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 دهیچک
طیمح یداریو پا ییغذاتیامن چون یموضوعات با آن میمستق ارتباط لیبه دل ،یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ

 نیا یکاربر رییشده است. شدت تغ لیتبد 21بشر در قرن  یرو شیپ یاساس یهاچالشاز  یکیبه  ست،یز

قابل  یسرانه اراض 2009تا  1970 یهاسال نیفائو، ب 2012گزارش سال  بنابربوده است که  یابه گونه یاراض

 آثار یاراض نیا سطح کاهش شک بدوناست.  افتهیدرصد کاهش  054/2 رانیا درو  46/1کشت در جهان 

 لیقب نیاثرات ا یحاضر با هدف بررس قی. تحقدارد همراه به را یطیمحستیز و یاجتماع ،یاقتصاد گوناگون

ناسان کارش قیتحق نیا یآمار ةبوده ابزار آن پرسشنامه بود. جامع یشیمایپ نوع از قیتحق نیا. شد انجام راتییتغ

مطالعه،  نیا جی. بر اساس نتاندبود 1392در سال  رانیا یکشاورز یها و سازمان امور اراضتیریشاغل در مد

 یاراض یکاربر رییتغ ۀزیانگ شیافزا» ،«متیق رییتغ لیدل به یکشاورز یاراض یکاربر رییروند تغ عیتسر»

 یکشاورز یاراض یکاربر رییآثار تغ نیترمهم «یمصرف انرژ شیافزا»و « کشاورزان ریسا نیدر ب یکشاورز

از  یو خال ییروستا یدر نواح یزندگ ۀزیکاهش انگ» ،یساختار معادالت یسازمدل جیاند. امّا، بر اساس نتا بوده

 نیترمهم چه اگر «هوا تیفیک کاهش» و «ییروستا یخانوارها یدرآمد سکیر شیافزا» ،«سکنه شدن روستاها

 اند.  بوده راتییتغ نیاآثار  نیمؤثرتر ستند،یآثار ن

     

 .یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ ،یکشاورز یاراض ،یکشاورز یاراض یکاربر رییآثار تغ :یدیکل یهاواژه

 

 مقدمه

درمورد سه منبع  ژهیوبه یبزرگ یهابا چالش 21بشر در قرن 
بهره .(FAO, 2011, 2012) شود یمآب و هوا مواجه  ن،یزم

بشر را با  ،منابع نیا از داریناپا و نابخردانه ه،یرویب یبردار
ستیو ز ییوهوارات آبییاز جمله تغ یگوناگون یهاچالش

محصوالت  یورد که به کاهش بهرهکنیمواجه م یطیمح

منجر  یماریو ب هیسوءتغذ ،یگرسنگ شیو افزا یکشاورز
 یزمان ژهیوبه. بحران (The World Bank, 2010)ند شو یم

جهان براساس برآوردها  تیجمع میکه بداند شویمتر انینما
 ،انیم نیرسد. در ا یمنفر  اردیلیم نهبه  2050تا سال 

 و منابع شتریب فقر لیدلهم به قایو آفر ایمانند آس یمناطق
با چالش گسترده ،جهان تیها از رشد جمعآن اعظم سهم
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ن یتربزرگ ،نیهمچن. (FAO, 2011) شوند یممواجه  یتر
توسعة  ،سال گذشته پنجاهاز  شیدر ب راتییتغ نیا لیدل

 ,.Mahoney et al., 2003; Wratt et al)بشر بود  یهاتیفعال

 رییتغ ةمسئلمختلف بشر،  یهاتیفعال انی. در م(2004
 با آن میمستق ارتباط به توجه با یاراض پوشش و یکاربر
 نیتأم یراستا رد هوا، و نیزم آب، منبع سه از یبردار بهره
. همزمان با رشد ددار یتوجه انیشا گاهیجا ،ییغذا تیامن

از کشورها در  یمولد در برخ یهانیزم اقتصاد، و تیجمع
 ندیافر نیا ةجیند. نتا یکشاورز ریغ یشدن به اراضلیحال تبد

د ین بود که به تشدیزم یکاربر و پوشش در گسترده راتییتغ
 ب،یتخر وشد منجر  ریاخ یهادهه در یطیمحستیزمسائل 

 نین ایتریاساس از هوا و آب خاک، یآلودگ و شیفرسا
 با ژهیوبهموضوع  نیا تی. اهم(FAO, 2012)ند ا مسائل

 نیو ا ییمردم روستا یبرا نیزم یاتیح ةجنب درنظرگرفتن
 جهان ریفق تیجمع تیکه اکثر شود یتر مانینمامسئله 
و  اند ساکن ییستارو ینواح در همچنان 2040 سال تا حداقل

 ,The World Bank)د ننک یمامرار معاش  یاز کشاورز

 ییروستا ریمردم فق یزندگ یاز آن جهت برا نی. زم(2007
، سرپناه، درآمد و غذا نیتأم یبرا یکه منبع است یاتیح

 نیزم به یدسترس نیتضم ن،یبنابرا ؛است یحقوق اجتماع
به  و دهد یمو فقر را کاهش  یگرسنگدر برابر  یریپذبیآس

 ,Behnassi & Yaya)کند یم کمک یانسان ةتوسع شبردیپ

2011; IFAD, 2010). 
 یندیفرادرحال حاضر به  یو پوشش اراض یکاربر رییتغ

را در  یو عوامل مختلف رهایکه متغ است هشد لیتبد دهیچیپ
 Valbuena) ردیگیدربر م ییو فضا یسطوح متفاوت اجتماع

et al., 2010)جةینت یاراض یکاربر رییتغ ،گریدعبارت به ؛ 
. است یانسان و یکیزیوفیب ابعاد نیب یو زمان ییتعامل فضا

