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 خلاصه

های اخیر حجم وسیعی از اراضی زراعی و باغی و خاک حاصلخیز کشاورزی کشور، در در سال

های غیرمجاز قرار گرفته و این موضوع تأمین امنیت غذایی مردم، سلامت معرض تخریب و تغییر کاربری

ها ی کشاورزی و باغاراضرو حفظ ایناز  جامعه و منابع پایه کشور را با تهدیدهایی جدی مواجه کرده است؛

های مهم در راه استقلال و خودکفایی و تولید مواد عنوان سرمایه ملی بسیار حیاتی و از اولویتبرای کشور به

تمایل شالیکاران جهت  ثر برؤم تحلیل علل با هدفحاضر  قیتحقدر همین راستا گردد. غذایی محسوب می

آن ابزار  ،ی بودهشیمایپ از نوع قیتحق نیانجام شد. ا درانتغییر کاربری اراضی کشت شالی در استان مازن

استان مازندران و  یکارشناسان شاغل در سازمان جهاد کشاورز قیتحق نیا یپرسشنامه بود. جامعة آمار

از نظر  مطالعه، نیا جیاساس نتابر بودند. 1931 در سال در این استانکشور برنج  قاتیتحقسسه ؤممعاونت 

کشت  یاراض یکاربر رییعلل تغ نیترمهم یستیزطیو مح یاجتماع ،یعوامل اقتصاد بیتترکارشناسان به

 ،یعلل اجتماع نیا بیترتداده شده، به برازش یساختار یهااند. اما، براساس مدل معادلهبوده یشال

 هجیداشتند و درنت یکاربر رییعلل تغ نییرا در تب شنق نیشتریهستند که ب یو اقتصاد یستیزطیمح

 اند.بوده راتییتغ نیعلل ا نیمؤثرتر
 

علل تغییر کاربری اراضی کشت شالی، اراضی کشت شالی، تغییر کاربری اراضی کشت : کلمات کلیدی

 شالی، برنج، استان مازندران.

 
 

 مقدمه .1
 

و  بیکشور، در معرض تخر یکشاورز زیو خاک حاصلخ یو باغ یزراع یاز اراض یعیحجم وس ریاخ یهادر سال

کشور را با  هیمردم، سلامت جامعه و منابع پا ییغذا تیامن نیموضوع تأم نیمجاز قرار گرفته و اریغ یهایکاربر رییغت

 اریبس یمل هیکشور به عنوان سرما یها براو باغ یزکشاور یحفظ اراض رونی؛ از ا[7] مواجه کرده است یجد ییدهایتهد

 رییتغ ندهیروند فزا .[1] گرددیمحسوب م ییمواد غذا دیو تول ییخودکفا مهم در راه استقلال و یهاتیو از اولو یاتیح

 یجمله مناطق شمالاز یمناطق مستعد کشاورز رگیبانیکه گر گرددیحادتر م یو اثرات حاصل از آن، زمان یاراض یکاربر

  .[1] شود رانیا

 نقش کشور ییغذا تیامن یندر تأم ،یمحصول کشاورز 22 دیدر تول کشور تسنخ هاستان مازندران با دارا بودن رتب

هزار  297استان با کشت سالیانه  اینباشد. یک بخش زراعت استان برنج میمحصول مهم و استراتژ .[1] دارد یمهم ارسیب

هزار هکتار  297 با داشتن د وباشدرصد از تولید کشور، دارای رتبه اول تولید این محصول در کشور می 12/97هکتار، 
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متأسفانه چند عامل، این منطقه ویژه اقتصادی را تهدید کرده . اختیار داردرین وسعت شالیزارهای ایران را درترگشالیزار بز

به  .[11]های کشاورزی است رقیب زمینمانند و بیهای بیتوجهی به ارزشعامل، غفلت و بی نیتربزرگکند که و می

استان از  این مساحت اراضی شالیزاریاستان مازندران شاورزی ک سازمان جهادشده توسط منتشراساس آمار برنحوی که 

از  یناش یطیمحستیبحران ز .[6] هش پیدا کرده استکا( هکتار 17217درصد ) 1/7در حدود ، 1931تا سال  1911سال 

