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Extended abstract 

1. INTRODUCTION 

 ater is a major concern for 

sustainable development in the 

twenty-first century, as the experts 

believe that water issues will 

become a major crisis in the 

upcoming years, even as a world 

war over water. Instability of water resources as 

drought or water shortage has affected many 

countries throughout history, especially the arid 

regions and has many damages and consequences in 

the economic, social and environmental aspects. 

Zayandeh-Rud basin in central Iran is a region with 

water problems. Zayandehrood River that originates 

from the Zardkuh Bakhtiary Mountain is the most 

important river of the region for the development of 

agriculture, and a supply for heavy industry and also 

drinking water sectors and is also very important in 

all of economic activities. Climate instability in 

recent decades and the ever-increasing usage of the 

river over time have led to the instability of 

agricultural water resources or droughts in recent 

years. Instability of agricultural water resources has 

consequences in economic, social, political and 

ecological aspects, especially in rural settlements. 

This study focuses on environmental, economic, and 

social consequences of instability of agricultural 

water resources or drought in rural settlements of sub-

area of Zayandeh-Rud River (eastern part of Isfahan) and 

its relationship with rural development in the study area. 

2. METHODOLOGY 

The research is based on descriptive-analytical and 

quantitative method. Statistical population of research 

is villages in downstream part of Zayandeh-Rud 

basin. The population sample was chosen based on 

Cochran formula and through stratified probability 

sampling. The study area in the down part of the river 

(from Isfahan city to Gavkhoni marsh) was divided 

into two parts, Western and Eastern according to 

geographic, socio-cultural and political indicators; 

then, four districts were selected in the ruling classes 

research. The estimated number for 33153 rural 

households was 380 people, but the number was 

reduced to 323 people during the study, due to the 

limitations and the exclusion of incorrect 

questionnaire. The estimation for the sample of 

settlements was 25 villages. Questionnaires were 

divided into economic, social and environmental 

indicators in the study area and the indices were 

compared before and after the drought. In the 

following, the average of research triples indices 

(economic, social, and environmental) in SPSS 

software was analyzed. Then, the results were 

analyzed using one sample T-test, and then compared 

to significant differences of impacts of drought in 

various rural districts using ANOVA test. The 

average score for each section of the research is the 

result of analysis and calculations in research. 

3. DISCUSSION 
The assessment of the consequences of drought was 

analyzed in three dimensions: environmental, 

economic, and social. To measure the economic 

consequences of instability of water resources 

(droughts) 27 indicators were used, and based on 

people's responses to the effects of drought on 

economic indicators the average of 23.4 was 

obtained. The greatest impact of drought or water 

shortage in the indices was allocated respectively to 
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"reliance on government aid such as subsidies", 

“reduction of income" and "the spread of 

unemployment". To measure the social consequences 

of instability of water resources (droughts) 31 indices 

were studied and the average of social indexes in a 

range of five-item Likert scale was 4.02. The analysis 

of social indicators in the study area settlements 

shows that droughts are the main reasons for "more 

heavily indebted people", "more stressful living and 

increased psychological pressures" and "increasing 

poverty" in those studied areas. Reviews of 

immigration factors have also shown a direct impact 

of drought on migration of people from villages. 

Thirteen indexes are used to assess the environmental 

effects of water resources instability. The highest 

impact of drought on environmental indicators is in 

"drying quants, wells and springs", "reducing the 

amount of surface water" and "the increase of the 

depth of water wells (a sharp decline in groundwater 

levels)”, and the least effect is seen on the following 

Indicators: "more fire in the natural environment of 

the region" and "reduction of medicinal plants". The 

average of environmental impacts of droughts is 

4/24. The results show that there is no significant 

difference between rural districts in the study area in 

terms of the impact of drought; this means that the 

rural districts in the study area are relatively similar 

with regard to the impact of the negative 

consequences of drought in various aspects. 
 

5. CONCLUSION 
With the instability of water resources in agricultural 

sector, natural and human environment in the region 

had been affected and also many environmental, 

economic, social consequences in human settlements 

of area had been occurred. Since the settlement of the 

area (particularly villages) has an agricultural-based 

economy and is heavily dependent on rivers, “the 

dried river” had negatively impacted various 

indicators of environmental and human dimensions. 

In sum, based on fieldwork research (observation, 

interviews, and questionnaires), the economy of the 

study area was dependent on the Zayandeh-Rud 

River and with “the dried-out river” the permanent 

flow of the river had ceased, and consequently all of 

the environmental, economic, and social aspects of 

rural settlements all around riverbanks had been 

degraded. Also environmental, economic, and social 

sustainability are seriously in a grave situation. 

Finally, the instability of agricultural water resources 

has many ill effects on the process of rural 

development in the study area. 
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 چکیده

اخیر پدیدة ناپایداری منااب  ب  کشااورزی و یاا  هایسال، در زمان مروربهو افزایش بارگذاری بر رودخانه  1380به دنبال وقوع ناپایداری اقلیمی در دهۀ  هدف:

-گاهویژه در سکونتمحیطی و غیره بهی، اجتماعی، سیاسی، زیستری مناب  ب  کشاورزی بثاری را در ابعاد مختلف اقتصادسالی رخ داده است. وقوع ناپایداخشک

های روساتایی بخاش گاهسالی( و توسعۀ روستایی در سکونتهای روستایی به همراه داشته است. در این پژوهش، رابطۀ ناپایداری مناب  ب  کشاورزی )خشک

 است.  رود )شرق اصفهان( مورد بررسی قرار گرفتهخانۀ زایندهدست رودپایین

خاانوار  33153ها از تعاداد نامهباشد. براساس فرمول کوکران تعداد پرساشحلیلی و مبتنی بر روش کمّی میت -روش انجام پژوهش به صورت توصیفیروش: 

های گاهمورد رسید. حجم سکونت 323ها به های نادرست، تعداد نمونهنامهپرسش ها و حذفنفر بربورد شده که طی تحقیق و براساس محدودیت 380روستایی 

 ساالیهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی در منطقۀ مورد مطالعه در زمان حاضر نسبت به پایش از وقاوع خشکروستا بربورد شده است. شاخص 25نمونه نیز 

 نتایج و گرفته قرار تحلیل مورد محیطی( و عیاجتما )اقتصادی، پژوهشگانه سههای شاخص میانگین SPSSافزار مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، در نرم

های دهساتان در ساالیخشک تاثثیر معناداری تفاوت ANOVA بزمون با نهایت، در و شده بررسی یانمونه تک مستقل t بزمون در معناداری سنجش جهت

 قرار گرفته است.  مورد مقایسه مختلف

و در بعد  23/4ی بوده، در بعد اقتصاد 24/4نامه، میانگین مجموع پیامدهای محیطی ناشی از ناپایداری مناب  ب  بر پایۀ نتایج پژوهش و تحلیل پرسشها: یافته

ر قرار گرفته و توسعۀ روستایی نی تحت تثثیسالی، محیط طبیعی و انساببی یا خشکبه دست بمده است. بر این اساس، پس از وقوع کم 02/4اجتماعی نیز عدد 

بماد، دست رودخانه با اختالل مواجه شده و مسائلی چون کاهش سطح زیرکشت کشاورزی، کاهش دردر ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی در محدودة پایین

 ست.محیطی و غیره را به دنبال داشته انشست زمین، فقر، بیکاری، مهاجرت و پیامدهای زیست

 رود.ایندهگاه روستایی، حوضۀ زسالی، ناپایداری مناب  ب  کشاورزی، سکونتتوسعۀ روستایی، پیامدهای خشک ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1
 لهأطرح مس. 1. 1

 دهاه چنادین ایران در روستایی مناطق پایداری و پویایی

 و درون در ایو گساترده عمیاق موان  و هانارسایی با که است

 و شاهر باین اخاتالف ۀدامنا گساترش با و شده مواجه بیرون

 ایان ساوی دو هار در ناامطلو  بن، عاوار  پیاماد و روساتا

مشاکالتی  باا را جامعاه کل در پایداری و توسعه روند اختالف،

 گساترده، فقار سارمایه، و منااب  کمباود اسات. کارده مواجه

 و جاوان از نیروهاای روساتاها شدنخالی و مهاجرت بیکاری،

 هایسال در چهاست. بن هانارسایی و موان  ترینِمهم از کاربمد

 عناوان باه هاا،بن ۀهم تقویت با و موارد مذکور بر عالوه اخیر

روساتایی  ۀتوساع و رونق راه سر بر معضالت ترینجدی از یکی

 کاه اسات هاییساالیخشک استمرار و بروز است، گرفته قرار

 بحرانی به را ببیمعضل کم کمیا ، مناب  مدیریت سوء با همراه

 و کارده تبادیل کشور خشکنیمه و خشک مناطق در اساسی

 باا را روساتاها از بسیاری اجتماعی و حیات اقتصادی پایداری

رزایای، امینی فسخودی و میاست ) کرده مواجه جدی ةمخاطر

 فقاار، ساارمایه، و مناااب  کمبااود باار (. افاازون158 ، ص.1393

 باا هماراه ب  مناب  مداوم کاهش دیرباز، از مهاجرت و بیکاری

 بحرانای باه را ببایکم اخیار، هایدر ساال هابن مدیریت سوء

 از بسایاری اجتمااعی و اقتصاادی حیاات پایاداری در اساسی

 دهکار تبادیل کشاور خشاکنیمه و خشک مناطق در روستاها

 .است

ویکم باه پایدار در قرن بیست ۀب  نگرانی اصلی برای توسع

(. 3، ص. 2012بیگا، موریس، سنفورد و عادل، ) دیبیمحسا  

 شاود می ترجادی لحظاه هار زماین ب  ذخایر کمبود لهثمس

 هاایبخاش روزافازون جهاانی تقاضاای و دنیا در ب  کمیابی

 لهثمس غیره، و شر  صنعت، کشاورزی، مثل اقتصادی لفمخت

 محایط و اجتمااعی اقتصاادی، ابعاد در اساسی چالش با را ب 

 یالمللانیب مؤسساۀاسات. بناا برگازارش  کرده روهروب زیست

 بخاش در دنیاا مصارفی ب  از درصاد 70 ب  منااب  مدیریت

 از درصاد 98 عامال ،شاود و همنناینمی مصارف کشاورزی

رضاایی و دارد ) طبیعای دالیل درصد 2 و «انسانی» کمبود ب 

(. از نظر کارشناسان ب ، بحاران ب  1 ، ص.1387پوش،  مثمن

های جهانی بر سر ب  منجر خواهد های بینده به جنگدر سال

 (.1، ص. 2012)رو ، شد 

 ةهای جاوی در زماریزشرودیت کشور ایران به دلیل محد

خشااک جهااان قاارار دارد. متوسااط یمهنکشااورهای خشااک و 

ساوم متار( در حادود یکیلیم 240کشاور ) ۀبارندگی ساالیان

متاار( اساات. از یلیم 870جهااان ) ۀمیااانگین بارناادگی سااالیان

توزیاا  بارناادگی در ایااران از نظاار مکااانی و زمااانی  ،طرفاای

رو اسات هببای روباباا کم نواخت نبوده و بیشتر نقاط کشوریک

 کشاورزی بخش در ب  (. محدودیت911، ص. 1390علیزاده،)

