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تحلیل آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی
از دیدگاه کارشناسان سازمان امور اراضی کشاورزی در ایران
علیاکبر براتی ،*1علی اسدی ،2خلیل کالنتری ،3حسین آزادی ،4محسن مأموریان
 .1دانشجوی دکتری توسعة کشاورزی دانشگاه تهران
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 .2استاد دانشکدۀ اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3استاد دانشکدۀ اقتصاد و توسعه کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .4پژوهشگر ارشد دانشگاه گنت بلژیک
 .5مدیر طرح و برنامة سازمان امور اراضی کشاورزی
(تاریخ دریافت -92/6/27 :تاریخ تصویب)92/11/6 :

چکیده
تغییر کاربری اراضی کشاورزی ،به دلیل ارتباط مستقیم آن با موضوعاتی چون امنیتغذایی و پایداری محیط
زیست ،به یکی از چالشهای اساسی پیش روی بشر در قرن  21تبدیل شده است .شدت تغییر کاربری این
اراضی به گونهای بوده است که بنابر گزارش سال  2012فائو ،بین سالهای  1970تا  2009سرانه اراضی قابل
کشت در جهان  1/46و در ایران  2/054درصد کاهش یافته است .بدون شک کاهش سطح این اراضی آثار
گوناگون اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی را به همراه دارد .تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات این قبیل
تغییرات انجام شد .این تحقیق از نوع پیمایشی بوده ابزار آن پرسشنامه بود .جامعة آماری این تحقیق کارشناسان
شاغل در مدیریتها و سازمان امور اراضی کشاورزی ایران در سال  1392بودند .بر اساس نتایج این مطالعه،
«تسریع روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دلیل تغییر قیمت»« ،افزایش انگیزۀ تغییر کاربری اراضی
کشاورزی در بین سایر کشاورزان» و «افزایش مصرف انرژی» مهمترین آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی
بودهاند .امّا ،بر اساس نتایج مدلسازی معادالت ساختاری« ،کاهش انگیزۀ زندگی در نواحی روستایی و خالی از
سکنه شدن روستاها»« ،افزایش ریسک درآمدی خانوارهای روستایی» و «کاهش کیفیت هوا» اگر چه مهمترین
آثار نیستند ،مؤثرترین آثار این تغییرات بودهاند.
واژههای کلیدی :آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی ،اراضی کشاورزی ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی.
مقدمه
بشر در قرن  21با چالشهای بزرگی بهویژه درمورد سه منبع
زمین ،آب و هوا مواجه میشود ( .)FAO, 2011, 2012بهره
برداری بیرویه ،نابخردانه و ناپایدار از این منابع ،بشر را با
چالشهای گوناگونی از جمله تغییرات آبوهوایی و زیست
محیطی مواجه میکند که به کاهش بهرهوری محصوالت
* نویسندة مسئول:

کشاورزی و افزایش گرسنگی ،سوءتغذیه و بیماری منجر
میشوند ( .)The World Bank, 2010بحران بهویژه زمانی
نمایانتر میشود که بدانیم جمعیت جهان براساس برآوردها
تا سال  2050به نه میلیارد نفر میرسد .در این میان،
مناطقی مانند آسیا و آفریقا هم بهدلیل فقر بیشتر منابع و
سهم اعظم آنها از رشد جمعیت جهان ،با چالش گسترده
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تری مواجه میشوند ( .)FAO, 2011همچنین ،بزرگترین
دلیل این تغییرات در بیش از پنجاه سال گذشته ،توسعة
فعالیتهای بشر بود ( Mahoney et al., 2003; Wratt et al.,
 .)2004در میان فعالیتهای مختلف بشر ،مسئلة تغییر
کاربری و پوشش اراضی با توجه به ارتباط مستقیم آن با
بهرهبرداری از سه منبع آب ،زمین و هوا ،در راستای تأمین
امنیت غذایی ،جایگاه شایان توجهی دارد .همزمان با رشد
جمعیت و اقتصاد ،زمینهای مولد در برخی از کشورها در
حال تبدیلشدن به اراضی غیر کشاورزیاند .نتیجة این فرایند
تغییرات گسترده در پوشش و کاربری زمین بود که به تشدید
مسائل زیستمحیطی در دهههای اخیر منجر شد و تخریب،
فرسایش و آلودگی خاک ،آب و هوا از اساسیترین این
مسائلاند ( .)FAO, 2012اهمیت این موضوع بهویژه با
درنظرگرفتن جنبة حیاتی زمین برای مردم روستایی و این
مسئله نمایانتر میشود که اکثریت جمعیت فقیر جهان
حداقل تا سال  2040همچنان در نواحی روستایی ساکناند و
از کشاورزی امرار معاش میکنند ( The World Bank,
 .)2007زمین از آن جهت برای زندگی مردم فقیر روستایی
حیاتی است که منبعی برای تأمین غذا ،سرپناه ،درآمد و
حقوق اجتماعی است؛ بنابراین ،تضمین دسترسی به زمین
آسیبپذیری در برابر گرسنگی و فقر را کاهش میدهد و به
پیشبرد توسعة انسانی کمک میکند ( Behnassi & Yaya,
.)2011; IFAD, 2010
تغییر کاربری و پوشش اراضی درحال حاضر به فرایندی
پیچیده تبدیل شده است که متغیرها و عوامل مختلفی را در
سطوح متفاوت اجتماعی و فضایی دربر میگیرد ( Valbuena
)et al., 2010؛ بهعبارت دیگر ،تغییر کاربری اراضی نتیجة
تعامل فضایی و زمانی بین ابعاد بیوفیزیکی و انسانی است.
تأثیر بزرگ و بالقوة تغییر کاربری و پوشش اراضی بر محیط
فیزیکی و اجتماعی ،انگیزهای برای پژوهش در زمینة درک
تغییرات کاربری اراضی و علل و آثار اصلی آن شد
( .)Veldkamp & Lambin, 2001در میان کاربریهای
مختلف ،از آنجاکه بیش از یکسوم سطح زمین برای تولید
محصوالت کشاورزی و علوفهای استفاده میشود ،میتوان ادعا