 نیدر ا استان مازندران که ریشمال کشور نظ یکشاورز یهانیدر ارتباط با زم ژهیبو یکشاورز یهانیزم یکاربر رییتغ

و  کندیم دایپ یشتریمنطقه نمود ب نیو خاک مناسب ا ییهوا و آب طیشرا لیمطالعه مورد توجه قرار خواهد گرفت، به دل

 یبرا تواندیرا م یریناپذخسارات جبران یکشاورز تیفعال یبرا یاراض نیا یکاربر بیرقیبلامنازع و ب زشغفلت از ار

 [.3] کشور دنبال داشته باشد یابه جرأت بتوان گفت بر دیمنطقه و شا

، نگاقتصاد، فره ت،یریمد است،یچون س یمتعدد عواملپیچیدۀ  انفعالات و فعل ةجینتی اراض یکاربر اترییتغ

و  جادیدر ا توانندیم عوامل ینکه ا یریدر جوامع مختلف نقش و تأث رسدینظر مبه .[19] هستند طیمح و انسانیرفتار 

ی محل طیبر شرا یمبتن ییها، لازم است پژوهشینبود؛ بنابرا واهدخ داشته باشند، متفاوت یبرکار رییتغ دهیپد توسعه

کند و متناسب با آن  ییرا شناسا کشاورزان توسط یکاربر رییبرنده تغشیتا عوامل محرک و پ ردگیصورت  جوامع

 رییمؤثر در تغ یهامؤلفه لیو تحل ییاساشن» ی با عنوانامقالهدر  احمدپور و علوی .[1] دینما ارائه یعمل ییراهکارها

 یکاربر رییر در تغثمؤ یهاعنوان مؤلفهعامل را به 3 ،«ساری( شهرستان موردی: مطالعه) ییروستا یکشاورز یاراض یکاربر

 ،یاجتماع -یکار، عامل اقتصادوکشت هیاول طیشرا نبودن ایمه هاآنین ترمکه مه ند،نمود ییشناسا یکشاورز یاراض

خود  قیدر تحق زین ورک و چانتالکا سوان. [1] باشندتولید می هاینهادهبه  ننداشتی ک و دسترسریس تیریمد ،ییایرافجغ

به  یکیبه شهر و نزد یکینزد ت،یرشد جمع «یاراض یکاربر راتییعوامل مؤثر بر تغ یارتباط لیوتحلهیتجز»با عنوان 

 .[11] اندمطرح نموده لندیدر شمال شرق تا یکشاورز یاراض یربرکا رییعنوان عوامل مؤثر بر تغرا به هارساختیز

 گذاراناستیراهگشای س تواندیم ،یکشاورز یاراض یکاربر رییتغثر بر ؤمعوامل بررسی بالا و  یهامطالعه ،نیبنابرا

اساس، هدف  نیهم برباشد. حاصل از آن  یامدهایاز پ یریجلوگنتیجه درعوامل و قبیل  نیا ییشناسا یراستا درحوزه  نیا

از  در استان مازندران یکشت شال یاراض یکاربر رییجهت تغ کارانیشال لیتما علل مؤثر بر لیتحلحاضر  قیتحق یاصل

برنج  دیتولمدیریت و  یکشاورز یاراض یکاربر نةیتجربة کار در زم یادیز انیبود که سال یاکارشناسان خبره دگاهید

 ،یاقتصاد یهااز جنبه یکشت شال یاراض یکاربر رییتغ علل مؤثر بر نیز بررسی قیتحق نیا یاهداف اختصاصداشتند. 

 زیرصورت به ییهاهیمنظور، فرض نیبود. به ا گریدی سو زا عوامل نیا تیاولو نییو تع سوکیاز  زیستیو محیط یاجتماع

  مطرح شد:

  رابطه وجود دارد. یل اقتصادعلو  کشت شالی یاراض یکاربر رییتغ نیب

  رابطه وجود دارد. یاجتماع لعلو  کشت شالی یاراض یکاربر رییتغ نیب

  رابطه وجود دارد. زیستیمحیط لعلو  کشت شالی یاراض یکاربر رییتغ نیب

علل ، گرفته در این زمینهصورت یهاابتدا و براساس مرور مطالعه ها،هیفرض نیاز ا کی منظور آزمون هربه سپس

