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Figure (1). The mechanism of stimulus, pressure, state, effect, reaction in relation to water stress
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،041-061 ،)4(01 ،پیاپی ،41پاییز 0131

شاپا8111-4647:

سجاسیقیداری ،حمدالله؛ صادقلو ،طاهره؛ حسینی کهنوج ،سیدرضا؛ویزدانیمرویلنگرودی،خدیجه(.)7931تحلیل

تنشهایاجتماعیناشیازکمبودآبدربینکشاورزانروستایی.فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی،)4(71،

.749-761

نویسندگان/دسترسیبهمتنکاملمقالهبراساسقوانینکریتیوکامانز

آزاداست.

)

تحلیل تنشهای اجتماعی ناشی از کمبود آب
در بین کشاورزان روستایی
حمدالله سجاسی قیداری ،1طاهره صادقلو ،2سیدرضا حسینیکهنوج ،3خدیجه یزادانی مروی لنگرودی
دریافت3101/90/31 :

4

پذیرش3101/91/31 :

چکیده

کشاورزیمهمترینفعالیتاقتصادیروستاییاناستوبیشترینسهممصرر آب،مربروببرهایرنب رش

هرایجردیازجملرهتنشهرایسیاسری،

میباشد.کمبودآبدراینب شمیتواندموجر برروزبحرران
هابرهویژهروسرتاییانکشراورزشرود.باتوجرهبره
اقتصادی،اجتماعیوزیستمحیطیو...درزندگیانسان 
رشتهایبودناینموضوع،هد ازاینمقالهتحلیلتنشهایاجتماعیناشیازکمبرودآببرین
اهمیتمیان 

کاررفته،توصیفیرتحلیلیاسرت.ابرزاراصرلیبررای


باشد.روشبه

جاممی
کشاورزانروستاییدهستانمیان
جمعآوریدادهها،روشکتاب انهای،اسرنادیومیردانیاسرتوازپرسشرنامهاسرتفادهشردهاسرت.بررای
وجهترتبهبندیروستاهایمروردنرر
هایحاصلازتنشاجتماعی،ازنرمافزار

پردازشوتحلیلداده
یلتنشهایاجتمراعیناشریازکمبرودآب

ازنرمافزارپرومیتهاستفادهشدهاست.بهمنروربررسیمتغیرتحل
ب
تکنمونهایاستفادهشد.باتوجهبهاینکرهحردبرا ()7/7363و
باتوجهبهنرمالبودنشاخصهاازآزمون  

ب
حدپایین()1/9813شاخصهامثبتبودهومیانگینجامعهدراینشاخصها،بیشترازمقدارموردآزمرون
میباشد،نتایجگویایایناستکهشاخصهایمذکوردرروستاهایموردبررسیدروضرعیتمتوسرررو
بهبا قرارگرفتهاست.جهتبررسیارتباببیندومتغیرخشکسالیوتنشاجتماعیازضری همبسرتگی
دسرتآمرد.ایرنمقردارنشرانمیدهردکرهبرابرا رفتن

پیرسوناستفادهشدکهمقداراینعدد( 1/933
)به
یابد.نتایجحاصلازنرمافزارپرومیترهنیرزنشران

معضالتآبی،بههمانمیزانتنشهایاجتماعیافزایشمی
وجودآمرده،روسرتاهایامغرانوکالترهمرویدارایبیشرترینمیرزانجریران


لحاظتنشاجتماعیبره

داد،به
خالصمیباشد.
کلیدواژهها :کمبودآب،تنشاجتماعی،خشکسالی،جوامعروستایی.
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

برنامهریزی روستایی،دانشکدهادبیات وعلومانسانی،دانشگاه فردوسی،مشهد،ایران(نویسندهمسئول) .
.1استادیارجغرافیاو 


برنامهریزیروستایی،دانشکده ادبیاتوعلومانسانی ،دانشگاهفردوسی،مشهد،ایران .
.2استادیارجغرافیاو 


برنامهریزی روستایی،دانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهفردوسی،مشهد،ایران .
.3دانشجوی دکتری،جغرافیاو 


برنامهریزی روستایی،دانشکدهادبیات وعلومانسانی،دانشگاه فردوسی،مشهد،ایران .
.4دانشجوی کارشناسی ارشد،جغرافیاو 



مقدمه

آبوتنشاجتماعیچهنسبتیبایکدیگردارندوآیابینایندورابطهمعنراداریوجروددارد 
آبباطبیعتاولیهانسان(زیستی)وتنشاجتماعیباطبیعتثانویه(اجتماعی)مرتبراست.
ب
ب
ب
اجتماعی)میتواندرابطهعلریداشرتهوبرریکردیگر

آیااینتقدموتأخرزیستگونه(زیستیر
تأثیرگذارباشند (مرادیطادی.)18،7936،اینهاازجملهسؤا تاولیهایاستکهمبنای
رشتهایدرحروزهترنشاجتمراعیناشریازکمبرودآبراشرکل
ایمیان 

فکریمسئلهمطالعه
میدهد.چراکهآبعاملاصلیحیاتوآبرادانیبرودهوکمبرودآنمریتوانردموجر برروز

بحرانهایجدیدرزندگیانسانهاشرود(حاف نیراونیکب رت.)44،7917،حجرمتمرام
ً
ٔ
هایکرهزمین،رقمینسبتازیادودرحدود7/411/111کیلومترمکع ت مینزدهشده
آب
هرادردریاهراواقیانوسهرامتمرکرزشردهوحردود


درصردازایرنآب
استکهمتجاوزاز31
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درصدبهصورتیخوی چالهادرمناطققطبیتجمعیافتهاست.بااینوجود،تنهاحردود

8
ٔ
ایاستفادهمستقیمدراختیارانسران
یکدرصدازآبموجوددرجهانبهصورتآبشیرینبر

قرارداردکهب شعمدهایازاینیکدرصددراعماقزمینقرراردارد(بابرایی.)14،7916،
رینجهرانمیباشرد(بروور.)871،8111،ایرن

اینارقامبیانگرمحردودیتمنرابعآبشری
محدودیتمنابعآبیدرکنارافزایشجمعیرتجهراندرسرالهرایاخیررسرب شرکلگیری
ٔ
تلفشدهاستکهدربرخیازمواقعنتیجهآنایجراد
رقابتهایآبیبینکشورهاوجوامعم

تنشهایم تلفسیاسی،اقتصادی،اجتماعیومحیطیمیباشد.زیراافزایشجمعیت،نیاز

بهآبشرب،تغییراتاقلیمیوگرمشدنکر ٔهزمینوبهتبعآنخشکسرررالیوآلودگیآبدر
رهرایخشرکونیمهخشرک

هابهخصرو ب شکشاورزیکشو
سالهایاخیر،تمامب ش 

جهررانراباچالشهایعمدهایدرجهتتأمینآبروبررهروساختهاست.درکشررورمررانیررز
کمبودآب،تبعاتزیسرررتمحیطی،اجتماعی،سیاسیواقتصادیبسررریاریبههمراهداشتهو
سالمتعمومیراتهدیدمیکند .

ٔ
محدودکننده
محدودیتمنابعآبواستفادهنامطلوبوﻏیراقتصادیازآن،ازعواملاصلی
ً
ٔ
توسرعهکشاورزیوافزایشتولیداتﻏذاییبهشرمارمریآیرد(خروارزمی،
توسعه،م صوصا

).ازآنجاکهکشراورزیمهمتررینفعالیرتاقتصرادی

دهقانیتفتی،مشعلوودادی7،7931،

روستاییاناستونیزبیشترینسهممصر آبمربوببهاینب رشاسرت،رشردروزافرزون

تقاضایآبدرشرایرخا اقلیمی،بهخصو درب شکشاورزی،روستاهایکشوررادر
ٔ
محیطی

هایسیاسی،اقتصادی،اجتمراعیوزیسرت

دنبالآنتنش
آستانهبحرانشدیدآبیوبه
ٍ
).درجریاناینتنشها

و...قراردادهاست(صالحنیا،فالحی،انصاریوداوری31،7916،
بهمرورت ری محیرزیستوعدمتعادلاکوسیستمهاتشدیدشدهودرنهایتخساراتمالی
توسعهیافتگیروستاهارادرپیخواهدداشت(حاف نیراونیکب رت،
وجانیوهمچنینعدم 

 .)43،7917
تحقیقاتاولیهنشانمیدهدکهتأثیراتاجتماعیناشیازکمبودآبدرنرواحیروسرتایی

(تحتتأثیراثراتاقلیمیواقتصادیو)...برهدلیلوابسرتگیاقتصرادروسرتابرهکشراورزی،
هایشناخته ٔ
شدهناشیازبحران

شدیدتراست(مقصودیکهن.)1،7939،لذادرکنارچالش

هایاجتماعییکریازعمردهترینچرالشهرا

آبدرمناطقروستاییوبینکشاورزان،چالش
می باشد.بنابراینباتوجهبهفراگیربودنخشکسالیوبحرانآبدرکشرور،توجرهبرهابعرادو

اثراتاجتماعیآنمیتوانددرمدیریتوکنترلفضایاجتمراعیکشرورمرؤثرباشرد.اسرتان
خراسانرضوی،بهخصو قسمتشرقیآن،کهشهرستانتربتجامنیزدرآنجراقرراردارد،
جزومناطقخشکونیمهخشکایراناست.دراینمنطقهخشک،یکیازمشرکالتاصرلی

ٔ
افزونبهاینمایهحیاتی،هررروزحرادترو
مردمکمآبیبودهاست.مسئلهکمبودآبونیازروز

شود.باتوجهبهتعدادزیاددهستانهاوبهتبعآنروستاهایاینشهرستانوازآنجا

عینی 
ترمی

کهاقتصاداکثرروستاهاوابستهبهآباست(هرچندروستاییانمنراطقخشرکونیمهخشرک

ابتکارهاییبرایدستیابیبهآببهکاربردهاند)،امروزهرشدروزافزونجمعیتوافزایشتقاضا
برایآب،مشکلکمبودآبرادرنواحیروسرتاییایرنشهرسرتانگسرترشدادهودرنتیجره،
سب بروزمشکالتاجتمراعیازقبیرلبیکراری،درگیرریبررسررتصراح آب،مهراجرت
هایاجتماعیبسیاریشدهاسرت.درایرنزمینرهمیتروانبره

بیرویه،ت لیهروستاهاوتنش

درگیریها،نزاعهاواختالفاتبرسرحقابهبینتعدادیازکشاورزاندربرخریازروسرتاهای

هایبینروستاهایرونج،سمرقاوهوخرمآباد


طوریکهدرگیری

جاماشارهکرد.به

دهستانمیان
لترروجهریازاهالیایرنروستاهرا
یشردنتعردادقابر 
(بینسالهای17و)18منجربهزخمر 

شرردهوموضوعبهشورایحررلاخررتال ،شررورایتررأمین،دادگرراهو...نﻴزﻛشﻴدهشدهاست

دآبوترأثیرآندردرگیریهرا،نزاعهراو

(نوریثانی.)4-3،7937،موضروعفقرربرهﻛمبرو
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تحلیل تنشهای
اجتماعی ناشی از ...