کرد کاربرد اراضی برای کشاورزی به بزرگترین نیروی
دگرگونکنندة سطح زمین تبدیل شد ( Billington et al.,
 .)1996سرعت تبدیل زمینهای کشاورزی بهویژه در سیصد
سال گذشته افزایش یافت .بهطوریکه از حدود سه تا چهار
میلیون کیلومتر مربع در سال  1700به حدود  15تا 18
میلیون کیلومتر مربع در سال  1990رسید ،اما شواهد بیانگر
آن است که جریانی دیگر در حال شکلگیری است ،جریانی
که به تثبیت سطح اراضی کشاورزی از حدود پنجاه سال
گذشته و آغاز کاهش تدریجی این اراضی در نتیجة توسعة
سکونتگاههای بشری و توسعة شهرنشینی منجر شد
( .)Lambin et al., 2006بیشک این جریان بسیار خطرناکتر
از جریان پیشین است .در همین زمینه و براساس گزارش
سازمان خواربار جهانی در سال ( 2012جدول  ،)1سرانة
سطح اراضی کشاورزی در تمام نقاط جهان به استثنای برخی
کشورهای توسعهیافته بین سالهای  1970تا  2009رو به
کاهش بود (در پنجاه سال به کمتر از نصف رسید) .این
کاهش بهویژه در ایران -از بین میانگین تمام نقاط جهان-
بیشتر بود .بخشی از این موضوع بهدلیل افزایش جمعیت و
بخش اعظم آن ناشی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی به غیر
کشاورزی است .اهمیت بیشتر این موضوع برای ایران از آن
جهت است که سطح اراضی کشاورزی در ایران ( 30درصد)
حدود  8درصد کمتر از میانگین سطح این اراضی در دنیا
( 37/6درصد) است (.)FAO, 2012
در ایران ،براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی بهترتیب در سالهای ،1370 ،1361 ،1359
 1382و  1385میزان  18/1 ،18/2 ،13/9 ،13/7و درنهایت
 15/6میلیون هکتار از اراضی برای امر کشاورزی به زیر کشت
بودند؛ بهعبارت دیگر ،بعد از روند صعودی اولیه ،شاهد آغاز
روند کاهشی در سطح اراضی کشاورزی و افزایش سرعت
تغییر کاربری این اراضی به غیر کشاورزی هستیم .براساس
گزارش بانک کشاورزی ،عامل عمدة این کاهش ،خردشدن و
پراکندگی اراضی ،بهویژه تغییر غیر مجاز کاربری زمینهای
کشاورزی به صنعتی و مسکونی بود ( Agricultural Bank,
.)2011
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جدول  .1وضعیت سرانة اراضی کشاورزی در مناطق مختلف جهان و ایران در سال  2009و تغییرات آن
منطقة جغرافیایی

وسعت منطقه
(هزار هکتار)

اراضی کشاورزی (درصد)

وسعت زمین قابل

کل اراضی

اراضی

اراضی

اراضی

درصد تغییر زمین قابل

کشت به ازای هر نفر کشت به ازای هر نفر بین

کشاورزی

مرتعی

دائمی

غیردائم

(هکتار)

 1970تا 2009

جهان

13003468

37/598

25/806

1/17

10/622

0/203

-1/462

کشورهای توسعهیافته

4905673

27/915

16/411

0/537

10/968

0/435

0/234

کشورهای درحال توسعه

8096847

43/466

31/5

1/554

10/412

0/151

-1/301

آفریقا

2964679

39/163

30/621

0/972

7/57

0/225

-1/754

آسیا

3054019

53/49

35/661

2/488

15/341

0/118

-1/4

اروپا

2207347

21/412

8/105

0/714

12/593

0/377

-0/951

آمریکای التین

2024065

35/688

27/316

0/981

7/391

0/256

-1/048

آمریکای شمالی

1865166

25/268

13/601

0/523

11/144

0/609

-1/268

اقیانوسیه

54085

4/346

1/292

2/089

0/964

0/053

-0/471

ایران

162855

29/79

18/129

1/097

10/565

0/235

-2/054

منبعFAO, 2012 :

