکی از آن اسـت کـه  قابل مشاهده است. 5) در جدول وابستهيبندروهگسطوحوتشخیصنمرات
دهد. هر چه این مقدار بیشتر باشد، تشـخیص  است. مقدار ویژه قدرت تمایز تابع تشخیص بین طبقات را نشان می675/0ویژه 

انـد، تنهـا تـابع تشخیصـی حاصـل، کـل       بندي شـده ه طبقههاي ما در دو گروبهتري صورت گرفته است و با توجه به اینکه داده
دهد.واریانس را توضیح می

مقدار ویژه در تحلیل تشخیصی-5جدول 
همبستگی کانونیدرصد تجمعیدرصد واریانسمقدار ویژهتابع
1675/0100100615/0

گزارش شده است. چنانچه در جدول 6در جدولباشد،داري معادله متمایز کننده میمقدار النداي ویلکس که بیانگر معنی
باالیی سطحدر8آزاديدرجهباکهباشدیم63/32کايمربع دارايگروهدوتمایزبرايشدهتشکیلمعادلهشود، دیده می

دله، معاتعدادستوندر1عدددارد.داللتتشخیصتابعجداکنندگی خوبقدرتوداريمعنیبرآمارهاین. استدارمعنی
در موجودمتغیرهايتعدادآزاديدرجهواستآمدهمالك به دستمتغیرازسطحدوباکهاستتشخیصیتابعتنهاازحاکی

دهد.مینشانراتشخیصیتابع
تشخیصیداري تابعسطح معنی-6جدول

.Sigدرجه آزاديکايمربع النداي ویلکستابع

1835/063/328000/0
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شدهارائه7جدول درمتعارفیاکانونیمتمایزکنندهمعادلهنشدهو استانداردشدهاستانداردضرایبها،دادهآماريزآنالیازپس
وبودهبنديگروهمتغیردرهاي مورد نظرگروهبینتمایزدرمتغیرهاازیکهرنسبیبیانگر اهمیتاستاندارد شدهضرایباست.

طبق .باشدمیعدم تغییر کاربري اراضی کشاورزيوتغییر گروهدوتشخیصمعادلهضرایبنشده، مقادیراستانداردضرایب
هاي و شرکت دورهتأثیربیشترینبه ترتیبعوامل نظارتی و مدیریتیو عوامل اقتصاديمتغیرهاي مورد مطالعه،بینازها، یافته

تغییر کاربري اراضی کشاورزي داشته است.کشاورزان در عدم رفتاربرراکمترین تأثیرنیزآموزشی- ترویجی

و غیراستاندارد متغیرهاي مستقل پژوهشدضرایب استاندار-7جدول 
ضریب غیر استاندارد شدهضریب استاندارد شدهمتغیر

640/0711/0عوامل اقتصادي
441/0698/0عوامل نظارتی و مدیریتی

422/0608/0عوامل آموزشی
390/0441/0سن (سال)

284/0432/0میزان کل اراضی کشاورزي هر کشاورز (هکتار)
227/0382/0مضر دانستن تغییرات کاربري اراضی

104/0224/0عوامل اجتماعی
- 173/0- 414/0آموزشی–هاي ترویجی شرکت در دوره

- 232/7-ضریب ثابت

Z = - 7.232 + 0.711X1 + 0.698X2 + 0.608X3 +0.441X4+0.432X5 +0.382X6+0.244X7 -0.173X8

8کاربري اراضی کشاورزي در جدول عدم تغییر /کشاورزان نسبت به تغییررفتاربرهاي مؤثر بینی کننده سازهیج مدل پیشتان
انجام(افرادي که تغییر کاربري اراضی کشاورزيبنديگروهنحوهازتیاکلیدربارهنتایج حاصله اطالعاتیگزارش شده است.

