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تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضي زراعي به باغي از دیدگاه باغداران
در غرب حوضة آبریز دریاچة ارومیه
5

شهرام محمدزاده ،1حسن صدیقي ،*2غالمرضا پزشکيراد ،3مجید مخدوم ،4محمد شریفيکیا
 .1دانشجوی دکتری ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس
 .3 ،2دانشيار گروه ترويج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربيت مدرس
 .4استاد پرديس کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران
 .5استاديار گروه سنجش از دور دانشگاه تربيت مدرس
(تاريخ دريافت -92/8/18 :تاريخ تصويب)92/11/23 :

چکيده
هدف اين تحقيق تحليل پيامدهای تغيير کاربری اراضی زراعی به باغی در غرب حوضة آبريز درياچة اروميه
است .جامعة آماری تحقيق شامل تمام کشاورزان غرب حوضة آبريز درياچة اروميه است که اراضی زراعی
خود را به باغ تبديل کردند .با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگيری تصادفی -طبقهای 150 ،باغدار
سيب و انگور انتخاب شدند .دادههای مورد نياز با استفاده از ابزار پرسشنامه و تکنيک مصاحبة رودررو
گردآوری شد .روايی پرسشنامه با استفاده از نظرهای متخصصان ترويج کشاورزی ،محيط زيست و
خاکشناسی و پايايی آن با ضريب آلفای کرونباخ ( )0/83انجام گرفت .نتايج نشان داد تغيير کاربری اراضی
زراعی آبی به باغی از سال  1352و تغيير کاربری اراضی زراعی ديم به باغی از سال  1374آغاز شد .با
استفاده از تکنيک تحليل عاملی -اکتشافی 65 ،درصد واريانس پيامدهای تغيير کاربری با عوامل سودآوری و
رفاه ،بهبود کيفيت هوا و خاک ،ارتقای پايگاه و نقش اجتماعی ،کاهش حجم کاری ،استفادة بيشتر از عناصر
تغذيهای ،بهبود مهارتهای بازاريابی و آلودگی اکوسيستمهای آبی و خاکی تبيين شد.
واژههای کلیدی :تحليل عاملی -اکتشافی ،تغيير کاربری اراضی ،حوضة آبريز درياچة اروميه.
مقدمه
در طول تاريخ ،بشر حسب اقتضاي نيازهاي زيستي و غير
زيستياش ،استفاده و کاربريهاي متعددي از زمين داشته و
با توسعة جوامع ،الگوهاي کاربري خود را تغيير داده است.
کاربري زمين ) (Land Useشامل يکسري مناسبات
) ،(Arrangementsفعاليتها ) (Activitiesو نهادههايي
) (Inputsاست که توسط مردم براي توليد ،تغيير يا حفظ نوع
ويژهای از پوشش زمين انجام ميگيرد .پوشش زمين )Land
 )Coverنيز پوشش مشاهدهشدة فيزيکي يا زيستي -فيزيکي
روي سطح زمين است (.)Di Gregorio, 2005
در حوضة آبريز درياچة اروميه بهعنوان يکي از شش
* نويسندة مسئول:

حوضة آبريز ايران که بين استانهاي آذربايجان غربي،
آذربايجان شرقي و کردستان واقع شده است ،بسياري از
کشاورزان بعد از اجراي اصالحات ارضي کاربري اراضي خود را
از زراعت به باغ تغيير دادند .مطالعات در شرق حوضه نشان
داد از سال  1976تا  2011اراضي باغي از  112کيلومتر مربع
با  333درصد افزايش به  485کيلومتر مربع رسيده است).
در غرب حوضه نيز (حوضة آبريز Fathian et al., 2013
رودخانه باراندوزچاي) از سال  1955تا  7 ،2006درصد از
اراضي زراعي آبي به باغ تبديل شدهاند ( Khalighi Sigaroodi
.(& Ebrahimi, 2010
تغيير در مديريت و کاربري اراضي ،عالوهبر آثار اقتصادي
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و اجتماعي تأثير عمدهاي بر ويژگيهاي فيزيکي ،شيميايي و
بيولوژي خاک ،کميت و کيفيت منابع آبي و کيفيت هوا مي
گذارد.
در زمينة آثار اقتصادي و اجتماعي )2013( Salehia et al.
به اين نتيجه رسيدند که تغيير کاربري بر اشتغال ،درآمد و
هزينه و سطح مشارکت خانوار و قيمت زمين مؤثر است.
 )2012( Wang & Maclarenبا ارزيابي آثار اقتصادي و
اجتماعي برنامة تبديل اراضي شيبدار )Land Sloping
 )SLCP: Program Conversionدر شمال شرق چين نشان
دادند از سال  2000حدود  230هزار هکتار از اراضي اين
منطقه به اراضي جنگلي تبديل شد و برنامة  SLCPبه کاهش
شديد اراضي کشاورزي انجاميد ،بهطوريکه سرانة اين اراضي
از  0/76به  0/31هکتار کاهش يافت .از جمله آثار اين تبديل
اراضي کاهش درآمد خانوارها از محل کشاورزي ،کاهش
ميزان توليد محصوالت کشاورزي و کاهش تعداد مشاغل غير
کشاورزي وابسته به فرآوري محصوالت کشاورزي نسبت به
دورة قبل از اجراي برنامه بود.
گسترش سيستمهاي توليدي باغي مبين کشت متراکم و
تخصصيشدن بخش کشاورزي بود که براي حفظ و افزايش
سطح توليد نيازمند استفادة بيشتر از نهادههايي مانند انواع
کودها ،سموم ،آب و سرمايه است ( ;Tanrivermis, 2003
 .)Lichtfouse, 2012اين امر عالوهبر استفادة بيشتر از منابع
آبي سطحي و زيرزميني به آلودگي اکوسيستمهاي آبي و
خشکي منجر ميشود (.)Mouron et al., 2012
عمليات خاکورزي در اراضي زراعي موجب شکستهشدن
خاکدانههاي درشت و ازدسترفتن مواد آلي ميشود
) .(Motaghian & Mohammadi, 2011مادة آلي موجود در
خاک عالوهبر افزايش توليد محصول سبب پايداري خاکدانه،
افزايش ظرفيت نگهداري آب ،افزايش نفوذپذيري خاک ،بهبود
ساختمان خاک و ممانعت از تشکيل سله ميشود ( Emadi et
;al., 2009; Shamsi Mahmoudabadi et al., 2010
& Mokhtari Karchegani et al., 2011; Motaghian
& Mohammadi, 2011; Niknahad Gharmakher
 .)Maramaei, 2011نتيجة نهايي آنها در خاک کاهش