براساس مطالب باال و با توجه به اینکه تغییر کاربری
اراضی در پنجاه سال گذشته سریعتر از هر زمان دیگری در
تاریخ ایران است و انتظار میرود این روند در آینده نیز ادامه
یابد یا شتاب بیشتری بگیرد ( ،)Bahrami et al., 2010در
سالهای نهچندان دور باید در انتظار آثار مختلف اجتماعی،
اقتصادی و زیستمحیطی ناشی از این فرایند بود.
مرور مطالعههای تجربی صورتگرفته در حوزة تغییر
کاربری و پوشش اراضی نشان میدهد این مطالعهها اغلب به
بعد از دهة  1990باز میگردند که علوم تغییر زمین شکوفایی
بیشتری یافتند .در این دوره ،مطالعههای تجربی گوناگونی در
زمینة زمین و تغییر آن صورت گرفت ،اما میتوان ادعا کرد
پروژة تغییر کاربری و پوشش اراضی ( )LUCCاز تمام آنها
مهمتر بود .این پروژه جزئی از برنامة بینالمللی کرة زمین-
زیستکره ( )IGBPو برنامة ابعاد انسانی بینالمللی تغییر
محیط زیست جهانی ( )IHDPو تالشهای بینالمللی برای
ظهور علم تغییر زمین و مطالعة علل و آثار آن بود .این پروژه
به مطالعههای تلفیقی مختلف درمورد علل و آثار تغییر
کاربری اراضی منجر شد .نمونههای برجستة آن عبارت بودند
از :پروژة  SYPRدر جنوب منطقة شبهجزیرة یوکاتان
) ،)Turner II et al., 2004( (Yucatanپروژة زیستبوم
سرنگتی -مارا )Homewood et al., ( (Serengeti-Mara
 )2001و پروژة منطقة ننگ رونگ ) (Nang Rongدر شمال
شرقی تایلند ( )Stephen J. Walsh et al., 1999و مطالعههای

صورتگرفته بر مناطق آمازون اکوادور (
 ،)2002غرب هندوراس ( ،)Nagendra et al., 2003درة
یاکوئی مکزیک ( )Turner II et al., 2003و پروژة تغییر
کاربری و پوشش اراضی آسیای جنوب )Asia-Pacific
S. J. Walsh et al.,

Network for Global Change Research

APNGCR,

 )2003که تمام آنها با پروژة  LUCCصورت گرفتند.
عالوهبر مطالعههای صورتگرفته در قالب پروژة ،LUCC
در سالیان اخیر مطالعههای تجربی دیگری نیز در زمینة تغییر
کاربری اراضی و علل و آثار آن در مناطق مختلف جهان انجام
گرفت .این دسته از مطالعهها مستقل از پروژة LUCC
هستند؛ برای مثال  )2006( Reid et al.ضمن مرور
مطالعههای گوناگون در نقاط مختلف جهان از جمله برزیل،
کنیا ،چین ،اروپا و آمریکا مدلی ارائه کردند که در آن آثار
تغییر کاربری اراضی به دو گروه اجتماعی و محیطی (مانند
مهاجرت ،فقر ،نابرابری ،کاهش تنوع زیستی و حاصلخیزی
خاک) تقسیم شد .بسیاری نیز ( Barca, 2012; Castella et
;al., 2007; Priess et al., 2007; Ronneberger et al., 2005
;Scholte et al., 2012; Veldkamp & Verburg, 2004
 )Wang & Maclaren, 2012این آثار را به دو گروه زیست

محیطی و اقتصادی -اجتماعی تقسیم کردند .برخی نیز آثار
تغییر در کاربری و پوشش اراضی را دارای ابعاد
زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی دانستند ( Mudgal et
 .)al., 2008; Mahoney et al., 2003مطالعههای صورتگرفته
در این زمینه در ایران بسیار اندک است و بهطور عمده به
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بررسی آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی از جنبة تأثیر آن
بر ویژگیهای بیوفیزیکی خاک پرداختند به آثار اجتماعی و
اقتصادی این تغییرات کمتر توجه شد .برای نمونه Moshiri
 )2013( & Ghomashpasandدر مطالعهای در روستاهای
بخش مرکزی شهرستان الهیجان به این نتیجه رسیدند که
این قبیل تغییرات میتواند به آثاری از جمله افزایش مهاجرت
و بیکاری و کاهش تولید منجر شود .آنها این آثار را در دو
گروه آثار کالبدی -فضایی و اجتماعی -فرهنگی تقسیمبندی
کردند .همچنین )2013( Motiee Langroudi et al. ،ضمن
مطالعة موردی دهستان لیچارکی بندر انزلی ،به بررسی اثر
اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این ناحیه
پرداختند .آنها نتیجه گرفتند آثار مثبت اقتصادی این
تغییرات از جمله افزایش درآمد -که با هدف توسعة
گردشگری صورت گرفت -نسبت به آثار منفی آن ،مانند
تغییر نظام معیشت منطقه ،بیشتر بود؛ بنابراین مطالعههای
باال و تجزیه و تحلیل آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی،
میتواند به برنامهریزی و سیاستگذاری در راستای جلوگیری
از این قبیل پیامدها کمک شایان توجهی کند .بر همین
اساس ،هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی این آثار از دیدگاه
کارشناسان خبرهای بود که سالیان زیادی تجربة کار در زمینة