نتایج به دست آمده نشان است.انجام شده مابینییشپبامقایسهندادند) درکشاورزي انجامند با افرادي که تغییر کاربريداد
مده در تحلیل دست آاطالعات به،اند. از سوي دیگربندي شدهصحیح طبقهصورتبهرد ادرصد از کل مو75بیش از دهد که می

درصد از کشاورزانی که تغییرات کاربري اراضی کشاورزي انجام نداده 3/76تشخیصی تشخیصی حاکی از آن است که تحلیل 
کرده بودند، که نسبت به تغییر کاربري اقدام بندي کشاورزانخطاي مربوط در گروههمچنین،بندي شدند. بودند، صحیح گروه

از کشاورزانی که تغییرات کاربري صددر68ژوهش حاضر، نزدیک به تابع تشخیصی پبا توجه به نتایج،درصد است. 1/32
کرده است.بندي گروهدرستاراضی کشاورزي انجام داده بودند، 

بندي حاصل از تحلیل تشخیصینتایج گروه- 8جدول 

مجموعبینیهاي پیشعضویت در گروهتغییر / عدم تغییر کاربري اراضی کشاورزي تغییر کاربريتغییر کاربريعدم 

742397یر کاربريتغیعدم تعداد
183856تغییر کاربري

3/767/23100تغییر کاربريعدم درصد
1/329/67100تغییر کاربري

درصد20/75اندبینی شدهپیشیدرستبهدرصد افرادي که 
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پیشنهادهاگیري و نتیجه
روند. عملکرد بیولوژیکی بسیاري از این شمار میبه زیستیطمحهاي حیات و ها نظامو جنگلاراضی زراعی، مراتع، باغات

هسته مرکزي عنوانبههاي ساکن در روي این کره خاکی بستگی دارد. در این میان، کشاورزان رفتار اجتماعها به نظام
ی از یکدر نتیجه،محیطی در مرکز توجه قرار دارند. هاي زیستهاي تولید مواد غذایی و درگیري مستقیم با نظامفعالیت

رفتار عوامل مؤثر در هاي آتی به شمار رود، شناسایی ریزيگذاري و برنامهاي براي سیاستزمینهتواند پیشاقداماتی که می
کند. با توجه به بررسی و پژوهش در این زمینه را دوچندان میاهمیتهمین امرکشاورزان در برخورد با این چالش است. 

شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار کشاورزان نسبت به تغییر کاربري اراضی در ه بررسی واهمیت این موضوع، پژوهش حاضر ب
ه سن افراد نمونبااليمیانگیننتایج حاکی از است.پرداخته حوضه جنوبی آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از تحلیل تشخیصی 

77تنها به خواندن و نوشتن (هاآنیا توانایی سوادهمچنین، بیشتر کشاورزان عضو نمونه بی.است)سال46(تحقیق حاضر 
هکتار زمین کشاورزي در 5ها، بیش از نیمی از افراد نمونه خرده مالک بودند و زیر شود. با توجه به یافته) محدود میدرصد

هرکدامداشتند.هاي ترویجی حضور ندرصد افراد هرگز در کالس62همچنین از تعداد کل افراد نمونه بیش از اختیار داشتند. 
عی از کشاورزان ما هنوز افراد یدهد طیف وسزیرا که این نتایج نشان می؛ از این نتایج اشاره شده بسیار نگران کننده هستند

توان نتیجه گرفت که جوانان روستایی تمایل بسیار کمی به ماندن در روستا و کار و تا حدود پیر هستند. میسالیانم
سواد هستند یا بیاًهاي کشاورزي اکثرآید این افراد مشغول در زمینها برمیدهند. چنانچه از یافتهمیکشاورزي از خود نشان 

یکی از باشد. این امر خود در دنیاي رقابتی امروز که تولید محصوالت کشاورزي در حد خواندن و نوشتن میهاآنسطح سواد 
شود که . این نگرانی زمانی دوچندان میآیدمیحساببهبزرگی رود، چالشترین نقطه قوت هر کشوري به شمار میاصلی

ها و مراکز آموزشی در کمک به نیازهاي آموزشی کشاورزان موفق عمل نهادهاي مربوطه ما از قبیل ترویج کشاورزي، سازمان
. یا به عبارتی شرایطی ترویجی شرکت نکردند–مشهود است، اکثر افراد در هیچ نوع کالس آموزشی . چنانچه در نتایجنکردند
هستند که یمالککشاورزان خردهکشاورزان منطقه جزءبیشتر ،با توجه به نتایجفراهم نشده است که شرکت کنند. هاآنبراي 

