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اثرات تغییر کاربري اراضی کشاورزي ختاري و تلفیقی علل وامعادالت سمدلطراحی 
امور اراضی کشاورزيسازمان کارشناسان دیدگاهبر اساس در ایران

1يداآز، علی اسدي، خلیل کالنتري، حسین *براتیاکبریعل

)29/2/95؛ پذیرش: 29/10/94(دریافت: 

چکیده
موضـوعات  است که به دلیل ارتبـاط مسـتقیم آن بـا   21هاي اساسی پیش روي بشر در قرن چالشرزي یکی از تغییر کاربري اراضی کشاو

سو، متأثر از علل درهم تنیده و مختلف و از جایگاه واالیی برخوردار است. این تغییرات در یکمختلف اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی 
% 46/1بـا توجـه بـه کـاهش     ویژه ع بهوامعه بشري را به چالش کشیده است. وخامت موضدر سوي دیگر منتج به آثار گوناگونی است که ج

، بررسی علل و آثار این تغییرات بنابراین؛ گرددنمایان مییشتر) ب2009تا 1970(از یرانا% در 054/2و سرانه اراضی قابل کشت در جهان
این حوزه باشد. تحقیـق  سازانیمتصمریزان و ، برنامهگذارانیاستسد راهگشاي توانمیواهمیت بودهحائزبسیار ،هاو تحلیل روابط بین آن

ایـن  سازي معادالت ساختاري و تلفیقی انجام شد. جامعه آماري این تحقیق کارشناسـان و متخصصـین   حاضر با همین هدف به روش مدل
اقتصـادي،  (علل تغییر کاربري اراضـی کشـاورزي در پـنج گـروه     ها پرسشنامه بود. بر اساس نتایج این مطالعه، آوري دادهحوزه و ابزار جمع
بندي است. قابل تقسیمزیستی)(اقتصادي، اجتماعی و محیطآن در سه گروه و اثرات اي)برنامه–زیستی، فنی و سیاستی اجتماعی، محیط

گذارند. از دید کارشناسان، مؤثرترین علل و آثـار  برهم اثرکهبا یکدیگر بودهمستقیم و غیرمستقیم این علل و آثار داراي همبستگی متقابل 
رین تغییر به ترتیب علل اقتصادي و آثار اجتماعی هستند. از سوي دیگر، در سمت علل، علل فنی و در سمت آثار، آثار اجتماعی، داراي باالت

و آثار هستند.میانگین همبستگی با سایر علل

سازي معادالت ساختاريعلل تغییر، آثار تغییر، مدل، کشاورزياراضی، تغییر کاربري اراضیکلیدي: هايواژه

پژوهشــگر ارشــد ســتادان گــروه مــدیریت و توســعه کشــاورزي، دانشــکده اقتصــاد و توســعه کشــاورزي، دانشــگاه تهــران واســتادیار و ابــه ترتیــب،-1
دانشگاه گنت بلژیک.

aabarati@ut.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: -*
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مقدمه
رویه، نابخردانه و ناپایدار از منابع، بشـر را در  برداري بیبهره
در مورد سه منبـع  یژهوبههاي گوناگونی، با چالش21قرن 

ــین،  ــواآبزمـ ــه، وهـ ــتغازجملـ ــواآب و راتییـ و ییهـ
وري محصـوالت کشـاورزي و   کـاهش بهـره  ، محیطییستز

مواجه نموده است. افزایش گرسنگی، سوء تغذیه و بیماري
انداز افزایش جمعیـت جهـان   این موضوع، با توجه به چشم

، همچنـان ادامـه خواهـد    2050میلیارد نفر تـا سـال   9به 
بشـر را بـا چـالش    یشـی اندچـاره عـدم  در صورتداشت و 
,FAO(تري مواجـه خواهنـد نمـود    گسترده 2012, 2013;

The World Bank, عنـوان بـه . در همین خصوص و )2010
ــیب   ــران آس ــال در ای ــاورز از   مث ــاي کش ــذیري خانواره پ

هـاي  ) یا تأثیر سازه1389خشکسالی (کشاورز و همکاران، 
محیط زیستی، از جمله دسترسـی بـه منـابع آب، کیفیـت     
خــاك و نــوع اقلــیم، بــر پایــداري معیشــت و بهبــود فقــر  

وارهاي کشاورز به اثبات رسیده است (نوروزي روستایی خان
مسـائل  در میان). 1391؛ نجفی و حیاتی، 1394و حیاتی، 

مسئله تغییـر  مختلف مربوط به سه منبع زمین، آب و هوا،
کاربري و پوشش اراضی با توجه به ارتباط مسـتقیم آن بـا   

منبـع در راسـتاي تـأمین امنیـت     ایـن سـه  برداري از بهره
بـراي  ایـن منـابع   برخوردار اسـت.  واالییاه از جایگ،غذایی

بسـیاري از  ت داشـته و تولید محصوالت کشـاورزي ضـرور  
اي تحـت  فزاینـده طـور بـه کشاورزي يبرداربهرهيهانظام

و دسترسی اندك به این منابع کلیدي قرار یابیدستیرتأث
آنکـه بسـتر   یـل بـه دل در میان این سه منبع، زمین، دارند. 
گـردد، نقشـی حیـاتی    رزي محسوب مـی هاي کشاوفعالیت

گونـاگون  فشـارهاي  آناز یـدار پایرغبرداري بهرهداشته و 
بـه همـراه   و اقتصادي را ، سیاسی، محیط زیستی اجتماعی

هـاي اخیـر و   این در حالی است که در دهـه . خواهد داشت
هـاي مولـد در   با رشـد جمعیـت و اقتصـاد، زمـین    زمانهم

,FAOکشورها (برخی از  Barati(یـران اازجمله) 2012 et

al., شـهري و صـنعتی،   یاراضـ بـه  لیتبـد حال ) در2015
همین زمینـه و بـر   درو انبارها هستند.زارهاشوره، هاجاده

سازمان فائو سرانه اراضـی قابـل   2012اساس گزارش سال
46/1حدود 2009تا 1970هاي کشت در جهان بین سال

اهش در مورد کشور درصد کاهش یافته است. میزان این ک
درصـد  054/2ایران بیش از متوسـط جهـانی آن و حـدود    

,FAO(بـوده اسـت    2012, 2013; The World Bank,

کـاهش کیفیـت   موجـب ،سـو . این موضوع از یـک )2010
فشـار  بـه وارد آمـدن   منجری و از سوي دیگر،اراضيهیاول

جبـران  منظـور بـه کشـاورزي يسـاز فشـرده يبرامضاعف 
زیر کشت، شـده  ناشی از تقلیل سطح اراضی کاهش تولید

است. نتیجه ایـن فرآینـد تغییـرات گسـترده در پوشـش و      
مسائل مختلف دیتشدبوده که خود منجر به نیزمکاربري 

کـه تخریـب،   هاي اخیر شـده اسـت  در دههمحیط زیستی 
ایـن  نیتـر یاساسـ فرسایش و آلودگی خاك، آب و هـوا از  

,FAO(مسائل هستند  لعات صـورت گرفتـه در   . مطا)2012
ایران نیز حاکی از گسـترش رونـد تغییـر کـاربري اراضـی      
کشاورزي و طبیعـی طـی سـالیان اخیـر و اثـرات مختلـف       

ناشی از این تغییـرات  محیط زیستی اجتماعی، اقتصادي و 
Asadi(بـوده اسـت    et al., 2014a; Azadi & Barati,

2013; Azadi et al., 2015; Barati et al., اهمیت .)2015
با در نظر گرفتن مسـئله حیـاتی بـودن    یژهوبهاین موضوع 

زمین براي مردم روسـتایی از جنبـه تـأمین غـذا، سـرپناه،      
,Behnassi & Yaya(یاجتمـاع درآمـد و حقـوق    2011;

IFAD, له که اکثریت جمعیـت  أو همچنین، این مس(2010
همچنـان در نـواحی   2040فقیر جهـان حـداقل تـا سـال     

ن بوده و از کشاورزي امـرار معـاش خواهنـد    روستایی ساک
,The World Bank(گــردد تــر مــیکـرد، نمایــان  2007( .