رواناب سطحي و فرسايش و بهتبع آن توليد رسوب است
( ;Celik, 2005; Pishdad Soleymanabad et al., 2008
Ghafari et al., 2009; Solaimani et al., 2009; Sharma et

 .)al., 2011همچنين ،فرسايش موجب ازبينرفتن مواد آلي
(کربن ،نيتروژن و فسفر) و رس موجود در اليههاي سطحي
خاک ميشود ( Emadi et al., 2009; Mokhtari Karchegani

)et al., 2011؛ بنابراين ،کمبود مواد غذايي و تغيير بافت خاک
و غالبشدن شن را نيز به دنبال دارد ( Shamsi
&

Motaghian

;2010

al.,

et

Mahmoudabadi

 .)Mohammadi, 2011در مقابل ،اراضي باغي (بهعنوان
محصوالت دائمي) بهدليل داشتن فصل زراعي طوالنيتر و
سيستمهاي ريشهاي عميقتر نسبت به محصوالت يکساله
موجب جذب ،حفظ و استفادة بيشتر از بارش ،کاهش خطر
فرسايش ،ثابتماندن بافت خاک و حفظ بيشتر کربن و مواد
آلي ديگر در خاک ميشود  Zhang et al., 2011براي
مثال ،براساس مطالعات  2002 Guo & Giffordميزان کربن
خاک بعد از تغيير کاربري اراضي از زراعت به باغ  18درصد
افزايش مييابد.
ازبينرفتن رس بههمراه کاهش مادة آلي موجب افزايش
ميزان رطوبت اشباع خاک و کاهش ظرفيت تبادل کاتيوني در
خاکهاي زراعي ميشود ( Pishdad Soleymanabad et al.,
2008; Beheshti et al., 2011; Mokhtari Karchegani et
al., 2011; Niknahad Gharmakher & Maramaei,
 )2010( Zeinalzadeh et al. .)2011در تحقيقي به اين نتيجه

رسيدند که در اراضي باغي (سيب) نامناسببودن عمليات
خاکورزي و باالبودن رطوبت خاک اطراف درختان موجب
پايينبودن هدايت الکتريکي نسبت به اراضي زراعي (جو و
ذرت) ميشود.
بهکارگيري ماشينآالت کشاورزي و لگدکوبي دامها در
اراضي زراعي موجب فشردگي خاک و کاهش تخلخل و
بنابراين افزايش جرم مخصوص آن ميشود ( Pishdad
Soleymanabad et al., 2008; Talebpoor & Khezry,
 .)2010افزايش جرم مخصوص خاک ،موجب محدوديتهايي

در رشد ريشة گياهان ،حرکت ضعيف هوا و آب و درنهايت
کاهش رشد و عملکرد محصول ميشود ( Shamsi
Mahmoudabadi et al., 2010; Mokhtari Karchegani et
.)al., 2011; Niknahad Gharmakher & Maramaei, 2011

