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 خالصه

های کشاورزی با توجه به های طبیعی نظیر زمینتوسعه پایدار هر کشور در گرو حفظ اکوسیستم

تغییر کاربری غیر قانونی از  دهد، خواهد بود.ارزش خدماتی که این اکوسیستم در اختیار جامعه قرار می

های شمالی کشور بوده و در حال حاضر به معضل ه در استانجمله مشکالت اراضی زراعی و باغی به ویژ

های زیادی شود و خسارتجدی تبدیل شده و موجب خارج شدن اراضی باغی و زراعی از چرخه تولید می

به منطقه وارد کرده است. این مشکل، خودکفایی در محصوالت کشاورزی را با چالش جدی مواجه کرده 

کشت برنج در استان  هایزمینتغییر کاربری  های تأثیرگذار برمؤلفه یحاضر با هدف بررس قیتحق است.

حوزه و ابزار  نیا نیآن کارشناسان و متخصص یجامعة آمار ،یشیمایاز نوع پ قیتحق نیانجام شد. امازندران 

. بر انجام شد 1931در سال  سازی معادالت ساختاریبه روش مدلکه  ها پرسشنامه بودداده یآورجمع

نسبت به بخش  ضیتبع» ،«نسبت به زراعت برنج هاتیفعال ریسا شتریب یدهسود»مطالعه،  نیا جینتا اساس

« یزاریشال یدن اراضشخرد شدن و کوچک »و « هابخش ریبا بخش صنعت و سا سهیدر مقا یکشاورز

 یسازمدل جینتا اند. اما، براساسبوده برنجکشت  هایزمین یکاربر رییتغتأثیرگذار بر  هایمؤلفه نیترمهم

مناسب  یهاعدم ارائه آموزش»، «برنج نهیمناسب در زم مهیعدم وجود ب ایضعف » ،یمعادالت ساختار

 یهاکمبود نهاده»و  «یکشاورز یاراض یکاربر رییعموم نسبت به اثرات تغ یسطح آگاه شیجهت افزا

 .اندبوده راتییتغ نیا یهامؤلفه نیمؤثرتر ستند،ین هامؤلفه نیتراگر چه مهم« یمناسب کشاورز
 
 

برنج، استان  ،رگذاریتأث یهامؤلفههای کشت برنج، تغییر کاربری زمین، زمین :کلمات کلیدی

 سازی معادالت ساختاریمازندران، مدل
 

 

 مقدمه.1
 

های کشاورزی با توجه به ارزش خدماتی که های طبیعی نظیر زمینتوسعه پایدار هر کشور در گرو حفظ اکوسیستم

تغییر کاربری غیر قانونی از جمله مشکالت اراضی زراعی و باغی  دهد، خواهد بود.این اکوسیستم در اختیار جامعه قرار می

های شمالی کشور بوده و در حال حاضر به معضل جدی تبدیل شده و موجب خارج شدن اراضی باغی و به ویژه در استان

ی به منطقه وارد کرده است. این مشکل، خودکفایی در محصوالت های زیادشود و خسارتزراعی از چرخه تولید می

 .[12] کشاورزی را با چالش جدی مواجه کرده است

های قطع نظر از برخی فعالیت این استانطور کلی، اقتصاد  نطقه منتخب در این پژوهش است. بهاستان مازندران م

و در تولید کلزا، توتون و  ان در تولید برنج و شبدر مقام اولاستان مازندرمحدود صنعتی، اقتصادی متکی بر کشاورزی است. 

الی مازندران در تولید محصوالت زراعی نشان از وجود ظرفیت باالی این سویا رتبه دوم کشوری را داراست. همین رتبه با
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یکی از د، با این وجو .[2] باشدکشور در محصوالت کشاورزی میدکفایی رساندن واستان در افزایش تولید و به خ

باشد که به شدت رو به کاهش است و فرآیند توسعه های توسعه بخش کشاورزی در این منطقه عامل زمین میمحدودیت

ین شود و اهای حاصلخیز در این منطقه کاسته میاقتصادی و اجتماعی این استان در جهتی است که از میزان زمین

بر نحوی که به [12] آیند.قبیل صنعتی و مسکونی در می شهری از هایصورت کاربریها از کاربری کشاورزی بهزمین