سپس و  میتقس زیستیو محیط یاجتماع ،یاقتصاد لعلگروه سه در قالب  کشت شالی یاراض یکاربر رییتغثر بر مؤ

)به علت محدودیت موجود در تعداد صفحات مقاله  و برازش شد یاتیعمل LISRELافزار نرم طیدر مح 1شکل صورت به

 .ارائه نشده است( مقالهدر این مدل مفهومی تحقیق مربوط به شکل 

 
 

 هامواد و روش .2
 

کرونباخ  یآلفا بیضر. انجام گرفته استاست که به کمک ابزار پرسشنامه  یشیمایپ قیتحق یحاضر نوع قیقتح

 قیتحق نیمورد نظر ا جامعةدارد.  قابل قبولی ییایپا قیابزار تحق دهدینشان مکه  باشدمی 192/1 قیمربوط به ابزار تحق
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در کشور تحقیقات برنج مؤسسه و معاونت  ی استان مازندرانزکشاور جهادکارشناسان خبرۀ مشغول به کار در سازمان  زین

 116حجم نمونه  ،فرمول کوکراننفر بود که با استفاده از  291مجموع  افراد در نیبودند. تعداد ا 1931در سال  این استان

ها مراجعه دفی به آنصورت تصاو بهانتخاب  با انتساب متناسب یاطبقه یریگروش نمونه افراد به نیشد. سپس ا نییتعنفر 

 بیو ضر اریانحراف مع ن،یانگیجمله محاسبة م از یلیو تحل یفیتوص یآمار یهاها از روشداده لیتحل و هیتجز یبرا. شد

 SPSS یافزارهانرم طیدر مح هالیتحل نیاستفاده شد. ا یساختار یهابر معادله یمبتن یدییتأ یعامل لیو تحل راتییتغ

  بود. 1931سال  زیحاضر ن قیتحق یزمان حدودۀم .دیبه انجام رس 1/1نسخة  LISREL و 2نسخه  Smart PLS ،16نسخة 
 

 

 نتایج و بحث.3
 

درصد این کارشناسان بیش  11نزدیک به  حاضر مرد بودند، قیدر تحق انیدرصد از پاسخگو 11حدود  ،یکل طوربه

نزدیک رشتة تحصیلی که  بودند لیسانس یلیک تحصمدر یها حداقل دارادرصد آن 31 بیش از سال سن داشتند و 91از 

و ها روستازاده بودند. درصد از آن 12ضمن قریب به در .کشاورزی و منابع طبیعی بوده است مرتبط با این افراددرصد  76به 

و جهاد کشاورزی استان مازندران سال سابقة کار در سازمان  11 از شیب این کارشناساندرصد از  76 حدود ت،یدرنها

و  (μ) نیانگیم ،(CV) راتییتغ بیضر ریمقاد 1 داشتند. جدول را شهرستان آملتحقیقات برنج کشور در مؤسسه معاونت 

 . دهدیرا نشان م هاهیاز گو کیهر یشده برامحاسبه (Sd) اریانحراف مع

 

 

 

 علل مؤثر بر تغییر کاربری اراضی کشت شالی کنندةهای توصیف. آماره1جدول 

 Sd μ CV نماد عنوان گویه یا متغیر گروه متغیر

 اقتصادی
EconF 

 EconF2 1811 9876 1829 عدم ثبات درآمد شالیکاران در تولید برنج )ریسک بالای تولید برنج(

 EconF1 1831 9833 1829 های خارجیواردات برنج

 EconF5 1831 9876 1821 مناسب(ضعف شبکه بازار و بازاررسانی محصول برنج )عدم دسترسی شالیکاران به بازارهای 

های مالی اندک برای شالیکاران و دشواری اخذ این تسهیلات و اختصاص تسهیلات بانکی و حمایت

 هاحمایت
EconF3 1812 9862 1821 

 EconF4 1811 9817 1823 ضعف یا عدم وجود بیمه مناسب در زمینه برنج

 EconF 1836 9871 1821 کل

 اجتماعی

SociF 

 SociF3 1832 9813 1821 برداری از اراضی شالیزارینظام بهره نوع

 SociF7 1831 9861 1826 یدر بخش کشاورز یصنف یهانهاد و تشکلمردم ،یدولتریغ یهاسازمان تیکفا ایعدم وجود 