ودنمیشود؛چرراﻛرهاینعامرلدربرخریمرواردسرب شردهترابرخریاز

اختالفاتمحد
سکونتگاههایروستاییدرگیردربحرانآبررالبتهبهمدتطو نیرربهتدریجودرگذرزمانبا
کاهشمحسوسجمعیتمواجهشوند(مقصودیکهن.)7،7939،برایناسراس،ایرنمقالره

بهدنبالمطالعهوتحلیلتأثیرکمبودآببرایجادتنشدرروابراجتماعیویافتنپاس یبرای
توانددرایجادتنشهایاجتماعی

اینمهممیباشدکهکمبودآبوخشکسالیتاچهمیزانمی

مؤثرباشدوبیشترینتنشاجتماعیشکلگرفتهناشیازکمبودآبدربینکشاورزانروستایی

رشتهایپیامدهایمنفریناشریازکمبرودآب
کداماست سعیبرآناستتابارویکردمیان 
تحلیلشدهوراهکارهاییبرایکاهشمعضالتوتنشهایاجتماعیناشیازآنارائهگردد .


 .1پیشینه پژوهش

دررابطهبابحرانآبوخشکسالیموضوعاتمشابهتاکنونمطالعراتمتعرددیانجرامشرده
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هامیتوانبهمواردزیراشارهکرد :
استکهازجملهآن 

آبوتنشهایاجتماعیسیاسی؛مرورد

نیاونیکب ت()7917درپژوهشیباعنوان«

حاف 
کمبودوکاهشتدریجیمنرابعآبازیکسروورشردجمعیرتاز

مطالعه،گناباد»بیانداشتند؛
طر دیگرسب شدهتاسهمسرانههرفردساکندرمنطقهبهشدتکمورقابتبرسرتصاح 
منابعآببیشترشود؛کهاینموضروع،احتمرالبرخروردافرراد،گروههراومراکرزجمعیتریرابرا
مریکننرد؛تحلیرلبحران
فرجزادهاصلوبیگمحسینی()7913بیان 
یکدیگرافزایشدادهاست .
آبدشتنیشررابورنتررایجمطالعرراتنشررانداد؛ﻛمبودآبوعدممدﻳرﻳتصررحیحمنابعآب
آنمیگرررددو
عخشکسررالیهاباعﺚتشدﻳد 

قابلدسررترس،بحرانآبیرااﻳجادمیﻛندﻛهوقو

زیستمحیطی،اجتماعیواقتصادیاست.خوارزمیوهمکاران(،)7931

دارایابعادم تلف
ٔ
درپژوهشیباعنوان«بررسیبحرانآبدرایررانازمنرررشراخصهایتوسرعهپایردار»عنروان
باتوجهبهثابتبودنمنابعآبیکشوروافرزایشجمعیرتو،...درصرورتعردمات را 

میکنند؛

دتقاضایآبوبهدنبالآن،تشدیدشررایر

سیاستهایمناس درمدیریتمنابعآبکشور،رش

نامطلوبمنابعآبیکشوردورازانترارنیست.فصیحرادمندیوهمکاران()7931درپژوهشری
میکنندکرهمهمتررینآثرار
تحتعنوان«بررسیاثرات،پیامدهاوزیانهایخشکسالی»عنوان 
اقتصادیمردممیباشد،اثرگرذار

خشکسالیبررویمنابعطبیعیوکشاورزیکهمهمترینمنبع


است.عالوهبرآن،پیامدهایدیگریمانندبیکارشدنافرادکشاورز،افزایشهزینههایتولیرد،از
هایزیسرتمحیطی،از

بینرفتنزمینهایکشاورزی،مهاجرتمردم،افزایشبیماریوآلودگی

بینرفتنفرصتهایشغلی،نبودتوریست،افزایششغلهایکا بو...راشراملمیشرودکره

)درمقالرهای

بایدبهفکرراهکارهایمناس برایمدیریتوکنترلآنبرود.نروریثرانی(7937
بیانمیکندکه

تنشهایاجتماعی»
تحتعنوان«استفادهبهینهازمنابعآبونقشآندرﻛاهش 
آبسفرههای

براساساطالعاتدریافتی،برخیتأثیراتناشیازبحرانآبدرباعﺚافتسطح
تآبادیها،تبدﻳلاراضیآبیبهدﻳم،ﻛاهشدرآمد

زیرزمینی،خشﻚشدنآبچاه،چشمهوقنا
اجتمراعیمریشرود.

تنشهراوآسری های
ﻛشاورزانوﻛاهشرفاهوامنیتاجتماعیوافزاﻳش 
ٔ
اهکراراسرتفادهبهینرهازمنرابعآبریدر
تیموری()7934دربررسیخودباعنوان«بحرانآبور
مصار کشاورزی،خانگیوصنعتی»نشانداد،تاقبلازانقرالب،کشرورایررانبرهلحاظآبری
ترینسبتبهامروزداشتهاستوبهد یلیم تلفازجمله؛افزایشجمعیرت،

وضعیتمناس 
شیوههاینامناس کشتونوعکشاورزیورشدصنایعمرتبرباآببهتدریجدرآسرتانهبحرران

ٔ
هایاستفادهبهینهاز
قرارگرفتهاستواگرتدابیرجدیبرایکنترلاینوضعیتات ا نشودوراه
ٔ
آبدرسهحیطهکشاورزی،صنعتومصار خانگیبهمردمآموزشدادهنشودکشوربابحران
شدیدمواجهمیشود .

اولویتبندیراهکارهایمقابلرهبررابحررران

کشکولیوهمکاراندرمقالهخودباعنوان«
میکنندکهاصالح
سرویکردجامعهشناسیدرراسررتایتوسررعهپاﻳرردار»عنوان 

آببرراسرا
هایقیمتگذاری،کنترلمالکیتودرآمدسر ٔ
انهخانوارها،پرتکرارترینگزینهدرمقابله


سیستم
ٔ
یردار،ررفیتهرای

اسرتایتوسرعهپا
ترینعاملجامعهشرناختیدرر

بابحرانآباستومهم

فرهنگیوسبکزندگیاست.دیناروماریا)7331(1درپژوهشیباعنوان«جغرافیایسیاسری
ٔ
مریکننردکرهتوزیرعکراربریآبدر
ومشارکتیآب،مؤسسهرشداقتصرادیدهلری»عنروان 
ب شهایم تلفجهاننیزمساوینیستوبیشرتریندرصردمصرر آببرهکشراورزیو
سپسصنعتودرنهایتدرصدکمی(1درصد)بهمصار خرانگیوآبشررباختصرا 
دادهشدهاست.درمصار خانگیوآشامیدننیرزتمرامیمنراطقجهرانداراییرکسرطح
برخورداریازکیفیتآبنیستند.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
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آبمجتمرعوتنشهرایناشریازآن»نشران

یافتههایپژوهشبروور)8111(1براعنروان«
نمحردوداسرت.ایرنمحردودیتدرسرالهایاخیررسرب 

میدهد؛منرابعآبشریرینجهرا
گیریرقابتهایآبیبینکشورهاوجوامعم تلفشدهاستکهدربرخیازمواقعمنجرر


شکل

بهایجادتنشهایم تلفسیاسی،اقتصادی،اجتماعیومحیطیشدهاسرت.براروو)8113(2

درپژوهشخودباعنوان«بحرانجهانیآب«مدلدیرویس»،کنفررانسسرازمانملرلمتحرد»
باتوجهبهبررسیهایصورتگرفتره،درپریرشدفزاﻳندهجمعیرت،نیرازبهآب

میکند؛
عنوان 
سالمبرایشربوتولیداتﻛشاورزینیرزافرزایشیافترهاسرت.امروزهآب،ﻛا یگرانبهرایی
ءضررورتهایاساسی

وبهرهبرداریصحیحازآنجز
بمیشودﻛهشناساﻳیمنابعسالم 

محسو
است.منابعآبسطحیوﻏیررررسطحیاگربرررهطورصرررحیحمدﻳرﻳتنشوندموجررر برررروز
میشوندﻛهتبعاتاجتماعی،اقتصادیوسیاسیخواهدداشت.
بحرانهایآبی 

بریموهمکاران)8177(3درپژوهشخودباعنروان«تکنولرویینرانو،تصرفیهواسرتفاده
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هاوچالشهایدرحرالرهرور،بررایکشرورهایدرحالتوسرعه»


مجددازآبفعال،فرصت
آلودگیهاو

اربهشدتوابستهبهمردﻳرﻳتبهینهمنرابعآباست.
میکنندکهتوسعهپاﻳد 
عنوان 
پتانسرریلهایوابستهبهآب،تغییررراتاقلیمرری،تنزل