 هاایفعالیات کااهش عوامال اصالی از یکی عمالً کشور ایران

 کاه اسات یاگونه به ایران اقتصاد ساختار .باشدکشاورزی می

 از رههماوا اساتراتژیک، بخاش یک عنوان به کشاورزی بخش

 سیاسی و اجتماعی اقتصادی، ۀتوسع یندبفر در اییژهو جایگاه

 مصاارف کال درصد 90 بخش این بوده است. برخوردار کشور

 میاانگین از کاه داده اسات اختصااص خود به در کشور را ب 

 ، ص.1387پاوش،  ماثمنرضاایی و باشد )یم باالتر المللیینب

1). 

مرکزی ایاران از منااطق  ۀرود در منطقببریز زاینده ۀحوض

-و حیااتی ترینمهمرود زاینده ۀب  است. رودخان ۀلثدارای مس

کشااورزی،  ۀمنظاور توساع اصافهان باه ۀمنطق ۀترین رودخان

هاای اقتصاادی فعالیت ۀب  بخش شر  و صنعت و کلی تثمین

(. با گساترش ناامتوازن و 3، ص. 1385، سید قاسمی) باشدیم

 ۀرودخاناا ۀهااای انسااانی حاشاایگاهسااکونتفراتاار از فرفیاات 

مناب  ببی جدیاد بارای مصاارف گونااگون،  ۀرود و توسعزاینده

 تاثمینکه از میزان  نحوی به  مصرف ب  افزایش ناگهانی یافته

د. در بخش کشاورزی، تحلیال تغییارات کااربری کربن تجاوز 

بارداری از دهاد بهرهنشان می 2013تا  2002های الاراضی س

ب  رودخانه جهت کشاورزی در باالدست حوضه افزایش داشته 

-125 .ص، صا1395رحمانی فضلی و صاالحیان باادی، است )

مصارف دیگر نیز افزایش جمعیت و نیاز شر   ۀ(. در زمین105

های ج حوضه و شهرهای دیگر در دههو انتقال ب  به خار هابن

ده شااری بار ب  موجاود رودخاناه ذاخیر موجب افزایش بارگا

تحات  ۀده تاا حوضاشااین افزایش در مصرف ب  سبب  .است

و میازان ب  ورودی باه قسامت  تنش ببی مداوم قارار گرفتاه

خاود باعا   ۀنوبا باهدست حوضه کاهش یابد. ایان امار پایین

هااای انسااانی و گاهسااکونت دگرگااونی ساااختاری و کااارکردی

ده شادسات رودخاناه ویژه در بخاش پایینباه ،محیط طبیعی

مقصاد  عناوان باه -است. کاهش ورود ب  به تاال  گااوخونی
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 ی را در پی داشاتهطیمحستیزبحرانی  -رودجریان ببی زاینده

هاای باا کااهش ب  ورودی رودخاناه، حقاباه ،همننین است.

ت حوضه تحت تثثیر قرار گرفته دستاریخی کشاورزان در پایین

ترین بخاش مهم عنوان بهطور مستقیم پایداری کشاورزی  و به

ن حوضه تحت تثثیر قارار داده اسات. ااقتصادی مرتبط با ساکن

های فضایی متعددی را ناپایداری مناب  ب  کشاورزی دگرگونی

 غیارهمحیطی و در ابعاد مختلف اقتصاادی، اجتمااعی، زیسات

های روستایی ایجاد کرده است که در این گاهکونتسویژه در به

گیرد. با توجاه پژوهش ابعاد این دگرگونی مورد بررسی قرار می

دسات شادت رود در بخاش پایینکاه خشاکی زایناده به ایان

دست وابسته به های روستایی پایینگاهسکونتبیشتری یافته و 

ای هگاهساکونتباشاند، در ایان تحقیاق یماقتصاد کشاورزی 

دسات رودخاناه، رود در پایینزایناده ۀرودخان ۀروستایی حاشی

این محدوده از شهر اصافهان تاا  .مورد مطالعه قرار گرفته است

ایان  ۀبر ایان اسااس، فرضایشود. تاال  گاوخونی را شامل می

 پژوهش به شرح زیر است:

 رود،ببریاز زایناده ۀناپایداری مناب  ب  کشاورزی در حوض

پاای  در محیطاای، اقتصااادی و اجتماااعی ساابنامنا پیاماادهای

 ۀدسات حوضاهای پایینگاهساکونت روستایی ۀتوسع داشته و

 تحت شعاع قرار داده است.را رود زاینده

 پیشینة نظری تحقیق. 2. 1
ببای را در سالی یا کمخشک تثثیراتگران بسیاری پژوهش

ی و بر بندطبقهمحیطی سه دسته اقتصادی، اجتماعی و زیست

کاامبس  .انادکردهید تثکو ارتباط بین پیامدهای مذکور  تعامل

سااالی را در سااه دسااته اقتصااادی، ثیرات خشکثتاا (2000)

بندی کرده و بر تعامل و ارتباط باین اجتماعی و محیطی طبقه

کیاد دارد. ثدیگر تهاا بار یاکافزایی بنثیر همثاین پیامدها و ت

ثیرات اجتمااااعی ناشااای از ثتااا (2004بلساااتون و کنااات )

هاای جنسایت و ردههای مختلاف و شاخصسالی را در خشک

قاارار داده و مباااحثی در مااورد  ی مااورد بررساایمختلااف ساانّ

در  (2008کنای ) اناد.راهکارهای مقابله با بن نیز مطرح کارده

سالی، ماواردی مانناد تثثیرات اجتماعی خشک ةرپژوهشی دربا

هااای تانش جسامی و روانای، اضاطرا  و افساردگی، درگیری

خانوادگی، کاهش کیفیات زنادگی افاراد، افازایش مهااجرت و 

امینای فساخودی و افزایش فقر عمومی را بیاان کارده اسات. 

اجتمااعی و محیطای به پیامدهای اقتصادی،  (1393میرزایی )

رود در روستاهای جلگه بارابن در ببی خشکی زایندهبحران کم

 اصالی وجاوه دهدمی نشان هااند. یافتهشرق اصفهان پرداخته

 باه مطالعاه ماورد روساتایی ۀجامعا در ببیکم بحران تثثیرات

 هایفرصات و هاابنیان اجتمااعی، سااختار متوجاه ترتیاب

 با رابطه محیطی در ابعاد و کشاورزی بخش با مرتبط اقتصادی

 بودن پراکنده و خرد باشد.می زراعی اراضی کیفیت و مدیریت

 را متوجاه دارتاریمعنی و بیشاتر محیطای هایبسیب اراضی

 در تغییار و دهکار منطقاه یگاهساکونت و زراعای هااینظام

شارایط  با تطابق و سازگاری برای مناب  از برداریبهره الگوهای

 ۀجامعا کال تب  به و نمونه ۀجامع از بسیاری برای نیز ببیکم

هاای ویژگی تاثثیر تحات یا نبوده مقدور مطالعه مورد روستایی

 شدهدرک الزامی صورت به هابن راعیز-تولیدی و دموگرافیکی

در رسااله و مقااالت  (1391کیاانی سالمی )اسات.  درنیاماده

ثیر بحران مناب  ب  کشاورزی بر سااختار ثمستخرج از بن، به ت

رود در شاارق زایناده ۀاجتمااعی روساتاهای حوضا -اقتصاادی

مشابه با این تحقیاق باوده و نتاایج  اصفهان پرداخته که نسبتاً

 ةسالی بر روستاهای محدودتحقیق نشان از اثرات منفی خشک

تار و وسای  ةدر تحقیاق ایشاان، محادود .مطالعه داشته است

های بیشتری نسبت به پژوهش حاضر مورد بررسی ونهتعداد نم

دهاد وضاعیت روساتاییان نتایج نشان می ۀقرار گرفته و مقایس

تار از قبال ها نامناسبرود، بین این سالزاینده ۀرودخان ۀحاشی

باه اثارات اقتصاادی و  (1392ریااحی و پاشاازاده ) ده است.ش

ی بر ناواحی روساتایی شهرساتان گرمای، سالاجتماعی خشک

اند. در ایان تحقیاق باه تفکیاک مورد دهستان بزادلو پرداخته

ساالی ماورد های اقتصادی و اجتمااعی پاس از خشکشاخص

ساالی روی کاه خشک انادگرفتهبررسی قرار گرفتاه و نتیجاه 

و زرافشاانی  شارفی ها تثثیرگذار بوده اسات.بسیاری از شاخص

پذیری اقتصاادی پژوهشی درباره به سنجش بسیب در (1389)

، رضاییاند. سالی پرداختهو اجتماعی کشاورزان در برابر خشک

ساالی بار در بررسای تاثثیر خشک (1389)حسینی و شریفی 

تاا  1384های مناطق روستایی شهرساتان زنجاان باین ساال

محیطی و ، عااالوه باار پیاماادهای اقتصااادی، زیساات1387

فاوق را نیاز بیاان  ةشاناختی پدیاداجتماعی، پیامادهای روان

ترین پیاماادهای عمااده (1388قنباارزاده و بهنیااافر )انااد. کرده

بار ناواحی روساتایی  1375-1385های سالیاقتصادی خشک

طح زیر اعت و دام را کاهش سهای زردهستان شاندیز در بخش
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تیغ و تجااری ، صاندوقداران، جهاانبریماانیاند. کشت دانسته

 استان عشایری ۀجامع در سالیخشک بثار بررسی در (1384)

 پذیرترینبسیب از را ایران عشایری ۀجامع بلوچستان،وسیستان

 اقتصادی وری، اجتماعی،بنف تحوالت با مواجه در ایرانی اقشار

 وقاوع کاه انادکرده بیاان و دانساته شاناختیبوم ویژهباه

 و داده کااهش را هاابن مقاومت ۀبستان اخیر، هایسالیخشک

 را بینده به نسبت ناامیدی و یثس تولید، افت و تلفات بر عالوه

در این پژوهش نیز پیامادهای  .است داده افزایش هابین بن در

دی و اجتماعی ناپایاداری منااب  ب  کشااورزی محیطی، اقتصا

ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با وقوع ناپایداری گاهسکونت

رود اولاین بخشای کاه تحات تاثثیر قارار زاینده ۀب  در حوض

بباای و گرفتااه، بخااش کشاااورزی بااوده اساات. بااا وقااوع کم

تااارین عنصااار اقتصاااادی ساااالی در حوضاااه، مهمخشک

یعنای کشااورزی، تحات تاثثیر قارار   های محدودهگاهسکونت

گرفتاه و پیامادهای محیطای، اقتصاادی و اجتمااعی را در باار 

 داشته است. 