 طیمح بر یاراض پوشش و یکاربر رییر بزرگ و بالقوة تغیتأث
درک  نةیپژوهش در زم یبرا یازهیانگ ،یاجتماع و یکیزیف

آن شد  یاصل آثارو علل و  یاراض یکاربر راتییتغ
(Veldkamp & Lambin, 2001)یها یکاربر انی. در م 

 دیتول یبرا نیسوم سطح زمکیاز  شیاز آنجاکه ب ،مختلف
توان ادعا ی، مشود یماستفاده  یاعلوفه و یکشاورز محصوالت

 یروین نیتربه بزرگ یکشاورز یبرا ید کاربرد اراضکر
 ,.Billington et al)شد  لیتبد نیسطح زم ةکننددگرگون

 صدیسدر  ژهیوبه یکشاورز یهانیزم لی. سرعت تبد(1996
 چهارتا  سهکه از حدود یطور  . بهافتی شیسال گذشته افزا

 18تا  15به حدود  1700مربع در سال  لومتریک ونیلیم
 انگریباما شواهد  ،دیرس 1990مربع در سال  لومتریک ونیلیم

 یانیاست، جر یریگدر حال شکل گرید یانیکه جر است آن
سال  پنجاهاز حدود  یکشاورز یسطح اراض تیکه به تثب

 ةتوسع جةینتدر  یاراض نیا یجیگذشته و آغاز کاهش تدر
شد منجر  ینیشهرنش ةتوسعو  یبشر یهاسکونتگاه

(Lambin et al., 2006). تر خطرناک اریبس انیجر نیشک ا یب
و براساس گزارش  نهیزم نی. در هماست نیشیپ انیاز جر

 ة(، سران1)جدول  2012در سال  یجهان رسازمان خواربا
 یبرخ ینقاط جهان به استثنا تمامدر  یکشاورز یسطح اراض

رو به  2009تا  1970 یهاسال نیب افتهیتوسعه یکشورها
 نیا(. دیسال به کمتر از نصف رس پنجاهکاهش بود )در 

 -نقاط جهان تمام نیانگیم نیباز  -رانیا در ژهیوبه کاهش
 و تیجمع شیافزا لیدلبه موضوع نیا از یبخش. بود شتریب

 ریغ به یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ از یناش آن اعظم بخش
 آن از رانیا یبرا موضوع نیا شتریب تی. اهماست یکشاورز

( درصد 30) رانیا در یکشاورز یاراض سطح که است جهت
 ایدن در یاراض نیا سطح نیانگیدرصد کمتر از م 8حدود 

 .(FAO, 2012)( است درصد 6/37)

مجلس  یهابراساس گزارش مرکز پژوهش ،رانیادر 
، 1370، 1361، 1359 یهاسال در بیترتبه یاسالم یشورا

 تیدرنها و 1/18، 2/18، 9/13، 7/13 زانیم 1385و  1382
 کشت ریز به یکشاورز امر یبرا یاراض از هکتار ونیلیم 6/15

شاهد آغاز  ه،یاول یبعد از روند صعود ،گریعبارت دبه ؛بودند
سرعت  شیو افزا یکشاورز یدر سطح اراض یند کاهشرو
 براساس. میهست یکشاورز ریبه غ یاراض نیا یکاربر رییتغ

ن کاهش، خردشدن و یا ةعامل عمد ،یکشاورز بانک گزارش
 یهانیزم یمجاز کاربر ریر غییژه تغیو  ، بهیاراض یپراکندگ
 ,Agricultural Bank) بود یو مسکون یبه صنعت یکشاورز

2011). 
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 آن  راتییو تغ 2009در سال  رانیدر مناطق مختلف جهان و ا یکشاورز یاراض ةسران تیوضع .1 جدول

 ییایجغراف ةمنطق
 وسعت منطقه

 )هزار هکتار(

 قابل نیوسعت زم )درصد( یکشاورز یاراض

 نفر هر یازا به کشت

 )هکتار(

 قابل نیزم رییدرصد تغ

 نیب نفر هر یازا به کشت

 2009 تا 1970

 یکل اراض

 یکشاورز

 یاراض

 یمرتع

 یاراض

 یدائم

 یاراض

 دائمریغ

 1/462- 0/203 10/622 1/17 25/806 37/598 13003468 جهان

 0/234 0/435 10/968 0/537 16/411 27/915 4905673 افتهیتوسعه یکشورها

 1/301- 0/151 10/412 1/554 31/5 43/466 8096847 درحال توسعه یکشورها

 1/754- 0/225 7/57 0/972 30/621 39/163 2964679 قایآفر

 1/4- 0/118 15/341 2/488 35/661 53/49 3054019 ایآس

 0/951- 0/377 12/593 0/714 8/105 21/412 2207347 اروپا

 1/048- 0/256 7/391 0/981 27/316 35/688 2024065 نیالت یکایآمر

 1/268- 0/609 11/144 0/523 13/601 25/268 1865166 یشمال یکایآمر

 0/471- 0/053 0/964 2/089 1/292 4/346 54085 هیانوسیاق

 2/054- 0/235 10/565 1/097 18/129 29/79 162855 رانیا

 FAO, 2012منبع: 

 
 یکاربر رییتغ نکهیبا توجه به او  باالبراساس مطالب 

 در یگریهر زمان د از ترعیسر سال گذشته پنجاه در یاراض
 ادامه زین ندهیدر آروند  نیا رودیو انتظار م است رانیا خیتار

در  ،(Bahrami et al., 2010) ردیبگ یشتریشتاب ب ای بدای
 ،یمختلف اجتماعآثار در انتظار  دیچندان دور بانه یهاسال

 بود.  ندیفرا نیاز ا یناش یطیمحستیزو  یاقتصاد
 رییتغ ةگرفته در حوزصورت یتجرب یها مطالعهمرور 

اغلب به  ها همطالع نیدهد اینشان م یو پوشش اراض یکاربر
 ییشکوفا نیزم رییکه علوم تغگردند یباز م 1990 ةبعد از ده

