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Figure (1). The mechanism of stimulus, pressure, state, effect, reaction in relation to water stress 
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 مقدمه
آبوتنشاجتماعیچهنسبتیبایکدیگردارندوآیابینایندورابطهمعنراداریوجروددارد 
آبباطبیعتاولیهانسان)زیستی(وتنشاجتماعیباطبیعتثانویه)اجتماعی(مرتبراست.

رزیستگونه)زیستی موتأخب ریداشرتهوبراجتماعی(میرآیااینتقدب ریکردیگرتواندرابطهعلب
ایاستکهمبنایهاازجملهسؤا تاولیه(.این7936،18طادی،تأثیرگذارباشند )مرادی

ایدرحروزهترنشاجتمراعیناشریازکمبرودآبراشرکلرشتهایمیانفکریمسئلهمطالعه
توانردموجر برروزدهد.چراکهآبعاملاصلیحیاتوآبرادانیبرودهوکمبرودآنمریمی

(.حجرمتمرام7917،44نیراونیکب رت،هاشرود)حاف هایجدیدرزندگیانسانبحران
کیلومترمکع ت مینزدهشده111/411/7هایکرٔهزمین،رقمینسبتًازیادودرحدودآب

هرامتمرکرزشردهوحردودهرادردریاهراواقیانوسدرصردازایرنآب31استکهمتجاوزاز
ادرمناطققطبیتجمعیافتهاست.بااینوجود،تنهاحردودهصورتیخوی چالدرصدبه8

صورتآبشیرینبرایاستفادٔهمستقیمدراختیارانسرانیکدرصدازآبموجوددرجهانبه
(.7916،14ایازاینیکدرصددراعماقزمینقرراردارد)بابرایی،قرارداردکهب شعمده

(.ایرن8111،871باشرد)بروور،رینجهرانمیاینارقامبیانگرمحردودیتمنرابعآبشری
گیریهرایاخیررسرب شرکلمحدودیتمنابعآبیدرکنارافزایشجمعیرتجهراندرسرال

هایآبیبینکشورهاوجوامعم تلفشدهاستکهدربرخیازمواقعنتیجٔهآنایجرادرقابت
زنیا،یشجمعیتافزاباشد.زیراهایم تلفسیاسی،اقتصادی،اجتماعیومحیطیمیتنش
آبدرگیدلوآنخشکسرررالیوآبهتبعومینٔهزکرنشدمگروقلیمیاتاتغییرب،شرآببه

خشرکرهرایخشرکونیمهکشوورزیب شکشاخصرو هابه،تمامب شخیرهایاسال
درکشررورمررانیررزست.اساختهورآبروبررهجهتتأمینایدرهعمدیهاباچالشجهررانرا

وشتهاهدابههمردیبسررریاریقتصاواسیاسی،جتماعیمحیطی،اتزیسرررتتبعا،دآبکمبو
کند.تهدیدمیراسالمتعمومی

محدودکنندٔهصلیدیازآن،ازعواملاقتصااغیربونامطلودهستفاآبوایتمنابعودمحد
آیرد)خروارزمی،شرمارمریبهییاغذاتیشتولیدافزورزیواکشا،م صوصًاتوسرعٔهتوسعه
تررینفعالیرتاقتصرادی(.ازآنجاکهکشراورزیمهم7931،7تفتی،مشعلوودادی،دهقانی

روستاییاناستونیزبیشترینسهممصر آبمربوببهاینب رشاسرت،رشردروزافرزون
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خصو درب شکشاورزی،روستاهایکشوررادرتقاضایآبدرشرایرخا اقلیمی،به
محیطٍیهایسیاسی،اقتصادی،اجتمراعیوزیسرتدنبالآنتنشآستانٔهبحرانشدیدآبیوبه
ها(.درجریاناینتنش7916،31نیا،فالحی،انصاریوداوری،و...قراردادهاست)صالح

هاتشدیدشدهودرنهایتخساراتمالیمرورت ری محیرزیستوعدمتعادلاکوسیستمبه
نیراونیکب رت،اهارادرپیخواهدداشت)حاف یافتگیروستتوسعهوجانیوهمچنینعدم

7917،43.)
دهدکهتأثیراتاجتماعیناشیازکمبودآبدرنرواحیروسرتاییتحقیقاتاولیهنشانمی

دلیلوابسرتگیاقتصرادروسرتابرهکشراورزی،)تحتتأثیراثراتاقلیمیواقتصادیو...(بره
شدٔهناشیازبحرانهایشناختهکنارچالش(.لذادر7939،1کهن،شدیدتراست)مقصودی

هراترینچرالشهایاجتماعییکریازعمردهآبدرمناطقروستاییوبینکشاورزان،چالش
باشد.بنابراینباتوجهبهفراگیربودنخشکسالیوبحرانآبدرکشرور،توجرهبرهابعرادومی

مراعیکشرورمرؤثرباشرد.اسرتانتوانددرمدیریتوکنترلفضایاجتاثراتاجتماعیآنمی
جامنیزدرآنجراقرراردارد،خصو قسمتشرقیآن،کهشهرستانتربتخراسانرضوی،به

خشکایراناست.دراینمنطقهخشک،یکیازمشرکالتاصرلیجزومناطقخشکونیمه
زحرادتروآبیبودهاست.مسئلهکمبودآبونیازروزافزونبهاینمایٔهحیاتی،هرررومردمکم

هاوبهتبعآنروستاهایاینشهرستانوازآنجاشود.باتوجهبهتعدادزیاددهستانترمیعینی
خشرککهاقتصاداکثرروستاهاوابستهبهآباست)هرچندروستاییانمنراطقخشرکونیمه

افزایشتقاضااند(،امروزهرشدروزافزونجمعیتوابتکارهاییبرایدستیابیبهآببهکاربرده
برایآب،مشکلکمبودآبرادرنواحیروسرتاییایرنشهرسرتانگسرترشدادهودرنتیجره،
سب بروزمشکالتاجتمراعیازقبیرلبیکراری،درگیرریبررسررتصراح آب،مهراجرت

تروانبرههایاجتماعیبسیاریشدهاسرت.درایرنزمینرهمیرویه،ت لیهروستاهاوتنشبی
بینتعدادیازکشاورزاندربرخریازروسرتاهایحقابهسربرتختالفاهاواعها،نزادرگیری

آبادهایبینروستاهایرونج،سمرقاوهوخرمطوریکهدرگیریجاماشارهکرد.بهدهستانمیان
هراستاایرنرویهالازاجهریوررتلرقاباددرتعندرشیرخم(منجربهز18و17های)بینسال
ستهاشدهديزكشينیحررلاخررتال ،شررورایتررأمین،دادگرراهو...رابهشوعموضوشرردهو
هراوهرا،نزاعدآبوترأثیرآندردرگیریورهكمبرربرفقعور(.موض4-7937،3ثانی،)نوری
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اینعامرلدربرخریمرواردسرب شردهترابرخریازهركاررچشود؛ودنمیمحدتختالفاا
تدریجودرگذرزمانبابهررالبتهبهمدتطو نیررهایروستاییدرگیردربحرانآبسکونتگاه