گرسـنگی  در برابر پذیريآسیبزمینبهدسترسیتضمین
توسـعه انسـانی کمـک   یشـبرد پبـه  وو فقر را کاهش داده

فقیـر بسـیار از مردمـان یاريبسـ يبـرا ، حالینبااکند. می
ــال   ــورهاي در ح ــتایی کش ــان روس ــعه جه ــمانت ،توس ض

دسترسی به این منابع بیش از همیشه در حـال کـم رنـگ    
,Behnassi & Yaya(شدن است  2011; IFAD, 2010(.

تغییر کاربري و پوشش اراضی در حال حاضر بـه فرآینـدي   
است که متغیرها و عوامـل مختلفـی را   شدهیلتبدپیچیده 

ــاوت اجتمــاعی و فضــایی در   ــدر ســطوح متف ــردیبرم گی
)Valbuena et al., به عبارت دیگر تغییـر کـاربري   ؛)2010

ویانساناراضی نتیجه تعامل فضایی بین ابعاد بیوفیزیکی و 
تغییر بالقوهو بزرگ ریتأث. (علل تغییر)استزمانیگذشت 

کاربري و پوشش اراضـی بـر محـیط فیزیکـی و اجتمـاعی     
اي بـراي  ، انگیـزه (اثرات تغییر کـاربري و پوشـش اراضـی)   

تغییـرات کـاربري اراضـی و    علل درك يههش در زمینپژو
سازي و تعیـین  بدون شک مدلاثرات اصلی آن شده است. 

ریـزي  برنامهبهتواند میاین علل و اثرات تجزیه و تحلیلو 
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کشاورزي کمک شایان اراضی يهگذاري در زمینو سیاست
,Veldkamp & Lambin(یدبنماتوجهی  2001(.

صورت گرفتـه در ایـن حـوزه نشـان     مرور مطالعات تجربی
بـاز  1990دهد، اغلب ایـن مطالعـات بـه بعـد از دهـه      می
در این دوره مطالعات گوناگونی در مسئله زمـین  گردند.می

,Buse(و تغییــر آن صــورت گرفتــه اســت، ماننــد  1992( ،
)Turner II et al., 1994; Turner II et al., 1995( ،
)Ferrier et al., García-Ruiz(و )1995 et al., 1995( ،

پوشـش  و يکـاربر ییـر تغپـروژه  «هـا  آنینتـر شاخصکه 
يهاتالشبوده است. این پروژه جزئی از » )LUCC(اراضی 

ین و مطالعـه  زمـ ییرتغعلم ظهور کمک بهيبراالمللیینب
علل و اثرات آن بود که منجر بـه انجـام مطالعـات تلفیقـی     

. شـد یاراضـ يکـاربر رییـ تغمختلف در مورد علل و اثرات 
پـروژه  ازعبـارت بودنـد   ایـن مطالعـات  برجسته يهانمونه

SYPRیوکاتـان رهیدر جنوب منطقه شبه جز)Turner II

et al., مـــارا -یســـرنگتبـــومیســـتزپـــروژه ،)2004
)Homewood et al., )، پروژه منطقـه ننـگ رونگـدر    2001

Walsh(یلنــدتایشــمال شــرق et al., مطالعــات ،)1999
Walshاکـوادور ( آمـازون  ت گرفته بر روي مناطق صور et

al., Nagendraهنـدوراس ( ، غـرب  )2002 et al., 2003( ،
Turner II(یـک  مکزیـاکوئی  دره  et al., پـروژه  ) و 2003

-Asia(یاشـرق آسـ  جنـوب  تغییر کاربري و پوشش اراضی 

Pacific Network for Global Change Research,

اند.صورت گرفتهLUCCتحت پروژه ها آنکه تمام )2003
LUCCاز پـروژه  یطی سالیان اخیر مطالعات مستقلالبته،

تغییر کاربري اراضی و علل و اثـرات آن در  ينیز در زمینه
مثـال عنوانبهمناطق مختلف جهان به انجام رسیده است. 

Reid(رید و همکاران  et al., مطالعـات  مـرور ) ضمن2006
برزیل، ازجملهر نقاط مختلف جهان تجربی صورت گرفته د

ارتبـاط بـین   يکنیا، چین، اروپا و آمریکا مـدلی در زمینـه  
اراضی کشاورزي و پایداري آن یژهوبهتغییر کاربري اراضی 

با تصمیمات سیاسی اتخاذ شده در سطوح محلـی، ملـی و   
المللی و اثرات اجتماعی و محیط زیستی این تغییـرات  بین

ــد. آن ــه نمودن ــارائ ــوفیزیکی و  ه ــروه بی ــه دو گ ــل را ب ا عل
ــدگی،    ــی، بارن ــاربري اراض ــابقه ک ــه س ــاعی (از جمل اجتم
حاصلخیزي خاك، تغییـرات جمعیتـی و سیاسـی، توسـعه     

ها) و اثرات را به دو گروه اجتمـاعی و  اراضی شهري و جاده
محیطــی (ماننــد مهــاجرت، فقــر، نــابرابري، کــاهش تنــوع 

یـز نیاريبسد. کننزیستی و حاصلخیزي خاك) تقسیم می

)Barca, 2012; Castella et al., 2007; Ellis, 2010;

Priess et al., 2007; Ronneberger et al., 2005;
Scholte et al., 2012; Veldkamp & Verburg, 2004;

Wang & Maclaren, هـــا را بـــه دو گـــروه آن)2012
. ایـن  انداجتماعی تقسیم نموده-محیطی و اقتصاديزیست

در ارتبـاط بـوده و داراي اثـر متقابـل     بـاهم گروه کامالً دو
Mudgal(برخی نیز مانند مادگال و همکاران باشند. می et

al., Mahoney(و ماهونی و همکاران )2008 et al., 2003 (
تغییـر در کـاربري و پوشـش اراضـی را داراي ابعـاد      اثرات

د.ان، اقتصادي و اجتماعی دانستهمحیطییستز
المللـی نشـان   هـا و مطالعـات گونـاگون بـین    مـدل بررسی 

اند علل یا اثـرات  ها سعی نمودهبرخی از آناگرچهدهد، می
بـه یـک   امـا تغییر کاربري اراضی را به شکلی نشان دهند، 

هـاي میـدانی نیـز    مدل جامع و تلفیقی که مبتنی بـر داده 
از یکـی 1نگـاره  نمونـه  عنـوان بـه انـد.  باشد، دست نیافتـه 

ییـر تغيینـه در زمیتجربيها و الگوهامدلیندترپرکاربر
را نشـان  علل و اثرات آن که استیاراضو پوشش يکاربر

,Turner(تارنر و همکاران توسطودهدیم بونـان  ) و1993
Bonan(و همکاران  et al., یجاست. نتایدهرائه گردا)2004

غـرب  صورت گرفته دریقاتمطالعات گروه اول حاصل تحق
نیـز  مطالعـه گـروه دوم   یجنتـا .بـود یجریهنو کشور قایآفر

يکـاربر ییـر تغیاجتمـاع ي،علـل اقتصـاد  یحاصل بررسـ 
بر ییراتتغینایستیزیطآن و اثرات محیچگونگی،اراض

ییـر علـل تغ ینارتبـاط بـ  یکلطوربهها بود. آنینکره زم
يکـاربر ییرتغیااصالح و یل،تبدی،و پوشش اراضيکاربر

را یماقلـ ییـر و تغیکدیگربر هااثرات متقابل آنی،اراضینا
Mudgalنمودند (یمترس1نگارهصورتبه et al., 2008(.