در  یگوناگون یتجرب یها مطالعه ،دوره نیا در. افتندی یشتریب
د کرتوان ادعا یم اما گرفت، صورت آن رییتغ و نیزم نةیزم

ها آن( از تمام LUCC) یو پوشش اراض یر کاربرییتغ ةپروژ
 -نیزم ةکر یالمللنیب ةبرنام از یجزئ پروژه نیتر بود. امهم

ر ییتغ یالمللنیب یابعاد انسان ة( و برنامIGBPکره )ستیز
 یبرا یالمللنیب یها( و تالشIHDP) یست جهانیط زیمح

پروژه  نیآن بود. ا آثارعلل و  ةن و مطالعیر زمییظهور علم تغ
ر ییتغآثار مختلف درمورد علل و  یقیتلف یها مطالعهبه 

آن عبارت بودند  ةبرجست یهاشد. نمونهمنجر  یاراض یکاربر
وکاتان ی ةریجزشبه ةمنطقدر جنوب  SYPR ةپروژ :از

(Yucatan) (Turner II et al., 2004) ،بوم ستیز ةپروژ
 ,.Homewood et al) (Serengeti-Mara) مارا -یسرنگت

در شمال  (Nang Rong) رونگ ننگ ةمنطق ةپروژو  (2001
 یها مطالعهو  (Stephen J. Walsh et al., 1999) لندیتا یشرق

 ,.S. J. Walsh et al)مناطق آمازون اکوادور گرفته بر صورت

 ةدر، (Nagendra et al., 2003)، غرب هندوراس (2002
 رییتغ ةپروژو  (Turner II et al., 2003)ک یمکز یاکوئی

 (Asia-Pacificجنوب یایآس یاراض پوشش و یکاربر

Network for Global Change Research APNGCR, 

 صورت گرفتند.  LUCC ةپروژ باها آنکه تمام  (2003
، LUCC ةپروژگرفته در قالب صورت یها مطالعهبر عالوه

 رییتغ نةیزمدر  زین یگرید یتجرب یها مطالعه ریاخ انیسال در
آن در مناطق مختلف جهان انجام آثار و علل و  یاراض یکاربر

 LUCC ةپروژمستقل از ها  مطالعهدسته از  نی. اگرفت
 ضمن مرور Reid et al. (2006)مثال  یبرا ؛هستند
 ل،یگوناگون در نقاط مختلف جهان از جمله برز یها مطالعه

آثار دند که در آن کرارائه  یمدل کایاروپا و آمر ن،یچ ا،یکن
)مانند  یطیو مح یبه دو گروه اجتماع یاراض یکاربر رییتغ

 یزیو حاصلخ یستیکاهش تنوع ز ،یمهاجرت، فقر، نابرابر
 Barca, 2012; Castella et) زین یاریشد. بس میخاک( تقس

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

Wang & Maclaren, 2012) ستیزرا به دو گروه آثار  نیا
آثار  زین ی. برخندکرد میتقس یاجتماع -یو اقتصاد یطیمح
 ابعاد یدارا را یاراض پوشش و یکاربر در رییتغ
 Mudgal et) دانستند یاجتماع و یاقتصاد ،یطیمح  ستیز

al., 2008; Mahoney et al., 2003 .)گرفته صورت یها مطالعه
به  هعمدطور  و به استاندک  اریبس رانیدر ا نهیزم نیدر ا
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آن  ریتأث ةجنب از یکشاورز یاراض یکاربر رییآثار تغ یبررس
و  یبه آثار اجتماع ندخاک پرداخت یکیزیوفیب یها یژگیبر و

 Moshiriنمونه  یراکمتر توجه شد. ب راتییتغ نیا یاقتصاد

& Ghomashpasand (2013) یادر روستاه یا مطالعه در 
که  دندیرس جهینت نیجان به ایشهرستان اله یبخش مرکز

مهاجرت  شیاز جمله افزا یبه آثار تواند یم راتییتغ لیقب نیا
آثار را در دو  نیها ا . آنشودمنجر  دیو کاهش تول یکاریو ب

 یبند میتقس یفرهنگ -یو اجتماع ییفضا -یگروه آثار کالبد
ضمن  Motiee Langroudi et al. (2013) ن،ی. همچنندکرد

اثر  یبه بررس ،یانزل بندر یچارکیدهستان ل یمورد ةمطالع
 هیناح نیدر ا یکشاورز یاراض یر کاربرییتغ یاقتصاد

 نیا یآثار مثبت اقتصادگرفتند   جهیها نت پرداختند. آن
 ةکه با هدف توسع -درآمد شیافزا جمله از راتییتغ

د آن، مانن ینسبت به آثار منف -صورت گرفت یگردشگر
 یها مطالعه نیبنابرا ؛بود شتریمنطقه، ب شتینظام مع رییتغ

 ،یکشاورز یاراض یکاربر رییتغآثار  لیو تحل هیتجز و باال
 یریجلوگ یدر راستا یاستگذاریو س یزیربه برنامه دتوان یم

 نیبر همند. ک یتوجه انیکمک شا امدهایپ لیقب نیاز ا
 دگاهیاز دآثار  نیا یحاضر بررس قیتحق یهدف اصل ،اساس

 ةنیکار در زم ةتجرب یادیز انیبود که سال یاخبره کارشناسان

 قیتحق نیداشتند. اهداف اختصاص ا یکشاورز یاراض یکاربر
 یها جنبه از یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ آثار یبررس زین

 نییسو و تعکی از یطیمحستیز و یاقتصاد ،یاجتماع
 ییها هیفرض ،منظور نیا به. بود گرید یسو از آثار نیا تیاولو
 :شد مطرح ریصورت زبه

 یرهایمتغ یبرخ و یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ نیب
و  یاراض نیا یکاربر رییتغ ةزیانگ شیافزا مانند یاجتماع