اسراس،ایرنمقالره(.براین7939،7کهن،کاهشمحسوسجمعیتمواجهشوند)مقصودی
دنبالمطالعهوتحلیلتأثیرکمبودآببرایجادتنشدرروابراجتماعیویافتنپاس یبرایبه

هایاجتماعیتوانددرایجادتنشیزانمیباشدکهکمبودآبوخشکسالیتاچهماینمهممی
گرفتهناشیازکمبودآبدربینکشاورزانروستاییمؤثرباشدوبیشترینتنشاجتماعیشکل

ایپیامدهایمنفریناشریازکمبرودآبرشتهکداماست سعیبرآناستتابارویکردمیان
ماعیناشیازآنارائهگردد.هایاجتتحلیلشدهوراهکارهاییبرایکاهشمعضالتوتنش


 پیشینه پژوهش. 1

دررابطهبابحرانآبوخشکسالیموضوعاتمشابهتاکنونمطالعراتمتعرددیانجرامشرده
:اشارهکردمواردزیرتوانبههامیاستکهازجملهآن

هایاجتماعیسیاسی؛مروردآبوتنش»(درپژوهشیباعنوان7917)ب تنیاونیکحاف 
سروورشردجمعیرتازکمبودوکاهشتدریجیمنرابعآبازیکبیانداشتند؛«لعه،گنابادمطا

شدتکمورقابتبرسرتصاح طر دیگرسب شدهتاسهمسرانههرفردساکندرمنطقهبه
هراومراکرزجمعیتریرابرامنابعآببیشترشود؛کهاینموضروع،احتمرالبرخروردافرراد،گروه

انبحرتحلیرلکننرد؛مری(بیان7913)زادهاصلوبیگمحسینیفرجشدادهاست.یکدیگرافزای
آبمنابعصررحیحمديريتمعددآبوكمبونتررایجمطالعرراتنشررانداد؛نیشررابورشتآبد
گرررددوآنمیباعثتشديدهاعخشکسررالیقووكندكهیمديجاراایبانآبحردسررترس،قابل

(،7931)همکارانخوارزمیوست.دیاقتصاوااجتماعیمحیطی،زیستم تلفدبعادارایا
عنروان«هایتوسرعٔهپایرداربررسیبحرانآبدرایررانازمنرررشراخص»درپژوهشیباعنوان

بودنمنابعآبیکشوروافرزایشجمعیرتو...،درصرورتعردمات را باتوجهبهثابتکنند؛می
دنبالآن،تشدیدشررایردتقاضایآبوبههایمناس درمدیریتمنابعآبکشور،رشسیاست

(درپژوهشری7931)فصیحرادمندیوهمکاراننامطلوبمنابعآبیکشوردورازانترارنیست.
آثرارکنندکرهمهمتررینمیعنوان«هایخشکسالیبررسیاثرات،پیامدهاوزیان»تحتعنوان

اثرگرذارباشد،اقتصادیمردممیترینمنبعخشکسالیبررویمنابعطبیعیوکشاورزیکهمهم
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هایتولیرد،از.عالوهبرآن،پیامدهایدیگریمانندبیکارشدنافرادکشاورز،افزایشهزینهاست
محیطی،ازهایزیسرتهایکشاورزی،مهاجرتمردم،افزایشبیماریوآلودگیبینرفتنزمین

کرهشرود بو...راشراملمیهایکاهایشغلی،نبودتوریست،افزایششغلبینرفتنفرصت
ای(درمقالره7937)نروریثرانیبرود.آنتوکنترلیبایدبهفکرراهکارهایمناس برایمدیر

کندکهبیانمی«هایاجتماعیتنشكاهشآندرنقشآبومنابعدهبهینهازستفاا»تحتعنوان
هایآبسفرهفتسطحاثباعانآبدربحرازناشیتأثیراتبرخی،دریافتیتطالعابراساسا
مددرآكاهش،يمدبهآبیاراضیتبديلها،تآبادیقناوچشمهه،چانآبخشكشد،زیرزمینی

.شروداجتمراعیمریهایهراوآسری تنشيشافزواامنیتاجتماعیهوفاركاهشورزانوكشا
منرابعآبریدربحرانآبوراهکراراسرتفادٔهبهینرهاز»(دربررسیخودباعنوان7934)تیموری

لحاظآبرینشانداد،تاقبلازانقرالب،کشرورایررانبره«مصار کشاورزی،خانگیوصنعتی
د یلیم تلفازجمله؛افزایشجمعیرت،ترینسبتبهامروزداشتهاستوبهوضعیتمناس 

انتدریجدرآسرتانهبحررهاینامناس کشتونوعکشاورزیورشدصنایعمرتبرباآببهشیوه
هایاستفادٔهبهینهازقرارگرفتهاستواگرتدابیرجدیبرایکنترلاینوضعیتات ا نشودوراه

آبدرسهحیطٔهکشاورزی،صنعتومصار خانگیبهمردمآموزشدادهنشودکشوربابحران
شود.شدیدمواجهمی

انرررابحررهبرمقابلبندیراهکارهایاولویت»خودباعنوانمقالهوهمکاراندرکشکولی
اصالحکنندکهمیعنوان«اردررعهپايررتوسیتاررسشناسیدرراسرویکردجامعهارسارربآب

گذاری،کنترلمالکیتودرآمدسرانٔهخانوارها،پرتکرارترینگزینهدرمقابلههایقیمتسیستم
هراییردار،ررفیتشرناختیدرراسرتایتوسرعٔهپاترینعاملجامعهبابحرانآباستومهم

جغرافیایسیاسری»(درپژوهشیباعنوان7331)1دیناروماریافرهنگیوسبکزندگیاست.
کرهتوزیرعکراربریآبدرکننردمریعنروان«ومشارکتیآب،مؤسسٔهرشداقتصرادیدهلری

هایم تلفجهاننیزمساوینیستوبیشرتریندرصردمصرر آببرهکشراورزیوب ش
درصد(بهمصار خرانگیوآبشررباختصرا 1ایتدرصدکمی)سپسصنعتودرنه

دادهشدهاست.درمصار خانگیوآشامیدننیرزتمرامیمنراطقجهرانداراییرکسرطح
برخورداریازکیفیتآبنیستند.

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 





 

 پژوهشیـ  فصلنامه علمی

311 
 4،  شماره 01دوره 

 0931 پاییز
 41پیاپی 

 
 
 
 
 
 
 

نشران«هرایناشریازآنآبمجتمرعوتنش»(براعنروان8111)1بروورهایپژوهشیافته
هایاخیررسرب نمحردوداسرت.ایرنمحردودیتدرسرالمنرابعآبشریرینجهرادهد؛می

هایآبیبینکشورهاوجوامعم تلفشدهاستکهدربرخیازمواقعمنجررگیریرقابتشکل
(8113)2برارووهایم تلفسیاسی،اقتصادی،اجتماعیومحیطیشدهاسرت.بهایجادتنش

«فررانسسرازمانملرلمتحرد،کن«مدلدیرویس»بحرانجهانیآب»درپژوهشخودباعنوان
آببههجمعیرت،نیرازينداشدفزهایصورتگرفتره،درپریرباتوجهبهبررسیکند؛میعنوان