، در 1931تا سال  1911از سال  استاناین  درکشت برنج  سطح زیراساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران 

م کاهش سه ،یکشت محصوالت کشاورز ریکاهش سطح ز .[7] استهکتار( کاهش پیدا کرده  17217درصد ) 1/7حدود 

 نیبه ا یو ارزش افزوده کل به دنبال دارد. عدم توجه جد یرا از ارزش افزوده بخش کشاورز یزراعت و باغبان یهابخش ریز

 رد ییو به تبع آن سهم روستاها و مناطق روستا شودیباعث م زیرا ن یو باغ یمسأله کاهش سطح اشتغال در امور زراع

 یناگوار یامدهایپ دیکردن شغل جد دایبه شهرها به منظور پ یانسان یروین و مهاجرت کندیم دایکاهش پ یتوسعه اقتصاد

 .[1] جامعه به دنبال خواهد آورد یرا برا

شود. منابع گیری در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی تحت تأثیر عوامل مختلفی گرفته میفرآیند تصمیم

شوند، بعضی بر عوامل اقتصادی، بعضی بر عوامل رکز میای از موضوع متمیژهجود در این زمینه، هریک بر جنبه ومو

( در 1931به عنوان نمونه غفاری ) .[3] کننداجتماعی، بعضی بر عوامل محیطی و بعضی نیز بر عوامل سیاسی تأکید می

ستان شهر)روستاهای دهستان چمرود : مطالعه موردی های هادی روستایی و تغییر کاربری اراضیطرح»ای با عنوان مقاله

هادی  هایاقتصادی و تغییر کاربری اراضی در طرح -اجتماعی، به این نتایج دست یافت که بین عوامل («لنجان، اصفهان

در تغییر  های اجتماعیتب بیش از عوامل و انگیزهاهمچنین عوامل اقتصادی به مر .روستایی ارتباط معناداری وجود دارد

به « در غنا یاراض یکاربر رییو تغ یمهاجرت فصل»خود با عنوان  قیدر تحقنیز ( 2221) مویبرا .[1] اندسهیم کاربری اراضی

 یرکاربرییمحصوالت از عوامل مهم در بعد تغ یابیو مسئلة بازار تیرشد جمع د،یجد یاست که فناور دهیرس جهینت نیا

راهگشای  تواندیم ،یکشاورز یاراض یکاربر رییتغمؤثر بر عوامل بررسی باال و  یهامطالعه ،نیبنابرا .[19] هستند

بر حاصل از آن باشد.  یامدهایاز پ یریجلوگدر نتیجه عوامل و قبیل  نیا ییشناسا یراستا حوزه در نیا گذاراناستیس

کشت برنج در استان  یهانیزم یکاربر رییبر تغ رگذاریتأث یهامؤلفه یبررسحاضر  قیتحق یاساس، هدف اصل نیهم

 دیتولمدیریت و  یکشاورز یاراض یکاربر نةیتجربة کار در زم یادیز انیبود که سال یاشناسان خبرهکار دگاهیاز دمازندران 

از کشت برنج  یهانیزم یکاربر رییبر تغ رگذاریتأث یهامؤلفه یبررس زینحاضر  قیتحق یبرنج داشتند. اهداف اختصاص

به  ییهاهیمنظور، فرض نیبود. به ا گریدی سو زا هاؤلفهم نیا تیاولو نییو تع سوکیاز  فنیی و اجتماعی، اقتصاد یهاجنبه

  مطرح شد:زیر صورت 

  رابطه وجود دارد. یاقتصاد یهامؤلفهو کشت برنج  یهانیزم یکاربر رییتغ نیب

  رابطه وجود دارد. یاجتماع یهامؤلفهو کشت برنج  یهانیزم یکاربر رییتغ نیب

  رابطه وجود دارد. فنی یهاؤلفهمو کشت برنج  یهانیزم یکاربر رییتغ نیب

، صورت گرفته در این زمینه یهاابتدا و براساس مرور مطالعه ها،هیفرض نیاز ا کیمنظور آزمون هربه سپس