 روش شناسی تحقیق. 2
 قلمرو جغرافیایی تحقیق. 1. 2

کیلاومتر مربا   26917رود باا وساعت ببریز زاینده ۀحوض

ببریااز بسااته تاااال   ۀای از حوضااقساامت عمااده ةدربرگیرنااد

ببریز تاال  گاوخونی خود جزئای  ۀه حوضباشد کگاوخونی می

رود از زایناده ۀببریز کویر مرکزی ایران اسات. حوضا ۀاز حوض

نمک، از غر  و جنو  غر  باه  ۀببریز دریاچ ۀشمال به حوض

ببریاز دق سارخ و  ۀببریز کارون و دز، از شرق به حوضا ۀحوض

-ببریز شهرضا محدود می ۀکویر سیاه کوه و از جنو  به حوض

متار  3974کوه کربوش با ارتفاع  ۀحوض ۀترین نقطتف د. مرشو

تااال  گااوخونی باا  ۀحوض ۀین نقطترارتفاعاز سطح دریا و کم

  باشد.متر از سطح دریا می 1450ارتفاع 

رود )واق  زاینده ۀدست رودخاندر این پژوهش بخش پایین

اسااس، باراین است.  در شرق اصفهان( مورد بررسی قرار گرفته

رود از انتهاای زایناده ۀرودخان ۀهای روستایی حاشیهگاسکونت

بخش پایاانی  عنوان بهشرقی شهر اصفهان تا باتالق گاوخونی، 

 ازاین پژوهش اسات. ایان محادوده  ۀمطالع ةرودخانه، محدود

سیاسی در شهرستان اصافهان واقا  شاده، از ساه  -اداری نظر

 بخش مرکزی )در قسمت غربی( و بخش بان رود و جلگاه )در

. در بخش مرکازی (1شکل ) استقسمت شرقی( تشکیل شده 

چهار دهستان جی، کرارج، برابن شمالی و بارابن جناوبی قارار 

های رودشات و گااوخونی در بخاش بان رود و دارند  دهستان

زاده عبدالعزیز و رودشت در بخش جلگه قارار های امامدهستان

 1390(. طبق سرشاماری مرکاز بماار در ساال 2شکل دارند )

 39838نفار جمعیات و  136027مورد مطالعه دارای  ةمحدود

نفاار در روسااتاها و  113514خااانوار بااوده کااه از ایاان تعااداد 

جادول ) نفر در نقاط شهری محادوده سااکن هساتند 22513

های جای و در دهساتان گرچه بخشای از جمعیات سااکن (.1

 ۀدهند، اقتصاد غالب منطقاینان تشکیل مینششهرککرارج را 

 .باشادمورد مطالعه مبتنی بر کشاورزی و زندگی روساتایی می
 

 مورد مطالعه ۀسیاسی و توزیع جمعیت در محدود -تقسیمات اداری -1جدول 

 1390، س و مسکنخذ: مرکز بمار ایران، سرشماری عمومی نفومث
 زن مرد تعداد خانوار جمعیت تعداد ببادی دهستان شهر بخش انشهرست

 اصفهان

 مرکزی
 

 7509 7930 4592 15439 20 برابن جنوبی

 مرکزی
 

 9383 9952 5585 19335 30 برابن شمالی

 مرکزی
 

 9313 9897 5686 19210 20 جی

 مرکزی
 

 16303 17506 9593 33809 27 کرارج

 بن رود
 

 4189 4366 2620 8555 7 رودشت شرقی

 بن رود
 

 3548 3660 2074 7208 10 گاوخونی

 5721 6203 3443 11924 - - ورزنه بن رود

 جلگه
 

 4584 4793 2834 9377 20 زاده عبدالعزیزماما

 جلگه
 

 289 292 169 581 1 رودشت
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 1ادامه جدول 
 نز مرد تعداد خانوار جمعیت تعداد ببادی دهستان شهر بخش شهرستان

 اصفهان

 3363 3745 2148 7108 - - هرند جلگه

 1669 1812 1094 3481 - - اژیه جلگه

 جم  روستا
   

113514 33153 58396 55118 

 جم  شهر
   

22513 6685 11760 10753 

 مجموع کل
   

136027 39838 70156 65871 

 

 
 موقعیت محدودۀ مورد مطالعه در استان و حوضه -1شکل 

 1395های پژوهش، فتهمثخذ: یا
 

 
 موقعیت روستاها و روستاهای نمونه در منطقة مورد مطالعه به تفکیک دهستان -2شکل 

 1395های پژوهش، مثخذ: یافته
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 . روش تحقیق2. 2
تنای تحلیلی و مب -روش انجام پژوهش به صورت توصیفی

ی بیشاترین بثاار و پیامادهای ناپایادارباشد. میی بر روش کمّ

 قاباالدساات رودخانااه در اراضاای کشاااورزی پایین مناااب  ب ،

 ۀهای روساتایی حاشایگاهسکونت ،است. بر این اساس مشاهده

دست رودخانه، مورد مطالعاه قارار رود در پایینزاینده ۀرودخان

ا راین محدوده از شهر اصفهان تا تاال  گااوخونی  .گرفته است

 شود.  شامل می

بندی باه بتدا تقسایمپژوهش ا ۀمطالع ةبرای تعیین محدود

دست رودخانه )از شاهر اصافهان دو بخش غربی و شرقی پایین

بندی یمتقساتا تااال  گااوخونی( صاورت گرفتاه اسات. ایان 

اجتمااعی  -رهنگیفجغرافیایی،  -های طبیعیبراساس شاخص

دهساتان و  4هر قسمت داری صورت گرفته است. ا -و سیاسی

طبااق مشاااهدات  گیاارد.یم در بااردهسااتان را  8 مجمااوعدر 

مطالعاه )بخاش مرکازی(  ماورد ةتحقیق، بخش غربی محدود

نزدیکی به شهر اصفهان و کارکردهاای اقتصاادی  دارای ویژگی

قسامت شارقی هاای متفااوتی از باوده و دارای ویژگیمتفرقه 

موقعیات  باشاد کاه دارایمیرود و جلگاه( محدوده )بخش بن

لیاات غالااب جغرافیااایی بیابااانی، دوری از مراکااز شااهری، فعا

  است.کشاورزی، تراکم کمتر جمعیتی 

رود رودخانه زاینده ۀبماری تحقیق، روستاهای حاشی ۀجامع

 بماری براسااس ۀگیری جامع. نمونهاستدست در بخش پایین

ای گیری احتمااالی طبقااهفرمااول کااوکران و در قالااب نمونااه

هاای ده و در داخل هر طبقاه بارای تعیاین نموناهشمشخص 

گیاری سااده تصاادفی اساتفاده گو از نمونهاد پاسخروستا و افر

ها از تعداد نامهپرسششده است. براساس فرمول کوکران تعداد 

نفر بربورد شده که طی تحقیاق  380خانوار روستایی  33153

های نادرست، تعداد نامهپرسشها و حذف و براساس محدودیت

ماورد  164تحقیق،  ۀنمون 323از  مورد رسید. 323ها به نمونه

اند نمونه از قسمت غربی گزینش شاده 159از قسمت شرقی و 

دهستان، به نسبت تعداد جمعیات  8ی بین اطبقه صورت بهو 

حجااام  های تحقیاااق، توزیااا  شاااده اسااات.و محااادودیت

گار و اطمیناان های نمونه نیز براساس توان پژوهشگاهسکونت

 ری،بماا ۀدرصد جامعا 20و نیز درنظرگرفتن  از حصول نتیجه

انتخاا  روساتاهای (. 3جادول ده اسات )شروستا بربورد  25

نمونه براساس نوعی پراکندگی جمعیتی، موقعیت جغرافیاایی، 

دیگار و نسابت باه رودخاناه و روساتاهای نموناه از هم ۀفاصل

هاای نامهپرساشفعالیت اقتصادی غالب صورت گرفتاه اسات. 