بهرایییگرانكا وزهآب،مرورزینیرزافرزایشیافترهاسرت.اكشابوتولیداتشرایسالمبر
یساسهایاءضررورتجزبرداریصحیحازآنوبهرهمنابعسالمیكهشناسايشودبمیمحسو

موجررر برررروزمديريتنشوندطورصرررحیحبرررهگرایسطحوغیرررریسطحآبست.منابعا
دیوسیاسیخواهدداشت.قتصا،ااجتماعیتكهتبعاشوندمییبهایآبحران

تکنولرویینرانو،تصرفیهواسرتفاده»(درپژوهشخودباعنروان8177)3بریموهمکاران
«توسرعههایدرحرالرهرور،بررایکشرورهایدرحالهاوچالشمجددازآبفعال،فرصت

هاوآلودگیست.آباابعرمنبهینهديريتربستهبهمشدتوااربهتوسعهپايدکنندکهمیعنوان
لتنزاقلیمرری،تغییررراتآب،بستهبههایواپتانسرریليشافز،ایبآمنابعانبحرهيندافزبشتا

مشرکلبااسرتفادهراكوقابلپاآبهرربیرررسست،دجمعیتریمراکزیكندگهاوپرااکوسیستم
نترایجپرژوهشوتأمینموادغذاییدارد.تولیددرينارفرربیديدرثرشواجهساختهامویجد
تجزیهوتحلیلعواملکمکبهمشکالتامنیتری»(تحتعنوان8174)4وهمکارانینگاجکو

ینمنابعندارد،بلکهعرواملیازنشاندادکهکمبودآبتنهاریشهدرمحدودیتا«آبخانگی
قبیلافزایشجمعیرت،مهراجرت،نبرودفرهنریصرحیحمصرر ،تغییررکراربریاراضری،

مدیریت،ناتوانینهادهایمسئولو...ازجملهمواردیاستکهبرکمبودآبتأثیرمستقیمسوء
نگییکچرخهآب:تعریفوهماه»(تحتعنوان8174)5وبودزلینتوننتایجپژوهشدارد.

مقابلهبایهارهكاترینراتعیرینمناسر دهدکهنشانمی«ایدیالکتیکیبرایآبشیوهرابطه
دررررشت،راجرررررمهازقبیررلیملاوررررت.عرررساهمیررتاائزرررح،بسرریارمعاجوانآبدربحر

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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یيشتقاضاافزآنابهتبعواجتمرراعیررردیقتصاکنندگان،توسررعاادمصررر دررررتعشهرنشررینیو
بماهیتچندبعدیالرفاضتأسیساتآبوتوسعهایهنگفتبرهایهزینهتحمیل ومصر
شاورزیوخانگیباعرثشردهك،یم تلفصنعتیهادهدودرب شنمینشارایربآابعرمن

ترواناسرتنبابکررد،همانطورکهازبررسیپیشینٔهتحقیرقمیخطربحرانآبدوچندانشود.
شردهاسرتامرابراببراخشکسرالیوبحررانآبانجامتحقیقاتومطالعاتمتعددیدرارت

هایاجتماعیناشیازکمبرودپژوهشومطالعاتبسیاراندکیبهرابطٔهبینکمبودآبوتنش
هایاجتماعیناشیازکمبرودآبآبراموردتحلیلقراردادهاست.درخصو تحلیلتنش

رو،مقالرٔهحاضررترالشاست؛ازاینایمشاهدهنشدهدرمنطقٔهموردبررسینیزهیچمطالعه
هایاجتماعیناشیازکمبرودآبرادربرینکشراورزانروسرتایی،مروردبررسریوداردتنش

تحلیلقراردهد.


 مبانی نظری. 2
یکدنهنزاسرزآبمنهمجاداپایینیاکمینهبررهحرردکهافترردقمیتفاامانیدآبزکمبوانبحر

،شتابهدب،شرایررررررمصرفیبعآبمجموازنیزنساناهرموردنیررررازنهاسرآبشویم.
براکلجمعیتبربردتقسیمموجوآبکلسسااینابرشودومیتشکیلورزیکشاوصنعت
(.براتوجرهبره7937،788آیرد)کاوسریوحیردری،دسرتمیبههرنفراناسرآبشاخص
هرادرترأمینآبدولتبودنکاهشمنابعآبدرنواحیروستاییواقداماتمقطعیتدریجی

موردنیازروستاییان،بحرانآبدرحالحاضردربسریاریازمنراطقروسرتاییمبرتالبرهآن،
دهرد.عردمشودکهپایداریروستاهارادرمعرضخطرقررارمیعنوانیکسانحهتلقیمیبه

ورزیوتوجهبهاثراتتدریجیکمبودآبپیامدهاییازقبیل:کاهشبازدهیمحصو تکشا
هایعادیجامعهروستایی،درگیریبرسروقفهدرانجامفعالیت،درنتیجهکمبودموادغذایی

هاعالوهبراینکهتصاح آبدرایننواحی،بیکاری،مهاجرتو...خواهدداشتکهاینتنش
دهدودرنهایتباعرثکراهشپایرداریجوامرعتأثیرقرارمیکیفیتزندگیروستاییراتحت

هرایخرارجیخواهنردشودوجوامعجهتمقابلهبابحرانآبنیازمندبهکمکتاییمیروس
(.7934،71شد)کشکولیوهمکاران،
ترینفعالیتاقتصادیروستاییاناستونیزبیشترینسهممصر آبازآنجاکهکشاورزیمهم
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 اقلیمری،باشرد،رشردروزافرزونتقاضرایآبدرشررایرخرامربوببهب شکشاورزیمی
هرایخصو درب شکشاورزی،روسرتاهایکشروررادرآسرتانهکمبرودشردیدآبوتنشبه

نیا،فالحی،انصاریومحیطیو...قراردادهاست)صالحسیاسی،اقتصادی،اجتماعیوزیست
تعادلمرورت ریرر محرریرزیسررتوعرردمهررابرره(.درجریررانایررنتنش7916،31داوری،

یافتگیروسرتاهاراتوسرعهگرددودرنهایت،خساراتمالیوجانیوعدمشدیدمیهاتاکوسیستم
هایناشیهایمربوببهتنش(.خسارت7917،43نیاونیکب ت،درپیخواهدداشت)حاف 

صرورتتردریجیودردرازمردتبرروزنمرودهودرازکمبودمنرابعآبدرنرواحیروسرتاییبه
ناپذیریرابررموقع،بهایننروعازبحرران،عواقر برگشرتگوییبهآمادگیوپاسخصورتعدم

توسعهخواهردداشرت)نروریثرانی،خصو درروستاهایکشورهایدرحالساختارجوامعبه
عنوانیكعاملفشرارودیگربراساسرویکردرهیافتتوسعٔهپایدار،آببهعبارت(.به7937،7

که،درقال رهیافتتوسعٔهپایداروطبقطوریباشد.بهیمیهایبعدمحركدرایجادناپایداری
ایکهتوسرهولمبرگوکارلسونمطرحشدهاستالگوینیرویمحرک،فشار،وضعیت،نرریه

واکرنشاسرتکرهآیانرسوضرعیتررازچرارچوبفشراریافتهاثر،واکنشیکالگویگسرترش
(،پنجوجهو7پذیرفتهاست.شکلشمارٔه)7331لزیستاروپاودفترآماراروپاییدرسامحیر