Turner II(تـارنر و همکـاران    et al., نیـز در قالـب   )1995
-یو اجتماعیوفیزیکیعلل و اثرات بینارتباط بیک مدل، 

را یو پوشـش اراضـ  ينظام کـاربر ياجزایگرو دياقتصاد
گونـه کـه مالحظـه    . همـان نمودندیمترس2نگارهصورتهب
هـا علـل   توسـط آن شـده ارائـه مـدل  يبـر مبنـا  گـردد یم
تواننـد یمـ ياقتصـاد -مـاعی علـل اجت برخالفیوفیزیکب

يکـاربر ییـر تغیق(از طریرمستقیمغصورتبهیایماًمستق
امـا علـل   ؛ گردنـد ینپوشـش زمـ  ییـر ) منجر بـه تغ یاراض

یاراضـ يکـاربر ییـر تغیـق تنها از طرياقتصاد-یاجتماع
پوشـش  ییـر و تغگردنـد یمـ ینپوشش زمـ ییرمنجر به تغ

آثـار  یدتشدیایجادامنجر به تواندیخود ميبه نوبهینزم
. الزم بـه ذکـر   گـردد یستیزیطو محياقتصاد-یاجتماع
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معمـوالً بـه   یـوفیزیکی مـدل علـل ب  یناست که بر اساس ا
هـا  آن. شوندینمیاراضيبرکارییرباعث تغیمشکل مستق

یـا ییـر تغیـن شـده، ا ینپوشـش زمـ  ییراغلب منجر به تغ
هـاي گیـري یمخود ممکن است بر تصـم يبه نوبهییراتتغ

هـا  آنيدر خصـوص نـوع کـاربر   یاراضیرانمدیاصاحبان 
ممکـن  یاراضـ يکاربرییراتتغین،بگذارد. عالوه بر ایرتأث

که بـازخورد آن  گرددینپوشش زمییراتاست منجر به تغ
یدشـا ینزمـ يمرتبط بـا کـاربر  هايگیريیمتصميبر رو

یاراضيدر کاربرییراتتغیاییرتغاز یديمنجر به دور جد
.گردد

Asadi(در ایران نیز به جز مطالعات اندکی  et al., 2014b;

Azadi et al., 2015; Barati et al., يکه در زمینه)2015
ــل و  ــل عل ــه و تحلی ــی  تجزی ــاربري اراض ــر ک ــرات تغیی اث

به شکل تلفیقـی بـه علـل و    یکیچهکشاورزي انجام شده، 
، اینبنابراند. اثرات تغییر کاربري اراضی کشاورزي نپرداخته

با توجه به اهمیت موضوع و لـزوم ارائـه مـدلی جـامع کـه      
علل و اثرات تغییر کاربري اراضی کشـاورزي و  دهندهنشان

ها باشد، مطالعـه حاضـر بـه    ز آناولویت و اهمیت هر یک ا
این موضوع پرداخته است.

Mudgalآن (ارتباط بین تغییر کاربري و پوشش اراضی و علل -1نگاره  et al., 2008(.

اقتصادي و دیگر اجزاي نظام پوشش زمـین و  -ارتباط بین علل بیوفیزیکی و اجتماعی-2نگاره 
Turner II(کاربري اراضی  et al., 1995(

مدیران اراضی

هاي نظام
اجتماعی

محیط هاي نظام
زیستی

تغییر سیستم جهانی

کاربري نظام
اراضی

پوشش اراضی

ها زمینهپیش
بعالوه اثرات 
غبرمستقیم

ردبازخو

تغییر 
تکنولوژیکی

علل اجتماعی 
اقتصادي-

علل 
بیوفیزیکی

تغییرات 
جهانی و 

ايمنطقه

اثرات متوالیبازخورد
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پژوهشروش 
نوعی تحقیق پیمایشی اسـت کـه بـه کمـک     تحقیق حاضر 

ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه حضـوري و مکاتبـه انجـام    
به این منظور ابتدا ضمن مطالعه عمیق و دقیق شده است. 

مـدل نظـري تحقیـق    گونـاگون، منـابع  مطالعات مختلف و 
تهیه شد.3نگاره صورتبه
يکشـاورز یاراضـ يکـاربر ییـر تغمنظامدل یناساس ابر
نظـام زیـر دوبهخود) یوستهناپيمرزخطوط يدارانظام(

ALCsاثـرات (  → ALCEs ( و علـل)ALCCs → ALCs (
مـدل انـواع مختلـف    ینایانیاست. در بخش میمتقسقابل

هـا ممکـن   از آنیـک هر کاربري که دارندقراریاراضربريکا
یـا یلتبـد یـن شـوند. ا یلتبـد یکـدیگر به شده یاحفظ است 

ي،اقتصـاد ی،مختلـف (اجتمـاع  یرهـاي متغیرتحت تـأث ییرتغ
) یکیو تکنولـوژ یفنـ یـزي، رو برنامـه یاسیسیستی،زیطمح

یعلل) و اثرات متفـاوت نظامیرزپارامترها یا عوامل یعنیبوده (
) را بـه همـراه خواهـد    یسـتی زیطو محـ ياقتصادی،(اجتماع

ــههمــان،یــتدرنهاداشــت.  مــدل مالحظــه یــنه در اکــگون
يکشـاورز یاراضـ يکـاربر ییـر از اثـرات تغ یکهر گردد،یم

یـن ايکـاربر ییـر جهت تغیدجدیبه عاملیلممکن است تبد
کننـده یـت تثبیـا ه کننـد یفتضعیدکننده،شده و تشدیاراض

در مـورد  یرشکل از تأثینباشند. همییراتتغینایعوامل فعل
یعنـی ؛ استتصورقابلیزنيزکشاوریاراضيکاربرییرعلل تغ
یـانی بخـش م یـق از طریرمستقیمغیرعالوه بر تأثییر،علل تغ
)، ممکـن اسـت   يکشـاورز یاراضـ يکـاربر ییرتغیعنیمدل (

ی،اجتمــاعیــهثانوثــراتمنجــر بــه ایــزنیممســتقصــورتبــه
، با توجه بـه اهمیـت   اینبنابرد.نگردیستیزیطو محياقتصاد

تغییـر کـاربري اراضـی کشـاورزي،     ارتباط بین علـل و اثـرات  
مطالعه حاضر محدود به ارزیابی و تحلیل ایـن بخـش از مـدل    

ی فـوق بـا   مدل مفهـوم کلی فوق خواهد بود. براي این منظور 
ارائـه  دو مدل ساختاري مجزا صورتبهپذیر شدن هدف آزمون

. مدل اول به آزمون فرض اثرگذاري و اثرپـذیري مسـتقیم   شد
کــاربري اراضــی کشــاورزي از یکــدیگر علــل و اثــرات تغییــر 

ه اسـت. مـدل دوم نیـز    ارائـه شـد  4نگـاره  در پـردازد کـه   می
بینـی و درنتیجـه مـدیریت    آزمون فرض امکان پـیش منظوربه

مستقیم اثرات تغییر کاربري اراضی کشـاورزي از طریـق علـل    
عملیـاتی  منظـور بـه ). ایـن کـار   5نگارهآن تعریف شده است (

يکـاربر ییـر اثرات و علـل تغ يساختارتلفیقی ـ  مدلنمودن 
گرفته است.هر یک از متغیرهاي ایـن  صورتيکشاورزیاراض

اند.تعریف شده1جدول دو مدل در 

ــل (     ــروه عل ــدل اول دو گ ــاس م ــر اس ــرات ALCCsب ) و اث
)ALCEs    تغییر کاربري اراضی کشاورزي بـا یکـدیگر ارتبـاط (

علـل و اثـرات   متغیرهاي ایـن مستقیم دارند. عالوه بر این زیر
به عبارت دیگر هر یک از زیـر  ؛ باشندنیز داراي همبستگی می

نیـز هسـتند. بـر اسـاس     متقابلعلل و زیر اثرات داراي ارتباط 
گانه تعریف شده از طریـق تغییـر   مدل دوم هر یک از علل پنج

) منجر بـه ایجـاد یـا تشـدید     ALCsکاربري اراضی کشاورزي (
گردنـد و  ی و محیط زیستی میآثار سه گانه اقتصادي، اجتماع

بینی این آثار دارند.خود نقشی تعیین کننده در پیش
سنجیدن علـل و اثـرات فـوق و بـا     منظوربهدر مرحله بعد 

هر یک از زیـر علـل و زیـر اثـرات در واقـع      کهیناتوجه به 
مسـتقیم سـنجش پـذیر    طـور بـه باشند که نوعی سازه می

ات و دریافـت  نیستند، ضـمن بررسـی دقیـق سـایر مطالعـ     
هـا  نظرات کارشناسان این حوزه، براي هر یک از این سـازه 