ی باین خانوارهاا اطبقهگیری تصادفی ونهخانوار نیز براساس نم

سعی شده براساس نسابت  ها نیز. حجم نمونهتوزی  شده است

 د.شوجمعیتی روستاها گزینش و توزی  

ها در دو بخش ساؤاالت بااز )وضا  موجاود( و نامهپرسش

ای طیف لیکرت تنظیم شاده و باه تفکیاک گزینهسؤاالت پنج

ماورد  ۀدر منطقا های اقتصادی، اجتمااعی و محیطایشاخص

ساالی مطالعه در زمان حاضر نسبت باه پایش از وقاوع خشک

در  نامهپرساشمورد بررسی قرار گرفته است. در اداماه، نتاایج 

های بماری مربوطه مورد تحلیال قارار با بزمون SPSSافزار نرم

 ۀگانساههای شااخص ترتیاب کاه میاانگین یانه ا  باندگرفته

 قارار تحلیال ماورد حیطای(م و اجتمااعی )اقتصادی، پژوهش

 مساتقل t بزماون در معنااداری سانجش جهت نتایج و گرفته

 ANOVA بزماون باا ،نهایات در و شاده بررسی یانمونه تک

 مختلافهای دهساتان در ساالیخشک تاثثیر معناداری تفاوت

قرار گرفته است. میانگین هر یک از ابعاد تحقیق،  مورد مقایسه

 باشاد.د بررسای پاژوهش میها و محاسابات ماورنتایج تحلیل

به و کارشناسان فن  انادتروایی پژوهش از طریق پرسش از اس

باه شاخص بلفای کرونباخ  با نیز و پایایی پژوهش اثبات رسیده

اساات. نتااایج بررساای بلفااای کرونباااخ در بعااد  ییااد رساایدهثت

بااه 904/0و اجتماااعی،  827/0، اقتصااادی، 790/0محیطاای، 

است کاه پایاایی  741/0نیز  شاخص مهاجرت دست بمده و در

تاا  6/0بلفای کرونباخ بین  . معموالًدهدرا نشان می نامهپرسش

باشاد پایایی بااال می ةدهندنشان 8/0قابل قبول و باالتر از  8/0

 (.2)جدول 
 

نتایج پایایی پژوهش بر حسب ضریب آلفای  -2جدول 

 کرونباخ

 1395ش، های پژوهمثخذ: یافته
 مهاجرت اجتماعی اقتصادی محیطی ابعاد

 7 31 27 14 تعداد شاخص

 74/0 904/0 827/0 790/0 بلفای کرونباخ

 دارد دارد دارد دارد پایایی
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 مطالعه ۀها و توزیع آن در محدودحجم نمونه -3جدول 

 1390 ،سرشماری عمومی نفوس و مسکنخذ: مرکز بمار ایران، ثم
 ۀطبق

 روستایی
 نامهپرسشحجم  تعداد خانوار حجم روستا تعداد روستا دهستان بخش

نامۀ پرسش

 شدهانجام

 مرکزی غربی

 32 34 5688 1 16 جی

 32 49 9593 3 23 کرارج

 56 64 5585 4 30 برابن شمالی

 39 43 4592 3 20 برابن جنوبی

 شرقی

 بن رود
 35 35 2620 2 7 رودشت شرقی

 40 50 2074 4 10 گاوخونی

 جلگه
 81 100 2834 7 20 امامزاده عبدالعزیز

 8 5 169 1 1 رودشت

 323 380 33153 25 127 - - م ج

 

 . مبانی نظری تحقیق3
 سالی(ناپایداری منابع آب )خشک. 1. 3

 ةتوانااد بااه درک اسااتفادپایاادار از ب  می ةفهاام اسااتفاد

ز ب  باه از مناب  ب  کمک کند. پایاداری اساتفاده ا «ناپایدار»

های انسانی و اکوسیساتم در طاول معنای حفافت مناف  گروه

 ۀترکیبای از نیازهاا کاه منااف  هما ،باشاد. در واقا زماان می

بارداران برداران حاضر حفظ شود، بدون کاهش مناف  بهرهبهره

های بیناده های طبیعی که حقوق نسلدیگر، شامل اکوسیستم

 ،شود. در واقا شامل میگیرد، می بر یا رشد جمعیت را نیز در

بارداران از ب  در زماان حاضار بادون حفظ حقوق تمامی بهره

گلیاک، ) اساتنظار  بارداری بینادگان مادکاهش حقوق بهره

 (. 573، ص. 1998

ب  نقشی اساسی در پایداری کشاورزی داشته و کشاورزی 

فاروزان و باشاد )پایدار مستلزم مادیریت پایادار منااب  ب  می

ویژه در بخاش (. ناپایداری مناب  ب  به416، ص. 2010کرمی، 

کشاورزی پیامدهای گوناگونی دارد. پیامدهای ناپایداری منااب  

 ،واقا  درساالی اسات. ببای و خشکب  نزدیک به مباح  کم

سالی شکببی و یا خناپایداری مناب  ب  کشاورزی محصول کم

ببی با کم ةپدید ،تاریخ بشر رجوع کنیم ۀاست. هرچه به گذشت

ی که وقوع اگونه به  سالی بیشتر همراه و عجین هستندخشک

 باهسالی ببی و کاهش مناب  ببی پیامد وقوع خشکی کمادوره

 از شاده اسات.یمای طبیعی و اقلیمای انگاشاته یدهپد عنوان

 و طبیعای ایبلیاه عناوان هب سالیخشک انسانی، تمدن شروع

خشاک  گارم هااییماقل در دیرباز از که یرناپذاجتنا  اییدهپد

 بار باریفاجعاه گااه و شدید تثثیرات داده، رخ دفعاتبه جهان

اسات. باه  جهاان داشاته سراسار در انسان حیاتی هایفعالیت

های اقتصااادی، اجتماااعی و ( هزینااه1997اعتقاااد ویلهیلاات )

های ساال طای فقط سالیخشک هایارتمحیطی ناشی از خس

در دنیا افازایش  ایغیرمنتظره طور بهمیالدی  1996تا  1970

 ساه از بایش جهاان مختلف کشورهای در ،مجموع دریافته و 

 فواصال در و موقات طاور به جهان نقاط ۀهم است. شده برابر

ویلهیات، شاود )می ساالیخشک دچاار ناامنظم فااهراً زمانی

 (. 951، ص. 1997

 از یکای در جغرافیاایی، گساتردگی وجاود با نیز ما کشور

 باروز و گرفتاه اسات قارار جهان خشکنیمه و خشک مناطق

 اصالی هاییژگیو از مختلف یهاضعف و شدت با سالیخشک

 تواناادمی سااالیخشک شااود.محسااو  می بن وهااوایب 

 هاایبحران و کناد رکاود دچاار را کشور ایتوسعه هایبرنامه

امینای ) بورد پدیاد اقتصاادی و اجتمااعی سیاسای، ةگساترد

 بااروز ،(. در واقاا 160 ، ص.1393فسااخودی و میرزایاای، 

 وهواییب  اصلی هایمشخصه از سالیخشک و ببی هایبحران

 در سالیخشک پدیدة ۀمطالع که طوربید. بنمی شمار به ایران

 اغلاب هااییبحران چناین وقاوع اگرچاه دهد،می نشان ایران

 در ایمنطقاه هیچ کلی، طور به ،نیست کشورشمول ایلهثمس

 موقعیات برحساب و اسات نباوده امان در پدیده این از کشور

 . کندمی تجربه را مخر  پدیدة این تثثیرات خود طبیعی
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مطارح تواند باه دو شاکل ناپایدار از مناب  ب  می ةاستفاد

هااای ب  کااه بااه دلیاال دگرگااونی ذخااایر و جریان -1شااود: 

تغییر  ۀبه واسط -2 .کنددسترسی بن در فضا یا زمان تغییر می

شده با یک منبا ، باه دلیال تغییار در مطالبه برای مناف  تهیه

استانداردهای زندگی، تکنولوژی، سطوح جمعیتی و یاا رساوم 

یعای و انساانی اجتماعی. دسترسی به ب  از هار دو عامال طب

هوایی، رشد جمعیت کاه وپذیرد  از جمله تغییرات ب تثثیر می

مین ب  ثدهاد، بلاودگی کاه تاب  موجود را کاهش مای ۀسران

  بیش از حد از ذخاایر ةدهد، استفادقابل استفاده را کاهش می

از قبیل استفاده بیش از حد از ذخایر ب  زیرزمینای و عوامال 

  ثابت نیسات و باا رشاد جمعیات، تکنولوژیکی. تقاضا برای ب

یاباد ها افزایش میهای فرهنگی و تغییر اولویتتغییر در ارزش

یاباد و با  تغییار و اباداع تکنولاوژیکی افازایش یاا کااهش می

 (.573-574. ص، ص1998گلیک، )

ای صرفاً طبیعای و اقلیمای سالی پدیدهامروزه دیگر خشک

عوامال  ،سازوکارهای اقتصادی و اجتماعی و به عبارتینبوده و 

انساااانی در وقاااوع، گساااترش و اثرگاااذاری بن نقاااش و 

شدن عوامل ی یافته است. همراهاگستردهکنندگی بسیار یینتع

ای توساعه ةنسنجید گاهاقلیمی با اقدامات  مؤثرو سازوکارهای 

، یژه منااب  ببایوباهمناب  طبیعی  ةهای گستردیریتمدو سوء 

باع  شده است بسیاری از جوام  به جای مواجهه باا پدیاده و 

ه با بحاران یبان مقابلگربهدستسالی، طبیعی و خشک ةمخاطر

 وقوع، گسترش و فراوانی شدت، بر عالوه ببی باشند.انسانی کم

 اقلیمای حاالتی و از ویژگای سالیخشک شودباع  می چهبن

 بحاران جانس از پیامادهایی و کاارکرد ماهیت، و شده خارج

 عوامال و هاامحرک ابعااد، شادنساو افزوده یاک از بیاباد،

اقلیمایِ  و عوامال محیطای مجموعاه باه انساانی ةبرنادپیش

 گسترده تثثیرات دیگر سوی از ،یجهنت در و بوده بن پدیدبورندة

 و اقتصادی جوانب و در ابعاد محیط بر عالوه که است عمیقی و

 وقاوع مورد جغرافیاییِ یهاگستره و مناطق ةپیکر بر اجتماعی

 معنای به روستایی، خانوارهای پذیریبسیب گذارد.یمجای  بر

 دست از را شرایط نامطلو  با مقابله قدرت بن در که وضعیتی

 ،(گرسانگی) غذایی هایناامنی مانند هاییچالش با و دهندمی

 بهداشاتی و (انازوا و تاوانیکم) ، اجتمااعی( بیکااری) شاغلی

 باروز شاوند، زماانجسامانی مواجاه مای عفضا و بیمااری)

 و شرفی) یابدمی نمود بیشتر متوالی هایببیکم و سالیخشک

 .(131، ص. 1389 زرافشانی،

 سالی(پیامدهای ناپایداری منابع آب )خشک. 2. 3
ناپایااداری مناااب  ب  پیاماادهای محیطاای، اقتصااادی و 

ثیر بار محایط زیسات ثتا ر پای دارد.اجتماعی خاص خود را د

، ص. 2009گومز و ریساگو، جانوری و گیاهی از نظر محیطی )