هایاجتمراعیناشریازآندرقالر کشد.زیرامسئلهآبوتنشهارابهتصویرمیارتباطاتآن
باشد.تحلیلمیالگوینیرویمحرک،فشار،وضعیت،اثروواکنشقابل












 واکنش در ارتباط با تنش آبی (. چارچوب نیروی محرک، فشار، وضعیت، اثر،0شکل شمارهٔ )
 0931پور،  مأخذ: با اقتباس از جمعه

تغییرکیفیتوکمیت
 آب

انسانیوهایفعالیت
درگیری،بیکاریو عواملطبیعی

 مهاجرت

 کمبودآبب

 تنشاجتماعی

 وضعیت

 اثر

 کنشوا

 محرک

 فشار
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گیریبحرانوتنشآبریدرهایمتعددیسب شکلطورکلیودرشرایرکنونی،محرکبه
خشکجهانشدهاستکهتوجهیازمناطقروستاییکشورهایخشکونیمههایقابلب ش

ویژهکشاورزانروسرتاییشردهاسرت.نآنبهکنندگانتیجٔهآنفشاربرمنابعآبتوسرمصر 
گیریوضعیتیمتفاوتدرکمیتوکیفیتمنابعآبیدرروسرتاهاچنینشرایطیمنجربهشکل

باشد.هایم تلفاجتماعی)درگیری،مهاجرتو...(میگیریتنششدهودرنتیجهآنشکل
 آب و حیات اقتصادی روستاها. 1-2

هایفردیواجتمراعیکرهدرمحریرروسرتازکلیهفعالیتاقتصادروستاییعبارتاستا
پیونردداقتصرادروسرتاییمنرورگذراندنزندگیوتأمینرفاهمادیروستاییانبهوقوعمیبه

،7911ایازاقتصاداستکهبااقتصادکشراورزیوابسرتگیمتقابرلدارد)مهردوی،شاخه
افیررایی،درمنرراطقخشررکو(.قسرمتاعرررمخرراکایرررانبرراتوجررهبررهشرررایرجغر763
گرفتهخشکجهانقراردارد.درچنینمناطقیکهزندگیالزامًادرارتباببراآبشرکلنیمه

است،وجودمنابعآب،کمیتوکیفیتونیزدائمییامروقتیبرودنآنهمروارهدرتشرکیل
اجتماعاتانسانینقشمهمیداشتهاست.بدیهیاستدرچنینفضاییبردونوجرودآب

بررداریاززمرینگیریاقتصرادمبتنریبررآبوبهرهکافیتشکیلجوامعروستایییاشرکل
هرایاقتصرادیغالر روسرتاها،(؛زیررافعالیت7317،743غیرممکناسرت)مهردوی،

همررسرگآبدردنیرابیشرترینبزویئمیدامشترعنوانورزیبرهكشاباشد.کشاورزیمی
پوشریدهکسریبرپیونردبرینآبوکشراورزیست. دادهاختصاداوررهخرب راررمص

ب رشبرهعنروانیرکاسرتراتژیمطلروبیاستكهگاهاینیست.آبدرواقعتیغدولبره
همرینزایکریشود.کمبودآبهایآنمحسوبمیگاهیدرزمرٔهمحدودیتوکشاورزی
ياحصولمموج كاهشهایکشاورزیفعالیتبراثراتزیانبارآناستكههامحدودیت
ترینفعالیتاقتصادیروستاییاناستکشاورزیمهمخواهدشد.آنبریكلهایخسارت

کمبودآبدركهباشد.ازآنجاونیزبیشترینسهممصر آبمربوببهب شکشاورزیمی
ریزی(،ضرورتبرنامه7934،71هرمکانوزمانامکانبروزدارد)کشکولیوهمکاران،

یكاهشايمنوفقرنتیجرهآنكهطبیعیاينپديدهتواندازاثراتآنمیبامقابلهدرمناس 
مررردو)آمررار،یگانررهنمايدجلرروگیریاستطورکلی،عرردمپایرردارینقررابروسررتاییبررهو

(.7913،8پورعیسی،
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  های روستایی های اجتماعی ناشی از بحران آب در محیط تنش. 2-2
هررایم تلررفاجتمرراعی،سیاسرری،اقتصررادی،آبیکرریازعناصررراصررلیتوسررعهدرب ش

باشد.روندافزایشجمعیتونیازبهآببرایتأمینرفاهبشر،محدودیتمحیطیو...میزیست
رویهازمنرابعآبریوفقردانبرداریبیخشک،بهرهخصو درمناطقخشکونیمهمنابعآببه

هایم تلفیرابهوجودچالشهاوتدریجبحرانمدیریتصحیحسب شدهاستکمبودآببه
هرابودنکاهشمنابعآبدرنواحیروستاییواقداماتمقطعریدولتآورد.باتوجهبهتدریجی

درتأمینآبموردنیازروستاییان،بحرانآبدرحالحاضردربسیاریازمناطقروسرتاییمبرتال
ریجیآن،پیامردهاییازقبیرلشود.عدمتوجهبرهاثرراتتردعنوانیکسانحهتلقیمیبهآن،به

هرایعرادیکاهشبازدهیمحصو تکشاورزیوکمبودموادغذایی،وقفرهدرانجرامفعالیت
جامعٔهروستایی،درگیریبرسرتصاح آبدرایرننرواحی،بیکراری،مهراجرتو...خواهرد

دهنرد،درنهایرتهاعالوهبراینکهکیفیتزندگیروستاییراتحتتأثیرقرارمیداشت.اینتنش
شودوجوامعجهتمقابلهبرابحررانآبنیازمنردبرهباعثکاهشپایداریجوامعروستاییمی

(.7934،71هایخارجیخواهندشد)کشکولیوهمکاران،کمک
خصو درنرواحیخشرککشرورپیامردهاینرامطلوبوکمبودآبطیسالیاناخیربه

(.رشردروزافرزون7913،7گذاشتهاست)احمدی،تأثیراتم ربیدرنواحیروستاییبهجا
خصرو درب رشکشراورزی،روسرتاهایکشروررادرتقاضایآبدرنواحیروسرتایی،به

هایسیاسی،اقتصرادی،هایبسیاریازجملهتنشدنبالآن،تنشآستانٔهکمبودشدیدآبوبه
،7916انصراریوداوری،نیا،فالحی،محیطیو...قراردادهاست)صالحاجتماعیوزیست

هراباشد.یکیازایرنتنشهایاجتماعیآنمیترینپیامدهایکمبودآب،تنش(.ازمهم31
طورکامرلهایابهافزایشتعدادخانوارهاییاستکهمتأثرازپدیدهکمبودآب،منابعدرآمدآن

باشد.اینموضوعبرآیندهاگویحداقلمعیشتآناینیستکهپاسخازمیانرفتهیادراندازه
هررایشرردنفقرررطبیعرریاسررت.درحقیقررت،فقرررطبیعرریکمبررودآبوکمبررودزمینگسترده

هرحال،منرورآناسرتشود.بهحاصل یزاستوهمینموضوعباعثافزایشتعدادفقرامی
هایفقرنریرفقراجتماعیاست)مالشراهی،کهفقرطبیعی،عاملوسرمنشأبروزسایرجنبه