هـر  هاي یکسري شاخص یا گویه تعریف شد که تعداد گویه
شده است. در نهایت، پـس از تأییـد   ذکر1سازه در جدول 

گویه نهـایی در قالـب   72ها توسط کارشناسان، نهایی گویه
ح، جهت آزمون و اصالیک پرسشنامه تدوین و پس از پیش

آوري نظرات کارشناسان خبره حوزه اراضی کشاورزي جمع
ها قرار گرفت تا تکمیل گـردد. در پرسشـنامه   در اختیار آن

از هر کارشناس خواسته شده بود تا نظر خود را در ارتبـاط  
با اثر هر گویه بر تغییر کاربري اراضی کشـاورزي (در مـورد   

ي اراضــی علــل) یــا اثرپــذیري هــر گویــه از تغییــر کــاربر 
، 5تا 0اي بین کشاورزي (در مورد اثرات) با تخصیص نمره
) تا اثرپـذیري  0به ترتیب براي عدم اثرگذاري یا اثرپذیري (

)، عنوان نماید. ضریب آلفاي کرونبـاخ  5و اثرگذاري کامل (
هـاي  حاکی از پایایی مناسب بخـش 1ارائه شده در جدول 

مختلف ابزار تحقیق است.
این تحقیق نیز کارشناسان خبره مشـغول  جامعه مورد نظر 
هـاي امـور   سـازمان و مـدیریت  در1392به کـار در سـال   

اراضی کشاورزي کشور بودند. تعداد این افـراد در مجمـوع   
نفر بود که از سوي سـازمان امـور اراضـی کشـاورزي     101

معرفی شدند و پرسشنامه تحقیـق بـراي کلیـه ایـن افـراد      
ها تکمیل از این پرسشنامهمورد 96ارسال شد. در مجموع 

هـاي ها از روشو بازگردانده شد. براي تجزیه و تحلیل داده
سازي معادالت سـاختاري  تحلیل ماتریس همبستگی، مدل

ــدل ــاي و م ــه ه ــد شاخص ــد–چن ــه (چن Multipleعلت

Indicator–Multiple Cause Models هــاي ) یــا مــدل
MIMIC ــدل ــد. م ــتفاده ش ــاي اس ــزء  MIMICه ــه ج ک
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اسـتفاده از  شـوند، مسـتلزم   ي پیچیده محسوب میهامدل
یرمتغچند است که توسط هایی)(سازهيانهفتهیرهايمتغ

ینیبیشپسنجیده و توسط چند متغیر آشکار دیگر آشکار 
& Schumacker(پذیرنـد  هـا اثـر مـی   یـا از آن شـوند یمـ 

Lomax, ابـزار  عنـوان بـه LISREL V.8.8افزار نرم.)2010
ستفاده قرار گرفت. الزم به ذکر اسـت، جمـع   تحلیل مورد ا
نمره نهـایی آن گـروه   عنوانبهها در هر گروه امتیازات گویه

لحاظ شد.

يکشاورزیاراضيکاربرییراثرات و علل تغيینهدر زمیقتحقیمدل مفهوم-3نگاره 

از یکدیگریاراضيبرکارییراثرات تغوعللساختاري اثرگذاري و اثرپذیري مستقیم مدل -4نگاره 

)ALCsاز عوامل مختلف (مدل یاراضيکاربرییرتغساختاري تلفیقی اثرپذیري و اثرگذاري مدل -5نگاره 
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تغییر کاربري اراضی کشاورزياثراتوعللریزهر یک از و ضریب آلفا کرونباخ ها تعداد گویه-1جدول 
ریب آلفا کرونباخضتعداد گویهنمادگروه متغیرردیف

EcoC9801/0علل اقتصادي1
SociC13809/0علل اجتماعی2
EnviC6802/0علل محیط زیستی3
PoliC14847/0ايعلل سیاستی و برنامه4
TechC7745/0علل فنی5
EcoE6727/0اثرات اقتصادي6
SociE9864/0اثرات اجتماعی7
EnviE8913/0اثرات محیط زیستی8

ها و بحثیافته
پاســخگویان تحقیــق حــداقل داراي % از88کلــی طــوربــه

هـا روسـتازاده   % از آن30مدرك تحصیلی لیسانس بـوده و  
ها در زمان پرسش ساکن نـواحی  اند. اگر چه تمامی آنبوده

ها داراي سابقه انجام % از آن57بیش از اما، دانشهري بوده
ده و یا هستند؛ و در نهایت، حدود کشاورزي بوايهتفعالی
سال سابقه کار در سـازمان  20ها داراي بیش از % از آن77

انـد. ایـن مـوارد    هاي امور اراضی کشاورزي بـوده و مدیریت
نشان دهنده تجربه، سـطح تحصـیالت و تخصـص مناسـب     

باشـد. همچنـین، ضـریب آلفـاي     جامعه مورد مطالعـه مـی  
هـاي مختلـف ابـزار    ) مربـوط بـه بخـش   1جدول کرونباخ (

منظـور بـه تحقیق حاکی از پایایی قابـل قبـولی آن اسـت.    
ت علمـی  أسـه نفـر از اعضـاي هیـ    ازنظـر تعیین روایی نیز 

دانشگاه تهران و چهـار نفـر از کارشناسـان خبـره سـتادي      
سازمان امور اراضی کشاورزي استفاده شد.

مـاتریس همبسـتگی بـین علـل و اثـرات تغییـر       2جدول 
کشاورزي است. بررسـی و تجزیـه و تحلیـل    کاربري اراضی

دهد:این ماتریس نتایج زیر را نشان می
ــههمــان-1 ــه ضــرایب کــه مالحظــه مــیگون گــردد، کلی

به عبـارت دیگـر همبسـتگی    ؛ انددار شدههمبستگی معنی
آمـاري بـا   اثـرات از نظـر  بـین علـل و   يدوبهدویا یجزئ

درصد تأیید شده است.95اطمینان 
صادي، بیشترین همبستگی را در بین علـل بـه   علل اقت-2

ــی (   ــل فن ــا عل ــب ب ــاع) و r=0.58, P=0.00ترتی یاجتم
)r=0.52, P=0.00 و در بــین اثــرات بــا اثــرات اجتمــاعی (
)r=0.52, P=0.00اند. علل اجتماعی، پـس از علـل   ) داشته

,r=0.48اقتصادي بیشترین همبسـتگی را بـا علـل سیاسـی (    

P=0.00 ــ ــرات ب ــین اث ــاعی ( ) و در ب ــرات اجتم ,r=0.40ا اث

P=0.00ــته ــترین     ) داش ــی، بیش ــل سیاس ــورد عل ــد. در م ان

) r=0.54, P=0.00همبستگی این علل به ترتیب با علل فنـی ( 
ــاعی ( ــرات  r=0.48, P=0.00و اجتم ــا اث ــرات ب ــین اث ) و در ب

) r=0.25, P=0.01) و اجتمـاعی ( r=0.25, P=0.01اقتصـادي ( 
دت این همبسـتگی ضـعیف   در این مورد شاگرچهبوده است، 

است. علل محیط زیستی همبسـتگی بـاالیی را بـا علـل فنـی      
)r=0.62, P=0.00اند. این علل همچنین بـا  ) از خود نشان داده

) همبستگی متوسـطی  r=0.36, P=0.00اثرات محیط زیستی (
انــد. در نهایــت، بــر اســاس ایــن مــاتریس علــل فنــی  داشــته

گروه علل محیط زیسـتی  همبستگی باالیی را به ترتیب با سه 
)r=0.62, P=0.00 ) اقتصـادي ،(r=0.58, P=0.00  و اجتمـاعی (
)r=0.54, P=0.00 انـد. در بـین اثـرات نیـز ایـن علـل       ) داشـته

) r=0.43, P=0.00همبستگی متوسطی با دو گروه اجتمـاعی ( 
اند.) داشتهr=0.40, P=0.00و اقتصادي (

انگین ضـریب  کلی و در بین علل، علل فنـی بـا میـ   طوربه- 3
انـد.  باالترین همبستگی را با سایر علل داشته55/0همبستگی 