تغيير کاربري بر خصوصيات ميکروبيولوژي خاک و کيفيت
هوا نيز مؤثر است .عمليات کشاورزي موجب کاهش ورود
بقاياي گياهي و حذف ريشههاي گياهي قابل تجزيه به خاک
ميشود؛ بنابراين ،اين امر موجب کاهش تودة زندة ميکروبي و
فعاليت ريزجانداران و تنفس ميکروبي در خاک ميشود
( Shamsi Mahmoudabadi et al., 2010; Beheshti et al.,
 .)2011در اراضي زراعي ،کشتوکار موجب افزايش تجزية مواد
آلي خاک طي عمليات شخم و معدنيشدن نيتروژن و فسفر و
کربن و درنتيجه آزادسازي گاز  CO2ميشود .بهعالوه،
خاکورزي ،دما و رطوبت باال موجب افزايش آزادسازي گاز
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دياکسيد کربن ميشود ( .)Houghton, 1995نتايج تحقيق
 )2010( Mahdipour & Landiنشان داد از بين زمينهاي با
پوشش گندم ،کلزا ،مرکبات و آيش ،گندم بيشترين آزادسازي
دياکسيد کربن و متان را دارد و باغ مرکبات بهدليل فشردگي
کمتر ،دياکسيد کربن کمتري تصاعد ميکند.
تغيير کاربري از نظر تأثير بر دما و رطوبت هواي اطراف
نيز داراي اهميت است)2009( Esmaeelpour & Azizpour .
به اين نتيجه رسيدند که تبديل کاربري  875/3هکتار باغ و
زمينهاي کشاورزي اطراف شهر يزد به مسکوني به افزايش
نسبي دماي هواي شهر منجر شد.
درنهايت ،گسترش اراضي زراعي موجب تغيير در شرايط
هيدرولوژي طبيعي يک حوضه ميشود و نتيجة اين تغيير
افزايش رواناب سطحي ،کاهش تغذية منابع آب زيرزميني و
آب پاية رودخانههاست ( .)Ghafari et al., 2009بهعالوه،
گسترش اراضي کشاورزي موجب کاهش کيفيت آبهاي
سطحي (رودخانهها) و زيرزميني از طريق افزايش آنيونها
(سولفاتها ،کلرورها ،نيتراتها و فسفات) و کاتيونها
(کلسيم ،منيزيم ،سديم و پتاسيم) غلظت امالح محلول
( ،)TDSهدايت الکتريکي ( )ECو نسبت سديم قابل جذب
( )SARميشود (.)Tabatabaei et al., 2010
با توجه به آثار اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي ،هدف
اين تحقيق تحليل پيامدهاي تغيير کاربري اراضي زراعي به
باغي در غرب حوضة آبريز درياچة اروميه است .به اين منظور،
ابتدا انواع تغيير کاربري و روند زماني آنها مشخص ميشود.
سپس پيامدهاي مثبت و منفي تغييرات از ديدگاه باغداران
بررسي ميشود.
روش تحقیق
تحقيق از لحاظ هدف کاربردي و از لحاظ گردآوري دادهها
پيمايشي است .جامعة آماري تحقيق شامل تمام کشاورزان
غرب حوضة آبريز درياچة اروميه شامل حوضة آبريز
رودخانههاي نازلوچاي ،روضهچاي ،شهرچاي و باراندوزچاي
بودند که کاربري اراضي خود را از زراعت به باغ تغيير دادند و
باغات آنها در مرحلة باردهي (درختان سيب حداقل ده سال
و انگور حداقل پنج سال) قرار دارند .تعداد کل آنها برابر
گزارش مديريت جهادکشاورزي شهرستان اروميه حدود 12
هزار تخمين زده شد .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران
برآورد شد.
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با درنظرگرفتن انحراف معيار متوسط  23گويه ،پيامدها
 ،0/63دقت برآورد  0/1و سطح اطمينان  95درصد ،تعداد
نمونة الزم  152نفر برآورد شد .با استفاده از روش تصادفي-
طبقهاي متناسب 92 ،باغدار سيب و  60باغدار انگور (60
درصد باغدار سيب و  40درصد باغدار انگور) بهعنوان نمونة
مورد هدف انتخاب شدند.
دادههاي مورد نياز با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوري
شد .با توجه به سطح سواد پايين اکثريت کشاورزان ،اطالعات
پرسشنامه بهصورت مصاحبة رودررو از کشاورزان اخذ شد .دو
پرسشنامه بهدليل نداشتن اطمينان به پاسخها کنار گذاشته
شد و  150پرسشنامه تجزيه و تحليل شد.
پرسشنامه شامل چهار بخش بود .بخش اول شامل
مشخصات فردي ،اجتماعي و حرفهاي بود .مشخصات فردي
شامل سن ،تأهل ،تحصيالت ،تعداد فرزند ،تحصيالت فرزندان و
زبان ميشد .محل سکونت ،عضويت در نهادهاي مدني ،شغل
اصلي و جانبي ،نوع بيمه ،فاصله تا شهر ،مرکز خدمات کشاورزي
و درياچه و ميزان رفتوآمد به شهر و ميزان درآمد ماهانه ،جزء
مشخصات اجتماعي -اقتصادي مورد بررسي بودند .در زمينة
مشخصات حرفهاي ،در مورد فعاليت و ميزان سابقه در بخشهاي
مختلف زراعت ،باغباني ،دامپروري و زنبورداري پرسش مطرح
شد .بخش دوم مشخصات تغيير کاربري شامل کاربري قبلي و
فعلي ،زمان تغيير و مقدار تغيير بود .بخش سوم پرسشها مربوط
به پيامدهاي تغيير کاربري بود که با استفاده از  23گويه در قالب
طيف ليکرت پنج گزينهاي (جدول  )3سنجيده شد .بخش
چهارم ،اطالعات تکميلي در زمينة هزينهها و نهادههاي مصرفي
بود .روايي تحقيق با استفاده از نظرهاي متخصصان ترويج و
آموزش کشاورزي ،خاکشناسي و باغباني دانشگاه تربيت مدرس
بررسي شد .براي سنجش پايايي ابزار تحقيق و انسجام دروني
گويههاي مذکور ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شد و مقدار آن
 0/834برآورد شد؛ بنابراين  23گوية باال ،همسازي دروني بااليي
براي سنجش متغير پيامدها دارند.
تحليل پيامدهاي تغيير کاربري با استفاده از تکنيک
آماري تحليل عاملي -اکتشافي صورت گرفت .يکي از روش
هاي انتخاب متغيرهاي مناسب براي تحليل عاملي استفاده از
ماتريس همبستگي است که معنيداري آن با استفاده از
آزمون  )KMO( Kaiser- Meyer- Olkinانجام ميگيرد
( .)Henson & Roberts, 2006در اين تحقيق ،ابتدا آزمون
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 KMOبراي اطمينان از اينکه واريانس متغيرهاي تحقيق
ناشي از واريانس مشترک برخي عاملهاي پنهاني و اساسي
است ،انجام گرفت و مقدار آن  KMO = 0/739بهدست آمد؛
بنابراين ،همبستگي موجود ميان دادهها براي تحليل ،مناسب
تشخيص داده شد .در گام بعدي ،براي آزمون امکان طراحي
ساختار جديد براساس همبستگي بين متغيرها و عاملها از
آزمون بارتلت ) (Bartlett’stestofSphericityاستفاده شد و
براساس نتايج استخراجي مقدار آن  780/752در سطح معني
داري  0/001بهدست آمد .سپس با استفاده از چرخش
وريماکس به تعيين عوامل مورد نظر پرداخته شد و مؤلفه-
هايي انتخاب شدند که بيشترين درصد تبيين واريانس را به
خود اختصاص داده بودند .در اين مرحله ،متغيرهايي که به
يک عامل معين بارگذاري شده بودند براساس بار عاملي در
گروهبنديهاي ويژه قرار گرفتند.

نتایج و بحث
مشخصات فردی و اقتصادی -اجتماعي پاسخگویان

براساس جدولهاي  1و  ،2بيشتر پاسخگويان مرد ،متأهل،
تقريباً مسن و داراي سطح سواد پايين بودند .تنوع قومي ترک
(اکثريت) ،کرد و مسيحي (اقليت) در جامعة مورد بررسي
وجود داشت .به دليل کمبودن فاصلة روستاها تا شهر ،سطح
ارتباطات اجتماعي روستاييان با شهر زياد بود که اين امر
نوگرايي بيشتر روستاييان را براي تکنولوژيهاي کشاورزي
فراهم کرده بود .هرچند بيشتر پاسخگويان (دوسوم) ساکن
روستا بودند ،اما سکونت يکسوم باغداران در مرکز شهرستان
اروميه نشان از مهاجرت معکوس اين عده -که بيشتر از قشر
آگاه و باسواد بودند -بهعلت سودآوربودن فعاليت باغباني از
يکسو و ايجاد اشتغال ،تفريح ،سرگرمي و برنامهريزي براي
آينده از سوي ديگر بود .شايان ذکر است متوسط درآمد

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

متغير

طبقات

فراواني

درصد

تأهل

مجرد
متأهل

17
133

11/33
88/67

آذری
کردی

98
50

65/5
33/5

مسيحی و آشوری

2

1/5

روستا
شهر

99
47

66
31/5

روستا و شهر

4

2/5

شرکت تعاونی روستايی
نظام صنفی کشاورزی

69
13

46
8/5

شورای اسالمی

10

6/5

صندوق تأمين اجتماعی
روستايی
خدمات
درمانی عشاير
روستاييان و

32
57

21/5
38

تأمين اجتماعی

30

20

ساير (مسلح و)...