هاییاستکرهتحرتها،درگیری(.یکیدیگرازتنش7937،893که ا،نیا،ومؤمنناصحی
آید.زمرانیکرهوجودمیخصو بینکشاورزانروستاییبهتأثیرکمبودآببینروستاییان،به
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یابردکرهآبروستاهابهاندازٔهآبیاریمزارعروستاییاننباشد،تنشبینکشراورزانافرزایشمی
عدالتیودسترسیهمهبهآب،بایدمدیریتشودتامشکالتبهیلجلوگیریازهرگونهبیدلبه

(.یکیدیگرازپیامدهایاجتماعیکمبودآبرشد7913،78رد،محداقلبرسد)آمارویگانه
هررا،افررزایشافرررادتحررتپوشررشهررایروسررتاییوت لیررٔهآبادیبیکرراری،افررزایشمهاجرت

هراوامدادی،کاهشبهداشتوسالمتو...اسرت)همران(.ایرنتنشهایحمایتیسامانه
دهنرد،درنهایرتباعرثکراهشعالوهبراینکهکیفیتزندگیروستاییراتحتترأثیرقررارمی

هرایشودوجوامعجهتمقابلهبابحررانآبنیازمنردبرهکمکپایداریجوامعروستاییمی
(مردلمفهرومی8(.شرکلشرماره)7934،71خارجیخواهندشد)کشکولیوهمکراران،

دهد.هایاجتماعیناشیازکمبودآبرانشانمیتنش










 . مدل مفهومی پژوهش(1)شکل شماره 
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دنبالبهمقالهتحلیلیوازنررهد ،کاربردیاست.اینرتوصیفی،مقالٔهحاضرازنررروش
جرامهایاجتماعیناشیازکمبودآببینکشاورزانروسرتاییدردهسرتانمیانسیتنشبرر

ایومیردانیآوریاطالعاتبرحس مقتضیاتپژوهشازشیؤهکتاب انرهجهتجمعاست.
هایموردنرربندیمؤلفهگرفته،بهشاخصبراساسبررسینرریصورتوشدهاستاستفاده
.آمدهاست(7ارٔه)جدولشمکهدرشدپرداخته

 توليد  توليد 

 کمبودآب

 تنشسیاسی تنشاقتصادی تنشاجتماعی زیستمحیطی تنشکالبدی

 تنشجمعیتی تنشمعیشتی  تنشامنیتی  تنشبهداشتی تنشعدالت

افزایشفقرعمومی-
عدمدسترسیبرابر-

تنشجسمیوروانی-
هایمرتبررواجبیماری-

 باآب

هررایافررزایشدرگیری-
سیاسی،خانوادگیو...

رواجمشاغلکرا بو-
 غیرکشاورزی

کاهشدرآمدکشراورزان-
درنتیجهکیفیرتوکمیرت

کشاورزی
ضررعفبنیررهمرررالی-

 کشاورزان

کرراهشجمعیررت-
تولیردکننردهروسررتا

بدلیلمهاجرت
کررراهشانگیزیرررره-

ماندگازیجمعیت
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 های اجتماعی ناشی از کمبود آب های سنجش تنش ها و شاخص مؤلفه (.0) هجدول شمار 

 شاخص ها مؤلفه

تغییراتجمعیتی
.کراهشانگیرزٔهمانردگاری8دلیلمهراجرت؛.کاهشجمعیتتولیدکننردهروسرتاییبره7

.3یکرراری؛.ب4.خررروججمعیررتشرراغل)کشرراورزان(ازب ررشکشرراورزی؛9جمعیررت؛
.کاهشروابرخانوادگی.1ازبینرفتنیکپارچگیاجتماعی؛.6افزایشمهاجرت؛

تضعیفامنیتورفاه
اجتماعی

.افررزایش9هررایسیاسرری؛.افررزایشدرگیررری8کنندگان؛.افررزایشدرگیررریبررینمصررر 7
...(؛هایگروهریوهایاجتماعی)علمری،رسرانه.افزایشدرگیری4هایمدیریتی؛درگیری

تأثیرفقرروبیکراری.رواجمشاغلکا بوغیرکشاورزیتحت6هایخانوادگی؛.درگیری3
.افرزایش1.نارضایتیعمومینسربتبرهب رشدولتری؛1)گرایشبهسمتقاچاقو...(؛

.افزایشفقرعمرومیوکراهش1هایحمایتی)کمیتٔهامداد(؛پوششسازمانجمعیتتحت
فراغت.اوقاتشتفریحاتوکاه.3امنیتورفاه؛


تغییروضعیت

بهداشتوسالمت

هایمرتبر.رواجبیماری8.تنشجسمیوروانی)اضطراب،عدمامنیت،بیکاریو...(؛7
.سروء9هاوبیماریاسهال،افزایشمشرکالتتنفسریو...(؛باکمبودآب)افزایشآلودگی

کراهشتنروع.3بهداشرتوتغذیره؛.کراهشسرطح4تغذیه)افزایشقیمتموادغرذایی(؛
.کاهشسطحاحساسخوشب تی.1.کاهشامیدبهزندگی؛6غذایی؛

کاهشعدالت
اجتماعیوافزایشفقر

.عدمدسترسیبرابرافرراد8ها(؛.افزایشفقرعمومی)تحتتأثیرازبینرفتنمزارعودام7
شسطحاحساسمحرومیت.افزای.9جامعهبهمنابعآبباکیفیتوکمیتمناس ؛

تضعیفاقتصادییا
معیشتی

.ضعفبنیرٔه8.کاهشدرآمدکشاورزانباکاهشکیفیتوکمیتمحصو تکشاورزی؛7
گذاریدرب رش.افرزایشخطررسررمایه4هایآبیراری؛.افزایشهزینره9مالیکشاورزان؛

ٔهآبشرربوغرذابررای.افزایشهزینٔهتهی6.کاهشتوانتولیدیکشاورزان؛3کشاورزی؛
.3.کمبروددرآمرد؛1دلیلورشکستگیکشراورزان؛.کاهشتولیداتکشاورزیبه1ها؛دام

هایزندگیافزایشهزینه.71هایشغلی؛کاهشفرصت

،بااستفادهازمنابعدردسترس7931هایپژوهش،منبع:یافته
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کردنسازیمطالعه،اقدامبهانت ابمنطقٔهموردمطالعهومش صلیاتیدرگامبعدیبرایعم
جرامهرایشهرسرتانتربتجامنامیکریازدهسرتانجامعٔهآماریوجامعٔهنمونهگردید.میان

جامدراستانخراسانرضویاست.است.ایندهستانازتوابعب شمرکزیشهرستانتربت
هرایزراعری،ٔهموردمطالعرهدرآمرداغلر مرردمازفعالیتتقریبًادرتمامیروستاهایمنطقر

وخشکاست،مسئلٔهشود.ازآنجاکهایندهستاندارایاقلیمگرمباغداریودامداریتأمینمی
کمبودآبونیازروزافزونبهاینمایٔهحیاتیدرنواحیروستاییاینشهرستانهرروزحادترو
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زیرادروسرتاهایایرنشهرسرتانوازآنجاکرهاقتصراداکثررشود.باتوجهبهتعردادترمیعینی
روستاهاوابستهبهآباست؛امروزهرشدروزافزونجمعیتوافزایشتقاضابرایآب،مشکل
کمبودآبرادرنواحیروستاییاینشهرستانگسترشدادهودرنتیجه،سب ایجادمشکالتی