کاربری اراضی کشاورزی داشتند .اهداف اختصاص این تحقیق
نیز بررسی آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی از جنبههای
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی از یکسو و تعیین
اولویت این آثار از سوی دیگر بود .به این منظور ،فرضیههایی
بهصورت زیر مطرح شد:
بین تغییر کاربری اراضی کشاورزی و برخی متغیرهای
اجتماعی مانند افزایش انگیزة تغییر کاربری این اراضی و
خالیشدن روستاها از سکنه رابطه وجود دارد.
بین تغییر کاربری اراضی کشاورزی و برخی متغیرهای
اقتصادی مانند سطح درآمد و میزان تولید محصوالت
کشاورزی رابطه وجود دارد.
بین تغییر کاربری اراضی کشاورزی و برخی متغیرهای
زیستمحیطی مانند دمای هوا و کیفیت آن رابطه وجود دارد.
سپس بهمنظور آزمون هریک از این فرضیهها ،ابتدا و
براساس مرور مطالعههای ذکرشده ،آثار تغییر کاربری اراضی
کشاورزی در قالب سه گروه آثار اجتماعی ،اقتصادی و زیست
محیطی تقسیم و بهصورت مدل مفهومی زیر (شکل  )1ارائه
شد و بهصورت شکل  2در محیط نرمافزار  LISRELعملیاتی
و برازش شد.

شکل  .1مدل مفهومی آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی

روش تحقیق
تحقیق حاضر نوعی تحقیق پیمایشی است که به کمک ابزار
پرسشنامه و تکنیک مصاحبة حضوری و مکاتبه انجام گرفته
است .به این منظور ،ابتدا عناوین اولیة آثار تغییر کاربری
اراضی کشاورزی از میان سایر مطالعهها و مصاحبههای کیفی
صورتگرفته با کارشناس خبره استخراج شد؛ به این صورت
که پس از استخراج آثار مطرحشده در سایر مطالعهها ،گروهی

شامل هشت کارشناس خبره در حوزة امور اراضی کشاورزی
(چهار کارشناس از استانها و چهار کارشناس از سطح ستاد)
با معرفی سازمان امور اراضی کشاورزی انتخاب شدند .سپس
با مراجعه به این افراد ابتدا نظرهای آنها در زمینة آثار تغییر
کاربری اراضی کشاورزی اخذ و جمعبندی شد .پس از
جمعبندی ،دوباره تمام گویههای مطرحشده در اختیار این
افراد قرار گرفت و از آنها خواسته شد این گویهها را در قالب
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سه گروه اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی طبقهبندی
کنند .درنهایت 23 ،گویه یا متغیر در قالب سه گروه اصلی
(اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی) بهعنوان آثار مطرح
شدند (جدول  .)2سپس این آثار به شکل پرسشنامهای جمع
بندی و پیشآزمون و اصالح شدند .برای پیشآزمون از پانزده
نفر از کارشناسان حوزة ستادی سازمان امور اراضی کشاورزی
استفاده شد .سپس پرسشنامة اولیه در اختیار آنها قرار
گرفت و از آنها خواسته شد به پرسشنامه پاسخ دهند و
نظرهای اصالحی خود را نیز مطرح کنند .درنهایت ،پس از
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اعمال نظرهای این افراد ،پرسشنامة نهایی برای اولویتبندی
در اختیار کارشناسان و مدیران حوزة امور اراضی کشاورزی
کشور قرار گرفت .جدول  ،2ضریب آلفای کرونباخ مربوط به
بخشهای مختلف ابزار تحقیق را نشان میدهد .همانگونه که
مالحظه میشود ،ابزار تحقیق پایایی قابل قبولی دارد .به
منظور تعیین روایی نیز از نظر سه نفر از اعضای هیئت علمی
دانشگاه تهران و چهار نفر از کارشناسان خبرة ستادی سازمان
امور اراضی کشاورزی استفاده شد.

جدول  .2ضریب آلفای کرونباخ مربوط به بخشهای مختلف ابزار تحقیق و نماد آنها
ردیف

1
2
3

گروه متغیر

آثار
()ALUCEs

گروه متغیر

تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

آثار اقتصادی ()EcoE
آثار اجتماعی ()SociE
آثار زیستمحیطی ()EnviE

6
9
8

0/726
0/874
0/913

منبع :یافتههای تحقیق

جامعة مورد نظر این تحقیق نیز کارشناسان خبرة مشغول
به کار در سال  1392در سازمان و مدیریتهای امور اراضی
کشاورزی کشور بودند .تعداد این افراد درمجموع  135نفر بود
که با استفاده از رابطة سولوین ) (Solvinبهشکل زیر حجم
نمونه  101نفر تعیین شد .سپس این افراد بهروش تصادفی
انتخاب شدند .در رابطة زیر n ،حجم نمونه N ،اندازة جامعه و
 eدرجهای از بیدقتی در نمونهگیری است که میتوان آن را
تحمل کرد ( 5درصد)؛ بنابراین حجم نمونه بهشرح زیر برآورد
شد (:)Rivera, 2007
N
135