 SociF1 1811 9876 1826 افزایش مهاجرت افراد جوان از روستا به شهر

 یاراض یکاربر رییعموم نسبت به اثرات تغ یسطح آگاه شیجهت افزا مناسب یهاعدم ارائه آموزش

 یکشاورز
SociF8 1831 9861 1826 

 SociF4 1836 9811 1891 افزایش ارتباط شالیکاران با جامعه شهری در نتیجه توسعه شبکه اطلاعات و ارتباطات

 SociF2 1836 9816 1891 جامعه روستاییافزایش سطح تحصیلات 

 SociF6 1813 9819 1891 کارانیشال یدگسالخور

 SociF5 1813 9817 1891 وجهه اجتماعی پائین شالیکاران نسبت به سایر افراد جامعه

 SociF 1833 9811 1891 کل

 زیستیمحیط

EnviF 

 EnviF1 1811 9891 1899 (یزاریشال یخاک اراض تیفی)کاهش ک یزاریشال یخاک اراض شیو فرسا بیتخر

 EnviF3 1816 9811 1897 هوایی و اقلیمیو  آبتغییرات 

 EnviF2 1817 2831 1893 های گیاهیافزایش آفات و بیماری

 EnviF 1811 9812 1896 کل

 های تحقیقمنبع: یافته
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 بیضر با) کشت شالی یاراض یکاربر رییتغمؤثر بر  یاقتصادعلل  یطور کلبه انیجدول، پاسخگو نیبراساس ا

)با  یستیزطیمح عللتر از دو را مهم نیو ا دانندیم( 91/1 راتییتغ بیبا ضر) یاجتماع عللتر از ( را مهم21/1 راتییتغ

عدم ثبات درآمد » یهامؤلفه یکشت شال یاراض یکاربر رییمؤثر بر تغ علل انیم در دادند. صی( تشخ96/1 راتییتغ بیضر

 «یزاریشال یخاک اراض شیو فرسا بیتخر» و« یزاریشال یز اراضا یبردارنوع نظام بهره» ،«برنج دیدر تول کارانیشال

 ریسا تیاولوبودند. اراضی این تغییر کاربری زیستی مؤثر بر محیط و یاجتماعی، اقتصادعوامل ترین جزء مهمترتیب به

پور و همکاران در جمالی جملهمختلف از یهاشده در مطالعهگزارش جیبا نتا جینتا نیاغلب ااست.  1مطابق جدول  هاهیگو

 مویبرا، [1] کرجشهرستان در  حقگویان جهرمی[، 9] حق شنو، [1] شهرستان رشتدر  مقدمکلالی ،[2شهرستان تنکابن ]

 .دارد ی، هماهنگ[12] و همکاران نیلامب، [11] در غنا

عنوان شده بهمطرح یهاشاخص ای رهای، ابتدا متغ1 شده در شکلارائه یمنظور برازش مدل مفهوممرحلة بعد و به در

و روایی همگرا  (CR) برای بررسی و سنجش بارهای عاملی، پایایی ترکیبی کشت شالیی اراض یکاربر رییتغمؤثر بر  علل

(AVE) افزاردر محیط نرمSmart PLS  .در  قیتحق یمدل مفهوم رها،یمتغ استخراجاز  پس عملیاتی و تلخیص شدند

 و برازش و اصلاح شد.  یاتیلعم LISRELافزار نرم طیمح

 یخطا، tآمارۀ  ریمقاد ،یعامل یدهنده بارهاارائه زین 2آن بود و جدول  یعامل یو بارها یینشانگر مدل نها 1 شکل

 رییتغ مؤثر بر عللمدل  یریگمربوط به بخش اندازه یهمگرا یینهفته و روا ریمتغ یبیترک ییایپا ن،ییتع بیضرا ،استاندارد

 عوامل نیدر ب یبار عامل نیشتریبخش، ب نیمربوط به ا یهانیبراساس تخماست.  (مدل Y) کشت شالی یاراض یکاربر

نهایت در بین عوامل و در SociF5 ریمربوط به متغ یاجتماع عواملدرمورد  ،EconF4 ریمربوط به متغ یاقتصاد

پنهان  یرهایمتغ راتییتغ نییدر تبنقش را  نیشتریب رهایمتغ نیا یعنی بود؛ EnviF2زیستی مربوط به متغیر محیط

 مربوطه داشتند.
 