هرایرویه،ت لیرٔهروسرتاهاوتنشبیازقبیلبیکاری،درگیریبرسرتصاح آب،مهاجرت
خشکخصو کهارزشواعتبارآبدرمناطقخشکونیمهاجتماعیبسیاریشدهاست؛به

اسراس،جامعرٔهنمونرهشراملاینبر(.7937،4ثانی،جهانازدیگرنواحیبیشتراست)نوری
 برهفعالیرتجراماسرتکرهاغلرنقطرٔهروسرتاییدردهسرتانمیان78خانوارهایساکندر

نوعیبامسئلٔهکمبودآبنیزمواجههسرتند.جهرتتعیرینحجرمکشاورزیمشغولبودهوبه
نمونره747درصداسرتفادهشردکره1نمونٔهآماریازروشکوکرانوبراساسمحاسبٔهخطای

نمونهجهتافزایشقدرت71بهحداقل71هایزیرمنت  گردیدوبااصالحوارتقاینمونه
نفرکشاورزسرپرستخانوارموردپرسشگریقررارگرفتنرد.734دهینتایج،درمجموعیمتعم

گیریهاازروشنمونرههاوتکمیلپرسشنامه(،برایدستیابیبهنمونه8مطابقجدولشماره)
عنوانطبقات(بهرهگرفتهشد.روستابه78ایوتناس )طبقه
 

 یافته به هر یک از طبقات های اختصاص مطالعه و نمونهتعداد کل روستاهای مورد .(1)جدول شماره 

 یافته تعداد نمونه اختصاص تعداد خانوار کشاورز جمعیت کل نام روستا شماره
13387471لنگر7
64876371آبادجلیل8
787391379محمودآبادعلیا9
11381371آبادگرجیاسماعیل4
718984178کالتهمروی3
 8816371آبادجیحا6
 818933894محمودآبادسفلی1
 7334371رضاآباد1
 8793771پینیک3
 798393173امغان71
 31474777آبادرحیم77
 7818171آبادشیخ78
37438914734کل

7933منبع:سایتمرکزآمار،سرشمارینفوسومسکن،
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پرسشنامهدرقال طیفلیکرتانجامشدهاست.جهرتهاازطریقابزارآوریدادهجمع
امردرحرروزٔهعلرروماجتمرراعی،نفرررازکارشناسررانصرراح 71روایرریپرسشررنامهازنررررات

شناسیوجغرافیایروستاییاستفادهشدهاست.همچنینبرایپایاییازضرری آلفرایمردم
(،شراخص613/1یتری)کرونباخاستفادهشدکرهایرنمقرداربررایشراخصتغییرراتجمع

(،شراخصتغییرروضرعیتبهداشرتوسرالمت183/1تضعیفامنیتورفراهاجتمراعی)
(،شراخصتضرعیف173/1(،شاخصکاهشعردالتاجتمراعیوافرزایشفقرر)133/1)

باشرد.پرساز(می193/1(وبررایکرلپرسشرنامهبرابرربرا)171/1اقتصادییامعیشتی)
هراپرداخترهشرد.بررایوتحلیلدادهایومیدانی،بهتجزیرهانهدستآوردناطالعاتکتاب به

بنرردیوجهررترتبهوتحلیلاطالعرراتحاصررلازپرسشررنامه،ازابررزارآمرراریتجزیرره
وجودآمردهبرراثررهایاجتماعیبهلحاظبرخورداریازتنشجام،بهروستاهایدهستانمیان
دهاست.استفادهشپرومیتهکمبودآب،ازنرمافزار


هایافته

نامهگویانبرهپرسرشدرصدپاسخ3/37دهددستآمدهازپژوهشنشانمینتایجتوصیفیبه
گوبرهتریندامنرهسرنیپاسرخاند.بیشهارازنانتشکیلدادهدرصدآن3/1اندوتنهامردبوده
نامهرابهپرسشگویاندرصدازپاسخ7/17سالقرارداشت.31تا41نامهدرردهسنیپرسش

هراکشراورزیاسرتکرهایرنانرد؛وشرغلاصرلیوفرعریبیشرترآنکشاورزانتشکیلداده
طرورکرهانترراردهندٔهایناستکهتنوعشغلیدربینجامعٔهنمونهوجودنردارد.همراننشان
کرردهرفتاکثرخانوارهایجامعٔهنمونه،ازنررسواددرحدابتداییهستندوافرادتحصیلمی

توانددرضعفتوسعهکشراورزیودرصداستکهالبتهاینمسئلهمیدراینروستاهازیریک
درنهایت،درایجادتنشبینکشاورزانروستاییمؤثرباشد.

هایاجتماعیناشیازکمبودآبایبررسیوتحلیلتنش(،میانگینرتبه9جدولشمارٔه)
ایافزایشبیکاریوتغییرشرغلدراثررخشکسرالی،ازهدهد.برایناساس،گویهرانشانمی

پوششنهادهرایحمرایتیوکراهشهایافزایشافرادتحتزیرمجموعٔهمؤلفٔهجمعیتی،گویه
تفریحاتواوقاتفراقتدراثرخشکسالی،اززیرمجموعٔهمؤلفٔهامنیتورفراه،گویرٔهترنش

خشکسرالی،اززیرمجموعرٔهمؤلفرٔهجسمیوروانیمثلاضرطرابعردمامنیرتو...دراثرر
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بهداشتوسالمت،گویٔهافزایشاحساسمحرومیتدراثرخشکسالی،اززیرمجموعٔهمؤلفٔه
هایکاهشدرآمددراثرتغییراتکیفیوکَمریمحصرو تدرعدالتاجتماعیوفقر،گویه

لفهوضعیتاثرخشکسالیوتأثیرورشکستگیدرکاهشتولیدمحصو ت،اززیرمجموعهمؤ
اند.دستآوردهاقتصادییامعیشتیبیشتریننمرهمیانگینرابه


 های اجتماعی ناشی از بحران آب های تنش بندی شاخص اولویت. (9)جدول شماره 

یب تغییرات انحراف از معیار ای میانگین رتبه گویه ها عوامل  ضر

جمعیت

81/4444/171/1دلیلخشکسالیگرایشبهمهاجرتبه
94/4376/177/1دلیلخشکسالیتغییرشغلبه

91/4339/178/1دلیلخشکسالیافزایشبیکاریبه
73/4387/178/1دلیلخشکسالیمیزانمهاجرتازروستابه

امنیتورفاه

61/9341/173/1مراجعهبهدادگاهوشورایحلاختال 
77/4177/171/1کاهشتفریحاتواوقاتفراقت

91/9199/188/1ایجاداختال بینخویشاوندانوروستاییان
91/9444/179/1ایجاداختال بینشوراودهیارانروستایی

33/9411/178/1ایجاداختال بینخویشاوندان
38/9861/116/1افزایشمشاغلکا ب

11/7379/181/1عملکرددولتبرایجبرانخشکسالی
71/4348/171/1ایشافرادتحتپوششنهادهایحمایتیافز