  رابطه وجود دارد.      سکنه از  روستاها  شدن یخال
 یرهایمتغ یو برخ یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ نیب

محصوالت  دیتول زانیسطح درآمد و م مانند یاقتصاد
 رابطه وجود دارد.      یکشاورز

 یرهایمتغ یو برخ یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ نیب 
  .دارد وجود رابطه آن تیفیک و هوا یدما مانند یطیمحستیز

ابتدا و  ها، هیفرض نیاز ا کیمنظور آزمون هربهسپس 
 یاراض یکاربر رییغت آثار ،ذکرشده یها مطالعهبراساس مرور 

ستیزو  یاقتصاد ،یاجتماع آثار در قالب سه گروه  یکشاورز
( ارائه 1 شکل) ریز یصورت مدل مفهومبهو  میتقس یطیمح
 یاتیعمل LISRELافزار  نرم طیدر مح 2شکل صورت بهو  شد

 .     شدو برازش 

 

 
 یکشاورز یاراض یکاربر رییتغآثار  یمدل مفهوم. 1شکل 

 

 قیروش تحق
است که به کمک ابزار  یشیمایپ قیتحق ینوعحاضر  قیتحق

 گرفته  انجام همکاتبو  یحضور ةمصاحب کیپرسشنامه و تکن
 یکاربر رییتغ آثار ةیاول نیابتدا عناو ،منظور نیبه ااست. 

 یفیک یهاو مصاحبه ها مطالعه ریسا انیاز م یکشاورز یاراض
 صورت نیا هب ؛گرفته با کارشناس خبره استخراج شدصورت

 ی، گروهها مطالعه ریشده در سامطرح آثار استخراج از پس که

 یکشاورز یامور اراض ةکارشناس خبره در حوز هشتشامل 
کارشناس از سطح ستاد(  چهارها و  کارشناس از استان چهار)

انتخاب شدند. سپس  یکشاورز یسازمان امور اراض یبا معرف
 رییتغ آثار نةیزمها در  آن یهاافراد ابتدا نظر نیبا مراجعه به ا

شد. پس از  یبند اخذ و جمع یکشاورز یاراض یکاربر
 نیا اریشده در اختمطرح یها هیتمام گو دوباره ،یبند جمع

را در قالب  ها هیگو نیها خواسته شد ا افراد قرار گرفت و از آن
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 یبند طبقه یطیمحستیزو  یاقتصاد ،یسه گروه اجتماع
 یگروه اصل سهدر قالب  ریمتغ ای هیگو 23 ،تی. درنهاکنند

مطرح  آثارعنوان به( یطیمحستیو ز یاجتماع ،ی)اقتصاد
جمع یا به شکل پرسشنامه آثار نیسپس ا .(2 شدند )جدول

 پانزدهآزمون از شیپ ی. براشدندآزمون و اصالح شیو پ یبند
 یکشاورز یسازمان امور اراض یستاد ةنفر از کارشناسان حوز

ها قرار  آن اریدر اخت هیاول ةپرسشنام پسس .فاده شداست
و  دهندها خواسته شد به پرسشنامه پاسخ  گرفت و از آن

پس از  ،تیدرنها. کنند مطرح زیخود را ن یاصالح یهانظر

 یبند تیاولو یبرا یینها ةپرسشنام افراد، نیا ینظرهااعمال 
 یزکشاور یامور اراض ةحوز رانیکارشناسان و مد اریدر اخت

کرونباخ مربوط به  یآلفا بیضر ،2جدول کشور قرار گرفت. 
گونه که همان. دهد یم نشان را قیمختلف ابزار تحق یهابخش

به. دارد یقبول قابل ییایپا قی، ابزار تحقشود یممالحظه 
 یت علمئیه یاعضا از نفر سه نظر از زین ییروا نییمنظور تع

سازمان  یستاد ةخبر دانشگاه تهران و چهار نفر از کارشناسان
 استفاده شد.  یکشاورز یامور اراض

 
 ها  آن نماد و قیمختلف ابزار تحق یهاکرونباخ مربوط به بخش یآلفا بیضر .2جدول 

 کرونباخ یآلفا بیضر هیتعداد گو ریگروه متغ ریگروه متغ فیرد

1 
آثار 

(ALUCEs) 

 6 726/0 (EcoE) یاقتصادآثار 

 9 874/0 (SociE) یاجتماع آثار 2

 8 913/0 (EnviE) یطیمح ستیزآثار  3

 قیتحق یهاافتهیمنبع:                 
 

مشغول  ةخبرکارشناسان  زین قیتحق نیمورد نظر ا ةجامع
 یامور اراض یهاتیریدر سازمان و مد 1392به کار در سال 

 بود نفر 135 درمجموع افراد نیکشور بودند. تعداد ا یکشاورز
 حجم ریشکل زبه (Solvin) نیسولو ةرابط از استفاده با که

 یروش تصادف  به افراد نیا سپس. شد نییتع نفر 101 نمونه
جامعه و  ةانداز  Nحجم نمونه، n ،ریز ةدر رابطانتخاب شدند. 

e آن را  توان یاست که م یریگ نمونه در یدقت یباز  یا درجه
 برآورد ریشرح زحجم نمونه به نیبنابرا ؛(درصد 5د )کرتحمل 

 :(Rivera, 2007) شد

   / /

/

N
n

N e e
 

     

 

135
1 1 135 0 05 0 05

100 93 101

 

سال سن  45شتر از یو ب ندمرد بود هعمد طور بهافراد  نیا
سانس و باالتر در یل یلیمدرک تحص یها دارا داشتند. اغلب آن

 .ندبود یکشاورز یها تیفعال ةسابقو  یکشاورز ةحوز
کار  ةسال سابق 20از ش یها ب آن درصد 75از  شتریب ،تیدرنها