شتابفزاﻳندهبحرانمنابعآبی،افزاﻳش
كوقابلاسرتفادهرابامشرکل

اکوسیستمهاوپراﻛندگیمراکزجمعیتری،دسترسرریبررهآبپا

جدیمواجهساختهواثرشردﻳدیبررفراﻳنردتولیدوتأمینموادﻏذاییدارد.نترایجپرژوهش
کوجینگاوهمکاران)8174(4تحتعنوان«تجزیهوتحلیلعواملکمکبهمشکالتامنیتری
آبخانگی»نشاندادکهکمبودآبتنهاریشهدرمحدودیتاینمنابعندارد،بلکهعرواملیاز
قبیلافزایشجمعیرت،مهراجرت،نبرودفرهنریصرحیحمصرر ،تغییررکراربریاراضری،
سوءمدیریت،ناتوانینهادهایمسئولو...ازجملهمواردیاستکهبرکمبودآبتأثیرمستقیم


دارد.نتایجپژوهشلینتونوبودز)8174(5تحتعنوان«چرخهآب:تعریفوهماهنگییک
شیوهرابطهایدیالکتیکیبرایآب»نشانمیدهدکهتعیرینمناسر ترینراهﻜارهایمقابلهبا
بحرانآبدرجوامع،بسرریارحرررائزاهمیررتاسرررت.عررررواملیازقبیررلمهرررراجرت،رشررررد

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 



دیر راجتمرراعیوبهتبعآنافزاﻳشتقاضای
شهرنشررینیوتعررررددمصررر کنندگان،توسررعااقتصا 
هزینههایهنگفتبرایتوسعهتأسیساتآبوفاضرالبماهیتچندبعدی
مصر وتحمیل 
نمیدهدودرب شهایم تلفصنعتی،ﻛشاورزیوخانگیباعرﺚشرده
منرابعآبریرانشا 
ٔ
خطربحرانآبدوچندانشود.همانطورکهازبررسیپیشینهتحقیرقمیترواناسرتنبابکررد،
تحقیقاتومطالعاتمتعددیدرارتبراببراخشکسرالیوبحررانآبانجامشردهاسرتامرا
پژوهشومطالعاتبسیاراندکیبهر ٔ
ابطهبینکمبودآبوتنشهایاجتماعیناشیازکمبرود
آبراموردتحلیلقراردادهاست.درخصو تحلیلتنشهایاجتماعیناشیازکمبرودآب
ٔ
ٔ
رو،مقالرهحاضررترالش
درمنطقهموردبررسینیزهیچمطالعهایمشاهدهنشدهاست؛ازاین
داردتنشهایاجتماعیناشیازکمبرودآبرادربرینکشراورزانروسرتایی،مروردبررسریو

تحلیلقراردهد .


 .2مبانی نظری

قمیافترردکهبررهحرردپایینیاکمینهدامنهمجازآبسرانهنزدیک
بحرانکمبودآبزمانیاتفا 
شویم.آبسرانهموردنیررررازهرانساننیزازمجموعآبمصرفیبررررررایشرب،بهداشت،
دتقسیمبرکلجمعیتبرابر

میشودوبرایناساسکلآبموجو
صنعتوکشاورزیتشکیل 
دسرتمیآیرد(کاوسریوحیردری.)788،7937،براتوجرهبره

شاخصآبسراناهرنفربه
دولتهرادرترأمینآب
تدریجیبودنکاهشمنابعآبدرنواحیروستاییواقداماتمقطعی 

موردنیازروستاییان،بحرانآبدرحالحاضردربسریاریازمنراطقروسرتاییمبرتالبرهآن،
عنوانیکسانحهتلقیمیشودکهپایداریروستاهارادرمعرضخطرقررارمیدهرد.عردم

به
توجهبهاثراتتدریجیکمبودآبپیامدهاییازقبیل:کاهشبازدهیمحصو تکشاورزیو
وقفهدرانجامفعالیتهایعادیجامعهروستایی،درگیریبرسر

درنتیجهکمبودموادﻏذایی،
تصاح آبدرایننواحی،بیکاری،مهاجرتو...خواهدداشتکهاینتنشهاعالوهبراینکه
کیفیتزندگیروستاییراتحتتأثیرقرارمیدهدودرنهایتباعرﺚکراهشپایرداریجوامرع
تاییمیشودوجوامعجهتمقابلهبابحرانآبنیازمندبهکمکهرایخرارجیخواهنرد

روس
شد(کشکولیوهمکاران .)71،7934،
ازآنجاکهکشاورزیمهمترینفعالیتاقتصادیروستاییاناستونیزبیشترینسهممصر آب
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مربوببهب شکشاورزیمیباشرد،رشردروزافرزونتقاضرایآبدرشررایرخرا اقلیمری،
بهخصو درب شکشاورزی،روسرتاهایکشروررادرآسرتانهکمبرودشردیدآبوتنشهرای
سیاسی،اقتصادی،اجتماعیوزیستمحیطیو...قراردادهاست(صالحنیا،فالحی،انصاریو

داوری.)31،7916،درجریررانایررنتنشهررابررهمرورت ری ر محرریرزیسررتوعرردمتعادل
توسرعهیافتگیروسرتاهارا

شدیدمیگرددودرنهایت،خساراتمالیوجانیوعدم

اکوسیستمهات

هایمربوببهتنشهایناشی


).خسارت
درپیخواهدداشت(حاف نیاونیکب ت43،7917،
ازکمبودمنرابعآبدرنرواحیروسرتاییبهصرورتتردریجیودردرازمردتبرروزنمرودهودر

گوییبهموقع،بهایننروعازبحرران،عواقر برگشرتناپذیریرابرر


آمادگیوپاسخ

صورتعدم
ساختارجوامعبهخصو درروستاهایکشورهایدرحالتوسعهخواهردداشرت(نروریثرانی،

ٔ
دیگربراساسرویکردرهیافتتوسعهپایدار،آببهعنوانیﻚعاملفشرارو

عبارت
 7،7937
).به

ٔ
رهیافتتوسعهپایداروطبق
طوریکه،درقال


باشد.به
محركدرایجادناپایداریهایبعد 
یمی
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نرریهایکهتوسرهولمبرگوکارلسونمطرحشدهاستالگوینیرویمحرک،فشار،وضعیت،

وضرعیتواکرنشاسرتکرهآیانرس

ازچرارچوبفشرار 
رر

اثر،واکنشیکالگویگسرترشیافته

ٔ
پذیرفتهاست.شکلشماره(،)7پنجوجهو
محیرزیستاروپاودفترآماراروپاییدرسال7331

ارتباطاتآنهارابهتصویرمیکشد.زیرامسئلهآبوتنشهایاجتمراعیناشریازآندرقالر 

تحلیلمیباشد .


الگوینیرویمحرک،فشار،وضعیت،اثروواکنشقابل


فشار



کمبودآبب










وضعیت
تغییرکیفیتوکمیت
آب

محرک

اثر
فعالیتهایانسانیو

عواملطبیعی

درگیری،بیکاریو
مهاجرت
تنشاجتماعی
واکنش

شکل شمارهٔ ( .)0چارچوب نیروی محرک ،فشار ،وضعیت ،اثر ،واکنش در ارتباط با تنش آبی
مأخذ :با اقتباس از جمعهپور0931 ،

بهطورکلیودرشرایرکنونی،محرکهایمتعددیسب شکلگیریبحرانوتنشآبریدر
توجهیازمناطقروستاییکشورهایخشکونیمهخشکجهانشدهاستکه


هایقابل
ب ش
ٔ
نآنبهویژهکشاورزانروسرتاییشردهاسرت.

نتیجهآنفشاربرمنابعآبتوسرمصر کنندگا
چنینشرایطیمنجربهشکلگیریوضعیتیمتفاوتدرکمیتوکیفیتمنابعآبیدرروسرتاها
گیریتنشهایم تلفاجتماعی(درگیری،مهاجرتو)...میباشد .


شدهودرنتیجهآنشکل
 .2-1آب و حیات اقتصادی روستاها

اقتصادروستاییعبارتاستازکلیهفعالیت هایفردیواجتمراعیکرهدرمحریرروسرتا
به منرورگذراندنزندگیوتأمینرفاهمادیروستاییانبهوقوعمی پیونردداقتصرادروسرتایی
شاخه ایازاقتصاداستکهبااقتصادکشراورزیوابسرتگیمتقابرلدارد(مهردوی،7911،
.) 763قسرمتاعرررمخرراکایررانبرراتوجررهبررهشررایرجغرافیررایی،درمنرراطقخشررکو
ً
نیمهخشکجهانقراردارد.درچنینمناطقیکهزندگیالزاما درارتباببراآبشرکلگرفته
است،وجودمنابعآب،کمیتوکیفیتونیزدائمییامروقتیبرودنآنهمروارهدرتشرکیل
اجتماعاتانسانینقشمهمیداشتهاست.بدیهیاستدرچنینفضاییبردونوجرودآب
کافیتشکیلجوامعروستایییاشرکل گیریاقتصرادمبتنریبررآبوبهرهبررداریاززمرین
ﻏیرممکناسرت(مهردوی)743،7317،؛زیررافعالیت هرایاقتصرادیﻏالر روسرتاها،
کشاورزیمیباشد.ﻛشاورزیبرهعنوانمشتریدائمیوبزرگآبدردنیرابیشرترینسررهم
مصرر رابرهخرروداختصا دادهاست .پیونردبرینآبوکشراورزیبرکسریپوشریده
نیست.آبدرواقعتیغدولبرهایﺍستﻛهگاهی برهعنروانیرکاسرتراتژیمطلروبب رش
ٔ
گاهیدرزمرهمحدودیتهایآنمحسوبمیشود.کمبودآبیکریﺍﺯهمرین
کشاورزیو
محدودیتهاﺍستﻛهاثراتزیانبارآنبرفعالیتهایکشاورزیموج ﻛاهشمحصولﻳا
خسارتهایﻛلیبرآنخوﺍهدشد.کشاورزیمهم ترینفعالیتاقتصادیروستاییاناست
ونیزبیشترینسهممصر آبمربوببهب شکشاورزیمیباشد.ازآنجاﻛهکمبودآبدر
هرمکانوزمانامکانبروزدارد(کشکولیوهمکاران،)71،7934،ضرورتبرنامهریزی