بهداشتوسالمت

11/8314/187/1هایمرتبرباکمبودآبببیماری
47/8436/181/1میزانسطحبهداشتعمومی

31/9984/111/1سوءتغذیه)کاهشموادغذاییو...(
13/4473/17/1تنشجسمیوروانی)اضطراب،عدمامنیتو...(

عدالتاجتمراعیو
فقر

38/9861/116/1افزایشفقرعمومی)ازبینرفتندامها،مزارعو....(
38/7379/181/1فرصتیکسانبرایدسترسیبهمنابعآب

99/4414/17/1افزایشاحساسمحرومیت

وضرعیتاقتصرادی
یامعیشتی

یمحصو تکشاورزینسبتبهگذش 13/4831/111/1تهتغییرکیفیوکمب
39/4317/177/1کاهشدرآمددراثرتغییراتکیفیوکمیمحصو ت

73/4967/111/1هایآبیارینسبتبهگذشتهافزایشهزینه
39/7391/193/1گذاریدرب شکشاورزیصرفهبودنسرمایهمقرونبه

16/9368/174/1توسرکشاورزانتأثیرخشکسالیدرکاهشتواناییتولیدمحصو تکشاورزی
16/4899/113/1هاهایآبوغذابرایدامافزایشهزینه

11/4911/111/1تعدادکشاورزانورشکستهدراثرکمبودآبکشاورزی
77/4941/111/1تأثیرورشکستگیدرکاهشتولیدمحصو ت

43/8311/184/1میزانتداوماشتغالدرب شکشاورزی
31/9363/173/1هایزندگیدراثرکمبودآبافزایشهزینه

7931هایپژوهش،منبع:یافته
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بودنهایاجتماعیناشیازکمبرودآب،براتوجرهبرهنرمرالبرایبررسیمتغیرتحلیلتنش
آمدهدرسرطحتمرامیدستایاستفادهشدهاست.معناداریبهنمونهتکها،ازآزمونشاخص
هرایناشریازشردهبررسریتنشدهدومیانگینمحاسبه(رانشانمی117/1هامقدار)شاخص

دهردمیرانگینواقعرینرررکرل(سرنجششردهکرهنشرانمی9بحرانآببامیانگینفرضری)
متوسربهبا ست.9گویانازپاسخ (نشران4طورکهدرجردولشرماره)همانبزرگترودرحدب

هایمذکوردرروستاهایموردبررسیدرجگویایایناستکهشاخصایننتایدادهشدهاست،
هایاجتماعیناشیازکمبودآبدرمنطقره،با قرارداشتهوبهنوعیتنشوضعیتمتوسرروبه

متوسربا تراست. ازحدب


 ای نمونه تک  ون آزمتحلیل تفاوت میانگین متغیرهای تنش آبی در بین کشاورزان روستاییان با  .(4)جدول شماره 

ها میانگین تفاوتسطح معناداریدرجه آزادی آمار آزمون متغیرها
درصد فاصله اطمینان39تفاوت در سطح 

ین پایین ین تر باالتر
66/48714111/164/167/1663/1تضعیفوضیتاقتصادییامعیشت

33/76714111/193/193/144/1کاهشعدالتاجتماعیوافزایشفقر
93/73714111/183/1839/199/1تغییروضعیتبهداشتوسالمت
69/88714111/141/149/137/1تضعیفامنیتورفاهاجتماعی

91/96714111/194/7118/7736/7تغییراتجمعیتی


منطورمش صساختنمیزانهمبستگیدومتغیرخشکسالی)متغیررمسرتقل(ومیرزانبه
(.نترایج3جتماعی)متغیروابسته(،ازهمبستگیپیرسوناستفادهگردید)جدولشمارهتنشا

درصداطمینان،بامیرزان33دهدبیندومتغیرخشکسالیوتنشاجتماعیدرسطحنشانمی
،همبستگیمستقیموجوددارد.اینمقدارگویایایرنمسرئلهاسرتکرهبرابرا رفتن933/1

هایاجتماعیافزایشیافتهاست.انتنشمعضالتآبیبههمانمیز


 آبی و تنش اجتماعی ناشی از کمبود آب همبستگی بین متغیرهای معضالت بحران کم. (9)جدول شماره 

تنشاجتماعی

بحرانآبی
933/1همبستگیپیرسون
117/1سطحمعناداری
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ارتبابخطیبینازمتغیرباتوجهبهرابطهمعناداربینمتغیرمستقلووابسته،برایبررسی
(مقردار6مستقلبامتغیروابستهازروشرگرسیوناسرتفادهشردهاسرت.درجردولشرماره)

دهندهارتبابنسبتًاخوبیبینمتغیرهااست.استکهنشان413/1(بینمتغیرهاضری )


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

خطایاستانداردبرآوردتعدیلیافتهضری تعیینچندگانهضری رگرسیونیمدل

7413/1896/1743/199119/1


در(8/613)(وباتوجهبرهمعنراداربرودنآزمرون1)شمارهطبقمحاسباتجدول

جیهبودهوتوتواننتیجهگرفتکهمدلرگرسیونیقابلمی13/1ترازسطحخطایکوچک
تواننردتغییرراتمتغیرروابسرتهراهایمتغیرمستقلبهنسبتمناسربیمیمجموعهمؤلفه

طورکلیکشتدیمدلیلکمبودآبدرمنطقٔهموردمطالعه،بهتعیینکنند.بهاینمعنیکهبه
دلیلعدموجودآبرایجنیستوتعدادقطعاتآبیبسیاربیشتراست.ازطر دیگر،به

برایب شکشاورزی،امکانافزایشسطحزیرکشتآبریمحصرو تبسریارکرمکافی
دهدکهبرایاست،درصدبا یکشتترکیبیمحصو تدرمنطقٔهموردمطالعهنشانمی

شرروندتررابرحسرر صررورتترکیبرریکشررتمیمقابلررهبرراخشکسررالی،محصررو تبه
دیقررارگیرنرد.باتوجرهبرهوهواییکمتردرمعرضنابوشاندربرابرشرایرآبمقاومت

یانودرصدبا ییازپاسرخمیانگینسنیپاسخ یانکرهسرطحتحصریالتپرایینیگو گو
ترروانارهررارکررردکررهکمبررودآبتررأثیرمسررتقیمیدرمهرراجرتجوانررانودارنررد،می

هایروستاوعدماشتغالآناندرب شکشاورزیداشتهاست.ایرنمسرئلهکردهتحصیل
دنبالداشرتهتوسعٔهاینب شرابرههیب شکشاورزیراکاهشدادهوعدمتواندبازدمی

دلیلکمبودآبدرمنطقه،امکانکشتبهصورتدیمبسیارکرمباشد.ازسویدیگر،به
دلیلعدمکفایتآببرایب شکشاورزیامکرانافرزایشسرطحزیررکشرتاستوبه

مسرئلهکراهشمحصرول،فقررودیگرروجودنداردیااینکهبسیارضعیفاستکهایرن
هایاجتماعیبیشتررابهدنبالخواهدداشت.تنش
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 در بین متغیر مستقل و وابسته مقدار ضریب  .(1)جدول شماره 