ن ی. اداشتند یکشاورز یامور اراض یها تیریدر سازمان و مد
الت و تخصص مناسب یتجربه، سطح تحص گرموارد نشان

 د.ان هدف ةجامع
 و یفیتوص یآمار یهاها از روشداده لیتحل و هیتجز یبرا

 بیو ضر اریانحراف مع ن،یانگیم ةمحاسب جمله از یلیتحل
 یها هبر معادل یمبتن یدییتأ یملعا لیو تحل راتییتغ

و  یده منظور رتبهبه راتییتغ بیاستفاده شد. از ضر یساختار
 یکاربر رییتغآثار عنوان شده بهمطرح یهاهیگو یبندتیاولو
به یساختار یها همعادل یسازمدل از و یکشاورز یاراض

از  یکشاورز یاراض یکاربر رییتغآثار  نیروابط ب دییمنظور تأ
ها استفاده  آن یآثار اصل تیشدت و اهم نییو تع یمارنظر آ
 شد. 

تواند یم یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ ،مدل نیبراساس ا
 نیا از کیشود. عنوان و نماد هرمنجر  یبه سه نوع اثر اصل

ها در سنجش آن یمورد استفاده برا یهاهیگو تعداد و اثر سه
 SPSS یارهاافزنرم طیها در محلیتحل نیآمد. ا 2جدول 

 ةمحدود. دیبه انجام رس 8/8 ةنسخ LISRELو  17 ةنسخ
 .بود 1392سال  زیحاضر ن قیتحق یزمان

 

 و بحث  جینتا
حاضر مرد  قیدر تحق انیاز پاسخگو درصد 92 ،یطور کلبه

 88و  ندداشت سن سال 45 از شتریها بآندرصد  7/61، ندبود
 30و  ندودب سانسیل یلیمدرک تحص یها حداقل داراآن درصد
 در اکنونها آن همة هرچندها روستازاده بودند. از آن درصد

 ةسابق یها داراآن درصد 57 از شی، اما باند ساکن یشهر ینواح
ها از آن درصد 77حدود  ،تیدرنها .ندبود یکشاورز یهاتیفعال

امور  یهاتیریمدکار در سازمان و  ةسال سابق ستیباز  شیب
 نیا درصد 90از  شیب یلیتحص ة. رشتداشتند یرزکشاو یاراض
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 یکار تخصص و بود یعیو منابع طب یافراد مرتبط با کشاورز
 . گردد یبرم یکشاورز یاراض تیریو مد یکاربر ةحوز به ها آن

عنوان شده بهمطرح یهاهیگو یبندتیمنظور اولواز آنجاکه به
 بهره یبیرتت یریگاندازه اسیمق از یاراض یکاربر رییتغآثار 

 راتییتغ بیضر ةها از آمارهیگو نیا یبندتیاولو یگرفته شد، برا
(CV ) رهاستیمتغ لیقب نیا یبرا یکه نشانگر بهتراستفاده شد 
(Kalantari, 2013) و نیانگیم رات،ییتغ بیضر ریمقاد 2. جدول 

یمها را نشان هیگو از کیهر یشده برامحاسبه اریمع انحراف
 یاقتصادآثار  یطور کلبه انیپاسخگو ،جدول نیساس ابرا. دهد

مهم را( 31/0 راتییتغ بیضر)با  یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ
 دو نیو ا دانند یم( 35/0 راتییتغ بی)با ضر یاجتماعآثار تر از 

( 37/0 راتییتغ بی)با ضر یطیمح ستیزآثار تر از مهم را
 .Mahoney et alو  Mudgal et al. (2008)دادند.  صیتشخ

 ،یطیمح ستیرا به انواع ز یاراض یکاربر رییآثار تغ زین (2003)
نظر  اتفاق ،نیهمچنند. کرد میتقس یو اقتصاد یاجتماع

 اری)با انحراف مع یاقتصادآثار  نةیزمدر  بیترتبه انیپاسخگو
دو  نیا ی( و برا11/1 اری)با انحراف مع یاز اجتماع شی( ب07/1

 .بود( 23/1 اریبا انحراف مع) یطیمح ستیزاز  شیب

 
 یکشاورز یاراض یکاربر رییتغآثار  ةکنندفیتوص یها آماره. 3جدول 

SdμCV نمادریمتغ ای هیگو عنوانریمتغ گروه

 یاقتصاد

EcoE 

 EcoE4  0/78 4/37 0/18 در منطقه ین اراضیمت ایق رییتغ ةجینتدر  یکشاورز یاراض یر کاربرییع روند تغیتسر
 EcoE2 1/14 3/57 0/32 یمحصوالت کشاورز یدتول یزانکاهش م

 EcoE1 1/06 3/31 0/32 یاز محل کشاورز ییروستا یکاهش درآمد خانوارها
 EcoE6 1/06 3/18 0/33 یکاهش تعداد منابع درآمد یجةنتدر  ییروستا یخانوارها یدرآمد یسکر یشافزا

 EcoE5 1/15 3/45 0/33 ییمناظر روستا یجیرفتن تدرینازب یجةنتدر  ییو روستا یعیطب یسمتور یفتضع
 EcoE3 1/21 3/14 0/38 ییروستا یکاریب شیافزا هجینتو در ییکاهش تعداد و تنوع مشاغل روستا

EcoE 07/1  کل   50/3  31/0  

 یاجتماع

SociE 

 SociE6 1/07 3/83 0/28 کشاورزان یرسا یندر ب یکشاورز یراضا یکاربر ییرتغ یزۀانگ یشافزا

 SociE4 0/93 3/50 0/29 ییو آداب و سنن روستا یرفتن سبک زندگینروند ازب یعکمک به تسر

 SociE7 0/95 3/75 0/29 جامعه ییغذا یتکاهش امن

 SociE2 1/18 3/14 0/31 (یتجمعتراکم  ی،هرم سن یتی،جنس یب)ترک ییجوامع روستا یتیجمع یهایژگیو ییرتغ