1  N  e  e  1 135 0 / 05 0 / 05 

n

 100 / 93  101
این افراد بهطور عمده مرد بودند و بیشتر از  45سال سن
داشتند .اغلب آنها دارای مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر در
حوزة کشاورزی و سابقة فعالیتهای کشاورزی بودند.
درنهایت ،بیشتر از  75درصد آنها بیش از  20سال سابقة کار
در سازمان و مدیریتهای امور اراضی کشاورزی داشتند .این
موارد نشانگر تجربه ،سطح تحصیالت و تخصص مناسب
جامعة هدفاند.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری توصیفی و
تحلیلی از جمله محاسبة میانگین ،انحراف معیار و ضریب
تغییرات و تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر معادلههای

ساختاری استفاده شد .از ضریب تغییرات بهمنظور رتبهدهی و
اولویتبندی گویههای مطرحشده بهعنوان آثار تغییر کاربری
اراضی کشاورزی و از مدلسازی معادلههای ساختاری به
منظور تأیید روابط بین آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی از
نظر آماری و تعیین شدت و اهمیت آثار اصلی آنها استفاده
شد.
براساس این مدل ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی میتواند
به سه نوع اثر اصلی منجر شود .عنوان و نماد هریک از این
سه اثر و تعداد گویههای مورد استفاده برای سنجش آنها در
جدول  2آمد .این تحلیلها در محیط نرمافزارهای SPSS
نسخة  17و  LISRELنسخة  8/8به انجام رسید .محدودة
زمانی تحقیق حاضر نیز سال  1392بود.
نتایج و بحث
بهطور کلی 92 ،درصد از پاسخگویان در تحقیق حاضر مرد
بودند 61/7 ،درصد آنها بیشتر از  45سال سن داشتند و 88
درصد آنها حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند و 30
درصد از آنها روستازاده بودند .هرچند همة آنها اکنون در
نواحی شهری ساکناند ،اما بیش از  57درصد آنها دارای سابقة
فعالیتهای کشاورزی بودند .درنهایت ،حدود  77درصد از آنها
بیش از بیست سال سابقة کار در سازمان و مدیریتهای امور
اراضی کشاورزی داشتند .رشتة تحصیلی بیش از  90درصد این
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افراد مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی بود و تخصص کاری
آنها به حوزة کاربری و مدیریت اراضی کشاورزی برمیگردد.
از آنجاکه بهمنظور اولویتبندی گویههای مطرحشده بهعنوان
آثار تغییر کاربری اراضی از مقیاس اندازهگیری ترتیبی بهره
گرفته شد ،برای اولویتبندی این گویهها از آمارة ضریب تغییرات
( )CVاستفاده شد که نشانگر بهتری برای این قبیل متغیرهاست
( .)Kalantari, 2013جدول  2مقادیر ضریب تغییرات ،میانگین و
انحراف معیار محاسبهشده برای هریک از گویهها را نشان می
دهد .براساس این جدول ،پاسخگویان بهطور کلی آثار اقتصادی

جدول  .3آمارههای توصیفکنندة آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی

گروه متغیر

اقتصادی
EcoE

اجتماعی
SociE

تغییر کاربری اراضی کشاورزی (با ضریب تغییرات  )0/31را مهم
تر از آثار اجتماعی (با ضریب تغییرات  )0/35میدانند و این دو
را مهمتر از آثار زیستمحیطی (با ضریب تغییرات )0/37
تشخیص دادند )2008( Mudgal et al. .و Mahoney et al.
( )2003نیز آثار تغییر کاربری اراضی را به انواع زیستمحیطی،
اجتماعی و اقتصادی تقسیم کردند .همچنین ،اتفاق نظر
پاسخگویان بهترتیب در زمینة آثار اقتصادی (با انحراف معیار
 )1/07بیش از اجتماعی (با انحراف معیار  )1/11و برای این دو
بیش از زیستمحیطی (با انحراف معیار  )1/23بود.

نماد 

عنوان گویه یا متغیر

Sd
0/78
1/14
1/06
1/06
1/15
1/21
1/07

μ
4/37
3/57
3/31
3/18
3/45
3/14
3/50

CV
0/18
0/32
0/32
0/33
0/33
0/38
0/31

3/83

0/28
0/29
0/29

تسریع روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نتیجة تغییر قیمت این اراضی در منطقه
کاهش میزان تولید محصوالت کشاورزی
کاهش درآمد خانوارهای روستایی از محل کشاورزی
افزایش ریسک درآمدی خانوارهای روستایی در نتیجة کاهش تعداد منابع درآمدی
تضعیف توریسم طبیعی و روستایی در نتیجة ازبینرفتن تدریجی مناظر روستایی
کاهش تعداد و تنوع مشاغل روستایی و درنتیجه افزایش بیکاری روستایی

EcoE4
EcoE2
EcoE1
EcoE6
EcoE5
EcoE3

کل
افزایش انگیزۀ تغییر کاربری اراضی کشاورزی در بین سایر کشاورزان

EcoE
SociE6

1/07

کمک به تسریع روند ازبینرفتن سبک زندگی و آداب و سنن روستایی

SociE4

0/93

3/50

کاهش امنیت غذایی جامعه

SociE7

0/95

3/75

تغییر ویژگیهای جمعیتی جوامع روستایی (ترکیب جنسیتی ،هرم سنی ،تراکم جمعیت)