در بخش دیگر نتایج نشان داده شد که ارتباط بین کشاورزان با بیشتري نیاز دارند. یرساناطالعهاي مالی، معنوي و به حمایت
ها بسیار ضعیف است. خیلی از هاي غیردولتی، شوراها و سایر سازمانها، سازماني دولتی و غیردولتی از قبیل تعاونیهانهاد

درصد) در این 3/37نفر (57تنها ،هاي تحقیقاطالع هستند. طوري که با توجه به یافتهزان از وجود این نهادها بیرکشاو
هاي خاصی از قبیل مراسم هاي مذهبی بود که فقط در ایامتأبیشتر مربوط به هینهادها عضویت داشتند که از این تعداد هم

ی یتولید کشاورزي و روستاهايها، تعاونیاتحادیهبا توجه به اینکه ایجادت در ارتباط هستند و عضویت دارند. أمذهبی با هی
سطحنهایت ارتقاءدروکوچک درآمدزاهايفعالیتاندازيراهتوانا ساختن کشاورزان، زنان و جوانان روستایی ودرتواند می

را ازهاي مختلف روستاییها، گروهها و تعاونیشود که اتحادیهلذا پیشنهاد میباشد،یرگذارتأثکشاین اقشار زحمتزندگی
مساعدتري رفتارباالتر، میانگین سنی کشاورزان باهمچنین مطابق با نتایج حاصله از تحقیق،سازند.مندبهرهنیازموردخدمات

تر تمایل بیشتر به تغییر کاربري درحالی که کشاورزان جواندهند. تغییر کاربري اراضی کشاورزي از خود نشان مینسبت به
با نتایج تحقیق )1395آستانه و همکاران (اندربو)Vanclay,2003(زي دارند. نتایج حاصل از تحقیقات وانکلیاراضی کشاور
Haji(و همکارانحاجیهمچنین انی دارد.حاضر همپوش et al.,2011(هاي طلبیها و جاهنشان دادند که توقعات، پیشرفت

اند و همین امر باعث ایجاد یک شکاف هاي جدیدي براي جوانان نسل امروزي شدهگیري ارزشدنیاي امروز، باعث ایجاد و شکل
استنباط کرد، باال بودن انتظارات جوانان نسبت به کشاورزان توان میارزشی بین جوانان با نسل قبلی شده است. در نتیجه 

به تولید بیشتر و در نهایت فروش بیشتر محصوالت کشاورزي است. چنانچه در هاآنمسن و همچنین عالقه و رغبت 
که با تغییر کاربري معتقدندهاي صورت گرفته توسط نگارندگان هم این نتیجه مورد تأیید واقع شد. کشاورزان جوان مصاحبه

هاآنتوانند محصول بیشتري تولید کنید. ، میو کاشت این مناطقهاي بایراراضی کشاورزي، براي مثال شخم مراتع و زمین
کمک کردند. کشورشاناعتقاد دارند با انجام این کار در درجه اول به اقتصاد و معیشت خانواده خود و در درجه دوم به اقتصاد 

چون ،ترویج کشاورزي مشهود استیژهوبههاي مربوطه از جمله جهاد کشاورزي و نهادها و سازمانيکارکمت، مسلم اسآنچه
اند. کشاورزان جوان بازدهی کوتاه مدت را هدف خود قرار دادند. در حالی که این کشاورزان از عواقب این تغییرات آگاه نشده

ایفاي نقش هاآنتغییر رفتار جهتها با کشاورزانفزایش دانش و سایر همکاريرسانی، انهادهاي مربوطه وظیفه دارند در اطالع
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در با توجه به وظایف تعریف شده و بگذارد به عرصهبیشتر از همیشه پا شود، ترویج و آموزش کشاورزي کنند. پیشنهاد می
بسزایی درنقشتوانندمییجیتروهاينظام، چونبیشتري از خود نشان دهدتاحساس مسئولیخود قبال انجام وظایف 