 SociE8 1/03 3/16 0/34 سکنهروستاها از  شدنیو خال ییروستا یدر نواح یزندگ یزۀانگکاهش 

 SociE9 1/19 2/98 0/36 مهاجرت از روستا به شهر یشافزا

 SociE1 1/18 2/98 0/40 ییفقر روستا یشافزا

 SociE3 1/19 2/89 0/41 یکشاورز یدنابو با ییانروستا یو روان یکاهش سالمت جسم

 SociE5 1/27 2/77 0/46 یو شهر ییروستا یهایریو درگم ئجرا یشافزا

SociE 11/1 کل   22/3  35/0  

 یطیمحستیز

EnviE 

 EnviE6 1/03 3/45 0/30 در واحد سطح یمصرف انرژ یشافزا
 EnviE5 1/09 3/51 0/31 منابع آب یفیتو ک یتکاهش کم

 EnviE8 1/32 3/7 0/36 ییو روستا یعیطب یبایاندازها و مناظر زن چشمرفتینازب
EnviE4 1/23 4/3 هوا یفیتکاهش ک  0/36 

 EnviE3 1/19 3/05 0/39 منطقه یدما یشافزا
 EnviE1 1/27 3/21 0/40 (یوانیو ح یاهیگ یها)کاهش گونه یستیکاهش تنوع ز

 EnviE2 1/28 3/12 0/41 تروژن، ازن و بخار آب(ید نید کربن، متان، اکسیاکس ید) یاگلخانه یتصاعد گازها یشافزا
 EnviE7 1/39 3/01 0/46 و...( یوفان، سرمازدگت یل،)س محیطی یستزشدت و تعداد حوادث  یشافزا
EnviE 23/1 کل  31/3  37/0  

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 

 
مهم یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ ،یاقتصاد آثار انیدر م

 ةجیدر نت یکشاورز یاراض یر کاربرییع روند تغیتسر» اثر نیتر
 ةیموضوع با نظر نیبود. ا« در منطقه ین اراضیمت ایر قییتغ

Alonso(1964) یها مطالعه جیو نتا Bourne(1979) ،Clark & 

van Lirerop(1986)  وReid et al.(2006)  .پس از مطابقت دارد
« ید محصوالت کشاورزیزان تولیش مکاه» یهاهیگو بیترتآن به
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جزء « یاز محل کشاورز ییروستا یکاهش درآمد خانوارها»و 
 نیند. در با یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ یاقتصاد آثار نیترمهم
 یر کاربرییتغ ةزیش انگیافزا» بیترتبه آثار نیتر مهم ،یاجتماع آثار
ع روند یسرکمک به ت»و « ر کشاورزانین سایدر ب یکشاورز یاراض

بود. درمورد « ییو آداب و سنن روستا یرفتن سبک زندگنیازب
 و «سطح واحد در یانرژ مصرف شیافزا» بیترتبه زین ستیآثار ز

 رییتغ آثار نیترمهم جزء «آب منابع تیفیک و تیکم کاهش»
ها مطابق جدول هیگو ریسا تیاولو. بودند یکشاورز یاراض یکاربر

 یها شده در مطالعهگزارش جینتا با جینتا نیاست. اغلب ا 2
.Hietel et alمختلف از جمله 

 Van Delden etدر اروپا،  (2007) 

al.(2010) ،در آلمان Wu(2008) و  کایآمر ةمتحد االتیدر ا
Kamusoko et al.(2009) دارد یهماهنگ مباوهیدر ز. 

شده ارائه یمنظور برازش مدل مفهومبعد و به ةدر مرحل
شده مطرح یها شاخص ای رهایابتدا متغ ،2و  1 یها شکلدر 
 از استفاده با یکشاورز یاراض یکاربر رییعنوان آثار تغبه

 نیا جیشدند. نتا صیتلخ یاکتشاف -یعامل لیتحل روش
مدل در یریکارگ همنظور بشده به  صیتلخ یرهایآزمون و متغ

 . دیآیم 5و  4 یها در جدول یساختار یها همعادل  یساز
بارتلت  و KMO دو تست جینتا ،4جدول  یهاداده

(Bartlett) استفاده در  یبرا هاداده تیکفا نییرا درمورد تع
ها داده ،جدول نیدهند. براساس اینشان م یعامل لیتحل
 . نددار یعامل لیآزمون تحل دادن منظور انجامبه را الزم تیکفا

 

  یعامل لیاستفاده در تحل یها براداده تیکفاو بارتلت درمورد  KMO دو تست جینتا .4جدول 

 KMO نماد و عللآثار گروه 
Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square df Sig. 

 SociE 0/767 293/78 36 0/000 یاجتماعآثار 

 EcoE 0/690 84/63 15 0/000 یاقتصاد آثار

 EnviE 0/901 392/27 28 0/000 یطیمحستیز آثار

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 
 

مدلاستفاده در  یشده براصیتلخ یرهایمتغ زین 5جدول 
. دهد یرا نشان م یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ آثار یساز

 دهعنوان اثر، شده بهمطرح ریمتغ 23 نیاز ب ،جدول نیبراساس ا
 یتارساخ یها معادله یسازمدل ندیفراو در  شدانتخاب  ریمتغ

از کل  درصد 75از  شیب توانند یم ریمتغ ده نید. اشدناستفاده 

( با هم ریمتغ 23) رهایکه تمام متغکنند  نییتب را یانسیوار
منظور به راالزم  تیکفا نیبنابرا دارند؛ راآن  نییتب ییتوانا

 صیتلخ لیدل نیا به رهایمتغ نیدارند. ا یسازاستفاده در مدل
 به رهایمتغ یتمام با یینها مدل یرهاپارامت برآورد که شدند