 
 

 یکشت شال یاراض یکاربر رییعلل مؤثر بر تغ یبرا LISRELافزار نرم طیدر مح افتهیبرازش یی. مدل نها1 شکل
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 مدل یریگآن است که بخش اندازه انگریب 2شده در جدول  ارائه و روایی همگرای یبیترک ییایپا ،tآمارۀ  ریمقاد

 مدل پرداخت.  یبخش ساختار لیتوان به تحلیم جه،یت؛ درنتداش یعملکرد مناسب

جدول، ارتباط  نیا یهامدل است. براساس داده یبخش ساختار یبرا شدهزدهنیتخم ینشانگر پارامترها 9 جدول

 لعل بیترتبه دهندینشان م زیاثر ن بیاست. ضرا داریمعن یمدل از نظر آمار یرونیو ب یپنهان درون یرهایمتغ نیب

داشتند. ی کشت شال یاراض یکاربر رییعلل مؤثر بر تغن یینقش را در تب نیشتریباقتصادی و  زیستی، محیطاجتماعی

و  اجتماعی ،اقتصادی بیترتبه) است گرید یاگونهبه لعل نیاز ا کی هر تیاهم بیهرچند براساس نظر کارشناسان ترت

 (.زیستیمحیط

 
 

 

 یکشت شال یاراض یکاربر رییعلل مؤثر بر تغ( ییشدة )نهاو اصلاح هیمدل اول یبرازندگ یها. شاخص4 جدول
 مدل نهایی مدل اولیه حد مطلوب های برازندگیشاخص

 RMSEA < 0.05 18162 18113 (RMSEA) بیتقر ین دوم خطاتوا نیانگیم شةیر

 RMR < 0.05 18161 18117 (RMR) ماندهیباق ریمجذور مقاد

 SRMR < 0.05 18113 18111 (SRMR)استانداردشده  باقیماندة مقادیر مجذور

 GFI > 0.90 1839 1831 (GFI)ی شاخص برازندگ

 AGFI > 0.90 1811 1813 (AGFI)شاخص برازندگی تعدیل یافته 

 NFI > 0.90 1831 1832 (NFI)شده شاخص برازش نرم

 NNFI > 0.90 1831 1837 (NNFI)نشده شاخص برازش نرم

 CFI > 0.90 1836 1837 (CFI)ای شاخص برازش مقایسه

 قیتحق یهاافتهی: منبع

 

 یهامربوط به بخشرای ، پایایی ترکیبی متغیر نهفته و روایی همگنییعت بیضرا، استاندارد ی، خطاtآمارة  ریمقاد ،یعامل ی. بارها2 جدول

 یکشت شال یاراض یکاربر رییعلل مؤثر بر تغ مدل یریگاندازه

 بار عاملی متغیرهای آشکار متغیرهای پنهان درونی
خطای 

 استاندارد
  tمقادیر

 شده نییتب انسیوار
(2R) 

پایایی ترکیبی متغیر نهفته 
(CR) 

همگرا   ییروا
(AVE) 

 اقتصادی علل
EconF 

EconF2 1811 - - 1829 

1873 1811 
EconF3 1811 1819 9811 1829 

EconF4 1871 1816 1813 1811 

EconF5 1861 1811 1893 1811 

 اجتماعی علل
SociF 

SociF1 1811 - - 1821 

1811 1812 
SociF2 1811 1819 1869 1821 

SociF5 1872 1829 1826 1812 

SociF6 1862 1821 1811 1891 

 زیستیمحیط علل
EnviF 

EnviF1 1871 - - 1817 

1816 1861 EnviF2 1873 1812 7812 1869 

EnviF3 1866 1811 6831 1819 

 های تحقیقمنبع: یافته

 یکشت شال یاراض یکاربر رییعلل مؤثر بر تغ مدل یاستاندارد بخش ساختار یو خطا tمقدار آمارة  ،ی. بار عامل3 جدول

 (2Rواریانس تبیین شده ) tر ادمق خطای استاندارد ضریب اثر متغیرهای وابسته متغیر مستقل

 یکاربر رییعلل تغ

 یکشت شال یاراض
(PFLUCF) 