22

14/5

بدون بيمه

9

6

کشاورزی بدون شغل
شغل جانبی
کشاورزی با
جانبی

63
37

42
24/67

غير کشاورزی

50

33/33

فردی
زبان

محل سکونت

عضويت در نهادهای مدنی

اجتماعی
بيمه

شغل

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

بهعنوان شغل اصلي که تحت پوشش بيمة تأمين اجتماعي و
خدمات درماني بودند ،تأييدي بر برگشت به فعاليتهاي
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باغباني از سوي جامعة شهري است .اين موضوع در اغلب
موارد با خريد زمينهاي روستاييان يا تغيير کاربري اراضي
زراعي موروثي همراه بوده است .در بررسي دقيقتر ،شغلهاي
اصلي اين عده از پاسخگويان بهترتيب اولويت عبارت بودند از:
کارمند دولتي ( 24درصد) ،بازنشستة دولتي و نظامي (21
درصد) ،بازاري يا واسطهگر ( 19درصد) ،فعاليتهاي
ساختماني و عمراني ( 11درصد) و ساير شغلها ( 25درصد).
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از طرفي برخي از کشاورزان که شغل اصلي آنها کشاورزي
بود به شغلهاي جانبي در درون بخش کشاورزي مثل خريد
و فروش محصوالت کشاورزي ،کارگري ،کار با ماشينآالت
کشاورزي و ...يا خارج از بخش کشاورزي مانند بنايي و
مغازهداري در داخل روستا مشغول بودند .عالوهبراين ،برخي از
کشاورزان مرزنشين با داشتن اسب و قاطر به قاچاق کاال از
لب مرز اقدام ميکردند.

جدول  .2مشخصات فردی ،اجتماعي و حرفهای کشاورزان (تعداد= 150؛ متغیرهای فاصلهای و نسبي)
ویژگي

فردي

اجتماعي-
اقتصادي

حرفهاي

متغیر

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

سن
تعداد فرزند

22
0

82
11

49
3/45

15/72
2/62

ميزان تحصيالت (تعداد سال تحصيل)

0

18

7/5

5/25

تحصيالت فرزندان (سال)

0

17/33

9/76

3/96

ارتباط با شهر (روز)

1

30

19/43

10/66

درآمد ساالنه (ميليون تومان)

3/5

500

38/13

74/12

فاصلة روستا تا شهر (کيلومتر)

0

60

21/07

15/15

فاصلة روستا تا درياچه (کيلومتر)

1

75

26/72

18/35

فاصلة روستا تا مرکز خدمات (کيلومتر)

0

30

7/55

6/27

تجربة باغباني از مرحلة باردهي (سال)

0

50

22/64

13/15

تجربة زراعي (سال)

0

65

24

21/11

تجربة دامپروري (سال)

0

50

17/91

16/22

انواع و روند زماني تغییر کاربری اراضي زراعي به باغي

بررسي فعاليتهاي مديريتي باغداران نشان داد در کنار
فعاليتهاي باغباني 37 ،درصد آنها به زراعت 36 ،درصد به
دامپروري و  9درصد به زنبورداري ميپردازند .زمينهاي زراعي
آبي قبلي کشاورزان شامل  60درصد گندم 18 ،درصد يونجه،
 8درصد جاليز 5 ،درصد توتون 4/5 ،درصد سيبزميني2 ،
درصد برنج 1/5 ،درصد حبوبات و  1درصد چغندرقند بود.
زمينهاي ديم سابق باغداران بهطور عمده تناوب گندم -نخود
بود .باغداران ،زراعتشان را اينگونه به محصوالت مختلف تغيير
داده بودند 72 :درصد سيب 33 ،درصد انگور 17 ،درصد هلو و
شليل 8 ،درصد زردآلو 4 ،درصد گردو و  4درصد ساير باغات.
متوسط سن درختان سيب ،انگور ،هلو و شليل در منطقة مورد
مطالعه بهترتيب  15 ،22و  8سال بود .همچنين ،حداقل،
حداکثر و ميانگين مساحت تغيير کاربري اراضي زراعي به باغي
بهترتيب  9 ،0/2و  1/5هکتار بود.

بررسي روند زماني تغيير کاربري اراضي نشان داد
فعاليتهاي باغداري و کشت گستردة درخت سيب در
شهرستان اروميه بهطور عمده بعد از اتمام سومين مرحلة
اصالحات ارضي در سال  1351شروع شده بود .هرچند دو
نفر از پاسخگويان به کشت سيب در سال  1341اقدام کرده
بودند ،اما موج نوگرايي کاشت درخت سيب از سال 1352
شروع شد (نمودار  .)1تغيير کاربري زراعت ديم به باغ بيشتر
در حد فاصل بين دشت اروميه و ارتفاعات از سال  1374با
احداث چاههاي مجاز يا غير مجاز صورت گرفت .بهعالوه،
عمدة اين اراضي به انگور و بهتازگي به شليل تبديل شده
است و دليل آن نياز آبي کمتر انگور نسبت به ساير
محصوالت باغي است .اين نوع تغيير بهشدت در حال
گسترش به ساير مناطق است (نمودار .)2
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نمودار  .1روند تغییرات کاربری اراضي زراعي آبي به باغي
منبع :یافتههای تحقیق

نمودار  .2روند تغییر کاربری اراضي زراعي دیم به باغ
منبع :یافتههای تحقیق

تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضي زراعي به باغي
نتايج ديدگاههاي کشاورزان در زمينة پيامدهاي تغيير کاربري
در جدول  3ارائه شد .براساس يافتههاي تحليل عاملي و با
لحاظ حداقل بار عاملي  ،0/4پيامدهاي تغيير کاربري اراضي
زراعي به اراضي باغي در هفت عامل (پيامد) خالصه شد

( .)Habibpour Gatabi & Safari Shali, 2009با توجه به
مقادير بار عاملي گويهها ،عوامل مذکور نامگذاري شد .با
استناد به نتايج تحليل عاملي ،مجموع عاملهاي استخراجشده
توانستند  65درصد از واريانس پيامدهاي تغيير کاربري اراضي
زراعي به باغي را تبيين کنند (جدول .)4
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جدول  .3پیامدهای تغییر کاربری اراضي زراعي به باغي
ميانگين

انحراف معيار

اولويت

1

تغيير زراعت به باغ موجب افزايش درآمد ساليانهام شد.