این در حالی است که باالترین همبسـتگی بـا اثـرات، در بـین     
) است.43/0علل، مربوط به علل اقتصادي (

گـردد، اثـرات   کـه مالحظـه مـی   گونههماندر گروه اثرات، - 4
تصـادي  اقتصادي داراي همبسـتگی نسـبتاً بـاالیی بـا علـل اق     

)r=0.46, P=0.00) و البته فنی (r=0.40, P=0.00باشـند.  ) می
این اثرات، همچنـین، از شـدت همبسـتگی بـاالیی بـا اثـرات       

) برخوردارند. اثرات اجتمـاعی نیـز   r=0.61, P=0.00اجتماعی (
عــالوه بــر علــل اقتصــادي داراي همبســتگی بــاالیی بــا علــل 

ت اقتصــادي و اثــراســویــک) از r=0.62, P=0.00اجتمــاعی (
)r=0.61, P=0.00) ــیط زیســتی ) از r=0.57, P=0.00) و مح

سوي دیگر هسـتند. در نهایـت، اثـرات محـیط زیسـتی داراي      
ــل محــیط زیســتی (   ــا عل ,r=0.36همبســتگی متوســطی ب

P=0.00    ) و همبستگی بـاالیی بـا اثـرات اجتمـاعی (r=0.57,

P=0.00.هستند (
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ی از بـاالترین  کلی در بین اثـرات، آثـار اجتمـاع   طوربه-5
) بـا علـل و بـاالترین میـانگین     39/0میانگین همبسـتگی ( 

) برخوردارند.59/0همبستگی با سایر اثرات (
ماتریس فوق ارتباط متقابل هر جفت از زیـر علـل و   اگرچه

رساند و حـاوي اطالعـات مفیـدي    زیر اثرات را به اثبات می
ق است، اما، در دنیاي واقعی هـر یـک از علـل و اثـرات فـو     

ممکن است در مجاورت سایر علل یا اثـرات عمـل نماینـد.    
، باید دید که آیا در چنین شرایط نیز ارتبـاط بـین   اینبنابر

علل و اثرات همچنان پابرجا است. براي ایـن منظـور مـدل    
طراحــی و مــورد آزمــون قــرار گرفــت. 4نگــارهسـاختاري  

هـاي معمـول   روشبـرخالف هاي معادالت سـاختاري  مدل
نمایند تا عالوه بر در نظـر  ن کمک را به محقق میآماري ای

گیـري را نیـز   گرفتن روابط بین متغیرها، خطاهـاي انـدازه  

ــد    ــاالتري برخوردارن ــت ب ــه از دق ــوده و درنتیج ــاظ نم لح
)Schumacker & Lomax, 2010(.

تحلیل مدل برازش یافتـه قبـل از هـر چیـز الزم     منظوربه
بررسـی قـرار   است مناسبت معیارهاي برازش مـدل مـورد  

حاوي معیارهاي برازش کـل بـراي هـر دو    3گیرد. جدول 
ــدل  ــت ALCsو ALCCEم ــارهو اس ــانگ ــز 7و 6يه نی

ضریب ساختاري و بارهاي عاملی فـرض شـده   دهندهنشان
هـر دو مـدل از   3ها است. بـر اسـاس جـدول    در این مدل

؛ معیارهاي برازش کلی بسـیار مناسـبی برخـوردار هسـتند    
ختار نظري فرض شده براي هر دو مـدل مـورد   بنابراین، سا

هـاي  گیرد. این بدان معنـی اسـت کـه مـدل    تأیید قرار می
هاي میـدانی  مفهومی طراحی شده براي این تحقیق را داده

نمایند.نیز تأیید می

ماتریس همبستگی بین علل و اثرات تغییر کاربري اراضی کشاورزي-2جدول 

EcoCSSociCSPoliCSEnviCSTechCSEcoESSociESEnviESمتغیرنمادآماره
میانگین

همبستگی با علل
میانگین

همبستگی با اثرات

ضریب همبستگی (
r(

EcoCS1/000/520/320/240/580/460/520/310/410/43
SociCS0/521/000/480/330/470/330/400/210/450/31
PoliCS0/320/481/000/390/540/250/250/170/430/22
EnviCS0/240/330/391/000/620/280/330/360/390/32
TechCS0/580/470/540/621/000/400/430/280/550/37
EcoES0/460/330/250/280/401/000/610/370/340/49
SociES0/520/400/250/330/430/611/000/570/390/59
EnviES0/310/210/170/360/280/370/571/000/270/47

سطح معنی
داري (

Sig.
(

EcoCS0/000/000/010/000/000/000/00
SociCS0/000/000/000/000/000/000/02
PoliCS0/000/000/000/000/010/010/05
EnviCS0/010/000/000/000/000/000/00
TechCS0/000/000/000/000/000/000/00
EcoES0/000/000/010/000/000/000/00
SociES0/000/000/010/000/000/000/00
EnviES0/000/020/050/000/000/000/00

يکشاورزیاراضيکاربرییراثرات تغوعللهاي ساختاري معیارهاي برازش مدل- 3جدول 
ALCsمدل  ALCCEمدل  حد مطلوب زشهاي براشاخص

11.48 (P = 0.321) 14.79 (P = 0.540) P > 0.05 Chi-Square

10 16 - df

0.040 0.000 RMSEA<0.05 RMSEA

0.039 0.044 SRMR<0.05 Standardized RMR

0.970 0.960 GFI > 0.90 Goodness of Fit Index (GFI)

0.890 0.920 AGFI > 0.90 Adjusted GFI (AGFI)
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هر دو مدل مورد تأیید قرار گرفت، الزم اسـت  اکنون که کلیت
قبل از تفسیر نتـایج ایـن مسـئله نیـز ارزیـابی گـردد کـه آیـا         

گیري و ساختاري از نظـر آمـاري مـورد تأییـد     هاي اندازهمدل
باشند؟ به عبارت دیگر آیا این دو بخش از روایـی و پایـایی   می

هــاي معــادالت مناســب برخوردارنــد؟ ایــن ارزیــابی، در مــدل
صـورت R2و tساختاري، از طریق بررسی دو معیـار یـا آمـاره    

و بـا توجـه بـه    4بر اساس جدول ).1388گیرد (کالنتري، می
یخـوب بـه متغیرهاي آشکار تعریف شده R2وtمقادیر دو آماره 

اند وظیفه سنجش متغیرهاي پنهان را انجام دهند.توانسته
) نشـان  6گـاره  نو 4جـدول  عاملی اسـتاندارد ( مقادیر بارهاي 

دهند که در بین علل تغییر کـاربري اراضـی کشـاورزي، از    می
) مـؤثرترین  81/0نظر کارشناسان علل اقتصادي (با بار عـاملی  

به این متغیـر نیـز حـاکی از آن    مربوطR2اند. مقدار علل بوده
تبیین شده توسـط ایـن علـل    یانسکووار% از کل 66است که 

باقیمانده مربـوط بـه   یانسارکوو% از 34در مدل لحاظ شده و 
اثرگذاري این متغیر بر دیگر عوامل یا متغیرهایی است کـه در  

بودن یینپااین گروه شامل عللی چون اند. مدل لحاظ نشده
هـا و  یمـت قیثبـات ي، بـی محصوالت کشـاورز یمتقسطح 

ـ افـزایش  & Azadi(ی اسـت  اراضـ یمـت از انـدازه ق یشب

Barati, یمی بـر آثـار مختلـف    . این علل اثـر مسـتق  )2013
از یخالاجتماعی و اقتصادي مانند فقر، مهاجرت، بیکاري، 

(براتی، جامعهییغذایتکاهش امنو سکنه شدن روستاها
) داشته و از سوي دیگر همبستگی بـاالیی بـا سـایر    1393
اند.اعی و فنی، از خود نشان دادهعلل اجتمیژهوبهعلل، 

گروه مؤثر در بین علل ، دومین68/0با بار عاملی علل فنی
باشند. این گروه از علل، باالترین همبستگی را بـا سـایر   می

تواند در کنترل ، مدیریت این علل میاینبنابرعلل داشته،
تـوان بـه   سایر علل بسیار مؤثر باشد. از جمله این علل مـی 