,Leeuwise(زیرا به گفته لویس؛ باشندداشتهییرات غیراصولی کاربري اراضی کشاورزيغکاهش ت ترویج کشاورزي )2004
کند. این میکمکدارمسألههايموقعیتحلبهکهاستگرفته شدهنظردرارتباطیهايگريمداخلهازايعهمجموعنوانبه

، پیامدهاي تغییرات کاربري اراضی کشاورزيموضوعکهدهدمیخدماتینهاداینبهرارویج کشاورزي این اختیارتعریف از ت
هاي ترویجی رفتار دورهچنانچه نتایج تحقیق نشان داد که افراد شرکت کننده در بداند.خودوظایفزمرهدرنیزراناشی از آن

اند. همچنین با توجه به اند، داشتهاند یا خیلی کم شرکت کردهها شرکت نکردهمتفاوت با افرادي که هیچ وقت در این دوره
توان نتایج تحقیق، افرادي که زمین کشاورزي کمتري در اختیار داشتند، تمایل بیشتر به تغییر کاربري از خود نشان دادند. می

ا و تولید و فروش بیشتر محصول، تغییر کاربري هنتیجه گرفت که افراد با زمین کشاورزي کمتر براي جبران بخشی از هزینه
ها، اعضاي شود مسئوالن در سطح شهرستانبنابراین پیشنهاد می؛ بیشتري نسبت به افرادي با زمین کشاورزي کمتر داشتند

دات صنایع دستی و تولیيدر زمینهشرایط راها با هماهنگی در جهت جذب سرمایه به داخل روستا،شورا و همچنین دهیاري
هاي توانند یک درآمد مکمل براي هزینهمیهاآنهاي با این کار، کشاورزان و خانواده، چوننمایندمهیامختلف روستایی

هاي ناشی از تغییرات کاربري پیامدمرتب با توجه به صورتبههاي آموزشی هم همچنین الزم است دورهخانواده داشته باشند. 
رفتارداري در اختالف معنینشان داد کهبخش مقایسه میانگین رفتار کشاورزان ایج نتبرگزار شود.اراضی کشاورزي

تغییرات ندانستنپاسخگویان نسبت به تغییرات کاربري اراضی کشاورزي، به تفکیک نوع دیدگاه افراد در مضر دانستن یا 
هاي تحقیق حاضر همپوشانی دارد. یافته) با 1397اکمل (سعدي و عواطفیمطالعه کاربري اراضی کشاورزي وجود داشته است. 

از عواقب دراز مدت تغییرات کاربري اراضی همچنین کشاورزانرسانی صورت گیرد، اطالعربطتوسط نهادهاي ذيچنانچه اگر
محیطی مشارکت داده شوند، بدون شک نتایج هاي مختلف زیستها و اجراي طرحریزيدر برنامههاآنکشاورزي آگاه شوند و 

داري در دیدگاه پاسخگویان به تفکیک عضویت افراد همچنین با توجه به نتایج، اختالف معنیبل قبولی به دست خواهد آمد. قا
تغییرها همپوشانی دارد.با این یافته) 1397نتایج فروزانی و محمدزاده (لف وجود نداشت.هاي مختها و نهادنمونه در تعاونی

هاي ترین تحوالت است. لزوم مشارکت کشاورزان در فعالیتات کاربري اراضی یکی از مهمنسبت به تغییري کشاورزانرفتار
توصیه شده است که عضویت کشاورزان در همیشهبوده است و نظرانصاحبکشاورزي به فراوانی مورد بحث کارشناسان و 

هاي مربوطه، مختلف روستایی در تعاونیهاي باشد. عضویت کشاورزان و گروههاي مختلف امري ضروري میها و تعاونیانجمن
دار در رفتار افراد عضو معنیتفاوتبنابراین یکی از دالیل عدم ؛ دهدبیشتري را در خدمت این بخش قرار میشناسیفهوظافراد 