4/29

1/03

3

2

تغيير زراعت به باغ موجب جبران بخش اعظمی از هزينههای زندگیام شد.

3/87

1/34

5

3

با تغيير زراعت به باغ ،تجهيزات کشاورزی جديدی برای مزرعهام خريدم.

2/65

1/89

20

4

تغيير زراعت به باغ موجب ارتقای مهارت بازاريابی من شد.

3/62

1/41

9

5

تغيير زراعت به باغ موجب کشت مخلوط يونجه و باغ و بنابراين رونق دامپروری شد.

2/36

2/18

22

6

تغيير زراعت به باغ موجب ايجاد اشتغال جديد برای خود يا اعضای خانوادهام شد.

3/25

1/64

14

7

ايجاد باغ موجب افزايش قيمت زمينم شد.

4/39

0/98

2

8

باغداری موجب کاهش حجم کاری و ايجاد فرصت برای پرداختن به ساير امور شد.

3/40

1/66

12

9

تغيير زراعت به باغ موجب ايجاد امنيت شغلی برايم شد.

3/57

1/49

11

10

تغيير کاربری موجب اعتبار ،احترام و منزلت بيشتر من در بين اقوام و جامعه شد.

3/82

1/34

6

11

باغداری موجب بهبود روابط (مثالً کاهش تضادها و اختالفات) در خانوادهام شد.

3/58

1/43

10

12

ايجاد باغ موجب افزايش مشارکت و حضور من در اجتماع شد.

3/39

1/52

13

13

باغداری موجب سرگرمی و تفريح در اوقات فراغتم شد.

3/78

1/47

7

14

ايجاد باغ موجب بهبود سبک زندگی ،رفاه و افزايش سطح رضايت از زندگیام شد.

3/73

1/4

8

15

تغيير کاربری از زراعت به باغ موجب افت بيشتر سطح آبهای زيرزمينی شد.

2/66

1/91

19

16

گسترش باغات موجب برداشت بيشتر آب رودخانهها و خشکشدن درياچة اروميه شد.

2/22

1/94

23

17

تغييرکاربری موجب افزايش مصرف انواع کودها و بنابراين آلودگی بيشتر آبهای زيرزمينی میشود.

2/54

1/94

21

18

تغيير کاربری به باغ موجب افزايش مصرف سموم و درنتيجه آلودگی بيشتر محيط زيست میشود.

3/19

1/78

16

19

ايجاد باغات موجب خنکشدن هوا و بهبود کيفيت هوای منطقه شد.

4/26

1/16

4

20

تبديل زراعت به باغ موجب برداشت بيشتر مواد مغذی از خاک و فقيرشدن آن شد.

2/95

1/85

18

21

تبديل زراعت به باغ موجب کاهش رواناب و فرسايش خاک مزرعهام شد.

3/21

1/89

15

22

تغيير کاربری از زراعت به باغ موجب ثابتماندن نسبی بافت خاک مزرعه شد.

3/17

1/78

17

23

ايجاد باغات موجب زيبايی محيط زيست و تغيير سيمای منطقه شد.

4/66

0/74

1

رديف

گويهها

هیچ=0

خیلي کم=1

کم=2

متوسط=3

زیاد=4

از ديدگاه کشاورزان ،اولين پيامد تغيير کاربري زراعت به باغ
سودآوري بود که اين عامل به تنهايي حدود  24درصد واريانس
پيامدها را تبيين ميکند .بررسي اطالعات مربوط به نهادههاي
مصرفي و هزينهها و درآمد نشان داد حاشية ناخالص (درآمد
منهاي هزينههاي جاري) يک هکتار باغ سيب و انگور بهترتيب
حدود  13/7و  15ميليون تومان و اين مقدار براي يونجه و گندم
آبي بهترتيب  4و  1/5ميليون تومان است .اين افزايش درآمد
موجب جبران هزينههاي زندگي و افزايش رفاه و بهبود سبک
زندگي باغداران و نيز تجهيز بيشتر مزارع آنها شده بود.

خیلي زیاد=5

دومين پيامد تغيير کاربري زراعت به باغ از ديدگاه
کشاورزان آثار مثبت محيط زيستي و بهبود کيفيت خاک و
هوا بود .برايناساس ،اثر ملموس گسترش باغات ،زيبايي
منطقه و بهبود کيفيت هوا بود و اين يافته همسو با نتيجة
 )2009( Esmaeelpour & Azizpourبود .اثر غير ملموس
تغيير زراعت به باغ ،کاهش رواناب و کنترل فرسايش است که
اين موضوع مؤيد تحقيقات قبلي است ( ;Celik, 2005
Pishdad Soleymanabad et al., 2008; Ghafari et al.,
.)2009; Solaimani et al., 2009; Sharma et al., 2011
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بهعالوه ،نتيجة نهايي کنترل فرسايش خاک ،ثابتماندن بافت
خاک است که اين يافته در راستاي نتايج تحقيقات قبلي
است ( & Shamsi Mahmoudabadiet al. 2010; Motaghian
 .)Mohammadi 2011البته براساس تحقيق Mokhtari .
 ،)2011( Karchegani et alاراضي ديمي که بهتازگي تبديل
به انگور و برخي هستهداران شدهاند با توجه به قرارگرفتن در
دامنة ارتفاعات ،ممکن است در معرض فرسايش قرار گيرند و
در درازمدت بافتشان تغيير کند.
سومين پيامد ايجاد باغات از ديدگاه کشاورزان ،ارتقاي
پايگاه و نقش اجتماعي آنان بود .سودآوربودن و امنيت شغلي
باغات موجب کسب اعتبار ،احترام و منزلت بيشتر آنها در
بين اقوام و جامعه و بهبود روابط اجتماعي آنها و درنهايت
مشارکت در فعاليتهاي اجتماعي شده بود .در مقابل،
کشاورزاني که به داليلي همچون نبودن آب کافي ،خاک
نامناسب و ...مجبور به تغيير کاربري اراضي خود از باغ به
زراعت بودند ،احساس نزول پايگاه اجتماعي داشتند.
چهارمين پيامد تبديل زراعت به باغ ،کاهش حجم کاري
کشاورزان بود .با توجه به حذف فعاليتهاي آمادهسازي و
خاکورزي و آبياري راحتتر باغات و نيز کاهش نياز به
استفاده از ادوات کشاورزي ،باغداران فرصت پرداختن به
شغلهاي ديگري همچون رانندگي ،دامپروري (با توجه به
امکان کشت مخلوط يونجه و سيب) داشتند .همچنين،
پرداختن به تفريح و سرگرمي براي باغداران فراهم شده بود.
شايان ذکر است حدود يکسوم باغداران شغل غير کشاورزي
داشتند که اين موضوع هم در اين راستا ارزيابي ميشود.