و  میتقس فنیی و اجتماعی، اقتصاد یهامؤلفهگروه سه در قالب  کشت برنج یهانیزم یکاربر رییتغبر  رگذاریتأث یهامؤلفه

مدل مفهومی تحقیق به علت مربوط به )شکل  و برازش شد یاتیعمل LISRELافزار نرم طیدر مح 1شکل صورت سپس به

 .ارائه نشده است( تحقیقدر این مقاله محدودیت موجود در تعداد صفحات 
 
 

 هامواد و روش .2

ونباخ کر یآلفا بیضر. است که به کمک ابزار پرسشنامه انجام گرفته است یشیمایپ قیتحق یحاضر نوع قیتحق

 قیتحق نیمورد نظر ا جامعةدارد.  قابل قبولی ییایپا قیابزار تحق دهدینشان مباشد که می 121/2 قیتحقمربوط به ابزار 

در کشور و معاونت مؤسسه تحقیقات برنج  ی استان مازندرانکشاورز جهادکارشناسان خبرة مشغول به کار در سازمان  زین
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 111حجم نمونه  فرمول کوکران،نفر بود که با استفاده از  291مجموع  افراد در نید ابودند. تعدا 1931در سال  این استان

ها مراجعه صورت تصادفی به آنو بهانتخاب  با انتساب متناسب یاطبقه یریگروش نمونه افراد به نیشد. سپس ا نییتعنفر 

 بیو ضر اریانحراف مع ن،یانگیجمله محاسبة ماز  یلیو تحل یفیتوص یآمار یهاها از روشداده لیو تحل هیتجز یشد. برا

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

 بود. 1931سال  زیحاضر ن قیتحق یزمان حدودة. مدیبه انجام رس 1/1نسخة  LISREL و 2نسخه  Smart PLS ،11نسخة 
 
 

 تایج و بحثن .3

درصد این کارشناسان بیش  11نزدیک به  بودند،حاضر مرد  قیدر تحق انیدرصد از پاسخگو 12حدود  ،یکل طوربه

که رشتة تحصیلی نزدیک  بودند لیسانس یلیمدرک تحص یها حداقل دارادرصد آن 32 بیش از سال سن داشتند و 91از 

ها روستازاده بودند. درصد از آن 12طبیعی بوده است در ضمن قریب به درصد این افراد مرتبط با کشاورزی و منابع  71به 

و جهاد کشاورزی استان مازندران سال سابقة کار در سازمان  11 از شیب این کارشناساندرصد از  71 حدود ت،یدرنهاو 

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

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

 

 

 کشت برنج یهانیزم یکاربر رییبر تغ رگذاریتأث یهامؤلفه کنندةهای توصیف. آماره1جدول 

 Sd μ CV نماد عنوان گویه یا متغیر گروه متغیر

 اقتصادی
EconF 

 EconF1 2771 1712 2713 نسبت به زراعت برنج هاتیفعال ریسا شتریب یدهسود

 EconF5 2711 9771 2729 عدم ثبات درآمد شالیکاران در تولید برنج )ریسک باالی تولید برنج(

 EconF2 2731 9779 2721 ی)کارگر، سوخت، کود، سم و...( کشاورز یهانهاده متیق شیافزا

 EconF4 1722 9711 2721 دوم یهاخانه یگردشگر ژهیبو ییو روستا یعیطب ینابسامان گردشگر توسعه

 EconF6 1722 9712 2721 هاهای مالی اندک برای شالیکاران و دشواری اخذ این تسهیالت و حمایتاختصاص تسهیالت بانکی و حمایت

 EconF7 1721 9717 2723 برنج نهیمناسب در زم مهیعدم وجود ب ایضعف 

 EconF3 1712 9712 2792 یزاریشال یاراض متیاز اندازه ق شیب شیافزا

 EconF 2731 9779 2721 کل

 اجتماعی
SociF 

 SociF4 2731 9711 2729 هابخش ریبا بخش صنعت و سا سهیدر مقا ینسبت به بخش کشاورز ضیتبع

 SociF2 2732 9.13 2721 برداری از اراضی شالیزارینوع نظام بهره

 SociF6 2731 9712 2721 های صنفی در بخش کشاورزینهاد و تشکلدولتی، مردمغیر هایعدم وجود یا کفایت سازمان