 .نبود سریم نمونه حجم تیمحدود لیدل
 

 یکشاورز یاراض یکاربر رییتغآثار  یعامل لیآزمون تحل جینتا .5جدول 

 یتجمع ةشد نییتب انسیوار درصدعامل از شده نییتب نسایوار درصدژهیو ریمقادشده صیتلخ یرهایمتغ عامل نمادعوامل

 SociE یاجتماعآثار 

SociE8 3/99 44/32 44/32 
SociE4 1/33 14/83 59/16 
SociE3 1/07 11/91 71/07 
SociE5 0/69 7/63 78/70 

 EcoE یاقتصاد آثار

EcoE6 2/28 38/04 38/04 
EcoE3 1/06 17/64 55/68 
EcoE1 0/92 15/32 71/00 
EcoE2 0/82 13/71 84/71 

 EnviE یطیمحستیزآثار 
EnviE4 5/04 62/95 62/95 
EnviE3 0/74 9/27 72/22 

 قیتحق یهاافتهیمنبع: 
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 طیمح در قیتحق یمفهوم مدل رها،یمتغ صیپس از تلخ
 2. شکل شدو برازش و اصالح  یاتیعمل LISRELافزار نرم
 زین 6جدول آن بود و  یعامل یو بارها ییمدل نها گرنشان
استاندارد و  یو خطا t آمارة ریمقاد ،یعامل یدهنده بارهاارائه
( مدل Y) آثار مدل یریگمربوط به بخش اندازه نییتب بیضرا

 یهانیتخم براساس. است یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ

 یآثار اقتصاد نیدر ب یبار عامل نیشتریبخش، ب نیمربوط به ا
مربوط به  ی، درمورد آثار اجتماعEcoE6 ریبوط به متغمر

مربوط  یطیمح ستیآثار ز نیدر ب تیو درنها SociE8 ریمتغ
نقش را  نیشتریب رهایمتغ نیا یعنی ؛بود EnviE4 ریبه دو متغ

پنهان مربوطه داشتند. یرهایمتغ راتییتغ نییدر تب

 
 یکشاورز یاراض یکاربر رییتغآثار  یبرا LISRELافزار نرم طیمح در افتهیبرازش یینها مدل. 2شکل 

 

  مدل یریگاندازه یهابخشمربوط به  نییتب بیاستاندارد و ضرا ی، خطاt ةآمار ریمقاد ،یعامل یبارها. 6جدول 

 یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ آثار

نهفته ریمتغ یبیترک ییایپا(R2) ابزار ییایپا t ریمقاداستاندارد یخطایعامل بارآشکار یرهایمتغیدرون پنهان یرهایمتغ

 (EcoE) یاقتصاد آثار

EcoE1 39/0  15/0  61/2  15/0  

36/0  
EcoE2 30/0  14/0  14/2  10/0  

EcoE4 60/0  24/0  50/2  36/0  

EcoE6 77/0  30/0  59/2  59/0  

 (SociE) یاجتماع آثار

SociE5 63/0  11/0  96/5  40/0  

68/0  
SociE6 79/0  079/0  00/10  62/0  

SociE7 53/0  11/0  94/4  28/0  

SociE8 84/0  11/0  83/7  71/0  

 (EnviE) یطیمح ستیز آثار
EnviE3 83/0  13/0  38/6  70/0  

87/0  

EnviE4 96/0  19/0  10/5  91/0  

 قیتحق یهاافتهی: عیمن
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 6ده در جدول شارائه یبیترک ییایو پا t آمارة ریمقاد
 یمناسب عملکرد مدل یریگانگر آن است که بخش اندازهیب

توانستند  یخوبآشکار به یرهایمتغ گر،یعبارت دبه داشت؛
 رییتغ)آثار  پنهان یرهایمتغ یریگسنجش و اندازه فةیوظ

توان به یم جه،یدرنت. دهند انجام را( یکشاورز یاراض یکاربر
 .پرداخت مدل یساختار بخش لیتحل

بخش  یشده برازدهنیتخم یپارامترها گرنشان 7جدول 
ارتباط  ،جدول نیا یهامدل است. براساس داده یساختار

 یآمار نظر از مدل یرونیب و یدرون پنهان یرهایمتغ نیب
آثار  بیترتدهند بهیم نشان زیب اثر نیدار است. ضرایمعن

 در را نقش نیشتریب یو اقتصاد یطیمح ستیز ،یاجتماع
 بار ژهیوبه. داشتند یکشاورز یاراض یکاربر رییتغ آثار نییتب

 یاراض یکاربر رییتغ یاقتصاد و یاجتماع آثار یعامل
 براساس هرچند. بود شتریب یطیمح ستیز به نسبت یکشاورز

 یاگونهبه آثار نیا از کیهر تیاهم بیترت کارشناسان نظر
 . (یطیمحستیز و یاجتماع ،یاقتصاد بیترت)به است گرید

 

  یاراض یکاربر رییتغآثار مدل  یبخش ساختاراستاندارد  یو خطا t ةآمار مقدار ،یعامل بار. 7 جدول

R) شدهنییتب انسیوار t مقداراستاندارد یخطااثر بیضروابسته یرهایمتغمستقل ریمتغ
2)

 یکاربر رییتغ آثار
 یکشاورز یاراض
(ALUCEs) 

87/0 (EcoE) یاقتصادآثار   35/0  48/2  75/0  

96/0 (SociE) یاجتماعآثار   17/0  62/5  93/0  

42/0 (EnviE) یطیمح ستیزآثار   13/0  14/3  18/0  

 قیتحق یهاافتهی: عیمن

 
 یکشاورز یاراض یکاربر رییتغآثار ( یی)نها ةشداصالحو  هیمدل اول یبرازندگ یهاشاخص. 8 جدول