پنجمين پيامد تغيير کاربري زراعت به باغ ،استفادة بيشتر
از عناصر تغذيهاي ( )Nutrinentsشامل آب (سطحي و
زيرزميني) و خاک بود؛ بنابراين ،يکي از داليل کاهش آب
درياچه ،گسترش باغات سيب است و در فصل تابستان که
رودخانهها خشک ميشوند کشاورزان مجبور به آبياري باغات
سيب از منابع زيرزميني ميشوند .اين امر به افت بيشتر آب
هاي زيرزميني و کاهش آب درياچه منجر ميشود .بهعالوه،
با توجه به اينکه باغات سيب ،انگور و ...به دليل اينکه جزء
محصوالت دائمي ( )Preninal Cropsهستند نيازهاي تغذيه-
اي بااليي دارند ( ،)Zhang et al., 2011بايد عناصر برداشت
شده از زمين دوباره در قالب کود به آن برگردانده شود .به-
عالوه ،نياز آبي و آب مجازي باالي باغات در مقايسه با زراعت
در تحقيقات مشابه ثابت شده است (.)Arabi et al., 2012
ششمين پيامد ايجاد باغات افزايش قيمت زمين و ارتقاي
مهارتهاي بازاريابي محصوالت توليدي بود .براساس اظهار
نظر کشاورزان ،قيمت زمين باغات بهطور متوسط  2/5برابر
زمين زراعت بود .حتي در برخي مناطق مانند روستاي
امامزاده ،هر هکتار باغ تا  2/5ميليارد تومان در سال جاري به
فروش ميرفت .بعد ديگر اين پيامد مربوط به ارتقاي مهارت
هاي بازاريابي کشاورزان بود .شايد به دليل سودآوربودن
محصوالت باغي از يکسو و داشتن منبع درآمدي خارج از
مزرعه از سوي ديگر ،کشاورزان قدرت چانهزني بيشتري در
فروش محصوالت باغي دارند.

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

عامل

نام عامل

گويهها

واريانس

1

سودآوری و رفاه

)0/814( 1؛ )0/830( 2؛ )0/566( 6؛ )0/708( 14

24/79

24/79

2

بهبود کيفيت خاک و هوا

)0/762( 19؛ )0/696( 21؛ )0/757( 22؛ )0/647(23

8/95

33/74

3

ارتقای پايگاه و نقش اجتماعی

)0/449( 9؛ )0/793( 10؛ )0/767( 11؛ )0/644( 12

8/54

42/28

)0/614( 5؛ )0/767( 8؛ )0/554( 13

6/56

48/83

5

ارتقای مهارتهای بازاريابی

)0/481( 3؛ )0/799( 4؛ )0/698( 7

5/94

54/78

6

مصرف باالی عناصرغذايی و آب

)0/744( 15؛ )0/656( 16؛ )0/490( 20

5/20

59/97

7

آلودگی منابع آبی

)0/828( 17؛ )0/761( 18

5/05

65/02

4

کاهش حجم کاری و فرصت
پرداختن به ساير امور و تفريح

تجمعي

محمدزاده و همکاران :تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضي زراعي به باغي ...