مناس درمقابلهباآنمیتواندازاثراتﺍﻳنپدﻳدﻩطبیعیﻛهنتیجرهآنفقرﻭﻛاهشﺍﻳمنی

ﻭبرره طورکلی،عرردمپایرردارینقررابروسررتاییﺍستجلرروگیرینماﻳد(آمررار،یگانررهمررردو
پورعیسی .)8،7913،
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 .2-2تنشهای اجتماعی ناشی از بحران آب در محیطهای روستایی

آبیکرریازعناصررراصررلیتوسررعهدرب شهررایم تلررفاجتمرراعی،سیاسرری،اقتصررادی،
محیطیو...میباشد.روندافزایشجمعیتونیازبهآببرایتأمینرفاهبشر،محدودیت


زیست
برداریبیرویهازمنرابعآبریوفقردان


خشک،بهره
منابعآببهخصو درمناطقخشکونیمه

چالشهایم تلفیرابهوجود

مدیریتصحیحسب شدهاستکمبودآببهتدریجبحرانهاو
بودنکاهشمنابعآبدرنواحیروستاییواقداماتمقطعریدولتهرا


آورد.باتوجهبهتدریجی
درتأمینآبموردنیازروستاییان،بحرانآبدرحالحاضردربسیاریازمناطقروسرتاییمبرتال
عنوانیکسانحهتلقیمیشود.عدمتوجهبرهاثرراتتردریجیآن،پیامردهاییازقبیرل


بهآن،به
کاهشبازدهیمحصو تکشاورزیوکمبودموادﻏذایی،وقفرهدرانجرامفعالیتهرایعرادی
ٔ
جامعهروستایی،درگیریبرسرتصاح آبدرایرننرواحی،بیکراری،مهراجرتو...خواهرد
داشت.اینتنشهاعالوهبراینکهکیفیتزندگیروستاییراتحتتأثیرقرارمیدهنرد،درنهایرت
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باعﺚکاهشپایداریجوامعروستاییمیشودوجوامعجهتمقابلهبرابحررانآبنیازمنردبره

کمکهایخارجیخواهندشد(کشکولیوهمکاران .)71،7934،

کمبودآبطیسالیاناخیربهخصو درنرواحیخشرککشرورپیامردهاینرامطلوبو

تأثیراتم ربیدرنواحیروستاییبهجاگذاشتهاست(احمدی.)7،7913،رشردروزافرزون
تقاضایآبدرنواحیروسرتایی،بهخصرو درب رشکشراورزی،روسرتاهایکشروررادر

ٔ
هایبسیاریازجملهتنشهایسیاسی،اقتصرادی،


دنبالآن،تنش
آستانهکمبودشدیدآبوبه
اجتماعیوزیستمحیطیو...قراردادهاست(صالحنیا،فالحی،انصراریوداوری،7916،

باشد.یکیازایرنتنشهرا


هایاجتماعیآنمی

ترینپیامدهایکمبودآب،تنش

).ازمهم
31
هایابهطورکامرل

افزایشتعدادخانوارهاییاستکهمتأثرازپدیدهکمبودآب،منابعدرآمدآن
گویحداقلمعیشتآنهاباشد.اینموضوعبرآیند


اینیستکهپاسخ

ازمیانرفتهیادراندازه
گستردهشرردنفقرررطبیعرریاسررت.درحقیقررت،فقرررطبیعرریکمبررودآبوکمبررودزمینهررای

شود.بههرحال،منرورآناسرت

حاصل یزاستوهمینموضوعباعﺚافزایشتعدادفقرامی
کهفقرطبیعی،عاملوسرمنشأبروزسایرجنبههایفقرنریرفقراجتماعیاست(مالشراهی،

).یکیدیگرازتنشها،درگیریهاییاستکرهتحرت

نیا،ومؤمنکه ا893،7937،


ناصحی
وجودمیآید.زمرانیکره

تأثیرکمبودآببینروستاییان،بهخصو بینکشاورزانروستاییبه


ٔ
آبروستاهابهاندازهآبیاریمزارعروستاییاننباشد،تنشبینکشراورزانافرزایشمییابردکره
یلجلوگیریازهرگونهبیعدالتیودسترسیهمهبهآب،بایدمدیریتشودتامشکالتبه

بهدل
حداقلبرسد(آمارویگانهمرد.)78،7913،یکیدیگرازپیامدهایاجتماعیکمبودآبرشد
بیکرراری،افرزایشمهاجرتهررایروسررتاییوت لیر ٔرهآبادیهررا،افرزایشافررادتحررتپوشررش
وامدادی،کاهشبهداشتوسالمتو...اسرت(همران).ایرنتنشهرا

سامانههایحمایتی

عالوهبراینکهکیفیتزندگیروستاییراتحتترأثیرقررارمیدهنرد،درنهایرتباعرﺚکراهش
پایداریجوامعروستاییمیشودوجوامعجهتمقابلهبابحررانآبنیازمنردبرهکمکهرای

خارجیخواهندشد(کشکولیوهمکراران.)71،7934،شرکلشرماره()8مردلمفهرومی
تنشهایاجتماعیناشیازکمبودآبرانشانمیدهد .



کمبودآب




تنشاقتصادی

تنشکالبدی



تنشاجتماعی

زیستمحیطی

تنشسیاسی
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تنشجمعیتی


تنشمعیشتی

تنشامنیتی

تنشبهداشتی

تنشعدالت

کرراهشجمعیررتتولیردکننردهروسررتا
بدلیلمهاجرت 
کررراهشانگیزیررررهماندگازیجمعیت 

کاهشدرآمدکشراورزاندرنتیجهکیفیرتوکمیرت
کشاورزی 
ضررعفبنیررهمرررالیکشاورزان

افررزایشدرگیریهررایسیاسی،خانوادگیو ...
رواجمشاﻏلکرا بوﻏیرکشاورزی

-تنشجسمیوروانی 

-افزایشفقرعمومی 
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رواجبیماریهایمرتبر

-

-عدمدسترسیبرابر 

باآب

شکل شماره ( .)1مدل مفهومی پژوهش
منبع:یافتههایپژوهش 7931،

 .3روش پژوهش

ٔ
توصیفیرتحلیلیوازنررهد ،کاربردیاست.اینمقالهبهدنبال

مقالهحاضرازنررروش،
سیتنشهایاجتماعیناشیازکمبودآببینکشاورزانروسرتاییدردهسرتانمیانجرام

برر
ٔ
مقتضیاتپژوهشازشیوهکتاب انرهایومیردانی
جهتجمعآوریاطالعاتبرحس

است.
بندیمؤلفههایموردنرر


گرفته،بهشاخص
استفادهشدهاستوبراساسبررسینرریصورت

پرداختهشدکهدرجدولشم ٔ
اره()7آمدهاست .


تحلیل تنشهای
اجتماعی ناشی از ...

جدول شماره ( .)0مؤلفهها و شاخصهای سنجش تنشهای اجتماعی ناشی از کمبود آب
مؤلفهها
تغییراتجمعیتی 
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شاخص
ٔ
.کاهشجمعیتتولیدکننردهروسرتاییبرهدلیلمهراجرت؛.8کراهشانگیرزهمانردگاری

7
جمعیررت؛.9خررروججمعیررتشرراﻏل(کشرراورزان)ازب ررشکشرراورزی؛.4بیکرراری؛.3
افزایشمهاجرت؛.6ازبینرفتنیکپارچگیاجتماعی؛.1کاهشروابرخانوادگی .

تضعیفامنیتورفاه
اجتماعی 

.7اف رزایشدرگیررریبررینمصررر کنندگان؛.8اف رزایشدرگیررریهررایسیاسرری؛.9اف رزایش
هایاجتماعی(علمری،رسرانههایگروهریو)...؛

درگیریهایمدیریتی؛.4افزایشدرگیری

.درگیریهایخانوادگی؛.6رواجمشاﻏلکا بوﻏیرکشاورزیتحتتأثیرفقرروبیکراری

3
(گرایشبهسمتقاچاقو)...؛.1نارضایتیعمومینسربتبرهب رشدولتری؛.1افرزایش
ٔ
هایحمایتی(کمیتهامداد)؛.1افزایشفقرعمرومیوکراهش

پوششسازمان

جمعیتتحت
امنیتورفاه؛.3کاهشتفریحاتواوقاتفراﻏت .


تغییروضعیت
بهداشتوسالمت 

.7تنشجسمیوروانی(اضطراب،عدمامنیت،بیکاریو)...؛.8رواجبیماریهایمرتبر
باکمبودآب(افزایشآلودگیهاوبیماریاسهال،افزایشمشرکالتتنفسریو)...؛.9سروء
تغذیه(افزایشقیمتموادﻏرذایی)؛.4کراهشسرطحبهداشرتوتغذیره؛.3کراهشتنروع
ﻏذایی؛.6کاهشامیدبهزندگی؛.1کاهشسطحاحساسخوشب تی .

کاهشعدالت
اجتماعیوافزایشفقر 

.7افزایشفقرعمومی(تحتتأثیرازبینرفتنمزارعودامها)؛.8عدمدسترسیبرابرافرراد
جامعهبهمنابعآبباکیفیتوکمیتمناس ؛.9افزایشسطحاحساسمحرومیت .