ثیرات ثکشاورزی، تا ۀوری زمین و افزایش هزین(، کاهش بهره5

سیاسی اجتمااع -امنیت غذایی و پایداری اقتصادی نامناسب بر

ر پیامدهای اجتماعی از از نظر اقتصادی و فقر و مهاجرت و سای

 باشادپیامدهای ناپایداری منااب  ب  در بخاش کشااورزی مای

 (. 416-418. ص، ص2010فروزان و کرمی، )

سالی )ناپایداری خشک اقتصادی بارزترین بثار ی،کل طور به

 شاکل به کشاورزی تولید به خسارت در توانیم را مناب  ب (

 قیمات افازایش و میازان کااهش افت کیفیت، و مقدار کاهش

تولید  هایهزینه افزایش و کشاورزان دربمد کاهش غذایی، مواد

 ،هاادام تعاداد کااهش و دامای تولیادات به خسارت زندگی، و

 ۀتوسع سطح و دربمدهای مالیاتی کاهش زمین، قیمت کاهش

 کارد. کااهش مالحظاه توریسم صنعت به خسارت و اقتصادی

 شادنخالی و تخریاب ناپایداری، مرات ، و کیفیت یزیحاصلخ

 و شورشادن، تلخای زایی،یاباانب و ییزداجنگل شکل به مناب 

 ،هاابن ساطح کااهش بر عالوه زیرزمینی هایب  کیفیت افت

 و جاانوری و گیااهی هایتناوع گوناه و وحاش حیاات تهدید

 تار،مهم همه از شاید و هابلودگی انواع شدت و دامنه گسترش

 و ساکنه از پراکنده و کوچک روستاهای از بسیاری شدنخالی

 محیطای ناگوار عواقب جمله از اراضی کاربری تغییر یا تخریب

 نسااجیشاود )می محسو  هاسالیخشک بحرانی تداوم و بروز

 ناگوار پیامدهای نیز اجتماعی بعد (. در359 . ص.1380زواره، 

 که در نیست خانوارهایی از دسته بن متوجه فقط ،سالیخشک

 اعضاا از برخی یا همه معیشتی، و مالی مناب  دادندستاز پی

 کمترین با زندگی و کنندمهاجرت می شهرها ۀحاشی به ناچاربه

 بعادی معضالت و هاچالش با همراه را کیفیت و استاندارد حد

 ناچاربه یا دلیل ره به که نیز خانوارهایی گزینند  بلکهبن برمی

 ناامیادی، نظیار و روانای روحی تثثیرات با مانند،می روستا در

 و خاود ساالمتی تهدیاد و افساردگی عصابانیت، نااراحتی،

 نیاز اجتمااعی ساطح در و شد مواجه خواهند یشانهاخانواده

و  کشامکش باه را خاود جاای پیشاین، مناسابات و رواباط
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 ارزشمند هاییهسرما ،ترتیب ینه اب و داد خواهد هایییریدرگ

 رشد شهرگرایی، و شهرنشینی .دید خواهد بسیب نیز اجتماعی

و  گسترش شر ، ب  و غذایی مواد به روزافزون نیاز و جمعیت

 ترکیاب و دامنه گسترش و بالیندگی صنای ، ةفزایند بری ب 

 فشار و و غیراستاندارد رویهبی مصرف جو، گرمایش ها،بلودگی

 و منااب  تخریب ،هابن تضعیف و وخاکب  مناب  بر ازحدیشب

 و زایییاباانب و ییزداجنگال مانناد مختلفی در اشکال محیط

 ةبرناد عوامال پایش و هامحرک از قبیل، این از دیگری موارد

 یجه،نت در و طبیعی و جوی عوامل با تعامل در که است انسانی

 را هایسالخشک ،هابن بین ییافزاهمو  تشدید روند یریگشکل

های یاثرگاذار باا وقاوع، ةگساتر و شادت فراوانای، افازایش با

 بحاران سامت به و است کرده همراه ماندگارتری و دارتردامنه

-162. ص، ص1393امینی فسخودی و میرزایی، ) بردیم پیش

 تااثثیرات دسااته سااه بااه سااالیخشک تااثثیرات (.161

ساطح  رفتنپاایین هاا،ب  روان کااهش )مانناد محیطیزیست

 کیفیات کااهش و شاوری خاک، فرسایش زیرزمینی، هایب 

اقتصاادی  تاثثیرات جاز بن(، و گیااهی تناوع شادنکم ب ،

 افازایش دامی، و کشاورزی محصوالت قیمت افزایش چون)هم

 کااهش ب ، تثمین ۀهزین افزایش بهره،کم هایبرای وام تقاضا

 کااهش )مانند تثثیرات اجتماعی و بن( جز و غذایی مواد تولید

 تضاادهای افزایش تغذیه، سوء مشکالت بروز و بهداشت سطح

 کااربران باین درگیاری افزایش مدیریتی، و سیاسی، اجتماعی

( بن جاز و فقار، مهااجرت زنادگی، کیفیات کاهش ب ، مناب 

 (.9، ص. 2003گوپتا و گوپتا، است ) شده تقسیم

 و فیزیکای ایپدیاده صرفاً نباید را سالیبه هر حال، خشک

 از جامعاه بار بن تاثثیر گرفت  بلکه نظر در طبیعی ایواقعه یا

 اجتماااعی و محیطیزیساات هایپدیااده بااین تعاماال طریااق

 دشاومی مناتج ب  مناب  بر مردم نیازهای با اقتصادی مرتبط

 (.112-113، ص. 1389ینی و شریفی، حس ،رضایی)

 غیرمساتقیم و مساتقیم صورت دو به سالیخشک تثثیرات

 ساطح کااهش ناشای از هایدهاد  خساارتیم نشان را خود

 افات زراعای، هایفعالیت عملکرد و زراعی تولیدات زیرکشت،

 و موجاودی کاهش مناب ، این شدنو تهی تولید مناب  کیفیت

تولیادات(  و تعاداد )کااهشدامای  هایخساارت ب ، ساطح

 چناین تبا  باه .اسات سالیخشک مستقیم بثار از ییهامثال

 کشاورزی، در بخش اشتغال و دربمد کاهش و بیکاری تثثیراتی،

 ملای، ساطح در مالیااتی دربمادهای کاهش ها،یمتق افزایش

 ارضای، منااب  تخریاب و شدنواردات، رها به بیشتر وابستگی

 ۀتخلیا و یروساتا شاهر یهامهاجرت تشدید ها،کاربری تغییر

 و یریگشاکل و شاهری هاایبحران روستایی، هایگاهسکونت

 و اشاکال غیراساتاندارد و غیررسامی هایگاهسکونت گسترش

 بثاار قبیال، این از بسیاری موارد و هابن در زندگی کیفیتیب

 در کاه شاودمی هایی محساو یساالخشک غیرمساتقیم

  .پیونددیم وقوع به انبحر به نزدیک ییهابستانه

 کشدیم طول که زمانی مدت و گستره ماهیت، در تثمل با

 باروز یبررس مورد ۀدر جامع غیرمستقیمی و مستقیم تثثیرات

 و عاوار  کاه بن نخسات  است توجه درخور مطلب دو کند،

 ةپدیدبورناد عوامل و علل مجموعه با هایسالخشکپیامدهای 

 جریانی در دارند، باهم که اییهودوس و تنگاتنگ ۀرابط در هابن

ه شاوند. بایم دیگریاک تشدید و تقویت باع  برگشتی و رفت

 بثار و پیامدها و عوامل و علل یریتسوء مدیا  عدم ترتیب، ینا

 که در زندیم دامن منحوسی ۀچرخ یریگشکل به سالیخشک

 دیگر سوی در و «محیطی فقر» و تخریب ضعف، بن، سوی یک

 درگیر جوام  اجتماعی و های اقتصادییانبن لزوا و ضعف بن،

 کلیات «بهمنای اثار» مانناد ساازوکاری باا «اجتماعی فقر» و

 و نقاط سمت به را یگاهسکونت و اکوسیستمی نظام ۀپارچیک

 کاه دهدیمسوق  یریناپذبرگشت گاه و شکننده هاییتموقع

 ایان که بن دوم نامید. بحرانی وضعیت یا بحران را بن توانیم

 و انساان باین فقار تبادل ۀچرخ»را  بن توانیم که باطل دور

 پیاماد و ساالیخشک تاداوم و باروز البتاه )که نامید «محیط

 بن ةایجادکنناد دالیال از یکای فقاط ببای،از کم ناشی بحران

 مناطق روستایی در یژهوبه روستایی، مناطق در باشد(، تواندمی

 یریگشکل سازوکار از کشاورزی، بر مبتنی معیشت و اقتصاد با

 برخاوردار مناطق سایر و جوام  نسبت به یشتریب اثرگذاری و

 یهااحوزه ۀهما در بیشاتری پنهان و بشکار نمودهای و است

 باا دارد. محیطای مناب  و محیط و اجتماعی معیشتی، ساختار

 از در یکای ایاران قرارگارفتن و جغرافیاایی وضاعیت به توجه

 تارینمهم از یکای  ب کمباود جهاان، منااطق ترینخشاک

 و اسات رشاد اقتصاادی و توساعه روناد در موانا  و هاچالش

 امیدوارکننده چندان نیز وضعیت این ةبیند دورنمای متثسفانه

 یژهوباه ها،یساالخشک مکرر وقوع چنین موقعیتی، در نیست.