درنهايت ،آلودگي و مسموميت اکوسيستمهاي خشکي و
آبي از طريق مصرف باالي انواع کودها و سموم هفتمين پيامد
تغيير زراعت به باغ است .اين نتايج در تأييد يافتههاي
 )2003( Tanrivermisو  )2012( Mouron et al.است.
يافتههاي تکميلي نشان داد در باغات سيب بهطور متوسط
سهبار آفتکش و يکبار قارچکش و در باغات انگور بهطور
متوسط دوبار آفتکش و يکبار قارچکش استفاده ميشود.
بهعالوه ،براي يک هکتار باغ سيب بهطور متوسط 110 ،150
و  105کيلوگرم بهترتيب کودهاي ازته ،فسفره و پتاسه
مصرف ميشود .همينطور براي يک هکتار باغ انگور ،کودهاي
ازته ،فسفره و پتاسه بهترتيب بهطور متوسط  80 ،100و 320
کيلوگرم مصرف ميشود .البته درختان باغ بهدليل داشتن
ريشههاي وسيعتر و عميقتر کمتر در معرض آبشويي ازت
و ...هستند ).(Zhang et al., 2011
نتیجهگیری و پیشنهادها
تغيير کاربري زراعت به باغ بهطور عمده بعد از اصالحات
ارضي در سال  1352شروع شد .زمينهايي که قبالً زير کشت
گندم ،يونجه ،توتون ،سيبزميني و ...بودند ،به کشت باغات
سيب ،انگور ،ميوههاي هستهدار و ...اختصاص يافتند .اين
تغيير کاربري پيامدهاي مثبت و منفي داشت .پيامدهاي
مثبت در پنج عامل اول و پيامدهاي منفي در دو عامل آخر
طبقهبندي شد .اين امر نشان داد کشاورزان در ارزيابي خود
بيشتر به جنبههاي مثبت تغيير کاربري توجه دارند و آن را
در تصميمگيري خود براي تغيير کاربري مد نظر قرار
ميدهند و در اين زمينه کمتر به جنبههاي منفي توجه
ميکنند .آثار مثبت بيشتر مربوط به شخص کشاورز و آثار
منفي متوجه جامعه و محيط زيست ميشد.
اثر مثبت اولية تبديل زراعت به باغ ،افزايش درآمد ساالنة
روستاييان بود .اين امر موجب رفاه ،ارتقاي سبک و سطح
زندگي و جبران بخش اعظمي از هزينههاي زندگي و تجهيز
مزرعه و خريد زمينهاي کشاورزي جديد شد .بهعالوه ،تغيير
کاربري اراضي موجب ارتقاي پايگاه اجتماعي و بهبود نقش
اجتماعي کشاورزان در برقراري روابط با خانواده ،اقوام و
مشارکت فعال در جامعه شده بود .اثر بعدي گسترش باغات،
بهبود کيفيت هوا و ويژگيهاي فيزيکي و شيميايي خاک بود.
بهعالوه ،تغيير کاربري موجب شده بود کشاورزان فرصت
پرداختن به ساير امور و نيز پيداکردن شغل دوم و تفريح و
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سرگرمي را داشته باشند .اثر مثبت ثانوية ايجاد باغ ارتقاي
مهارتهاي بازاريابي و قدرت چانهزني کشاورزان و افزايش
قيمت زمين تا  300 -250ميليون تومان در هر هکتار در
سال  1391بود .مجموعة اين پيامدها تا حد زيادي موجب
مهاجرت معکوس در روستاها شده بود ،بهطوريکه حدود يک
سوم کشاورزان داراي شغل اصلي غير کشاورزي بودند و
باغداري را بهعنوان فعاليتي جنبي مينگريستند.
آثار منفي گسترش باغ از ابعاد محيط زيستي و اجتماعي
قابل بررسي بود .از آثار منفي زيستمحيطي گسترش باغات،
افزايش بيروية مصرف آب زيرزميني و سطحي و نيز مصرف
باالي سموم و کودها بود .اين موضوع موجب آلودگي محيط
زيست و سميشدن اکوسيستمهاي خشکي و آبي شده بود.
يکي از آثار منفي اجتماعي تغيير کاربري اراضي ترک تحصيل
دانشآموزان و دانشجويان بهعلت پربازدهبودن فعاليتهاي
باغداري بهويژه در مناطق ديم بود .اثر منفي بعدي بروز برخي
ناهنجاريهاي اجتماعي مثل مصرف مواد مخدر و ...در برخي
ويالهاي باغات بود .بهعالوه ،افزايش درآمد موجب بيتمايلي
باغداران به انجامدادن فعاليتهاي يدي و سپردن اکثريت
فعاليتهاي باغ به کارگران غير ماهر و غير بومي بود .اکثر
فعاليتهاي باغباني توسط کارگران با دستمزد روزانة 35000
تومان (در سال  )1391انجام ميگرفت.
براي کاستن از آثار منفي زيستمحيطي گسترش باغات،
پيشنهاد زير ارائه ميشود:
با توجه به اينکه يکي از پيامدهاي گسترش باغات
استفادة بيشتر از آبهاي زيرزميني و سطحي بهويژه در
فصول خشک (تابستان) است و در شرايطي که بخش اعظمي
از درياچه خشک شده است ،معرفي تکنولوژيهاي ذخيره
کنندة آب مثل سيستم آبياري قطرهاي ،کمآبياري ،ايجاد
شبکة کانالهاي بتني آبياري ترويج شود و تمهيدهاي الزم در
اين زمينه صورت گيرد .بهعالوه ،بايد سيستم ترويج و رسانه-
هاي انبوهي دربارة متوقفکردن گسترش بيروية باغهاي
سيب آگاهيهاي الزم را ارائه کنند.
براي جبران مصرف عناصر تغذيهاي و جلوگيري از
فقيرشدن و تخريب اراضي ،پيشنهاد ميشود از کودهاي آلي
(کود دامي و کمپوست) و معدني بهصورت متعادل و براساس
آزمايش خاک و آب و گياه استفاده شود .بايد سيستم ترويج و
بخشهاي خدماتي -حمايتي و فني و مراکز تحقيقاتي وزارت
جهادکشاورزي در اين زمينه بهصورت هماهنگ عمل کنند.
براي جلوگيري از گسترش آفات و بيماريها در باغات و

1393  زمستان،4  شماره،45  دوره،تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

بهينة باغات بهويژه در زمينة مبارزة بيولوژيکي با آفات فراهم
.آورند
، با درنظرگرفتن آثار منفي زيستمحيطي،درنهايت
رسانههاي انبوهي مثل تلويزيون و راديو و نشريههاي ترويجي
و اينترنت بايد آموزشهاي الزم را براي جلوگيري از آثار
.نامطلوب اجتماعي ارائه دهند
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 بايد،سمپاشيهاي گسترده بهويژه در دشت و حومة شهر
کلينيکهاي گياهپزشکي در اين زمينه بيشتر فعال شود و
 بازديدهاي الزم را،قبل از مراجعة کشاورز به سمفروشيها
انجام دهند و با مديريت تلفيقي آفات موجب کاهش استفاده
 با توجه به اينکه اجراي مدارس، درضمن.از سموم شوند
 سيستم،) با موفقيت در منطقه اجرا شدFFS( صحرايي
ترويج ميتواند با گسترش اين رهيافت زمينه را براي مديريت

REFERENCES
Arabi, A., Alizadeh, A., Rajaee, Y.V., Jam, K.,
Niknia, N., 2012. Agricultural Water Foot
Print and Virtual Water Budget in Iran
Related to the Consumption of Crop
Products by Conserving Irrigation
Efficiency. Journal of Water Resource and
Protection 4, 318-324.
Azizpour, M., Esmaeelpour, N., 2009. Change of
agricultural land use and relative increase
of temperature in Yazd due to its rapid
growth. Journal of Geography and
Regional Development 12, 5.
Beheshti, A., Raiesi, F., Golchin, A., 2011. The
Effects of Land Use Conversion from
Pasturelands to Croplands on Soil
Microbiological
and
Biochemical
Indicators. JOURNAL OF WATER AND
SOIL.
Celik, I., 2005. Land-use effects on organic matter
and physical properties of soil in a southern
Mediterranean highland of Turkey. Soil and
Tillage Research 83, 270-277.
Di Gregorio, A., 2005. Land Cover Classification
System: Classification Concepts and User
Manual: LCCS. FAO.
Emadi, M., Baghernejad, M., Memarian, H.R.,
2009. Effect of land-use change on soil
fertility characteristics within water-stable
aggregates of two cultivated soils in
northern Iran. Land Use Policy 26, 452457.
Fathian, F., Morid, S., Arshad, S., 2013. Trend
Assessment of Land Use Changes Using
Remote Sensing Technique and its
Relationship with Streamflows Trend
(Case Study: The East Sub-Basins of
Urmia Lake) Journa of Water and Soil (In
Farsi) 27, 642-655.
Ghafari, G., Ghodousi, J., Ahmadi, H., 2009.
Investigating the hydrological effects of
land use change in catchment (case study:
Zanjanrood Basin). Journal of Water and
Soil Conservation.