تضعیفاقتصادییا
معیشتی 

ٔ
.ضعفبنیره
.7کاهشدرآمدکشاورزانباکاهشکیفیتوکمیتمحصو تکشاورزی؛8
مالیکشاورزان؛.9افزایشهزینرههایآبیراری؛.4افرزایشخطررسررمایهگذاریدرب رش
ٔ
ایشهزینهتهی ٔهآبشرربوﻏرذابررای
کشاورزی؛.3کاهشتوانتولیدیکشاورزان؛.6افز
.کاهشتولیداتکشاورزیبهدلیلورشکستگیکشراورزان؛.1کمبروددرآمرد؛.3

دامها؛1

کاهشفرصتهایشغلی؛.71افزایشهزینههایزندگی 

منبع:یافتههایپژوهش،7931،بااستفادهازمنابعدردسترس 


 .3-1مراحل عملیاتی سازی پژوهش

ٔ
ابمنطقهموردمطالعهومش صکردن
لیاتیسازیمطالعه،اقدامبهانت
درگامبعدیبرایعم 
ٔ
ٔ
هرایشهرسرتانتربتجرام

آماریوجامعهنمونهگردید.میانجامنامیکریازدهسرتان
جامعه
است.ایندهستانازتوابعب شمرکزیشهرستانتربتجامدراستانخراسانرضویاست.
ً
تقریبادرتمامیروستاهایمنطقر ٔهموردمطالعرهدرآمرداﻏلر مرردمازفعالیتهرایزراعری،

ٔ
وخشکاست،مسئله
باﻏداریودامداریتأمینمیشود.ازآنجاکهایندهستاندارایاقلیمگرم

ٔ
افزونبهاینمایهحیاتیدرنواحیروستاییاینشهرستانهرروزحادترو
کمبودآبونیازروز

ترمیشود.باتوجهبهتعردادزیرادروسرتاهایایرنشهرسرتانوازآنجاکرهاقتصراداکثرر
عینی 

روستاهاوابستهبهآباست؛امروزهرشدروزافزونجمعیتوافزایشتقاضابرایآب،مشکل
کمبودآبرادرنواحیروستاییاینشهرستانگسترشدادهودرنتیجه،سب ایجادمشکالتی
بیرویه،ت ٔ
لیرهروسرتاهاوتنشهرای
ازقبیلبیکاری،درگیریبرسرتصاح آب،مهاجرت 
اجتماعیبسیاریشدهاست؛بهخصو کهارزشواعتبارآبدرمناطقخشکونیمهخشک

ٔ
اسراس،جامعرهنمونرهشرامل
جهانازدیگرنواحیبیشتراست(نوریثانی.)4،7937،بر 
این


خانوارهایساکندرٔ 78
نقطرهروسرتاییدردهسرتانمیانجراماسرتکرهاﻏلر برهفعالیرت
ٔ
نوعیبامسئلهکمبودآبنیزمواجههسرتند.جهرتتعیرینحجرم

کشاورزیمشغولبودهوبه
ٔ
ٔ
اساسمحاسبهخطای1درصداسرتفادهشردکره747نمونره
نمونهآماریازروشکوکرانوبر
گردیدوبااصالحوارتقاینمونههایزیر71بهحداقل71نمونهجهتافزایشقدرت

منت

یمدهینتایج،درمجموع734نفرکشاورزسرپرستخانوارموردپرسشگریقررارگرفتنرد.
تعم 
هاازروشنمونرهگیری


هاوتکمیلپرسشنامه
مطابقجدولشماره(،)8برایدستیابیبهنمونه
روستابهعنوانطبقات)بهرهگرفتهشد .

طبقهایوتناس (78
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جدول شماره ( .)1تعداد کل روستاهای موردمطالعه و نمونههای اختصاصیافته به هر یک از طبقات
شماره

نام روستا

جمعیت کل

تعداد خانوار کشاورز

تعداد نمونه اختصاصیافته

7

لنگر 

 133

 874

 71

8

جلیلآباد 


 648

 763

 71

9

محمودآبادعلیا 

 7873

 913

 79

4

اسماعیلآبادگرجی 


 113

 813

 71

3

کالتهمروی 

 7189

 841

 78

6

جیآباد 
حا 

 881

 63

71

1

محمودآبادسفلی 

 8189

 338

94

1

رضاآباد 

 733

 43

71

3

نیکپی 


 879

 37

71

 71

امغان 

 7983

 931

73

 77

رحیمآباد 


 314

 747

77

 78

شیخآباد 


 781

 81

71

 3743

 8914

 734

کل 

منبع:سایتمرکزآمار،سرشمارینفوسومسکن 7933،
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تحلیل تنشهای
اجتماعی ناشی از ...

آوریدادههاازطریقابزارپرسشنامهدرقال طیفلیکرتانجامشدهاست.جهرت


جمع
روایرریپرسشررنامهازنر ررات71نفرررازکارشناسررانصرراح امردرحر ٔ
روزهعلرروماجتمرراعی،
مردمشناسیوجغرافیایروستاییاستفادهشدهاست.همچنینبرایپایاییازضرری آلفرای

کرونباخاستفادهشدکرهایرنمقرداربررایشراخصتغییرراتجمعیتری(،)1/613شراخص
تضعیفامنیتورفراهاجتمراعی(،)1/183شراخصتغییرروضرعیتبهداشرتوسرالمت
(،)1/133شاخصکاهشعردالتاجتمراعیوافرزایشفقرر(،)1/173شراخصتضرعیف
)میباشرد.پرساز
اقتصادییامعیشتی()1/171وبررایکرلپرسشرنامهبرابرربرا( 1/193
ایومیدانی،بهتجزیرهوتحلیلدادههراپرداخترهشرد.بررای

بهدستآوردناطالعاتکتاب انه
تجزیررهوتحلیلاطالعرراتحاصررلازپرسشررنامه،ازاب رزارآمرراری

وجهررترتبهبنرردی

هایاجتماعیبهوجودآمردهبرراثرر


لحاظبرخورداریازتنش

جام،به

روستاهایدهستانمیان
کمبودآب،ازنرمافزارپرومیتهاستفادهشدهاست .
فصلنامه علمیـپژوهشی
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یافتهها

گویانبرهپرسرشنامه


درصدپاسخ
دستآمدهازپژوهشنشانمیدهد37/3


نتایجتوصیفیبه
تریندامنرهسرنیپاسرخگوبره

درصدآنهارازنانتشکیلدادهاند.بیش

مردبودهاندوتنها1/3
درصدازپاسخگویانبهپرسشنامهرا

پرسشنامهدرردهسنی41تا31سالقرارداشت17/7.
انرد؛وشرغلاصرلیوفرعریبیشرترآنهراکشراورزیاسرتکرهایرن

کشاورزانتشکیلداده
ٔ
نشان ٔ
ایناستکهتنوعشغلیدربینجامعهنمونهوجودنردارد.همرانطرورکرهانتررار
دهنده

ٔ
میرفتاکثرخانوارهایجامعهنمونه،ازنررسواددرحدابتداییهستندوافرادتحصیلکررده
درصداستکهالبتهاینمسئلهمیتوانددرضعفتوسعهکشراورزیو


دراینروستاهازیریک
درنهایت،درایجادتنشبینکشاورزانروستاییمؤثرباشد .
ٔ
ایبررسیوتحلیلتنشهایاجتماعیناشیازکمبودآب

جدولشماره(،)9میانگینرتبه
رانشانمیدهد.برایناساس،گویههایافزایشبیکاریوتغییرشرغلدراثررخشکسرالی،از
زیرمجموعه ٔ
ٔ
مؤلفهجمعیتی،گویههایافزایشافرادتحتپوششنهادهرایحمرایتیوکراهش
ٔ
اقتدراثرخشکسالی،اززیرمجموعه ٔ
ٔ
امنیتورفراه،گویرهترنش
مؤلفه
تفریحاتواوقاتفر
ٔ
ٔ
مؤلفره
خشکسرالی،اززیرمجموعره
جسمیوروانیمثلاضرطرابعردمامنیرتو...دراثرر

ایشاحساسمحرومیتدراثرخشکسالی،اززیرمجموعه ٔ
ٔ
ٔ
مؤلفه
بهداشتوسالمت،گویهافز
َ
اتکیفیوکمریمحصرو تدر
عدالتاجتماعیوفقر،گویههایکاهشدرآمددراثرتغییر

اثرخشکسالیوتأثیرورشکستگیدرکاهشتولیدمحصو ت،اززیرمجموعهمؤلفهوضعیت
دستآوردهاند .

اقتصادییامعیشتیبیشتریننمرهمیانگینرابه

جدول شماره ( .)9اولویتبندی شاخصهای تنشهای اجتماعی ناشی از بحران آب
عوامل

جمعیت 

امنیتورفاه 

بهداشتوسالمت 

عدالتاجتمراعیو
فقر 

گویه ها

میانگین رتبهای

انحراف از معیار

ضریب تغییرات

گرایشبهمهاجرتبهدلیلخشکسالی

 4/81

 1/444

1/71

تغییرشغلبهدلیلخشکسالی 


 4/94

 1/376

1/77

افزایشبیکاریبهدلیلخشکسالی

 4/91

 1/339

1/78

میزانمهاجرتازروستابهدلیلخشکسالی 

 4/73

 1/387

1/78

مراجعهبهدادگاهوشورایحلاختال 

 9/61

 1/341

1/73

کاهشتفریحاتواوقاتفراقت

 4/77

 1/177

1/71

ایجاداختال بینخویشاوندانوروستاییان 

 9/91

 1/199

1/88

ایجاداختال بینشوراودهیارانروستایی 

 9/91

 1/444

1/79

ایجاداختال بینخویشاوندان 

 9/33

 1/411

1/78

افزایشمشاﻏلکا ب 

 9/38

 1/861

1/16

عملکرددولتبرایجبرانخشکسالی 

 7/11

 1/379

1/81

افزایشافرادتحتپوششنهادهایحمایتی

 4/71

 1/348

 1/71

بیماریهایمرتبرباکمبودآبب


 8/11

 1/314

1/87

میزانسطحبهداشتعمومی

 8/47

 1/436

1/81

سوءتغذیه(کاهشموادﻏذاییو )...

 9/31

 1/984

1/11

تنشجسمیوروانی(اضطراب،عدمامنیتو )...

 4/13

 1/473

1 /7

افزایشفقرعمومی(ازبینرفتندامها،مزارعو)....