 شده اسات موجب بررسی مورد ۀمنطق در و اخیر هایسال در
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 و قبلی بگاهی با نباشد. نابشنا انکشاورز برای مذکور، ةپدید که

 و سااززمینه عوامال باارةمناسب در کنترلی اقدامات مجموعه

 باا و کرد کنترل و تعدیل را هاسالیخشک توانمی برنده،پیش

امینی فسخودی و پرداخت ) هابن با مواجه به مدیریت مناسب،

 . (160-163. ص، ص1393میرزایی، 

 های تحقیق. یافته4
رود، بیشاترین ینادهزا ۀوقوع ناپایداری مناب  ب  در حوضا

دست رودخانه )شرق اصفهان( باه یینپاخود را در بخش  تثثیر

 جا گذاشته است. این امر در بخش کشاورزی که اقتصاد منطقه

 ،باشااد، نمااود پیاادا کاارده اساات. از طرفااییممبتناای باار بن 

باشاد. سته به جریان رودخانه میاکوسیستم طبیعی منطقه واب

با وقاوع ناپایاداری منااب  ب  رودخاناه و نماود بن در بخاش 

شناسای تارین عنصار در نظاام اقتصاادی و بومکشاورزی، مهم

مطالعااه تحاات تااثثیر قاارار گرفتااه و پیاماادهای مااورد  ۀمنطقاا

اقتصادی، اجتماعی و محیطی خاص خود را باه دنباال داشاته 

)محیطای،  گانهساهاز ایان ابعااد است. در این بخش هر یاک 

 اقتصادی و اجتماعی( و پیامدهای مختلاف ناشای از ناپایاداری

شاده ماورد بررسای قارار های تعیینمناب  ب ، در قالب نمونه

گر نتاایج هاای هار شااخص نشاانگرفته است. میانگین پاسخ

 بزماون در معناداری سنجش جهت محاسبات پژوهش بوده که

t شده است. بررسی یانمونه تک مستقل 

%( باه  69گویان )بیشتر پاساخ 3شکلو  (4)جدول مطابق 

کاه باه دلیال درگیاری  اندمشغولشغل کشاورزی و دامداری 

ی بشنا خوببهتحقیق  ۀلثی با مسکشاورزب  و  ۀمستقیم با مقول

 بودند.
 

 های پژوهشتوزیع شغلی نمونه -4جدول 

 1395پژوهش،  هاییافته: خذثم
 درصد توزی  فراوانی شغل

 69 223 کشاورزی و دامداری

 5/11 37 کارمند یا کارگر کارخانه

 7/7 25 کارگر روزمزد

 7/3 12 خریدوفروش و کار بزاد

 6/4 15 رانندگی

 4/3 11 هاسایر شغل

 100 323 مجموع

 
 هشهای پژوتوزیع شغلی نمونه -3شکل 
 1395های پژوهش، خذ: یافتهثم

 

گویان به مشکالت وجود بحران ب ، همگی پاسخ ۀدر زمین

ری تغییر کارب سؤالناشی از بن پاسخ مثبت دادند. در پاسخ به 

%( به تغییر کااربری  5/97نفر ) 315سالی، پس از وقوع خشک

 اندداشتهسالی اعتقاد اخیر و پس از وقوع خشک ۀاراضی در ده

گویان، %( خالف این نظر را داشتند. از نظر پاساخ 5/2ر )نف 8و 

رهااکردن  صاورت بهبیشترین تغییر کاربری زمین در محدوده 

شدن باغ بوده و بخش کمی از این دگرگونی نیز زمین و خشک

 باشد.مختص تبدیل زمین زراعی به مسکونی می

 پیامدهای اقتصادی ناپایداری منابع آب. 1. 4
ر مسااتقیم باار ابعاااد اقتصااادی سااالی بااه طااوخشک

کاه  یناهای روستایی اثرگذار بوده است. با توجه به گاهسکونت

د زایناده رو ۀرودخانا ۀهای روستایی حاشایگاهسکونتاقتصاد 

 شدن ب  رودخاناه،باشد، کموابسته به رودخانه و کشاورزی می

ثیر گذاشاته ثن این منااطق تاابه طور مستقیم بر اقتصاد ساکن

رود زاینااده ۀبیشااتر مااردم در روسااتاهای حاشاای اساات. شااغل

ببی های مرتبط با بن بوده است  با وقوع کمکشاورزی و فعالیت

های اخیر، سطح زیرکشت کشااورزان کااهش رودخانه در سال

شدیدی پیدا کرده و فقط چناد مااه از ساال ب  رودخاناه باه 

گیرد. کاهش سطح زیر کشت زراعی، سطح کشاورزان تعلق می

بااه   ها را کااهش داده و بیکاااری را افازایش داده اساتدربماد

ن بهای وابسته به بلکه سایر شغل  که نه تنها کشاورزان طوری

ثیر ث( نیاز تحات تاغیارهونقل، خریدوفروش و )دامداری، حمل

دی چنین روندی، وضعیت اقتصاا ۀاند. با ادامببی قرار گرفتهکم

 ۀاماواهد شاد و ادن این روستاها به مراتب بدتر از این خاساکن

 کند.حیات را در این منطقه با مشکل مواجه می
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برای سنجش پیامدهای اقتصادی ناشی از ناپایداری منااب  

شاخص مورد بررسی قرار گرفتاه اسات.  27سالی( ب  )خشک

های اقتصادی ببی بر شاخصپاسخ مردم به اثرات کم ،در نتیجه

ه دست بمد. در ب 23/4ای لیکرت، میانگین در طیف پنج گزینه

در لیکارت  5/2ی باا میاانگین انموناهتاک  Tادامه با بزماون 

به دست بمد کاه بزماون فرضایه عادد  73/1اختالف میانگین 

باه ایان  باشاد و بزمون فرضیه معنادار می بمده دست بهصفر 

معنی کاه ناپایاداری منااب  ب  تاثثیر معنااداری در وضاعیت 

رود داشاته اسات ینادهزا ۀدست حوضان پایینااقتصادی ساکن

 (.5جدول )
 

 نتایج تحلیل آماری پیامدهای اقتصادی ناپایداری منابع آب کشاورزی -5جدول 

 1395های پژوهش، مثخذ: یافته

 t معناداری اختالف میانگین انحراف معیار میانگین تعداد شاخص تعداد نمونه

323 27 2399/4 35832/0 73988/1 000/0 267/87 
 

های اقتصاااادی پیامااادهای شااااخص تاااکتکبررسااای 

دهاد های ماورد بررسای نشاان میگاهسکونتسالی در خشک

های ببی را به ترتیب شااخصسالی یا کمبیشترین تثثیر خشک

کااهش »، «های دولتای مثال یاراناهاتکای خانوارها به کمک»

ده و بااه خااود اختصاااص دا« رواج بیکاااری»و « میاازان دربمااد

های اقتصاادی ببی کمترین تثثیر را به ترتیب روی شااخصکم

قیماات فااروش »، «بباایتغییاار نااوع محصااول در مقاباال کاام»

ه داشته است. با« قیمت زمین و باغ» و « محصوالت کشاورزی

اخیار  ۀین ترتیب وقوع ناپایداری مناب  ب  کشااورزی در دهاا

 ،ز طرفیباع  کاهش دربمد مردم و رواج بیکاری شده است و ا

ببای یری بار تغییار ناوع محصاول کشااورزی در مقابال کمتثث

ساالی، رغم وقاوع خشکگویان علایاز نظر پاسخ .نداشته است

قیمت فروش محصوالت کشاورزی و قیمت زمین و بااغ تغییار 

کمتاارین انحااراف معیااار در بعااد  .گیری نداشااته اسااتچشاام

هاای اتکا باه کماک»، «میزان دربمد»های اقتصادی را شاخص

  به خود اختصااص داده« کاهش قدرت خرید مردم»و « دولتی

القاول ها متفقگویان بر این شاخصبه این معنی که نظر پاسخ

تر اسات و بااالترین انحاراف از معیاار باه به میاانگین نزدیاک

تناوع »، «قیمات فاروش محصاوالت کشااورزی»های شاخص

دارد تعلاق  «بمادن دساتمزد کاارگریپایین»و « شغلی روستا

 .(6جدول )

 

 رودزاینده ةهای اقتصادی ناشی از پیامدهای ناپایداری منابع آب کشاورزی در حوضنتایج شاخص -6جدول 

 1395های پژوهش، مثخذ: یافته
 انحراف معیار میانگین شاخص اقتصادی انحراف معیار میانگین شاخص اقتصادی
 74/0 67/4 رواج بیکاری 56/0 69/4 میزان دربمد

 92/0 96/3 های غیرکشاورزیاشتغال در بخش 65/0 41/4 حجم سرمایه

 83/0 13/4 کار جایی ناخواسته محلجابه 82/0 17/4 دربمدهای متفرقه

 83/0 04/4 هاتغییر ناخواسته شغل 58/0 58/4 سطح زیرکشت کشاورزی

 94/0 79/3 مدن دستمزد کارگریپایین ب 77/0 41/4 گذاری در بخش کشاورزیسرمایه

 73/0 56/4 های بانکیمیزان بدهی 09/1 60/3 قیمت فروش محصوالت کشاورزی

 91/0 36/4 های تولید)کود، بذر، سم و...(قیمت نهاده 89/0 79/3 های تولیدعرضه و دسترسی به نهاده

 97/0 16/4 یاریرسانی و ببهزینۀ ب  74/0 50/4 .(تعداد دام )گاو، گوسفند، طیور و ..

 87/0 95/3 های دامیبیماری 72/0 39/4 گذاری در کشاورزیریسک سرمایه

 89/0 13/4 بفات گیاهان و محصوالت زراعی 70/0 43/4 گذاری کشاورزیانگیزة سرمایه

 62/0 60/4 گری در شهرهای شهری مثل کاربوری به شغلروی 02/1 94/3 تنوع شغلی روستا

 59/0 73/4 های دولتی مثل یارانهاتکای خانوارها به کمک 60/0 62/4 قدرت خرید مردم

 - 23/4 میانگین 73/0 51/4 فرصت اشتغال در بخش کشاورزی
 - - - 09/1 73/3 قیمت زمین و باغ

 - - - 27/1 51/3 ببیتغییر نوع محصول در مقابل کم
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 پیامدهای اجتماعی ناپایداری منابع آب .2. 4