SociE2

1/18

3/14

کاهش انگیزۀ زندگی در نواحی روستایی و خالیشدن روستاها از سکنه

SociE8

1/03

3/16

0/34

افزایش مهاجرت از روستا به شهر

SociE9

1/19

2/98

0/36

افزایش فقر روستایی

SociE1

1/18

2/98

0/40

کاهش سالمت جسمی و روانی روستاییان با نابودی کشاورزی

SociE3

1/19

2/89

0/41

SociE5

1/27
1/11

2/77
3/22

1/03
1/09
1/32
1/23
1/19
1/27
1/28
1/39
1/23

3/45
3/51
3/7
3/4
3/05
3/21
3/12
3/01
3/31

0/46
0/35
0/30
0/31
0/36
0/36
0/39
0/40

افزایش جرائم و درگیریهای روستایی و شهری
کل
افزایش مصرف انرژی در واحد سطح
کاهش کمیت و کیفیت منابع آب
ازبینرفتن چشماندازها و مناظر زیبای طبیعی و روستایی
کاهش کیفیت هوا
زیستمحیطی افزایش دمای منطقه
EnviE
کاهش تنوع زیستی (کاهش گونههای گیاهی و حیوانی)
افزایش تصاعد گازهای گلخانهای (دیاکسید کربن ،متان ،اکسید نیتروژن ،ازن و بخار آب)
افزایش شدت و تعداد حوادث زیستمحیطی (سیل ،توفان ،سرمازدگی و)...
کل

SociE
EnviE6
EnviE5
EnviE8
EnviE4
EnviE3
EnviE1
EnviE2
EnviE7
EnviE

0/31

0/41
0/46
0/37

منبع :یافتههای تحقیق

در میان آثار اقتصادی ،تغییر کاربری اراضی کشاورزی مهم
ترین اثر «تسریع روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نتیجة
تغییر قیمت این اراضی در منطقه» بود .این موضوع با نظریة

 )1964( Alonsoو نتایج مطالعههای ،)1979( Bourne
 )1986( van Lireropو  )2006( Reid et al.مطابقت دارد .پس از
آن بهترتیب گویههای «کاهش میزان تولید محصوالت کشاورزی»

& Clark
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و «کاهش درآمد خانوارهای روستایی از محل کشاورزی» جزء
مهمترین آثار اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزیاند .در بین
آثار اجتماعی ،مهمترین آثار بهترتیب «افزایش انگیزة تغییر کاربری
اراضی کشاورزی در بین سایر کشاورزان» و «کمک به تسریع روند
ازبینرفتن سبک زندگی و آداب و سنن روستایی» بود .درمورد
آثار زیست نیز بهترتیب «افزایش مصرف انرژی در واحد سطح» و
«کاهش کمیت و کیفیت منابع آب» جزء مهمترین آثار تغییر
کاربری اراضی کشاورزی بودند .اولویت سایر گویهها مطابق جدول
 2است .اغلب این نتایج با نتایج گزارششده در مطالعههای
مختلف از جمله  )2007( Hietel et al.در اروپاVan Delden et ،
 )2010( al.در آلمان )2008( Wu ،در ایاالت متحدة آمریکا و
 )2009( Kamusoko et al.در زیمباوه هماهنگی دارد.
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در مرحلة بعد و بهمنظور برازش مدل مفهومی ارائهشده
در شکلهای  1و  ،2ابتدا متغیرها یا شاخصهای مطرحشده
بهعنوان آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از
روش تحلیل عاملی -اکتشافی تلخیص شدند .نتایج این
آزمون و متغیرهای تلخیصشده بهمنظور بهکارگیری در مدل
سازی معادلههای ساختاری در جدولهای  4و  5میآید.
دادههای جدول  ،4نتایج دو تست  KMOو بارتلت
) (Bartlettرا درمورد تعیین کفایت دادهها برای استفاده در
تحلیل عاملی نشان میدهند .براساس این جدول ،دادهها
کفایت الزم را بهمنظور انجامدادن آزمون تحلیل عاملی دارند.

جدول  .4نتایج دو تست  KMOو بارتلت درمورد کفایت دادهها برای استفاده در تحلیل عاملی
گروه آثار و علل

نماد

KMO

Bartlett's Test of Sphericity
df
Approx. Chi-Square

Sig.

آثار اجتماعی

SociE

0/767

293/78

36

0/000

آثار اقتصادی

EcoE

0/690

84/63

15

0/000

آثار زیستمحیطی

EnviE

0/901

392/27

28

0/000

منبع :یافتههای تحقیق

جدول  5نیز متغیرهای تلخیصشده برای استفاده در مدل
سازی آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی را نشان میدهد.
براساس این جدول ،از بین  23متغیر مطرحشده بهعنوان اثر ،ده
متغیر انتخاب شد و در فرایند مدلسازی معادلههای ساختاری
استفاده شدند .این ده متغیر میتوانند بیش از  75درصد از کل

واریانسی را تبیین کنند که تمام متغیرها ( 23متغیر) با هم
توانایی تبیین آن را دارند؛ بنابراین کفایت الزم را بهمنظور
استفاده در مدلسازی دارند .این متغیرها به این دلیل تلخیص
شدند که برآورد پارامترهای مدل نهایی با تمامی متغیرها به
دلیل محدودیت حجم نمونه میسر نبود.