 9/38

 1/861

1/16

فرصتیکسانبرایدسترسیبهمنابعآب

 7/38

 1/379

1/81

افزایشاحساسمحرومیت
ب
تغییرکیفیوکمیمحصو تکشاورزینسبتبهگذشته

 4/99

 1/414

1 /7

 4/13

 1/831

1/11

کاهشدرآمددراثرتغییراتکیفیوکمیمحصو ت

 4/39

 1/317

1/77

افزایشهزینههایآبیارینسبتبهگذشته

 4/73

 1/967

1/11

صرفهبودنسرمایهگذاریدرب شکشاورزی


مقرونبه

 7/39

 1/391

1/93

وضرعیتاقتصرادی تأثیرخشکسالیدرکاهشتواناییتولیدمحصو تکشاورزیتوسرکشاورزان  9/16

 1/368

1/74

افزایشهزینههایآبوﻏذابرایدامها

 4/16

 1/899

1/13

تعدادکشاورزانورشکستهدراثرکمبودآبکشاورزی

 4/11

 1/911

 1/11

تأثیرورشکستگیدرکاهشتولیدمحصو ت

 4/77

 1/941

1/11

میزانتداوماشتغالدرب شکشاورزی

 8/43

 1/311

1/84

افزایشهزینههایزندگیدراثرکمبودآب

 9/31

 1/363

1/73

یامعیشتی 

منبع:یافتههایپژوهش 7931،
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هایاجتماعیناشیازکمبرودآب،براتوجرهبرهنرمرالبودن

برایبررسیمتغیرتحلیلتنش
دستآمدهدرسرطحتمرامی
ایاستفادهشدهاست.معناداریبه 

تک 
نمونه
شاخصها،ازآزمون  
شردهبررسریتنشهرایناشریاز


دهدومیانگینمحاسبه
شاخصهامقدار()1/117رانشانمی

)سرنجششردهکرهنشرانمیدهردمیرانگینواقعرینرررکرل

بحرانآببامیانگینفرضری(9
ب
همانطورکهدرجردولشرماره()4نشران
پاسخگویاناز9بزرگترودرحدمتوسربهبا ست .

دادهشدهاست،ایننتایجگویایایناستکهشاخصهایمذکوردرروستاهایموردبررسیدر
وضعیتمتوسرروبهبا قرارداشتهوبهنوعیتنشهایاجتماعیناشیازکمبودآبدرمنطقره،

ب
ازحدمتوسربا تراست .

جدول شماره ( .)4تحلیل تفاوت میانگین متغیرهای تنش آبی در بین کشاورزان روستاییان با آزمون تکنمونهای
متغیرها
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آمار آزمون

درجه آزادی

سطح معناداری

میانگین تفاوتها

تفاوت در سطح 39درصد فاصله اطمینان
پایینترین

باالترین

تضعیفوضیتاقتصادییامعیشت

48/66

714

 1/111

 1/64

1/67

 1/663

کاهشعدالتاجتماعیوافزایشفقر

76/33

714

 1/111

1/93

1/93

1/44

تغییروضعیتبهداشتوسالمت

73/93

714

 1/111

1/83

1/839

1/99

تضعیفامنیتورفاهاجتماعی

88/69

714

 1/111

1/41

1/49

1/37

تغییراتجمعیتی

96/91

714

 1/111

7/94

7/118

7/736


بهمنطورمش صساختنمیزانهمبستگیدومتغیرخشکسالی(متغیررمسرتقل)ومیرزان
تنشاجتماعی(متغیروابسته)،ازهمبستگیپیرسوناستفادهگردید(جدولشماره.)3نترایج
نشانمیدهدبیندومتغیرخشکسالیوتنشاجتماعیدرسطح33درصداطمینان،بامیرزان

،1/933همبستگیمستقیموجوددارد.اینمقدارگویایایرنمسرئلهاسرتکرهبرابرا رفتن
انتنشهایاجتماعیافزایشیافتهاست .

معضالتآبیبههمانمیز

جدول شماره ( .)9همبستگی بین متغیرهای معضالت بحران کمآبی و تنش اجتماعی ناشی از کمبود آب
تنشاجتماعی
بحرانآبی

همبستگیپیرسون

1/933

سطحمعناداری

1/117

باتوجهبهرابطهمعناداربینمتغیرمستقلووابسته،برایبررسیارتبابخطیبینازمتغیر
مستقلبامتغیروابستهازروشرگرسیوناسرتفادهشردهاسرت.درجردولشرماره()6مقردار
ً
استکهنشاندهندهارتبابنسبتاخوبیبینمتغیرهااست .

ضری ( )بینمتغیرها1/413

جدول شماره ( .)6خالصه مدل رگرسیون حاصل از نتایج تنشهای اجتماعی ناشی از کمبود آب
مدل

ضری رگرسیونی

ضری تعیینچندگانه

تعدیلیافته

خطایاستانداردبرآورد

7

1/413

1/896

1/743

1/99119


طبقمحاسباتجدول شماره() 1وباتوجهبرهمعنراداربرودنآزمرون() 613/8در
سطحخطایکوچکتراز1/13می تواننتیجهگرفتکهمدلرگرسیونیقابلتوجیهبودهو
مجموعهمؤلفه هایمتغیرمستقلبهنسبتمناسربیمی تواننردتغییرراتمتغیرروابسرتهرا
ٔ
دلیلکمبودآبدرمنطقهموردمطالعه،به طورکلیکشتدیم
تعیینکنند.بهاینمعنیکهبه
رایجنیستوتعدادقطعاتآبیبسیاربیشتراست.ازطر دیگر،به دلیلعدموجودآب
کافی برایب شکشاورزی،امکانافزایشسطحزیرکشتآبریمحصرو تبسریارکرم
ٔ
تدرمنطقه موردمطالعهنشانمیدهدکهبرای
است،درصدبا یکشتترکیبیمحصو
مقابلررهبرراخشکسررالی،محصررو تبه صررورتترکیبرریکشررتمی شرروندتررابرحس ر 
مقاومت شاندربرابرشرایرآب وهواییکمتردرمعرضنابو دیقررارگیرنرد.باتوجرهبره
میانگینسنیپاسخ گویانودرصدبا ییازپاسرخ گویانکرهسرطحتحصریالتپرایینی
دارنررد،می ترروانارهررارکررردکررهکمبررودآبتررأثیرمسررتقیمیدرمهرراجرتجوانررانو
تحصیلکرده هایروستاوعدماشتغالآناندرب شکشاورزیداشتهاست.ایرنمسرئله
ٔ
توسعه اینب شرابرهدنبالداشرته
میتواندبازد هیب شکشاورزیراکاهشدادهوعدم
باشد.ازسویدیگر،به دلیلکمبودآبدرمنطقه،امکانکشتبهصورتدیمبسیارکرم
استوبه دلیلعدمکفایتآببرایب شکشاورزیامکرانافرزایشسرطحزیررکشرت
وجودنداردیااینکهبسیارضعیفاستکهایرن مسرئلهکراهشمحصرول،فقررودیگرر
تنش هایاجتماعیبیشتررابهدنبالخواهدداشت .
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جدول شماره ( .)1مقدار ضریب در بین متغیر مستقل و وابسته
مجموع مربعات

مدل
7

میانگین

مقدار آماره

معناداری

درجه آزادی

رگرسیون

1/794

77

1/813

8/613

1/113

باقیمانده


71/719

39

1/713

مجموع

79/911

714

متغیروابسته:تنشاجتماعی



 .3-2رتبهبندی روستاها بهلحاظ تنشهای اجتماعی ناشی از مخاطره کمآبی

باتوجرهبرهنرررات78دهیرارازروسرتاهایمرروردمطالعره،برهتعیررینتوابرعبرترریووزنرری
شاخصهایموردمطالعهپرداختهشد(جدولشماره .)1


جدول شماره ( .)3جدول شناسایی توابع برتری معیار ترجیحی در مدل پرومیته
ردیف
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اهمیت معیار

تابع برتری

نام معیار

7

جمعیت

اهمیتبا 

عادی 

8

امنیتورفاه

اهمیتبا 

عادی 

9

بهداشتوسالمت

اهمیتبا 

عادی 

4

عدالتاجتماعیوفقر

اهمیتبا 

عادی 

3

وضعیتاقتصادییامعیشتی

اهمیتبا 

عادی 


گامهایاولتاسومدرنرمافزار


وماتریساولیهبرهصرورتجردول
میباشند .
) 

شماره()3ارائهشدهاستبهطوریکهتمامیمعیارهادارایاهمیتمثبت(


جدولشماره.3مقایسهگزینهبهمعیار 
سناریو

دهیار 0

دهیار 1

دهیار 9

دهیار 4

دهیار 9

دهیار 6

دهیار 1

دهیار 8

حدبا 

7

7

9

9

9

8

9

9

8

9

8

حدپایین 

دهیار  3دهیار  01دهیار 00

8

8

9

4

3

3

9

4

3

4

3

4

9

 7/6

8

 9/4

 9/6

4

 8/4

 9/4

4

9

4

 9/8

 8/6

 1/69

 1/43

 1/1

 1/69

 1/43

 1/43

 1/69

 1/69

 1/69

 1/13

 1/43













































میانگین 
انحرا 
 1/43
استاندارد 


شاخصها 
تغییرات
جمعیتی 
تضعیف
امنیت 

دهیار 01




















سناریو

دهیار 0

دهیار 1

وضعیت
سالمت 
کاهش
عدالت
اجتماعی 
تضعیف
اقتصادی 

دهیار 4

دهیار 9

دهیار 9







دهیار 1







دهیار 6

دهیار 8


دهیار  3دهیار  01دهیار 00


















دهیار 01











صورتجریانرتبهبندیمثبت1ویرا


بندیبه
درگامچهارموپنجم(جدولشماره 71
)رتبه

جریانرتبهبندیمنفی2نشاندادهشردهاسرت.برراسراسایرنتحلیرل،روسرتاهایامغرانو

لحاظتنشاجتماعیبرهوجودآمردهبرراثرر

کالتهمرویدارایبیشترینمیزانجریانخالصبه

شتهاند.بهاینمعنیکهبیشتریندرصدمهاجرتوبیکاریدراثر
کمبودآببینکشاورزانرادا 
خشکسالی،با تریندرصددرگیریبرسرمسائلآبمانندمراجعهبرهدادگراهوشرورایحرل
اختال و...درایندوروستابیشازدیگرروسرتاهایجامعر ٔهنمونرهاسرت.مطرابقجردول

گونهاستنبابکردکهروسرتایجلیلآبرادو


واناین
هایفوقمیت


)وبراساستحلیل
شماره(71
ٔ
لحاظتنشاجتماعیبهوجودآمدهبراثرکمبودآب

لنگردارایکمترینمیزانجریانخالصبه
بینکشاورزانراداشتهاند.بهاینمعنیکهکمترینمیزانبیکراری،درگیرری،مهراجرت،فقرر،
اند.برهعبارتی،ایرندو


هایاخیرداشرته

درسال
اختال خویشاوندیو...رادراثرکمبودآب
هایاجتماعیوضعمطلوبترینسبتبهسایرروستاهادارند .