 SociF1 1722 9771 2721 افزایش مهاجرت افراد جوان از روستا به شهر

 SociF7 2731 9711 2721 یکشاورز یاراض یکاربر رییعموم نسبت به اثرات تغ یسطح آگاه شیمناسب جهت افزا یهاعدم ارائه آموزش

 SociF3 1721 9711 2792 ییروستا یدر نواح یجهت زندگ یامکانات اندک رفاه

 SociF5 1723 9719 2792 سالخوردگی شالیکاران

 SociF 2731 9711 2721 کل

 فنی
TechF 

 TechF5 2731 9712 2721 یزاریشال یخرد شدن و کوچک شدن اراض

 TechF1 1722 9719 2727 کشور یکشت مناسب برا یالگو کی هیعدم وجود و ته

 TechF4 1723 9712 2791 یاریآب یفعل یهااندک روش یکاهش منابع آب و بازده

 TechF2 1712 2711 2.91 کاهش عملکرد برنج

 TechF3 1717 2731 2793 )بذر، سم و کود( یمناسب کشاورز یهاکمبود نهاده

 TechF 1721 9799 2792 کل

 های تحقیقمنبع: یافته
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 با)کشت برنج  یهانیزم یکاربر رییتغمؤثر بر  یاقتصاد یهامؤلفه یطور کلبه انیجدول، پاسخگو نیبراساس ا

 یهامؤلفهتر از دو را مهم نیو ا دانندیم( 21/2 راتییتغ بیبا ضر) یاجتماع یهامؤلفهتر از ( را مهم21/2 راتییتغ بیضر

 برنجکشت  هایزمین یکاربر رییبر تغ تأثیرگذار هایمؤلفه انیم در دادند. صی( تشخ92/2 راتییتغ بی)با ضر فنی

با بخش  سهیدر مقا ینسبت به بخش کشاورز ضیتبع» ،«نسبت به زراعت برنج هاتیفعال ریسا شتریب یدهسود» یهامؤلفه

ی، قتصادا یهامؤلفهترین به ترتیب جزء مهم« یزاریشال یاراض دنشخرد شدن و کوچک »و « هابخش ریصنعت و سا

 نیاست. اغلب ا 1مطابق جدول  هاهیگو ریسا تیاولوبودند. کشت برنج  یهانیزم یکاربر رییبر تغ رگذاریتأثی و فنی اجتماع

، [1] ( در شهرستان تنکابن1931پور و همکاران )جمالیجمله مختلف از یهاشده در مطالعهگزارش جیبا نتا جینتا

خاکپور و همکاران در شهر ، [1] در شهرستان کرج حقگویان جهرمی، [9] شنو حق، [12] شهرستان رشتدر  مقدمکاللی

و  نیالمب، [19] در غنا مویبرا، [11] چین کونشاندر منطقه  ، النگ و همکاران[11] نوذری در روستای کردان، [1] بابل

 دارد. یهماهنگ  ،[11] همکاران

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

و  (CR) برای بررسی و سنجش بارهای عاملی، پایایی ترکیبیکشت برنج  یهانیزم یکاربر رییبر تغ رگذاریتأثهای مؤلفه

 یمدل مفهوم رها،یغمت استخراجاز  پسعملیاتی و تلخیص شدند.   Smart PLSدر محیط نرم افزار (AVE)روایی همگرا 

آن بود و  یعامل یو بارها یینشانگر مدل نها 1 و برازش و اصالح شد. شکل یاتیعمل LISRELافزار نرم طیدر مح قیتحق

 یینهفته و روا ریمتغ یبیترک ییایپا ن،ییتع بیضرا ،استاندارد یخطا، tآمارة  ریمقاد ،یعامل یدهنده بارهاارائه زین 2جدول 

است. ( مدل Yبرنج )کشت  هایزمین یکاربر رییبر تغ های تأثیرگذارمؤلفهمدل  یریگبخش اندازهمربوط به  یهمگرا

درمورد  ،EconF7 ریمربوط به متغ یاقتصاد عوامل نیدر ب یبار عامل نیشتریبخش، ب نیمربوط به ا یهانیبراساس تخم