Guo, L., Gifford, R., 2002. Soil carbon stocks
and land use change: a meta analysis.
Global change biology 8, 345-360.
Habibpour Gatabi K. and Safari Shali R., 2009.
Comprensive Mannual for Using SPSS In
Survey Researches. Tehran: Loupeh Press.
Henson, R.K., Roberts, J.K., 2006. Use of
Exploratory Factor Analysis in Published
Research Common Errors and Some
Comment
on
Improved
Practice.
Educational
and
Psychological
measurement 66, 393-416.
Houghton, R., 1995. Effects of land-use change,
surface
temperature,
and
CO2
concentration on terrestrial stores of
carbon. Biotic Feedbacks in the Global
Climatic System, GM Woodwell and FT
Mackenzie (eds), Oxford University Press,
New York, 333-366.
Khalighi Sigaroodi, S., Ebrahimi, S., 2010.
Effects of land use change on surface
water regime (case study Orumieh Lake of
Iran). Procedia Environmental Sciences 2,
256-261.
Lichtfouse, E., 2012. Sustainable agriculture
reviews. Springer.
Mahdipour, L., Landi, A., 2010. Comparison of
the Different Land Use on the Emission of
Greenhouse Gases. Water and Soil Science
(Journal of Science and Technology of
Agriculture and Natural Resources).
Mokhtari
Karchegani, P., Ayoubi, S.,
Mosaddeghi, M., Malekian, M., 2011.
Effects of Land Use and Slope Gradient on
Soil Organic Carbon Pools in Particle-Size
Fractions and Some Soil Physico-Chemical
Properties in Hilly Regions, Westen Iran.
Electronic Journal of Soil Management
and Sustainable Production.
Motaghian, H., Mohammadi, J., 2011.
Comparison of Some Soil Physical Quality
Indices In Different Land Uses In
Marghmalek
Catchment,
Shahrekord

785

...  تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضي زراعي به باغي:محمدزاده و همکاران

(Chaharmahal-Va-Bakhtiari
Province).
Journal of Water and Soil.
Mouron, P., Heijne, B., Naef, A., Strassemeyer,
J., Hayer, F., Avilla, J., Alaphilippe, A.,
Höhn, H., Hernandez, J., Mack, G., 2012.
Sustainability
assessment
of
crop
protection
systems:
SustainOS
methodology and its application for apple
orchards. Agricultural Systems 113, 1-15.
Niknahad Gharmakher, H., Maramaei, M., 2011.
Effects of Land Use Changes on Soil
Properties (Case Study: The Kechik
Catchment). Electronic Journal of Soil
Management and Sustainable Production.
Pishdad Soleymanabad, L., Najafi, N.A., Salman
Mahini, A., Khaledian, H., 2008. A study
on the effects of changing land use on soil
erosion in Cheragh Veis watershed using
geographical information systems (GIS).
Journal of Agricultural Sciences and
Natural Resources.
Salehia, A., Taghdis, A., Nour S.H. 2013. The
Impact
of
Social-Economic
Level
Development on Agricultural Land Use
Changes at the Metropolitan Area of
Isfahan. Journal of Basic and Applied
Scientific Research. 3(7) 317- 321
Shamsi Mahmoudabadi, S., Khormali, F.,
Ghorbani Nasrabadi, R., Pahlavani, M.,
2010. Effect of Vegetation Cover and the
Type of Land Use on the Soil Quality
Indicators in Loess Derived Soils in AghSu Area (Golestan Province). Journal of
Water and Soil Conservation (Journal of
Agricultural
Sciences
and
Natural
Resources).
Sharma, A., Tiwari, K.N., Bhadoria, P., 2011.
Effect of land use land cover change on
soil erosion potential in an agricultural

watershed. Environmental monitoring and
assessment 173, 789-801.
Solaimani, K., Modallaldoust, S., Lotfi, S., 2009.
Soil erosion prediction based on land use
changes (a case in neka watershed).
American Journal of Agricultural and
Biological Sciences 4, 97.
Tabatabaei, S.H., Lalehzari, R., Nourmahnad, N.,
Khazaei, M., 2010. Groundwater Quality
and Land Use Change (A Case Study:
Shahrekord Aquifer, Iran). J Res Agric Sci
6, 39-48.
Talebpoor, A.D., Khezry, S., 2010. Study of the
Relation between Land use and Slope with
Sediment Yield in the Southern
Watersheds of Mahabad River. Journal of
Range and Watershed Management
(Iranian Journal of Natural Resources).
Tanrivermis, H., 2003. Agricultural land use
change and sustainable use of land
resources in the Mediterranean region of
Turkey. Journal of Arid Environments 54,
553-564.
Wang C., and Maclaren V. 2012. Evaluation of
economic and social impacts of the sloping
land conversion program: A case study in
Dunhua County, China. Forest Policy and
Economics, 14 (1): 50-57.
Zeinalzadeh, K., Kashkuli, H., Naseri, A.,
Dadmehr, R., Eivazi, R., 2010. Variability
of soil hydraulic parameters under
different agricultural land uses. Iranian
Journal of Water Research In Agriculture
(Formerly Soil And Water Sciences) 24, 11.
Zhang, Y., Li, Y., Jiang, L., Tian, C., Li, J., Xiao,
Z., 2011. Potential of perennial crop on
environmental sustainability of agriculture.
Procedia Environmental Sciences 10,
1141-1147.