لحاظدوریازتنش

روستابه
جدول شماره ( .)01رتبهبندی گزینهها بر اساس جریان خالص و ناخالص
نام روستا

جریان کلی

جریان مثبت

جریان منفی

امغان 

 1/4343

 1/6718

 1/7696

کالتهمروی 


 1/9171

 1/6718

 1/8964

رضاآباد 

 1/7693

 1/4781

 1/8343

اسماعیلآباد 


 1/7137

 1/4181

 1/9696

رحیمآباد 


 1/1964

 1/9171

 1/9433

محمودآبادسفلی 

 1/1964

 1/4718

 1/9171

محمودآبادعلیا 

 1/1718

 1/9171

 1/9696

نیکپی 


 1/111

 1/4718

 1/4718

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

.
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نام روستا

جریان کلی

جریان مثبت

جریان منفی

شیخآباد 


 -1/1718

 1/9171

 1/4111

حاجیآباد 


 -1/8181

 1/8718

 1/4313

جلیلآباد 


 -1/4964

 -1/7171

 1/6718

لنگر 

 -1/4181

 1/7696

 1/6964


برایافزایشکاراییروشپرومیتهبهکارگیریروش(تحلیلهندسیبرایکمکمتقابل )با
1

هابراساسپایههاینرمافزارپرومیتهبنرا


شدهاست.اینتحلیل

سازیویژهتوصیه

تکنیکمدل
شدهاستوتحلیلهایگرافیکیوتشریحیرابهآنمیافزاید.دراینروش،مجموعهگزینهها

رامیتوانبا نقطهدرفضای بعدیارایهکرد.باتوجهبهاینکهتعدادشاخصهابیشازدو
شاخصاستتصویرواضحازفضای بعدیﻏیرممکناست.بنابراینتحلیلترکی اصلی
هابهکاررود(مؤمنیوشرریفیسرلیم.)714،7937،برا
تواندشبیهتحلیلدوبعدیگزینه 


می
توجهبهشکل(،)9ضری آلفاوکیفیتاینتحقیقعدد33/1درصدراتشکیلمیدهردکره
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باشد؛بهعبارتی،هرچهمقداراینضری بهعددیرﻚنزدیرکترباشرد

درصدروبهبا ییمی
ٔ
هاییکمقیاساست.همانطورکهمش صاستضری 

اندهندههمسازیبیشترگویه
نش
ب
باشردوایرنموضروعنشراندهندههمبسرتگیدرونریبرین

دستآمدهدرحدبا می
پایاییبه 

متغیرهابرایسنجشمفاهیمموردنررمیباشد .

V

شیخ آباد
اسماعیلآباد

معیشت

خیم آباد

امغان
امنیت

جمعیت
بهداشت
U

کالته مروی

نیکپی

رضاآباد

لنگر

محمودآباد سفلی
عدالت

حاجیآباد

جلیلآباد

شکل شماره ( .)9بررسی توزیع معیارها و گزینهها در محور دکارتی

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

.

رتبهبندی نهایی گزینهها بر اساس تحلیل شبکه در نرم افزار ویژال پرومیته

1

ٔ
پردازیم.درشکلشماره(،)4
درشکلزیرباشبکهایازطریقگرههابهمقایسهگزینههامی
روستاهایامغانوکالته مرویکهبیشترینمقدارجریانمثبتدارنرددراولویرتاولقررار
دارندوروستاهایجلیل آبادولنگرباکمترینمقدارجریانمنفیمیباشنددراولویتهرای
بعدیهسرتند.برهایرنمعنریکرهروسرتاهایامغرانوکالتره مروینسربتبرهروسرتاهای
موردمطالعهدارایبا تریندرصدتنشبه لحاظعردالتاجتمراعی،جمعیتری،بهداشرتیو

معیشتیمیباشند؛درحالیکهروستاهایجلیل آبادولنگردرابعاد کررشرده،نسربتبره
سایرروستاهادروضعیتمطلوبیقراردارد.شکلگرافیکیالمراسرتبهبنردیروسرتاهای
موردمطالعهدردهستانمیانجامبه لحاظبرخورداریازشراخصهایتنشهرایاجتمراعی
ناشیازکمبودآببینکشاورزانروستاییموردنرررانشانمیدهد .
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شکل شماره ( .)4رتبهبندی نهایی گزینهها بر اساس تحلیل گرافیکی الماس
منبع:یافتههایپژوهش7931،

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

بحث و نتیجهگیری

ترینفعالیتهاوب شهایاقتصادیجهاناسرتکرهبراایجراداشرتغالو


کشاورزیازمهم
ٔ
درآمدکافیبرایروستاییاننقشمهمیدررسیدنبهتوسعهپایدارروستاییبرعهردهدارد.آب

انمهمترررﻳنومحدودﻛنندهترﻳننهادهتولیرردیدرروسررتاهادرعرصر ٔرهﻛشاورزیاﻳران

بهعنو
هههایگذشته،ﻛشورماباﻛمبوداﻳننعمتالهیمواجه
شناختهشرردهاست.متأسفانه،طید 
ورزی،بهوجود

شدهاستومشﻜالتعدﻳدهایبرایب شهایم تلف،ازجملهب شﻛشا
پدﻳدﻩایﺍستﻛهﺍﻏل ﺩﺭمرردتچندماﻩ،ویرراحترریبهصررورت
آوردهاسررت.بح ررانآب 
تدریجیوآرامدریکدورهچندسالهرخمیدهد.اینبحرانبادیگربالیرایطبیعریمتفراوت
اجتماعی،زیسرتمحیطی،

استوپیامدهایآنفقردرطبیعتنیستبلکهاثراتاقتصادی 
رر
فیزیکرریررکالبدیو...راهررمبررهدنبالدارد.ﺍﻳنپدﻳدﻩﻳﻜیازم رراطراتطبیعرریاسکررهدر
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قابلمشاهدﻩﺍستواثراتاجتماعیمانندمهاجرت،افرزایشدرگیریهرای
اقلیمهایم تلف 

ٔ
اجتماعیو...داشتهوکاهشکیفیتزندگیوتهدیدسالمتجامعهروستاییازدیگرراثررات

بح ررانآبدرمحر ٔ
ردودهفرروقاسررت.بنررابراین،اثراتناشرریازخشکسررالیبررویعوامل
طوریکرهدرصورتعدموجرود


تأثیرگرذاراسرتبه
اجتماعیواقتصادیموجوددرآنمنطقه
یﻳابد.مطالعررهو
اشررتغالﻛشاورزی،شغلهررایﻛا بودﻳگرمعضالتاجتمرراعیافزاﻳشم 
درمناطقروستایی،یکریازمهمتررینمسرائل

بررسیتنشهایاجتماعیناشیازکمبودآب

هایاینمقالهونتایجحاصلازمیانگینرتبهایدر

اجتماعیقابلپیگیریاست.براساسیافته
هایاجتماعیناشیازکمبودآب،گویرههایافرزایشبیکراریوتغییرر


بررسیوتحلیلتنش
شغل،افزایشافرادتحتپوششنهادهایحمایتیوکاهشتفریحاتواوقاتفراقرت،ترنش
جسمیوروانیمثلاضطرابعدمامنیتو،...افزایشاحساسمحرومیت،کاهشدرآمددر
اثرتغییراتکیفیوکمیمحصو توتأثیرورشکستگیدرکاهشتولیردمحصرو تدارای
منروربررسیمتغیرتحلیلتنشهایاجتماعیناشریازکمبرود


باشند.به
بیشترینضری می
نمونرهایاسرتفادهشرد.معنراداری
تک 
آب،باتوجهبهنرمرالبودنشراخصهراازآزمرونتری 

آمدهدرسطحتمامیشاخصهامقدار()1/117رانشانداد .