شدن و کوچـک  ، خردکشت مناسبيالگویکعدم وجود 
يهـا انـدك روش یبازدهمنابع آب وی، کاهششدن اراض

یاراضـ تغییر کـاربري  نظارت بر یتکفاعدمیاري و آبیفعل
ي، اشاره نمود. اهمیت علل فنی مورد تأکیـد دیگـر   کشاورز

,Dewan & Yamaguchi(محققین نیز بوده اسـت   2009;

Geist et al., 2006; Teshome, . اهمیت باالي ایـن  )2014
بـاالیی اسـت کـه بـا     به دلیل همبستگی نسبتاًیژهوبهعلل 

آثـار  خصـوص بـه اثرات تغییر کـاربري اراضـی کشـاورزي،    
.اجتماعی و اقتصادي، دارند

روسـتایی  یـد نسل جدعالقه اندك علل اجتماعی، همچون 
ي، تبعـیض نسـبت بـه بخـش     در بخش کشاورزیتبه فعال

هـا و  کشاورزي در مقایسه با بخش صـنعت و سـایر بخـش   
جدید، نیز از جملـه علـل   تغییر سبک و شیوه زندگی نسل 

این گروه از علل بـا  تغییر کاربري اراضی کشاورزي هستند.
سومین گروه از غلل تغییر کـاربري اراضـی   64/0بار عاملی 

ایـن قبیـل علـل در سـایر مطالعـات و      انـد.  کشاورزي بوده
,Ho & Lin(مناطق نیز مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت      

2004; Lichtenberg & Ding, ایــن علــل از  . )2008
همبستگی باالیی با سایر علل و نسبتاً متوسـطی بـا اثـرات    

برخوردارند.
یشو فرسـا یـب تخرعلل محیط زیسـتی (ماننـد   همچنین، 

تعـداد حـوادث   ، افـزایش آبمنـابع یـاد ز، نوسـانات خاك
ی و ســرمازدگیل وســی،خشکســالیــرمحــیط زیســتی نظ

Liu(یمی) که در سایر مطالعاتو اقلییآب و هواتغییرات

et al., 2012; Wang et al., نیــز مــورد تأکیــد )2013
چهـارمین گـروه از علـل تغییـر     52/0با بار عاملی اند،بوده

این علل اگر چه کاربري اراضی کشاورزي در ایران هستند.
با تمام علل دیگر همبستگی باالیی ندارند، اما، با علل فنـی  

ــ   ــل دارن ــر عل ــا دیگ ــاالیی ب از د) (کــه خــود همبســتگی ب
برخوردارند.همبستگی باالیی

بـا بـار   اياز نظر کارشناسان علل سیاستی و برنامـه در نهایت، 
ترین علل تغییر کاربري اراضی کشـاورزي  ضعیف،49/0عاملی 

اگر چه از نظر کارشناسان، در ایران علـل سیاسـتی   اند. بوده
اي (مانند تأکیـد بـر توسـعه شـهري، قـانون ارث و      و برنامه

يهـا ارگانیضعف هماهنگآن بر خرد شدن اراضی و تأثیر
تـرین  یکـدیگر) از پـایین  بـا  یاراضيمرتبط با حفظ کاربر

کـه  ینااند، اما، به دلیل اولویت در میان علل برخوردار بوده
علـل  خصوصبهاین علل از همبستگی باالیی با سایر علل، 

فنی و اجتماعی برخوردارند، بسـیار درخـور توجـه بـوده و     
را در فرآیند کنترل تغییر کـاربري  سازانیمتصممدیران و 

تواننـد یـاري دهنـد. ایـن علـل مـورد       اراضی کشاورزي می
,Zondag & Borsboom(تأکید سـایر محققـین    در )2009

دیگر نقاط جهان نیز بوده است.
که علل لحاظ شـده  حاکی از آن است ایایی ترکیبی نیز آماره پ

از علـل تغییـر   % 76اند بیش از در مدل روي هم رفته توانسته
کاربري اراضی کشاورزي را نشان دهند.
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يریگاندازهدر بخش هاآنيداریمعنیابرازش یارهايو معیعامليبارها-4جدول 
Pcپایایی ترکیبیtR2مارهآخطاي استانداردبار عاملیمتغیرهاي آشکارمتغیرهاي پنهان

ALCCs

EcoC81/034/028/866/0

768/0
SociC64/060/033/640/0
PoliC49/076/063/424/0
EnviC52/073/038/427/0
TechC68/054/073/646/0

ALCEs

EcoES70/051/010/749/0
756/0 SociES87/024/019/976/0

EnviES55/070/030/530/0

ALCCEمقادیر بارهاي عاملی استاندارد مربوط به مدل - 6نگاره 

کـه  گونـه هماندر مورد اثرات تغییر کاربري اراضی کشاورزي، 
تـرین اثـرات   گردد، مهمنیز مالحظه می6نگارهو 4در جدول 

در درجه اول اثرات اجتماعی و پس از آن اثرات اقتصادي بوده 
اثــرات ). 70/0و 87/0ســت (بــه ترتیــب بــا بارهــاي عــاملی ا

در ییافـراد روسـتا  یسـن یانگینمیشافزااجتماعی (چون 
از سـکنه شـدن   از روستاها، خـالی مهاجرت جوانانیجهنت

ییغـذا یـت امنیی و کـاهش فقـر روسـتا  ، افزایشروستاها
تـرین اثـرات ایـن قبیـل تغییـرات هسـتند.       ) از مؤثرجامعه

یژه از این جهت است که این گـروه از  وبهرات اهمیت این اث
اثرات، باالترین همبستگی را با دیگر آثار و همچنـین علـل   

آثار اقتصـادي، پـس از   تغییر کاربري اراضی دارند.گانهپنج
آثار اجتماعی دومین گروه از آثار برجسـته تغییـر کـاربري    

هـا  باشـند. ایـن آثـار کـه از جملـه آن     اراضی کشاورزي می
از محـل  ییروسـتا يکـاهش درآمـد خانوارهـا   وان به تمی

ي و محصـوالت کشـاورز  یـد تولیـزان مي، کـاهش کشاورز
اشـاره نمـود، نیـز داراي    مهاجرت از روستا به شهرافزایش

یژه علل اقتصـادي،  وبههمبستگی باالیی با سایر آثار و علل 
اهمیت هسـتند.  حائز، بسیار اینبنابراجتماعی و فنی بوده، 

یسـتی کاهش تنـوع ز ت آثار محیط زیستی همانند در نهای
تصــاعد ، افــزایش)یــوانیو حیــاهیگيهــا(کــاهش گونــه

یفیـت ک، کـاهش منطقـه يدماي، افزایشاگلخانهيگازها
، از دیگر آثار مـورد  منابع آبیفیتو کیتکمو کاهشهوا

، 55/0بـا بـار عـاملی    ،اند. ایـن آثـار  تأکید کارشناسان بوده
ــ ــوده و  داراي همبســتگی ب ــار ب ــایر آث ــا س ــهاالیی ب اگرچ

علل محیط زیستی) جزبههمبستگی ضعیفی با دیگر علل (
هاي محلـی،  دارند، اما، از آن جهت که این آثار داراي جنبه

المللی بوده و جهان فعلی نسـبت بـه   اي و بینملی، منطقه
توجـه و  درخـور گیر اسـت؛  این آثار بسیار حساس و سخت

، این قبیل آثـار نبایـد بـه    اینبنابردقت نظر بسیاري است.
اغلـب ایـن   اهمیت پنداشته شوند. هیچ عنوان کوچک و بی

نتایج با نتایج گزارش شده در مطالعـات مختلـف از جملـه    
ــی و همکــاران ( ــران، هیتــل و همکــاران ) 1393برات در ای
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)Hietel et al., ــدان و  )2007 ــدوینگ وندل ــا، ه در اروپ
van Delden(همکاران  et al., ,Wu(آلمان، یـو  در )2010

آمریکــا و کاماســاکو و همکــاران متحــدهیــاالتادر )2008
)Kamusoko et al., زیمبــاوه همــاهنگی و  ) در2009

مدل ارائه شده در مجموع توانسته اسـت بـیش   مطابقت دارد.
% از اثــرات تغییــر کــاربري اراضــی کشــاورزي را تبیــین 75از 

Mudgal(مادگـال و همکـاران   هاي نماید. این یافته با یافته et

al., ,Hersperger & Bürgi(هرسـپرگر و بـارگی   ، )2008

Mahoney(ماهونی و همکاران و)2007 et al., کـه در  )2003
هاي خود آثار تغییر کاربري اراضی کشـاورزي  مطالعات و مدل

را در سه گروه آثار محیط زیستی، اقتصادي و اجتماعی جـاي  
ارد. رابطه یا معادله بخـش سـاختاري مـدل    اند، مطابقت دداده

ALCCEزیر نوشت. این رابطـه نشـان   صورتبهتوان را نیز می
دهد که علل مطرح شده توسـط کارشناسـان بـراي تغییـر     می

% از 51کاربري اراضی کشـاورزي بـه شـکل مسـتقیم قادرنـد      
واریانس اثرات تغییر کاربري اراضی کشاورزي را تبیین نمایند. 