ر مناسب کاو هاي الزم، نبود سازتواند ناشی از عدم آموزشبا افراد غیر عضو نسبت به تغییرات کاربري اراضی کشاورزي می
شود رو، پیشنهاد میاز اینها باشد. ل در تعاونی و اتحادیهعدم آگاهی در بین خود افراد مسئوکردن اطالعات اعضا وروزبهبراي 

نسبت به این نکته توجه کافی از سوي هاعضو تعاونی و انجمنهاي آتی براي بررسی توانمندسازي کشاورزاندر پژوهش
عوامل اقتصادي و عوامل متغیرهاي مورد مطالعه،بینازهاي تحلیل تشخیصی نشان داد که فتهیاپژوهشگران مبذول شود.

داشته کشاورزان رفتاربرراکمترین تأثیرنیزآموزشی-هاي ترویجیو شرکت دورهتأثیربیشتریننظارتی و مدیریتی به ترتیب
در سراسر جهان، اقتصاد محلی و حتی ملی ها همپوشانی دارد.) با این یافته1395آستانه و همکاران (دریاناما نتایج ؛ است

کشاورزي بر روي اراضی قرار دارد. مواجه شدن با کمبود منابع آبی، کیفیت پایین محصوالت کشاورزي و یرتأثتحت شدتبه
توان تهیه مواد هاي تولید محصوالت کشاورزي، سبب شده بسیاري از مردم جهان از لحاظ اقتصادي همچنین افزایش هزینه

غذایی کامل براي زندگی کردن را نداشته باشند. همین امر، توجه به بعد اقتصادي و اهمیت آن را در تغییر کاربري اراضی 
تمام جوانب اجتماعی، اقتصادي، محیطی زمین، ر کاربري اراضی کشاورزيدریزان شود، برنامهکند. توصیه میدوچندان می

اراضی هاي کاربرد زمین بایستی از الگوها و مدلروستایی و کشاورزيریزان برنامه. نددهسی قرار بررآن رامزایا و مضرات 
طریقازدهی کنند. همچنین ضروري استاز زمین را سامانتا بتوانند استفاده بهینهآگاهی کامل داشته باشندکشاورزي
تري نسبت به بقیه همکاران تر و صحیحکه اطالعات مناسبو استفاده از سایر کشاورزان ترویجی-آموزشیهايکالسبرگزاري

.باشدپذیرامکانتواندمی، هاآنگیري خودشان دارند تغییر در میزان اطالعات و کمک به تصمیم
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Abstract
Agricultural land use change is one of the main environmental challenges facing the world today. Among
various types of economic sectors, agriculture is one of the most sensitive economic sectors in terms of
agricultural land use changes. Therefore, agricultural land management can be very influential in agricultural
development. Due to the importance of possible effects of farmers’ behavior on agricultural land use changes,
the main purpose of present study was to identify the factors influencing farmers' behavior on agricultural land
use change in the area of south basin of Urmia lake using discriminant analysis. For conducting this research a
survey method has been used. The research statistical population were the all farmers in the south basin of Lake
Urmia. Out of them 153 farmers were selected as a sample by a random sampling method. The sample size
estimated using Cochran formula. The instrument for collecting data was a questionnaire which its validity was
confirmed by a panel of experts. The reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach’s alpha
coefficients (α=0.74). Results of Kruskal-Wallis test showed that according to categorizing variables age,
participation in educational-extensional training courses, and the size of agricultural lands, there was significant
differences in the respondents' behavior towards agricultural land use changes in the south basin of Lake Urmia.
However, in terms of level of education, there was no significant difference in the behavior of the respondents.
Also, the findings of discriminant analysis showed that among the variables studied, economic, supervisory, and
managerial factors had the most powerful impacts, respectively; and participation in educational-extensional
training courses had the lowest impact on the farmers' behavior. Based on these results, the authorities of rural
and agricultural sectors recommended to pave the way for development of handicrafts and various rural products
including agricultural and livestock processing by attracting funds. As a result, farmers and their families can
have a supplementary income for household expenses.

Keywords: Agricultural lands, Educational-extensional training courses, Discriminant analysis, Canonical
correlation, Land use change.
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