به 
دست
نتایجگویایایناستکهشاخصهایمذکوردرروسرتاهایمروردبررسریدروضرعیت
تماعینمرودعینیترریدرمنطقرهمروردمطالعره

متوسرروبهبا قراردارندولذاتنشهایاج


بهواسطهافزایشکمآبیبهخودگرفتهاست.جهتبررسیارتباببیندومتغیررخشکسرالیو
)بهدسرت
تنشاجتماعیازضری همبستگیپیرسوناستفادهشد.مقدارایرنعردد( 1/933
آمدکهنشانداددرطولزمانوباافزایشمعضالتآبیبههمرانمیرزانتنشهرایاجتمراعی
افزایشمییابد.همچنین،ضری خطیبدستآمدهبینمتغیرهایخشکسالیوکمبودآبو
میدهدکهارتبابتنگاتنگیبینمتغیرهایاندازهگیریشردهوجروددارد.
تنشاجتماعینشان 
بدینمعناکهدرمنطقهموردمطالعه،جهرتجلروگیریازآسری محصرو تزراعریدراثرر
شرودوکشراورزیبهصرورتترکیبریانجرام


محصولیاجتنرابمی

خشکسالی،ازکشتتک
شود.ازسویدیگربهدلیلکمبودآبدرمنطقه،امکانکشتبرهصرورتدیرمبسریارکرم


می
استوبهدلیلعدمکفایتآببرایب شکشاورزیامکانافزایشسطحزیررکشرتوجرود

کهایرنمسرئلهکراهشمحصرول،فقررودیگررتنشهرای

نداردیااینکهبسیارضعیفاست
دنبالدارد.درنهایت،بااستفادهازنتایجحاصلازنرمافرزارپرومیتره،رتبهبنردی

اجتماعیرابه
روستاهایموردمطالعهبهلحاظدارابودنتنشاجتماعیناشریازکمبرودآبدربریناهرالی

ندیمثبت)ویا(جریانرتبهبندیمنفری)نشرانداده

(جریانرتبهب

روستایمیانجامبهصورت

شد.براساساینتحلیل،روستاهایامغانوکالتهمرویدارایبیشترینمیزانجریانخالص

اند.برهعبارت

بهلحاظتنشاجتماعیبوجودآمدهبراثررکمبرودآببرینکشراورزانراداشرته
دیگر،بیشتریندرصدمهاجرتوبیکاریدراثرخشکسالی،با تریندرصددرگیرریبررسرر
مسائلآبمانندمراجعهبهدادگاهوشورایحلاختال و...درایندوروسرتابریشازدیگرر
ٔ
ایکهتوسرفرجزادهاصلو

روستاهایجامعهنمونهاست.بررسینتایجاینپژوهشبامطالعه
)انجامشدهبهنوعیهمگراییداردوهردوتحقیقبهایننتیجرهرسریدند

بیگمحسینی(7913

قابلدسترس،بحرانآبیرااﻳجادمی¬ﻛند.
کررهﻛمبودآبوعدممدﻳرﻳتصررحیحمنابعآب 
ً
بیشترمطالعاتانجامشدهدراینحوزه،عمدتانارربررچالشهرایناشریازکمبرودآبدر
مرکرزبررسریهای

عنوانچالشهایاجتماعیدرگرزارش


مناطقروستاییبودهوباآنچهکهبه
جمهوریآمردههمخروانینسربیوضرمنیدارد.ایرنگرزارشمهمتررین

استراتژیکریاست
چالشهایاجتماعیجامعهایراندرسرال7936رادرمرواردیهمچرونبحررانترأمینآب،

ٔ
بیکاری،ناامیدیدربارهآینده،کاهشبعردسررمایهاجتمراعیواعتمرادعمرومیوبیتفراوتی
اجتماعی،بحراناخالقعمومی،امنیتروانیواجتماعی،تضیعحقوقاساسیوشهروندی،
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کارکردهایاجتماعیفضایمجازی،مسائلسالمتروان،نزاعبررسررانتقرالآبدرداخرل
ایرانوباکشورهایهمسایه،فسرادوتقلر علمری،سوءمصرر مرواد،چالشهرایقرومی،
مناقشاتحقوقزنان،گسترشریسکپذیریجنسی،مسائلنسلی،تغییرترجیحاتمرردمدر

حوزهسالمت،برمالشدنمشکالتساختاریآموزشعالیبرایافکارعمرومیو...خالصره
ٔ
واسرطهکمبرودآبدربرینکشراورزان

هاازمواردیهستندکرهبه

کند.برخیازاینچالش

می
.بههمینجهتتالشبرای
روستاییمنطقهموردمطالعهشکلگرفتهودرحالگسترشمیباشد 

مدیریتبحرانکمبودآببه ٔ
شیوهترکیبینوینوبومیبارویکردهایاجتماعیمانندتغییرردر
الگویمصر ،تغییردرفرهنیاسرتفادهازآب،مشرارکتپذیریدرمردیریتمنرابعآبو...
بسیارضروریاست.برایناساسمیتوانپیشنهادهایزیراراارائهکرد :

تجدیدنرردرساختارمدیریتآبوتوانمندسازیسازمانمحیرزیستوجلوگیریاز

)7
فرهنیسازیمدیریتمصر آبدرمواجههبرابحررانکمآبریجهرت

تنشهایمحلی؛)8
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هایمحلریوزمینهسرازیمشرارکتکشراورزاندر


ایجادتعاونی
جلوگیریازنزاعمحلی؛)9
اجرایپرویههایآب یزداری؛)4توانمندسازیکشراورزانوجوامرعروسرتاییوآموزشهرای
آگاهیسرازیوفرراهمکرردن

زمجهتکاربردابزارکشاورزیدرمواجههبابحرانآبری؛)3
زیرساختهای زمدرخصو مسائلبهداشتعمومیدرجهتجلروگیریازبیماریهرای

ناشیازباکمبودآب(افزایشآلودگیهاوبیماریاسهال،افزایشمشکالتتنفسیو .)...


منابع
خشکسرالیدرکشراورزی.همااش منطقاهای بحااان آب و

احمدی،بهشرته ( .)7913بررسریپیامردهای
خشکسالی،رشت،اردیبهشت،دانشگاهآزاداسالمیواحدرشت.
اجتماعیخشکسالیبرروستاهایب ش

).بررسیپیامدهایاقتصادیر

آمار،تیمور؛ویگانهفرد،زهرا(7913

خمامشهرستانرشت.هماش ملی توسعه روستاشی،دانشگاهآزاداسالمیرشت،دانشگاهگیالن.
بابایی،حمید(.)7916مجموعه متون آشناشی با مفاهیم کشاورزی.خبرگزاریایسنا.
تیموری،رضا(.)7934بحرانآبوراهکاراسرتفادهبهینرهازمنرابعآبریدرمصرار کشراورزی،خرانگیو
صنعتی.اولین کنگاه سالیانه جهان و بحاان اناژی،شیراز،موسسرهعرالیعلروموفنراوریحکریمعرفری
شیراز.
جمعهپور،محمود(.)7938بانامهرشزی محیطی و پاشداری شهای و منطقهای (اصول ،روشها و شااخ های

محیطی پاشداری سازمین)(چاپاول).تهران:انتشاراتسمت.
سیاسری،مطالعرهیمروردی:

).آبوتنشهرایاجتماعی ر

نیا،محمدرضا؛ونیکب ت،مهدی(7917

حاف 
گناباد.فصلنامه تحقیقات جغاافیاشی.49-68،)8-9(71،
خوارزمی،عباس؛دهقانیتفتی،احمدرضرا؛مشرعل،محمرود؛وودادی،ایرجاللره(.)7931/19/3بررسری

بحرانآبدرایرانازمنررشراخصهایتوسرعهپایردار.اولاین همااش ملای راههادهاای دساتیابی باه
کشاورزی پاشدار،،دانشگاهپیامنوراستانخوزستان.
خیررری،شررقایق؛وطهرران،فرهرراد(.)7911مرردیریتبحررانخشکسررالیوپیامرردهایاجتمرراعیناشرریاز
خشکسالی.نخستین گادهماشی و هماش ملی بارسی دستاوردهای پژوهشگاان علوم زمین اشاان،تهران،

دانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانشمال.
صالحنیا،نرگس؛فالحی،محمدعلی؛انصاری،حسین؛وداوری،کرامران(.)7916بررسریتعرفرههرایآب
شربشهریوترأثیرآنبررالگرویمصرر آبمشرترکان،مطالعرهمروردیشرهرنیشرابور.مجلاه آب و
فاضالب.31-33،)9(71،
فرجزادهاصل،منوچهر؛وبیگمحسینی،آمنه(.)7916تحلﻴلبحرانآبدشتنﻴشابور.فصلنامه مدرس علوم
انسانی.873-891،39،
فصیحرادمندی،جواد؛استادباقر،روحالله؛بهراریطهرانری،مهررداد؛واحمردی،سررو ( .)7931بررسری
خشکسررالی.اولااین هماااش ملاای ماادشاش بح ااان ،اشمناای ،بهداش ا ،

زیانهررای
اثررات،پیامرردهاو 
محیطزشس و توسعه پاشدار،دانشگاهآزاداسالمیپیشوا.
).بررسینقشرسانههایملیدرکنترلبحرانآبتهراندر

کاوسی،اسماعیل؛وحیدریروچی،مینو(7937
سال.7911مجلهیمطالعات رسانهای.771-798،)71(1،
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حسن؛وقانعکیاکالیه،معصرومه(.)7934اولویرتبنديراهﻜارهاي

تورج؛قانعکیاکالیه،

کشکولی،کریم؛دانا،
مقابلرهبرابحررانآببرراسراسرویکردجامعررهشناسررﻲدرراسررتايتوسررعهپاﻳررداربرررااسرررتفاده از
فرایندتجزﻳهوتحلﻴلسلسلهمراتبﻲ.فصلنامه راههاد اجتماعﻲ فاهنگﻲ.1-19،)73(4،
سیاسیشردنآب.فصالنامه مطالعاات

).آبوسیاست:نگراهیبرهفراینرد
مرادیطادی،محمدرضا( 7936

میانرشتهای در علوم انسانی.17-31،)4(3،
).پیامردهایخشکسرالیدر

مالشاهی،ﻏالمعباس؛وناصحینیا،مقرداد؛ومرومنکه را،منصرور(7937

روستاهاوراهکارهایکاهشاثراتآن.مجموعه مقاالت سومین همااش ملای مقابلاه باا بیاباانزاشای و
توسعهی پاشدار تاآلبهای کوشای اشاان،اراک،دانشگاهآزاداسالمیبیرجند.
مومنی،منصور؛وشریفیسلیم،علیرضا(.)7931مدلها و نام افزارهای تصمیم گیای چند شاخصه.تهرران:
انتشاراتمؤلفین.
مهدوی،مسعود(.)7911مقدمهای با جغاافیاای روساتاشی اشااان (جلرداول:شرناختمسرائلجغرافیرایی
روستاها).تهران:سمت.
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نوریثانی،علی(.)7937استفادهبهﻴنهازمنابعآبونقشآندرﻛاهشتنشهایاجتماعﻲباتاکیدبرانتقال
شرقدریاچهیارومیه.


ای،مطالعهموردی:انتقالآبرودخانهارسبهمناطقشرقوشمال
آببینحوضه
هماش ملی انتقال آب بین حوضهای ،چال ها و فاص ها،شهرکرد.