دار بـوده  آماري معنینظراز% 95در سطح اطمینان این رابطه
است (اعداد درون پرانتز مقادیر خطاي استاندارد و اعـداد زیـر   

هستند).tپرانتزها نشان دهنده مقدار آماره 

تــوان اثرگــذاري و مــیALCCEبــر اســاس مــدل اگرچــه
ري اراضــی اثرپــذیري مســتقیم علــل و اثــرات تغییــر کــارب

دیگــري کــه در اینجــا امــا ســؤالکشــاورزي را نشــان داد. 
توان مطرح نمود این است که آیا بـا توجـه بـه ارتبـاط     می

مستقیمی کـه بـین علـل و اثـرات تغییـر کـاربري اراضـی        
بینـی آثـار سـه گانـه     کشاورزي وجـود دارد، امکـان پـیش   

اقتصادي، اجتماعی و محیط زیستی از روي علل پنج گانـه  
بـدون  سـئول شده وجود دارد یا نه؟ پاسخ بـه ایـن   تعریف

نمایـد تـا بفهمنـد کـه چـه      ریزان کمک مـی شک به برنامه
مسـتقیم و  طوربهتوانند مقدار از اثرات سه گانه فوق را می

گانـه مـدیریت نماینـد. بـراي     با کنترل و مدیریت علل پنج
، مـدل دوم طراحـی   سـؤال آزمون این فرض و پاسخ به این 

سـازي  هـا در مـدل  ). بـه ایـن گـروه از مـدل    7شـکل شد (
–چنـد شاخصـه  هـاي  معادالت ساختاري، اصطالحاً مـدل 

ALCsگویند. در مـدل  میMIMICهاي علته یا مدلچند

سعی شده است اثـرات تغییـر کـاربري اراضـی کشـاورزي      
گانه متغیر وابسته و پنهان مدل) از روي علل پنجعنوانبه(
گردد.ینیبیشپینی کننده) بمتغیرهاي پیشعنوانبه(

حاوي ضرایب ساختاري، بارهاي عاملی 7نگاره و 5جدول 
ALCsگیـري و سـاختاري   و معیارهاي برازش مدل انـدازه 

بینـی  از بـین پـنج متغیـر پـیش    5. بر اساس جـدول  است
کننده، تنها دو متغیر علل اقتصادي و علل محـیط زیسـتی   

بـین  اري در پـیش دآماري، نقـش معنـی  ازنظراند، توانسته
اثرات سه گانه اجتماعی، اقتصـادي و محـیط زیسـتی ایفـا     

بینی نمایند. رابطه زیر که در واقع معادله ساختاري و پیش
دهـد  اثرات تغییر کاربري اراضی کشاورزي است، نشان مـی 

قادرنـد  ییتنهـا بـه که دو علت اقتصادي و محـیط زیسـتی   
مایند.% از واریانس اثرات سه گانه را تبیین ن42

ALCsدر مدل هاآنيداریمعنیابرازش یارهايو معی، ضرایب ساختاريعامليبارها-5جدول 

متغیر 
بار عاملی و ضریب متغیرهانوع متغیرپنهان

ساختاري
خطاي 

tR2آمارهاستاندارد

ALCs

EcoC45/013/040/3

42/0
SociC13/011/016/1

PoliC06/009/063/0بینپیش
EnviC24/012/002/2
TechC04/014/031/0
EcoES68/010/044/646/0

SociES90/014/044/681/0آشکار
EnviES61/062/032/538/0

ALCEs = 0.71*ALCCs ,Errorvar.= 0.49 , R² = 0.51
(0.14)                  (0.16)
5.11 3.07

ALCs = 0.45*EcoC + 0.13*SociC + 0.062*PoliC
(0.13)           (0.11)            (0.098)
3.40 1.16 0.63

+ 0.24*EnviC + 0.043*TechC, Errorvar.= 0.58 ,
(0.12)             (0.14)                (0.17)
2.02 0.31 3.40

R² = 0.42
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ALCsل مقادیر بارهاي عاملی و ضرایب ساختاري استاندارد مربوط به مد- 7نگاره

دهند مـدیریت علـل و اثـرات    کلی، نتایج فوق نشان میطوربه
تغییر کاربري اراضی کشـاورزي نیازمنـد رهیـافتی اسـت کـه      
توجهی توأمان به هر دو گروه علل و اثرات داشـته باشـد. چـرا    

منــد و پیچیـده بــوده،  کـه ایــن مسـئله داراي طبیعتــی نظـام   
تلفیقـی اسـت.   مدیریت آن مستلزم در پیش گـرفتن رویکـرد   

لزوم در پیش گرفتن چنین رویکردي توسـط سـایر مطالعـات    
)Azadi & Barati, 2013; Barati, Asadi, Kalantari,

Azadi, & Witlox, 2015; Dewan & Yamaguchi, 2009;

Verburg, Van Eck, de Nijs, Dijst, & Schot, نیـز  )2004
کید بوده است.مورد تأ
هاپیشنهادگیري و نتیجه

هـاي  تـرین چـالش  تغییر کاربري اراضی کشاورزي یکی از مهم
هـاي اخیـر   روي بشر بوده و هست، این تغییرات طی دههیشپ

آثار مختلف اجتماعی، اقتصادي و محیط زیستی را بـه همـراه   
هــاي اساســی داشــته و مــدیریت آن همــواره یکــی از چــالش

. ایـن  بـوده اسـت  سـازان یمتصـم گذاران و یاستسروي پیش
تـوان علـل تغییـر کـاربري اراضـی      تحقیق نشان داد کـه مـی  

کشــاورزي را تحــت عنــوان علــل مختلفــی چــون اقتصــادي،  
اي، محـیط زیسـتی و فنـی کـه     اجتماعی، سیاسـتی و برنامـه  

کـه  ؛بندي نمودداراي ارتباط متقابل با یکدیگر هستند، تقسیم
. از آنجـا  انـد بودهر ایران علل اقتصادي ترین ددر بین علل مهم

که این علل اثر مستقیمی بر آثار مختلف اجتماعی و اقتصـادي  
یـژه  وبـه داشته و از سوي دیگر همبستگی باالیی با سایر علل، 

اند و از آنجـا کـه ایـن علـل، خـود      داشتهعلل اجتماعی و فنی
بینی کننده آثار مختلـف اجتمـاعی، اقتصـادي و محـیط     پیش

توانـد  ، مـدیریت ایـن علـل خـود مـی     اینبنابرستی هستند؛ زی
ــاربري اراضــی    ــر ک ــدیریت تغیی ــد م بخــش اعظمــی از فرآین
کشاورزي باشد. چرا که بدون شک مـدیریت ایـن علـل نقـش     

هـا  آنقابل تـوجهی در مـدیریت سـایر علـل و کنتـرل اثـرات       
گذاري مناسب محصـوالت  نمونه قیمتعنوانبهخواهد داشت. 