 ییمدل نها هیل اولمد حد مطلوب یبرازندگ یهاشاخص

 RMSEA < 0/05 086/0 026/0 (RMSEA) بیتقر یخطا دوم توان نیانگیم شةیر

 RMR < 0/05 077/0 066/0 (RMR) ماندهیباق ریمجذور مقاد

 SRMR < 0/05 077/0 066/0 (SRMRاستانداردشده ) ماندۀیباق ریمجذور مقاد

 0/9 < GFI 90/0 94/0 (GFI) یشاخص برازندگ

 0/9 < AGFI 82/0 90/0 (AGFI) افتهیلیتعد یبرازندگ شاخص

 0/9 < NFI 90/0 93/0 .(.Greenfield et al)شده نرمشاخص برازش 

 0/9 < NNFI 93/0 98/0 (NNFIنشده )نرمشاخص برازش 

 0/9 < CFI 95/0 99/0 (CFI) یاسهیشاخص برازش مقا

 قیتحق یهاافتهی: عیمن

 

مدل  یبرازندگ یهاشاخص یحاو 8ل جدو ت،یدرنها
 ی( برازندگ2)شکل  ییاست که براساس آن، مدل نها یینها

ن امحقق از گرید یبرخ. شود یم دییو تأ دارد یمناسب
(Mahoney, et al., 2003; Mudgal, et al., 2008) در  زین

 ،یطیمحستیخود به سه گروه آثار ز یهاها و مدل مطالعه
 ند.کردره اشا یو اجتماع یاقتصاد

 

 شنهادهایپو  یریگجهینت
 ةحوز ةاز نظر کارشناسان خبر هرچند داد نشان حاضر قیتحق
و  یاجتماع ،یآثار اقتصاد بیترتبه یکشاورز یاراض

 یاراض یکاربر رییآثار تغ نیتر مهم یطیمح ستیز

داده برازش یساختار یها معادلهبراساس مدل  ،ندا یکشاورز
 یطیمح ستیز و یاقتصاد ،یاجتماعآثار  نیا بیترتبهشده، 
 از یشتریب بخش جهید و درنترندا یشتریب بار که هستند

 نییرا تب راتییتغ لیقب نیآثار ا نیشده در بمشاهده انسیوار
 بار لیدل هب ،یبر آثار اجتماع شتریتمرکز ب یعنی ؛دکنن یم

 ،جهی. درنتداردهمراه را به یبهتر جینتا ،ها آن شتریب یعامل
 از یریا جلوگیمقابله  یبرااران ذاستگیس و زانیررنامهب دیبا
 هیته یمناسب ةرانیشگیپ یهاها و برنامهاستیس آثار نیا
 هرچند ،یاجتماع آثار نیب در و اساس نینند. بر همک
 شدن یو خال ییروستا یدر نواح یزندگ ةزیکاهش انگ»

 یاثر اجتماع نیترکارشناسان مهم نظراز « از سکنه روستاها
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 یها معادلهاما براساس مدل  ست،ین یکشاورز یاراض رییغت
 یرا بر آثار اجتماع ریتأث نیشتریشده بدادهبرازش یساختار

 یراستا در یزیر با برنامه شود یم شنهادیپ جهیدرنت دارد،
 انی. در مشودکمک  زیآثار ن ریاثر به کنترل سا نیمقابله با ا

 اثر نیتران مهمبه نظر کارشناس هرچند زین یآثار اقتصاد
در  یاراض متیق رییتغ دیتشد ،راتییتغ لیقب نیا کمک

 یخانوارها یسک درآمدیش ریافزا»منطقه است، اما 
است که « یکاهش تعداد منابع درآمد ةجینتدر  ییروستا
اثر  نیعنوان مؤثرتربه جهیدرنت و نددار را یعامل بار نیباالتر

ضمن  شود یم شنهادی، پنیبنابرا ؛شود یممطرح  یاقتصاد
 ها استیس با ،یبه منابع درآمد یبخشتنوع یحرکت در راستا

در  یکشاورز ریغ یها تیفعال گسترش رینظ ییها برنامه و
خانوارها  نیا یدرآمد سکیبه کاهش ر ،ییروستا ینواح

 زین یآثار اقتصاد ریکنترل سا لهیوس نیکمک شود تا به ا
عامل  ،زین یطیمح ستیز آثار نید. در بشو عیو تسر لیتسه

 ن،ی؛ بنابراردرا بر عهده دا ینقش مشابه« هوا تیفیکاهش ک»
و اصالح  تر رانهیسختگ نیقوان نیبا تدو شود یم شنهادیپ

 یاراض شتریب هرچه لیاز تبد یریشگیپ یبراموجود،  نیقوان

شک  یا بریز ،دشواقدام  یکشاورز ریغ به یکشاورز و یعیطب
 یکشاورز یاراض یکاربر رییغشتابان روند ت ةبا توجه به توسع

 یرا برا یشماریب یهاچالش امدهایپ نیاز ا کیهر ران،یدر ا
و کل کشور  یشهر ةو متعاقب آن جامع ییروستا یخانوارها

 تیربط با حساسین ذمسئوال دیبا، نی؛ بنابراداردبه همراه 
 یریگیرا پ یکشاورز یاراض یکاربر رییموضوع تغ شتریب
 یراستا در هدفمندتر یاستگذاریس و یزیربرنامه یبراد، ننک

به یاراض نیا تیفیک بهبود و راتییتغ لیقب نیا از یریجلوگ
 یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد یهازهیانگ نیمنظور تأم

 گام بردارند.  یاراض نیحفظ و اصالح ا یبراالزم 
 

 یسپاسگزار
وزارت جهاد  یکشاورز یسازمان امور اراض یهمکاراز 

سازمان،  نیا ةبرناممعاونت طرح و  ژهیوبه ،یکشاورز
 یبراالزم  نةیزمخود  غیدریب یهاکه با مساعدت میسپاسگزار

 پژوهش را فراهم آوردند. نیا دادن انجام
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