داری مناب  ب  در بخاش کشااورزی، پیامادهای وقوع ناپای

اجتماعی گوناگونی را به طاور مساتقیم و غیرمساتقیم در پای 

سالی ناشی از داشته است. بیشترین پیامدهای اجتماعی خشک

باشااد. بثاار اقتصااادی، کاااهش دربمااد و افاازایش بیکاااری ماای

های اجتمااعی چاون افازایش فقار، مهااجرت، طاالق، شاخص

مخدر، باالرفتن سن ازدواج، فشاارهای روحای و اعتیاد به مواد 

از پیامدهایی است که کاهش ب  رودخانه در افازایش بن  غیره

بارای سانجش پیامادهای اجتمااعی وقاوع  ثر باوده اسات.ؤم

شااخص ماورد بررسای  31ساالی( ناپایداری مناب  ب  )خشک

ببای بار قرار گرفته است. میانگین پاساخ ماردم باه اثارات کم

 02/4ای لیکارت، گزیناهمااعی در طیاف پنجهای اجتشاخص

، 5/2ی باا میاناه انموناهتاک  Tبا بزماون  ،باشد. همننینمی

بزمون فرضایه  ۀبه دست بمد و با نتیج 52/1اختالف میانگین 

باشد  به این معنای کاه ناپایاداری عدد صفر بزمون معنادار می

سالی تثثیر معناداری در وضاعیت اجتمااعی مناب  ب  و خشک

 (.7جدول رود داشته است )زاینده ۀدست حوضن پایینانساک

 

 نتایج تحلیل آماری پیامدهای اجتماعی ناپایداری منابع آب کشاورزی -7جدول 

 1395های پژوهش، مثخذ: یافته

 t معناداری اختالف میانگین انحراف معیار میانگین تعداد شاخص تعداد نمونه

323 31 0229/4 44463/0 52287/1 000/0 555/61 

 

های مااورد گاهسااکونتهای اجتماااعی در بررساای شاااخص

ساالی بیشاترین تاثثیر را باه دهد کاه خشکبررسی نشان می

اساترس و فشاارهای »، «بدهی پولی ماردم»ترتیب بر افزایش 

داشته است. در مقابل، « افزایش فقر عمومی»و « روانی -روحی

سااالی تااثثیر کمتااری بااه ترتیااب روی از نظاار مااردم خشک

رویکارد »، «شرکت در مراسم مذهبی و مسااجد»های شاخص

سااطح بهداشاات و »و « باه تحصاایل و دانشااگاه میاان جوانااان

دهاد شاخص انحراف از معیاار نشاان میداشته است « سالمت

افاازایش فقاار »و « باادهی پااولی مااردم»هااای کااه در شاااخص

بوده و باالترین انحاراف  ترها به میانگین نزدیکپاسخ« عمومی

رویکارد باه »، «اشتیاق به ادامه کشاورزی»از معیار را شاخص 

« شرکت در مراسم مذهبی و مسااجد»و « تحصیل بین جوانان

ها از میاانگین به این معنای کاه پاساخ  به خود اختصاص داده

 .(8جدول )انحراف بیشتری دارد 
 

 رودزاینده ةهای اجتماعی ناشی از پیامدهای ناپایداری منابع آب کشاورزی در حوضشاخصنتایج  -8جدول 

 1395های پژوهش، مثخذ: یافته

 انحراف معیار میانگین شاخص اجتماعی انحراف معیار میانگین شاخص اجتماعی

 87/0 15/4 برامش خاطر افراد 01/1 84/3 نزاع و درگیری

 82/0 19/4 ندگیکیفیت ز 61/0 53/4 فقر عمومی

 93/0 49/3 سطح بهداشت و سالمت 71/0 28/4 مهاجرت

 89/0 82/3 سطح تغذیه 88/0 88/3 طالق

 06/1 21/3 شرکت در مراسم مذهبی و مساجد 78/0 06/4 ها و مریضیرواج بیماری

 80/0 09/4 میزان تفریح و گردش مردم 88/0 10/4 دزدی از باغات و مزارع

 90/0 00/4 وبمدهای محلی و خانوادگیرفت 87/0 99/3 جرم و بزهکاری

 85/0 77/3 مشارکت و فعالیت اجتماعی اهالی 82/0 21/4 اعتیاد به مواد مخدر

 93/0 81/3 کمک و همکاری میان مردم 71/0 50/4 باالرفتن سن ازدواج

 95/0 53/3 دیگرترها و به یکاحترام به بزرگ 59/0 52/4 گرفتنقر 

 08/1 46/3 نرویکرد به تحصیل و دانشگاه میان جوانا 54/0 66/4 لی مردمبدهی داشتن پو

 16/1 91/3 فعالیت کشاورزی ۀاشتیاق به ادام 91/0 21/4 درگیری مستقیم بر سر ب 

 - 02/4 میانگین 96/0 86/3 افزایش اختالفات محلی بین مردم
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 8ادامه جدول 
 انحراف معیار میانگین ماعیشاخص اجت انحراف معیار میانگین شاخص اجتماعی

    83/0 25/4 تمایل به ترک روستا )روستا گریزی(

    78/0 27/4 گرایش روستاییان به مشاغل کاذ 

    64/0 56/4 وانیر -استرس و فشارهای روحی

    93/0 66/3 کاهش باورها و عقاید مذهبی مردم

    91/0 68/3 های محلیتضعیف نهادها و تشکل

    97/0 06/4 تیبین مردم در توزی  تسهیالت دول نابرابری

 

به دلیل اهمیت شاخص مهاجرت و علال  در بعد اجتماعی،

 به طور جداگانه این شاخص مورد بررسی قرار گرفته است. بن،

بیشااترین مهاااجرت  ،دهاادبررساای ایاان شاااخص نشااان می

ساالی و خشک»مورد مطالعه به علات  ةگرفته از محدودصورت

بیکااری و نباود »و « دربمد کم بخش کشاورزی»، « کمبود ب

ناپایااداری مناااب  ب   ،در واقاا  .بااوده اساات« فرصاات اشااتغال

ن به نقاط دیگر اکشاورزی در منطقه در افزایش مهاجرت ساکن

 (.9جدول ثیر داشته است )ثت
 

 رودزاینده ةدست حوضایی بخش پایینهای روستگاهسکونتتحلیل نتایج علل مهاجرت در  -9جدول 

 1395، های پژوهشیافته ثخذ:م

های مهاجرتشاخص  میانگین 
انحراف 

 معیار

53/4 دربمد کم کشاورزی  88185/0  

49/4 بیکاری و نبود فرصت اشتغال  93041/0  

بودن خدمات رفاهیکمبود یا ناکافی  52/3  36115/1  

سالی و کمبود ب خشک  74/4  61221/0  

های شغلی بهتر در جاهای دیگرفرصت  52/3  30767/1  

25/3 فرصت زندگی )خدمات رفاهی( بهتر در جاهای دیگر  41385/1  

چشمی(الگوگرفتن از دیگران )چشم و هم  21/2  41574/1  

 

 پیامدهای محیطی ناپایداری منابع آب. 3. 4
ی محیطی فراوانثیرات زیستثناپایداری مناب  ب  رودخانه ت

 ۀرود به دنبال داشته است. اکوسیستم حوضزاینده ۀرا در حوض

باا خشاکی  .باشادرود وابساته باه جریاان رودخاناه میزاینده

های ویژه در قسمتهرودخانه، حیات گیاهی و جانوری حوضه، ب

شادن هام خاورده و بثااری چاون تلف دست حوضاه بارپایین

رفتن انواع درختاان و گیاهاان، افات ساطح ب  جانوران، ازبین

 یرزمینی، افزایش طوفان و ریزگرد، تغییر کیفیت ب  و خااکز

  و نشست زمین را در پی داشته است.

 13برای سنجش تاثثیرات محیطای ناپایاداری منااب  ب  

سالی بار روی شاخص استفاده شده است. باالترین تثثیر خشک

کاااهش »، «شاادن قناات، چاااه و چشامهخشک»های شااخص

باوده و « زیرزمینای ح ب افت سط»و « های سطحیمیزان ب 

سوزی در محیط افزایش بتش»های کمترین تثثیر روی شاخص

 .شاوددیاده می« کااهش گیاهاان دارویای»و  «طبیعی منطقه

ساوزی در محایط افازایش بتش»باالترین انحراف از معیاار را 

نشسات »و « افزایش گردوغبار و طوفان شن»، «طبیعی منطقه

های پاسااخ شاااخصداشااته و « خااوردن سااطح زمااینو ترک

« های سطحیکاهش ب »، «شدن قنات، چاه و چشمهخشک»

جدول )انحراف معیار کمتری دارد تر بوده و به میانگین نزدیک

10.) 
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 رودزاینده ةوضهای محیطی ناشی از پیامدهای ناپایداری منابع آب کشاورزی در حنتایج شاخص -10جدول 

 1395های پژوهش، مثخذ: یافته

 انحراف معیار میانگین شاخص محیطی

های سطحیکاهش میزان ب   74/4  76/0  

زیرزمینی( ها )افت سطح ب افزایش عمق ب  چاه  65/4  78/0  

شدن قنات، چاه و چشمهخشک  74/4  68/0  

43/4 کاهش مرات  )عدم رویش گیاهان مرتعی(  95/0  

های گیاهی منطقهگونهکاهش تنوع   38/4  06/1  

10/4 افزایش بفات گیاهی  05/1  

64/3 کاهش گیاهان دارویی  36/1  

وحش )حیوانات و جانوران( خسارت به حیات  13/4  15/1  

55/4 تغییر و بدشدن کیفیت ب   75/0  

شدن خاکتغییر و نامناسب  38/4  85/0  

65/4 افزایش گردوغبار و طوفان شن  18/1  

خوردن سطح زمینرکنشست و ت  13/4  15/1  

سوزی در محیط طبیعی منطقهافزایش بتش  69/2  39/1  

24/4 میانگین  - 

باشاد و می 24/4ساالی میانگین تاثثیرات محیطای خشک

 ،دهاد. باه عباارتیرا نشان می 72/1اختالف میانگین نیز عدد 

ناپایداری ب  رودخانه اثر مستقیم خود را بر کاهش منااب  ب  

از نظار ماردم باه  ،از طرفی .و زیرزمینی گذاشته استسطحی 

سالی تاثثیر کمتاری بار دلیل شرایط محیطی محدوده، خشک

سوزی در منطقه و کاهش گیاهاان دارویای داشاته اسات بتش

 (.11و  10جدول )

 

 حیطی ناپایداری منابع آب کشاورزینتایج تحلیل آماری پیامدهای م -11جدول 

 1395های پژوهش، مثخذ: یافته
 t معناداری اختالف میانگین انحراف معیار میانگین تعداد شاخص تعداد نمونه

323 13 2467/4 54614/0 72667/1 000/0 821/56 
 

 هاپیامدهای ناپایداری منابع آب در دهستان. 4. 4
به تفکیک دهساتان را سالی پیامدهای خشک (12) جدول