 1869 1816 9831 1811 (EconF)اقتصادی  علل

 1817 1817 1811 1871 (SociF)اجتماعی  علل

 1873 1819 6817 1862 (EnviF)زیستی محیط علل

 قیتحق یهاافتهی: منبع
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 یبرازندگ( 1 شکلیی )هااست که براساس آن، مدل ن ییمدل نها یبرازندگ یهاشاخص یحاو 1جدول  ت،یدرنها

گروه سه خود به  یهاها و مدلدر مطالعه زین [1] مقدمجمله کلالی ازاز محققان  گرید یشود. برخیم دییدارد و تأ یمناسب

 اشاره کردند. زیستیو محیط یاجتماع ،یاقتصاد عوامل
 

 

 گیرینتیجه .4
 

 علل بیترتبه ی و تولید برنجکشاورز یاراضیریت مدحاضر نشان داد هرچند از نظر کارشناسان خبرۀ حوزۀ  قیتحق

 اما اند،کشت شالی یاراض یکاربر رییتغمؤثر بر تمایل شالیکاران جهت  عوامل نیترمهم زیستیمحیطو  یاجتماع ،یاقتصاد

 یشتریهستند که بار بو اقتصادی  زیستیمحیط ،یاجتماع علل نیا بیترت، بهیمعادلات ساختار یسازمدل جیبراساس نتا

تمرکز  یعنی کنند؛یم نییرا تب راتییتغ لیقب نیا لعل نیشده در ب مشاهده انسیاز وار یشتریبخش ب جهیدارند و درنت

و  گذاراناستیس دیبا جه،یهمراه دارد. درنترا به یبهتر جیها، نتاآن شتریب یبار عامل لیبه دل ،یاجتماع عوامل بر شتریب

 و ضوابط هابرنامه ،هااستیس کشت شالیتغییرات کاربری اراضی از  یریجلوگ ای لهبمقا یبرااین حوزه  زانیربرنامه

و ایجاد  برنجمنظور جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری مزارع کشت بهاساس  نیکنند. بر هم هیته یمناسب رانةیشگیپ

تنظیم  ،های کشاورزینهاده قیمتکاهش  تصمیماتی نظیر شودیم شنهادیپبرنج  تولیدادامه روند انگیزه در شالیکاران برای 

جلوگیری از موجود،  نیقواننقاط ضعف و اصلاح  تربازدارنده نیقوان نیتدوکردن قیمت برنج در بازار بر اساس نرخ تورم، 

افزایش سازی اراضی شالیزاری، ای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچهتفکیک و خرد شدن اراضی کشت برنج، تسریع در اجر

های جمعی از طریق رسانهویژه کشاورزان نسبت به پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی  هی عموم مردم و بهسطح آگا

منطقه مورد مطالعه و ی برا که این قبیل تغییرات ایمشکلات عدیدهو  امدهایپاز  تا. گردداتخاذ های آموزشی و برنامه

 .یدممانعت به عمل آ متعاقب آن کل کشور به همراه دارد
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ABSTRACT 
In recent years, a large volume of agricultural lands and landscapes and fertile soil of agriculture in the 

country have been subjected to destruction and alteration of unauthorized uses, and this has endangered the 

food security of people, community health and basic resources of the country; Hence, preserving agricultural 

lands and gardens for the country is considered as a vital national capital and as an important priority for 

autonomy and self-sufficiency and food production. In this regard, the present study was conducted with the 

aim of analyzing the causal factors affecting farmers' tendency to change the land use of rice cultivation in 

Mazandaran province. This research was a survey and the tool was a questionnaire. The statistical population 

of this research was experts working in Agricultural Jihad Organization of Mazandaran province and the 

Deputy Director of the Rice Research Institute of Iran In this province in 2016. according to the results of this 

study, according to experts, economic, social and environmental factors were the most important causes of 

land use change in rice cultivation. But, based on the model of fitted structural equations, these are social, 

environmental and economic causes, which have the most roles in explaining the causes of change in land 

use and as a result were the most effective causes of these changes. 

 

Keywords: Causes of land use change of rice cultivation, rice cultivation lands, rice cultivating land use 

change, Rice, Mazandaran province. 

 
 