هـاي  وسـعه بیمـه محصـوالت کشـاورزي و بیمـه     کشاورزي، ت
محیطــی، تعیــین الگــوي کشــت یــا بــه عبــارت دیگــر تهیــه 

گیـري از  پـیش منظـور بـه هاي قابلیت و کاربري اراضـی  نقشه
افزایش قیمت بیش از اندازه اراضی در نتیجـه تغییـر کـاربري    

علـل  کارهاي پیشنهادي در این زمینه اسـت. ها از جمله راهآن
. ایـن گـروه از علـل،    بودنـد علـل  ازروه مـؤثر  فنی، دومـین گـ  

، مـدیریت  ایـن بنـابر هباالترین همبستگی را با سایر علل داشـت 
توانـد در کنتـرل سـایر علـل بسـیار مـؤثر باشـد.        این علل می

به دلیل همبستگی نسبتاً بـاالي یژهوبهاهمیت باالي این علل 
.اسـت آثـار اجتمـاعی و اقتصـادي،    خصـوص به،با اثراتهاآن

کارهایی چون تشویق کشاورزان به ارتقـاء  بدون شک اعمال راه
وري آب در بخـــش کشـــاورزي و تجهیـــز و نوســـازي بهـــره

هـایی در راسـتاي تشـویق    اعمال سیاستآبیاري، يهادستگاه
، اســـتفاده از ســـازي، یکجاســـازي و یکجاکشـــتییکپارچـــه

هـاي نــوین پــایش اراضــی کشــاورزي و طبیعــی، ماننــد  روش
تصاویر سنجش از دور، از جملـه ابزارهـاي کـارا در    استفاده از

علل اجتمـاعی  همانگونه که اشاره شد، باشند.این خصوص می
از همبستگی باالیی با سایر علل و نسـبتاً متوسـطی بـا اثـرات     

با کنتـرل و  گذارانیاستسریزان و ، برنامهاینبنابربرخوردارند. 
تغییـر  ر کنتـرل دیتوجهقابلتواند نقش مدیریت این علل می
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عنوانبهکاربري اراضی کشاورزي و اثرات آن داشته باشند.
ریـزي و  جایگاه بخش کشاورزي در نظـام برنامـه  ارتقامثال 

انـداز اراضـی   هاي کالن کشور و تنظیم سند چشـم سیاست
کشاورزي، ترویج و تشویق الگوي زیست روستایی و تکـریم  

ل بیشـتر  بیش از پـیش آن، فـراهم نمـودن زمینـه اشـتغا     
هـاي  جوانان در محیط روستا با توسعه و حمایت از فعالیت

ــرغ ــاورزی ــتايکش ــیط روس ــه راهدر مح ــاي از جمل کاره
نیـز علل محـیط زیسـتی  در این زمینه است.یگیريپقابل

ا علل همبستگی باالیی ندارنـد،  دیگراگر چه با  بـا علـل   امـ
،فنـی کــه خــود همبســتگی بــاالیی بــا دیگــر علــل دارنــد 

، مـدیریت ایـن علـل    ایـن بنـابر ند.ستگی باالیی داشـت همب
تواند کمک زیادي بـه مـدیریت تغییـر کـاربري اراضـی      می

زراعـی و  بـه یـات عملبدون شک تـرویج  کشاورزي بنماید. 
هاي حفاظت از منابع آب و خـاك بـه همـراه    آموزش روش

توانـد کمـک   توسعه بیمه حوادث طبیعی در این زمینه می
با نهایت، در.ري از وقوع این علل بنمایدگیفراوانی به پیش

اي با سایر علل سیاستی و برنامههمبستگی باالي توجه به 
نظیر اصالح یاقداماتعلل فنی و اجتماعی، خصوصبهعلل، 

و تصــویب قــوانین جدیــد در راســتاي حفاظــت از اراضــی 
کشــاورزي و طبیعــی، وحــدت مــدیریت در حــوزه اراضــی 

یري از نفوذ اراضـی شـهري بـه   کشاورزي و طبیعی و جلوگ
اراضی طبیعی و کشاورزي با اجـراي برنامـه آمـایش    حدود

وقوع ایـن گـروه از علـل    توان نقش مهمی در می،سرزمین
د.ایفا نمو

در سمت دیگـر موضـوع تغییـر    مطالعه حاضر نشان داد که 
کاربري اراضی کشاورزي، بحث اثـرات ایـن تغییـرات قـرار     

آثـار تـرین  ثرات اجتماعی از مـؤثر دارد. از دید کارشناسان ا
این قبیل تغییرات هستند. این اثرات بـاالترین همبسـتگی   

تغییـر کـاربري   گانـه پـنج را با دیگر آثار و همچنـین علـل   
اراضی دارند. این موضوع بدان مفهوم است که مدیریت این 

تواند نقش قابل توجهی در بهبود و مقابله بـا سـایر   آثار می
کـاربري اراضـی و درنتیجـه خـود تغییـر      آثار و علل تغییر

نیـز  کاربري اراضی کشاورزي، داشته باشد. آثـار اقتصـادي  
حـائز بسـیار  ،همبستگی بـاال بـا سـایر آثـار و علـل     بدلیل

آثـار محـیط   ، از آن جهـت کـه  . در نهایـت هسـتند اهمیت
ــه  ــتی داراي جنب ــه  زیس ــی، منطق ــی، مل ــاي محل اي و ه

بـه ایـن آثـار بسـیار     المللی بوده و جهان فعلی نسـبت بین
توجـه و دقـت نظــر   درخـور گیـر اسـت؛   حسـاس و سـخت  

اهمیـت  نباید به هیچ عنوان کوچـک و بـی  وبسیاري است 
مدیریت آثـار مسـتلزم اقـدامات    بدون شک پنداشته شوند. 

جمله بهبود فضاي زندگی در نـواحی روسـتایی،   درمانی از
ــغلی توســعه فرصــت ــاي ش ــرغه ــواحی يکشــاورزی در ن

توســعه بیمــه محصــوالت کشــاورزي، تــرویج و روســتایی،
ماننـد انـرژي   هـاي پـاك  حمایت براي استفاده از سـوخت 

هــا بــا خورشــیدي و بــاد و جــایگزین ســازي ایــن ســوخت
هاي فسیلی و ترویج کشاورزي ارگانیک و کم نهاده سوخت

باشد.می

منابع
). تحلیل آثار تغییر کـاربري اراضـی کشـاورزي از دیـدگاه     1393. (براتی، ع. ا.، اسدي، ع.، کالنتري، خ.، آزادي، ح. و مأموریان، م

.639-650) 4(45کارشناسان سازمان امور اراضی کشاورزي در ایران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران، 
.فرهنگ صبا: تهران. معادالت ساختاري در تحقیقات اجتماعی و اقتصادييسازمدل). 1388(خ.،کالنتري

بـران  هاي آببران از دیدگاه اعضاء: مطالعه موردي اتحادیه تشکلهاي آب). ارزیابی عملکرد تشکل1391ز.، و حیاتی، د. (نجفی،
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Abstract
Agricultural Land Conversion (ALC) is one of the main challenges of humankind in 21 century which is very
important because of its direct relations with the other issues include economic, social and environmental
aspects. On the one hand, the trend of such changes is influenced by many intertwined and different causes and
on the other hand, consequences have led to challenges toward human life. The problem becomes more acute if
we know that the per capita of arable land in the world, from 1970 to 2009, has declined 1.46 percent. This
decrease for Iran has been about 2.054 percent. Therefore, determining the causes and effects of these changes
and analyzing their relationships are very important and it could help policymakers, planners and decision-
makers. This is the main object of this study. Structural equation modeling and multiple indicator–multiple cause
(MIMIC) models were used as analytical methods. The study group consisted of experts and professionals of
agricultural land use. Questionnaire was data collection equipment. The results showed that, the causes of
agricultural land use changes could be classified in five (economic, social, environmental, technical and
political) and its effects in three (economic, social, environmental) groups. Also, the causes and effects have a
significant correlation with each other; they affect each other in both direct and indirect ways. According to
experts view, the most effective cause and effect of ALC have been economic and social, respectively.Moreover,
in the causes side, technical causes have been the highest average correlation with the other factors, but, in the
effects' side, social effects have been the highest average correlation with the other causes and effects.

Keywords: Land Use Change, Agricultural Lands, Causes of Changes, Effects of Changes, Structural
Equation Modeling.
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