دهد. براساس یمکه هر دهستان حکم یک طبقه دارد، نمایش 

ساالی ها از نظر میزان تاثثیر خشکنتایج پژوهش بین دهستان

 ۀها منطقین معنا که دهستانه اتفاوت معناداری وجود ندارد  ب

ابعااد سالی در مورد مطالعه تحت تثثیر پیامدهای منفی خشک

تفاوت انادکی کاه باین  ،حال ینا بااند. مختلف بن قرار گرفته

صاورت ینه اباهای مختلف بیان شاده یان در دهستانگوپاسخ

گویان در بعد محیطای بیشاترین تاثثیر را از است: از نظر پاسخ

( و کمتارین 45/4ناپایداری مناب  ب  دهستان جی )میاانگین 

( مشااهده 54/3گین نسبت تاثثیر در دهساتان رودشات )میاان

های اقتصادی تفاوت کمتر است و در صشود. در مورد شاخمی

ها به نسبت تقریباً یکساانی باه بثاار اقتصاادی تمامی دهستان

اناد. در بعاد اجتمااعی، دهساتان خشکی رودخانه معتقاد بوده

( بیشترین و رودشت با میانگین 21/4برابن شمالی با میانگین )

بااه نساابت از ناپایااداری مناااب  ب   ( کمتاارین تااثثیر را54/3)

 اند.رودخانه داشته
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 پیامدهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی ناپایداری منابع آب به تفکیک دهستان -12جدول 

 1395های پژوهش، مثخذ: یافته

 t انحراف معیار میانگین تعداد نمونه شاخص دهستان

 جی

 995/29 34/0 31/4 32 اقتصادی

 761/15 54/0 99/3 32 اجتماعی

 793/26 41/0 45/4 32 محیطی

 کرارج

 745/29 33/0 22/4 32 اقتصادی

15/4 32 اجتماعی  54/0  241/17  

12/4 32 محیطی  47/0  514/19  

 برابن شمالی

 654/36 35/0 20/4 56 اقتصادی

 195/26 40/0 91/3 56 اجتماعی

 129/32 42/0 31/4 56 محیطی

 برابن جنوبی

 904/31 34/0 23/4 39 اقتصادی

 508/32 33/0 21/4 39 اجتماعی

 729/36 33/0 43/4 39 محیطی

رودشت 

 شرقی

 151/25 40/0 22/4 35 اقتصادی

 829/20 41/0 95/3 35 اجتماعی

 159/24 44/0 30/4 35 محیطی

 گاوخونی

 957/25 40/0 13/4 40 اقتصادی

 275/17 54/0 98/3 40 اجتماعی

 341/15 65/0 08/4 40 محیطی

 امامزاده

 672/46 35/0 32/4 81 اقتصادی

 933/41 34/0 07/4 81 اجتماعی

 057/23 64/0 14/4 81 محیطی

 رودشت

 729/15 31/0 24/4 8 اقتصادی

 602/6 44/0 54/3 8 اجتماعی

 979/3 64/0 40/3 8 محیطی

 

 گیری. بحث و نتیجه5
و پیامادهای ببی همیشه خساارات سالی یا کموقوع خشک

فراوانی را به همراه داشته  یمحیطاقتصادی، اجتماعی و زیست

رود باه علات تغییارات اقلیمای و ببریز زاینده ۀاست. در حوض

 1380-1385های افاازایش برداشاات از مناااب  بباای، از سااال

 کاه طوری بهناپایداری مناب  ب  در بخش کشاورزی بغاز شد  

منبا  اصالی ب  کشااورزی و  عناوان باهرود، زایناده ۀرودخان

ای های حوضه خشاک شاده و باه رودخاناهگاهسکونتاقتصاد 

متغیر تنها چند ماه از سال جاری  طور بهفصلی تبدیل شد که 

باشد. باا وقاوع ناپایاداری منااب  ب  در بخاش کشااورزی، می

و  گرفتاه قارارمحیط طبیعای و انساانی منطقاه تحات تاثثیر 

های گاهساکونتاجتمااعی در پیامدهای محیطی، اقتصاادی و 

کااه  انسااانی محاادوده ایجاااد شااده اساات. بااا توجااه بااه ایاان

ویژه روساتاها( مبتنای بار اقتصااد های منطقاه )باهگاهسکونت

کشاورزی و وابسته به رودخاناه هساتند، خشاکی رودخاناه در 

های مختلف ابعااد محیطای و انساانی تثثیرگاذار باوده شاخص

هار یاک از ابعااد در طیاف هاای تحلیل شاخص ۀاست. بر پای

تایی، میانگین مجموع پیامدهای محیطای ناشای از پنج لیکرت

و در بعاد  23/4، در بعاد اقتصاادی 24/4ناپایداری منااب  ب  

به دسات بماده اسات. بررسای عامال  02/4اجتماعی نیز عدد 

بر مهاجرت ماردم از را سالی ثیر مستقیم خشکثت زمهاجرت نی

ر بعاد محیطای، خشاکی رودخاناه . دنشان داده استروستاها 

 ۀهای سطحی، خشاکی چااه و قناوات و کلیاباع  کاهش ب 
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هاای زیرزمینای، مناب  ببی وابسته به رودخانه، افت ساطح ب 

های گیاااهی و جااانوری منطقااه، تغییاار و کاااهش تنااوع گونااه

و ریزگارد و  گردوغباروخاک، افزایش شدن کیفیت ب نامناسب

شده است. در بعد اقتصادی، خوردن سطح زمین نشست و ترک

گویان موجب کاهش ناپایداری مناب  ب  کشاورزی از نظر پاسخ

دربمااد و حجاام ساارمایه، سااطح زیاار کشاات کشاااورزی و 

گذاری در کشااااورزی، کااااهش ریساااک در بخاااش یهسااارما

کشاورزی، کاهش تعداد دام و در کل کاهش دربمدهای مرتبط 

ی، تغییاار رواج بیکااار ،بااا بخااش کشاااورزی شااده و از طرفاای

بوری بااه یروهای بااانکی، یبااده، افاازایش هاشااغل ۀناخواساات

ی شهری مثل کارگری در شهر و اتکای هرچاه بیشاتر هاشغل

ی دولتی مثل یارانه را در پی داشاته اسات. از هاکمکمردم به 

نظار اجتمااعی، ناپایااداری منااب  ب  در بخاش کشاااورزی در 

رفتن سان های افازایش فقار عماومی، مهااجرت، بااالشاخص

گرفتن، تمایل به ترک روستا، گرایش روساتاییان ازدواج، قر 

به مشااغل کااذ ، افازایش اساترس و فشاارهای روحای و از 

کاهش کیفیت زندگی و براماش خااطر ماردم، کااهش  ،طرفی

ی خانوادگی، کمک و همیاری باین وبمدهارفتمیزان تفریح و 

باوده  ثرماؤفعالیات کشااورزی  ۀمردم و کاهش اشتیاق به ادام

 است.

، براساس مطالعات میادانی پاژوهش )مشااهده، مجموع در

مورد مطالعه وابسته باه  ۀ(، اقتصاد منطقنامهپرسشمصاحبه و 

رود بوده و با خشاکی جریاان دائمای رودخاناه زاینده ۀرودخان

های گاهساکونتتمامی ابعااد محیطای، اقتصاادی و اجتمااعی 

مان  مهمای ر گرفته و رودخانه تحت تثثیر قرا ۀروستایی حاشی

در  روستایی منطقه ماورد مطالعاه شاده اسات. ۀدر برابر توسع

ساالی را های دیگاری کاه پیامادهای خشکمقایسه با پژوهش

گر شادت اند، نتاایج ایان تحقیاق نشاانمورد بررسی قرار داده

اثاارات منفاای بثااار محیطاای، اقتصااادی و اجتماااعی ناشاای از 

مطالعاه دارد. دلیال  ةمحدودناپایداری مناب  ب  کشاورزی در 

تواند ناشی از وابساتگی اقتصااد روساتاییان حوضاه باه بن می

های بن در ساال ةبااروقاوع یک ،فعالیت کشاورزی و همننین

های ب  شناسی و سفرهاخیر اشاره کرد. با توجه به سازند زمین

ب  زیرزمینای  ةمورد مطالعاه، کیفیات سافر ۀزیرزمینی حوض

رود زایناده ۀدسات حوضاپایین ةحادودعمیق معمیق و نیماه

 ةجهت کشاورزی مناسب نبوده و تنها منب  ببای قابال اساتفاد

هاای زیرزمینای ساطحی محدوده، عالوه بار ب  رودخاناه، ب 

است که بن هم وابسته به ب  رودخاناه باوده و کمای پاس از 

 شود.  خشکی رودخانه، خشک می

تای کااهش در راسا هاییهای پژوهش، پیشنهادبراساس یافته

یاداری ناپایداری مناب  ب  در حوضه و یا کاهش اثرات ناشی از ناپا

 د:شومورد مطالعه ارائه می ةمناب  ب  کشاورزی در محدود

 بهبود وضعیت آبی حوضه (الف
 عدم صدور هرگونه تخصیص و بارگذاری جدید بر رودخانه  

 منااب  ب  حوضاه باه جاای  ۀپارچاصل مدیریت یک یاحیا

  انیمدیریت است

 های جبران کمبود مناب  ب  حوضه با تکمیل و اجرای طرح

  تثمین و انتقال ب  مصو 

 رود و جلاوگیری دهی نقاط برداشت ب  زایندهاجرای طرح سامان

  رویه و بدون مجوز در نقاط مختلف حوضههای بیاز برداشت

 های مختلف مصرفیسازی مصارف ب  در حوضه در بخشبهینه. 

 سالی در محدودهناشی از خشککاهش اثرات  (ب
 مندسازی روساتاییانتنوع اشتغال و اقتصاد روستایی و توان 

  های موجود در منطقهبراساس فرفیت

 کشاااورزی و بیکاااری باارای کشاااورزان  ۀپیگیااری بیماا

 .سالیدیده از خشکخسارت

 تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر برگرفته از رسالۀ دکتاری ساعید صاالحیان 

ه رافیای انسانی، دانشکده علاوم زماین، دانشاگابادی، گروه جغ

حت حمایت مرکاز مطالعاات راهباردی و ت شهید بهشتی است
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