 رهایمتغ نیا یعنیبود؛  TechF3بوط به متغیر مر فنینهایت در بین عوامل و در SociF7 ریمربوط به متغ یاجتماععوامل 

 پنهان مربوطه داشتند. یرهایمتغ راتییتغ نیینقش را در تب نیشتریب
 

 

 کشت برنج یهانیزم یکاربر رییبر تغ رگذاریتأث یهامؤلفه یبرا LISRELافزار نرم طیدر مح افتهیبرازش یی. مدل نها1 شکل
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مدل  یریگآن است که بخش اندازه انگریب 2جدول شده در ارائه و روایی همگرای یبیترک ییایپا ،tآمارة  ریمقاد

 مدل پرداخت.  یبخش ساختار لیتوان به تحلیم جه،یداشت؛ درنت یعملکرد مناسب

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

 عوامل بیترتبه دهندینشان م زیاثر ن بیاست. ضرا داریمعن یر آمارمدل از نظ یرونیو ب یپنهان درون یرهایمتغ نیب

 داشتند.کشت برنج  یهانیزم یکاربر رییبر تغ رگذاریتأث یهان مؤلفهیینقش را در تب نیشتریب و فنی اجتماعیاقتصادی، 
 

 

 کشت برنج یهانیزم یکاربر رییبر تغ رگذاریتأث یهامؤلفه( ییشدة )نهاو اصالح هیمدل اول یبرازندگ یها. شاخص4 جدول
 مدل نهایی مدل اولیه حد مطلوب های برازندگیشاخص

 RMSEA < 0.05 27211 27223 (RMSEA) بیتقر یتوان دوم خطا نیانگیم شةیر

 RMR < 0.05 27272 27219 (RMR) ماندهیباق ریمجذور مقاد

 SRMR < 0.05 27211 27212 (SRMR)استانداردشده  باقیماندة مقادیر مجذور

 GFI > 0.90 2731 2731 (GFI)ی شاخص برازندگ

 AGFI > 0.90 2732 2732 (AGFI)شاخص برازندگی تعدیل یافته 

 NFI > 0.90 2713 2732 (NFI)شده شاخص برازش نرم

 NNFI > 0.90 2731 2731 (NNFI)نشده شاخص برازش نرم

 CFI > 0.90 2731 2733 (CFI)ای شاخص برازش مقایسه

 قیتحق یهاافتهی: منبع
 

 یهامربوط به بخش و روایی همگراینهفته  ریمتغ یبیترک ییایپا ،نییعت بیضرا ،استاندارد ی، خطاt آمارة ریمقاد ،یعامل یبارها. 2 جدول

 کشت برنج یهانیزم یکاربر رییبر تغ رگذاریتأث یهامؤلفه مدل یریگاندازه

 بار عاملی متغیرهای آشکار متغیرهای پنهان درونی
خطای 

 استاندارد
شده  نییتب انسیوار tمقادیر 

(2R) 
ایایی ترکیبی متغیر نهفته پ

(CR) 
 همگرا ییروا

(AVE) 

 اقتصادی یهامؤلفه
EconF 

EconF5 2712 - - 2717 

2777 2711 EconF6 2713 2711 9712 2721 

EconF7 2773 2722 9717 2712 

 اجتماعی یهامؤلفه
SociF 

SociF4 2711 - - 2792 

2771 2711 SociF5 2711 2711 9713 2721 

SociF7 2711 2711 1721 2712 

 فنی یهامؤلفه
TechF 

TechF1 1172  - - 2723 

2712 2711 
TechF2 3172  2719 1779 2711 

TechF3 2711 2717 1711 2779 

TechF4 1772  2712 1793 2792 

 های تحقیقمنبع: یافته

 کشت برنج یهانیزم یکاربر رییبر تغ ذاررگیتأث یهامؤلفه مدل یاستاندارد بخش ساختار یو خطا tمقدار آمارة  ،ی. بار عامل3 جدول

 ضریب اثر متغیرهای وابسته متغیر مستقل
خطای 

 استاندارد
 tمقدار 

واریانس تبیین شده 
(2R) 