جدول  .5نتایج آزمون تحلیل عاملی آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی
عوامل

نماد عامل

آثار اجتماعی

SociE

آثار اقتصادی

EcoE

آثار زیستمحیطی

EnviE

منبع :یافتههای تحقیق

متغیرهای تلخیص شده مقادیر ویژه درصد واریانس تبیین شده از عامل درصد واریانس تبیین شدة تجمعی 
SociE8

3/99
1/33

44/32
14/83

44/32
59/16

SociE3

1/07

11/91

71/07

SociE5

0/69

7/63

78/70

EcoE6

2/28
1/06

38/04
17/64

38/04
55/68

EcoE1

0/92

15/32

71/00

EcoE2

0/82

13/71

84/71

EnviE4

5/04
0/74

62/95
9/27

62/95
72/22

SociE4

EcoE3

EnviE3
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مربوط به این بخش ،بیشترین بار عاملی در بین آثار اقتصادی
مربوط به متغیر  ،EcoE6درمورد آثار اجتماعی مربوط به
متغیر  SociE8و درنهایت در بین آثار زیستمحیطی مربوط
به دو متغیر  EnviE4بود؛ یعنی این متغیرها بیشترین نقش را
در تبیین تغییرات متغیرهای پنهان مربوطه داشتند.

پس از تلخیص متغیرها ،مدل مفهومی تحقیق در محیط
نرمافزار  LISRELعملیاتی و برازش و اصالح شد .شکل 2
نشانگر مدل نهایی و بارهای عاملی آن بود و جدول  6نیز
ارائهدهنده بارهای عاملی ،مقادیر آمارة  tو خطای استاندارد و
ضرایب تبیین مربوط به بخش اندازهگیری مدل آثار ( Yمدل)
تغییر کاربری اراضی کشاورزی است .براساس تخمینهای

شکل  .2مدل نهایی برازشیافته در محیط نرمافزار  LISRELبرای آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی
جدول  .6بارهای عاملی ،مقادیر آمارة  ،tخطای استاندارد و ضرایب تبیین مربوط به بخشهای اندازهگیری مدل
آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی
متغیرهای پنهان درونی

آثار اقتصادی ()EcoE

آثار اجتماعی )(SociE

آثار زیستمحیطی ()EnviE
منیع :یافتههای تحقیق

متغیرهای آشکار بار عاملی خطای استاندارد مقادیر t

پایایی ابزار ( )R
2

EcoE1

0/39

0/15

2/61

0/15

EcoE2

0/30

0/14

2/14

0/10

EcoE4

0/60

0/24

2/50

0/36

EcoE6

0/77

0/30

2/59

0/59

SociE5

0/63

0/11

5/96

0/40

SociE6

0/79

0/079

10/00

0/62

SociE7

0/53

0/11

4/94

0/28

SociE8

0/84

0/11

7/83

0/71

EnviE3

0/83

0/13

6/38

0/70

EnviE4

0/96

0/19

5/10

0/91

پایایی ترکیبی متغیر نهفته

0/36

0/68

0/87
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مقادیر آمارة  tو پایایی ترکیبی ارائهشده در جدول 6
بیانگر آن است که بخش اندازهگیری مدل عملکرد مناسبی
داشت؛ بهعبارت دیگر ،متغیرهای آشکار بهخوبی توانستند
وظیفة سنجش و اندازهگیری متغیرهای پنهان (آثار تغییر
کاربری اراضی کشاورزی) را انجام دهند .درنتیجه ،میتوان به
تحلیل بخش ساختاری مدل پرداخت.
جدول  7نشانگر پارامترهای تخمینزدهشده برای بخش
ساختاری مدل است .براساس دادههای این جدول ،ارتباط
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بین متغیرهای پنهان درونی و بیرونی مدل از نظر آماری
معنیدار است .ضرایب اثر نیز نشان میدهند بهترتیب آثار
اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی بیشترین نقش را در
تبیین آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی داشتند .بهویژه بار
عاملی آثار اجتماعی و اقتصادی تغییر کاربری اراضی
کشاورزی نسبت به زیستمحیطی بیشتر بود .هرچند براساس
نظر کارشناسان ترتیب اهمیت هریک از این آثار بهگونهای
دیگر است (بهترتیب اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی).