 کشت برنج یهانیزم یکاربر رییبر تغ رگذاریتأث یهامؤلفه

(PFLUCF) 

 2773 2721 9711 2712 (EconF)اقتصادی  یهامؤلفه

 2779 2711 1717 2711 (SociF)اجتماعی ی هامؤلفه

 2712 2711 1727 2791 (TechF) فنیی هامؤلفه

 قیتحق یهاافتهی: منبع
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 یبرازندگ( 1 شکلیی )اس آن، مدل نهااست که براس ییمدل نها یبرازندگ یهاشاخص یحاو 1جدول  ت،یدرنها

 شود.یم دییدارد و تأ یمناسب
 

 

 گیرینتیجه .4

و معاونت مؤسسه  ی استان مازندرانکشاورز جهادسازمان حاضر نشان داد از نظر کارشناسان خبرة  قیتحق

نسبت به بخش  ضیبعت»، «نسبت به زراعت برنج هاتیفعال ریسا شتریب یدهسود» در شهرستان آملکشور تحقیقات برنج 

 یهامؤلفه نیترمهم «یزاریشال یخرد شدن و کوچک شدن اراض»و « هابخش ریبا بخش صنعت و سا سهیدر مقا یکشاورز

 التمعاد یسازمدل جیاند. اما، براساس نتابودهدر استان مازندران کشت برنج  یهانیزم یکاربر رییبر تغ رگذاریتأث

 یسطح آگاه شیمناسب جهت افزا یهاعدم ارائه آموزش»، «برنج نهیمناسب در زم مهیعدم وجود ب ایضعف » ،یساختار

ها مؤلفه نیتراگر چه مهم «یمناسب کشاورز یهاکمبود نهاده»و  «یکشاورز یاراض یکاربر رییعموم نسبت به اثرات تغ

های زمیناز تخریب و تغییر کاربری به منظور جلوگیری  در این راستا .ندابوده راتییتغ نیا یهامؤلفه نیمؤثرتر ستند،ین

 اقداماتی این محصول راهبردی برای ادامه روند تولید تولیدکنندگان برنجو ایجاد انگیزه در در این استان  کشت شلتوک

، های جانبی حاصل از آنو فرآوردهبرنج مناسب محصول  گذاریهای کشاورزی، قیمتنهاده مقابله با گرانی شدیدنظیر 

 های غیرکشاورزیتوسعه فعالیتسازی اراضی شالیزاری، ، تسریع در اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچهبرنج توسعه بیمه

های حفاظت از منابع پایه تولید به در روستاها به منظور تنوع بخشی به منابع درآمدی خانوارهای روستایی، آموزش روش

 تواند راهگشا باشد.می رشالیزاری، و ترویج کشاورزی پایدا اضیکشاورزان، جلوگیری از توسعه فیزیکی شهرها به سمت ار
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ABSTRACT 
Sustainable development in each country depends on the maintenance of natural ecosystems such as 

agricultural land, given the value of the services that this ecosystem provides to the community. Illegal 

alteration of the land, including the problems of agricultural land and garden, especially in the northern 

provinces of the country, has now become a serious problem, which has led to the withdrawal of arable land 

from the production cycle and has caused a lot of damage to the region. This problem poses a serious 

challenge to self-sufficiency in agricultural products. The purpose of this study was to investigate the factors 

affecting the change of land use in rice cultivation in Mazandaran province. This research was a survey, the 

statistical population of those experts in this field and a tool for data collection was a questionnaire which 

was carried out by structural equation modeling in 2016. According to the results of this study, "the greater 

profitability of other activities related to rice cultivation," "discrimination against the agricultural sector 

compared to the industrial sector and other sectors," and "shredding and shrinkage of rice land", were the 

most important factors affecting the utilization of change of land use in rice cultivation. However, according 

to the results of structural equation modeling, "weakness or lack of proper insurance in the field of rice", 

"failure to provide proper education to raise public awareness about the effects of agricultural land use 

change" and "lack of adequate agricultural inputs", although are not the most important components, Have 

been the most effective components of these changes. 

 

Keywords: Land use change, Rice cultivated land, Effective components, Rice, Mazandaran Province, 

Structural Equation Modeling 
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