جدول  .7بار عاملی ،مقدار آمارة  tو خطای استاندارد بخش ساختاری مدل آثار تغییر کاربری اراضی




متغیر مستقل

ضریب اثر

خطای استاندارد

مقدار t

واریانس تبیینشده ( )R

آثار اقتصادی ()EcoE

0/87

0/35

2/48

0/75

آثار اجتماعی )(SociE

0/96

0/17

5/62

0/93

آثار زیستمحیطی ()EnviE

0/42

0/13

3/14

0/18

متغیرهای وابسته

آثار تغییر کاربری
اراضی کشاورزی
()ALUCEs

2

منیع :یافتههای تحقیق
جدول  .8شاخصهای برازندگی مدل اولیه و اصالحشدة (نهایی) آثار تغییر کاربری اراضی کشاورزی
حد مطلوب

مدل اولیه

مدل نهایی

شاخصهای برازندگی

RMSEA < 0/05

0/086

0/026

مجذور مقادیر باقیمانده ()RMR

RMR < 0/05

0/077

0/066

مجذور مقادیر باقیماندۀ استانداردشده ()SRMR

SRMR < 0/05

0/077

0/066

0/9 < GFI

0/90

0/94

0/9 < AGFI

0/82

0/90

0/9 < NFI

0/90

0/93

شاخص برازش نرمنشده ()NNFI

0/9 < NNFI

0/93

0/98

شاخص برازش مقایسهای ()CFI

0/9 < CFI

0/95

0/99

ریشة میانگین توان دوم خطای تقریب ()RMSEA

شاخص برازندگی ()GFI
شاخص برازندگی تعدیلیافته ()AGFI
شاخص برازش نرمشده ().Greenfield et al.

منیع :یافتههای تحقیق

درنهایت ،جدول  8حاوی شاخصهای برازندگی مدل
نهایی است که براساس آن ،مدل نهایی (شکل  )2برازندگی
مناسبی دارد و تأیید میشود .برخی دیگر از محققان
( )Mahoney, et al., 2003; Mudgal, et al., 2008نیز در
مطالعهها و مدلهای خود به سه گروه آثار زیستمحیطی،
اقتصادی و اجتماعی اشاره کردند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
تحقیق حاضر نشان داد هرچند از نظر کارشناسان خبرة حوزة
اراضی کشاورزی بهترتیب آثار اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی مهمترین آثار تغییر کاربری اراضی

کشاورزیاند ،براساس مدل معادلههای ساختاری برازش داده
شده ،بهترتیب این آثار اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی
هستند که بار بیشتری دارند و درنتیجه بخش بیشتری از
واریانس مشاهدهشده در بین آثار این قبیل تغییرات را تبیین
میکنند؛ یعنی تمرکز بیشتر بر آثار اجتماعی ،بهدلیل بار
عاملی بیشتر آنها ،نتایج بهتری را بههمراه دارد .درنتیجه،
باید برنامهریزان و سیاستگذاران برای مقابله یا جلوگیری از
این آثار سیاستها و برنامههای پیشگیرانة مناسبی تهیه
کنند .بر همین اساس و در بین آثار اجتماعی ،هرچند
«کاهش انگیزة زندگی در نواحی روستایی و خالیشدن
روستاها از سکنه» از نظر کارشناسان مهمترین اثر اجتماعی
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 زیرا بیشک،طبیعی و کشاورزی به غیر کشاورزی اقدام شود
با توجه به توسعة شتابان روند تغییر کاربری اراضی کشاورزی
 هریک از این پیامدها چالشهای بیشماری را برای،در ایران
خانوارهای روستایی و متعاقب آن جامعة شهری و کل کشور
 باید مسئوالن ذیربط با حساسیت،به همراه دارد؛ بنابراین
بیشتر موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی را پیگیری
 برای برنامهریزی و سیاستگذاری هدفمندتر در راستای،کنند
جلوگیری از این قبیل تغییرات و بهبود کیفیت این اراضی به
 اجتماعی و زیستمحیطی،منظور تأمین انگیزههای اقتصادی
.الزم برای حفظ و اصالح این اراضی گام بردارند
سپاسگزاری
از همکاری سازمان امور اراضی کشاورزی وزارت جهاد
، بهویژه معاونت طرح و برنامة این سازمان،کشاورزی
سپاسگزاریم که با مساعدتهای بیدریغ خود زمینة الزم برای
.انجامدادن این پژوهش را فراهم آوردند
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 اما براساس مدل معادلههای،تغییر اراضی کشاورزی نیست
ساختاری برازشدادهشده بیشترین تأثیر را بر آثار اجتماعی
 درنتیجه پیشنهاد میشود با برنامهریزی در راستای،دارد
 در میان.مقابله با این اثر به کنترل سایر آثار نیز کمک شود
آثار اقتصادی نیز هرچند به نظر کارشناسان مهمترین اثر
 تشدید تغییر قیمت اراضی در،کمک این قبیل تغییرات
 اما «افزایش ریسک درآمدی خانوارهای،منطقه است
روستایی در نتیجة کاهش تعداد منابع درآمدی» است که
باالترین بار عاملی را دارند و درنتیجه بهعنوان مؤثرترین اثر
 پیشنهاد میشود ضمن،اقتصادی مطرح میشود؛ بنابراین
 با سیاستها،حرکت در راستای تنوعبخشی به منابع درآمدی
و برنامههایی نظیر گسترش فعالیتهای غیر کشاورزی در
 به کاهش ریسک درآمدی این خانوارها،نواحی روستایی
کمک شود تا به این وسیله کنترل سایر آثار اقتصادی نیز
 عامل، در بین آثار زیستمحیطی نیز.تسهیل و تسریع شود
،«کاهش کیفیت هوا» نقش مشابهی را بر عهده دارد؛ بنابراین
پیشنهاد میشود با تدوین قوانین سختگیرانهتر و اصالح
 برای پیشگیری از تبدیل هرچه بیشتر اراضی،قوانین موجود
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