معناداری مقدار آماره میانگیندرجه آزادیمجموع مربعاتمدل

7
794/177813/1613/8113/1رگرسیون

719/7139713/1ماندهباقی
911/79714مجموع

متغیروابسته:تنشاجتماعی


 آبی های اجتماعی ناشی از مخاطره کم لحاظ تنش بندی روستاها به رتبه. 2-3

دهیرارازروسرتاهایمرروردمطالعره،برهتعیررینتوابرعبرترریووزنرری78باتوجرهبرهنررررات
(.1هایموردمطالعهپرداختهشد)جدولشمارهشاخص


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

 تابع برتری اهمیت معیار نام معیار ردیف
عادیاهمیتبا جمعیت7
عادیاهمیتبا امنیتورفاه8
عادیاهمیتبا بهداشتوسالمت9
عادیاهمیتبا عدالتاجتماعیوفقر4
عادیاهمیتبا شتیوضعیتاقتصادییامعی3


جردولوماتریساولیهبرهصرورتهایاولتاسومدرنرمافزارگام
باشند.می(طوریکهتمامیمعیارهادارایاهمیتمثبت)(ارائهشدهاستبه3شماره)



.مقایسهگزینهبهمعیار3جدولشماره

یو 0 دهیار 1 دهیار 9 دهیار 4 دهیار 9 دهیار 6 دهیار 1 دهیار 8 اردهی 3 دهیار 01 دهیار 00 دهیار 01 دهیار  سنار
8 8 9 8 9 9 8 9 9 9 7 7 حدبا 
9 4 3 4 3 4 9 3 3 4 9 8 پایینحد
6/8 8/9 4 9 4 4/9 4/8 4 6/9 4/9 8 6/7 میانگین

43/1 13/1 69/1 69/1 69/1 43/1 43/1 69/1 1/1 43/1 69/1 43/1 انحرا 
داستاندار

            
           هاشاخص

     
تغییرات
جمعیتی

     
تضعیف
امنیت
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یو 0 دهیار 1 دهیار 9 دهیار 4 دهیار 9 دهیار 6 دهیار 1 دهیار 8 اردهی 3 دهیار 01 دهیار 00 دهیار 01 دهیار  سنار

    
وضعیت
سالمت

     
کاهش
عدالت
اجتماعی

         
تضعیف
اقتصادی

 

ویرا1بندیمثبتصورتجریانرتبهبندیبه(رتبه71موپنجم)جدولشمارهدرگامچهار
نشاندادهشردهاسرت.برراسراسایرنتحلیرل،روسرتاهایامغرانو2بندیمنفیجریانرتبه

وجودآمردهبرراثررلحاظتنشاجتماعیبرهمرویدارایبیشترینمیزانجریانخالصبهکالته
اند.بهاینمعنیکهبیشتریندرصدمهاجرتوبیکاریدراثرشتهکمبودآببینکشاورزانرادا

خشکسالی،با تریندرصددرگیریبرسرمسائلآبمانندمراجعهبرهدادگراهوشرورایحرل
ٔهنمونرهاسرت.مطرابقجردولاختال و...درایندوروستابیشازدیگرروسرتاهایجامعر

آبرادوگونهاستنبابکردکهروسرتایجلیلواناینتهایفوقمی(وبراساستحلیل71)شمارهٔ
وجودآمدهبراثرکمبودآبلحاظتنشاجتماعیبهلنگردارایکمترینمیزانجریانخالصبه

اند.بهاینمعنیکهکمترینمیزانبیکراری،درگیرری،مهراجرت،فقرر،بینکشاورزانراداشته
عبارتی،ایرندواند.برههایاخیرداشرتهدرسالاختال خویشاوندیو...رادراثرکمبودآب

ترینسبتبهسایرروستاهادارند.هایاجتماعیوضعمطلوبلحاظدوریازتنشروستابه
 

یان خالص و ناخالص بندی گزینه رتبه .(01) جدول شماره  ها بر اساس جر

یان منفی جر یان مثبت یان کلی جر  نام روستا جر
7696/1 6718/1 4343/1 غانام
8964/1 6718/1 9171/1 مرویکالته
8343/1 4781/1 7693/1 رضاآباد
9696/1 4181/1 7137/1 آباداسماعیل
9433/1 9171/1 1964/1 آبادرحیم
9171/1 4718/1 1964/1 محمودآبادسفلی
9696/1 9171/1 1718/1 محمودآبادعلیا
4718/1 4718/1 111/1 پینیک

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 

.
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یان منفی جر یان مثبت یان کلی جر  نام روستا جر
4111/1 9171/1 1718/1- آبادشیخ
4313/1 8718/1 8181/1- آبادحاجی
6718/1 7171/1- 4964/1- آبادجلیل
6964/1 7696/1 4181/1- لنگر


(با1کارگیریروش)تحلیلهندسیبرایکمکمتقابلبرایافزایشکاراییروشپرومیتهبه

مافزارپرومیتهبنراهاینرهابراساسپایهشدهاست.اینتحلیلسازیویژهتوصیهتکنیکمدل
هاافزاید.دراینروش،مجموعهگزینههایگرافیکیوتشریحیرابهآنمیشدهاستوتحلیل

هابیشازدوبعدیارایهکرد.باتوجهبهاینکهتعدادشاخصنقطهدرفضایتوانبارامی
ترکی اصلیبعدیغیرممکناست.بنابراینتحلیلشاخصاستتصویرواضحازفضای

(.برا7937،714کاررود)مؤمنیوشرریفیسرلیم،هابهتواندشبیهتحلیلدوبعدیگزینهمی
دهردکرهدرصدراتشکیلمی1/33(،ضری آلفاوکیفیتاینتحقیقعدد9توجهبهشکل)

ترباشردعبارتی،هرچهمقداراینضری بهعددیركنزدیرکباشد؛بهدرصدروبهبا ییمی
طورکهمش صاستضری هاییکمقیاساست.هماناندهندٔههمسازیبیشترگویهنش

با میدستپایاییبه دهندههمبسرتگیدرونریبرینباشردوایرنموضروعنشرانآمدهدرحدب
 باشد.متغیرهابرایسنجشمفاهیمموردنررمی

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

یع معیارها و گزینه (.9)شکل شماره    ها در محور دکارتی بررسی توز
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

.

 آباد جلیل

 عدالت

 بهداشت
 جمعیت

 تمعیش

 امنیت

 آباد حاجی

 محمودآباد سفلی

 کالته مروی

 پی نیک

 شیخ آباد
 آباد اسماعیل خیم آباد

 رضاآباد

 امغان

 لنگر

U 
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 1ویژال پرومیته ها بر اساس تحلیل شبکه در نرم افزار بندی نهایی گزینه رتبه
(،4پردازیم.درشکلشمارٔه)هامیهابهمقایسهگزینهایازطریقگرهدرشکلزیرباشبکه

اردارنرددراولویرتاولقررجریانمثبتمرویکهبیشترینمقدارروستاهایامغانوکالته
هرایباشنددراولویتمیجریانمنفیآبادولنگرباکمترینمقداردارندوروستاهایجلیل

مروینسربتبرهروسرتاهایبعدیهسرتند.برهایرنمعنریکرهروسرتاهایامغرانوکالتره
لحاظعردالتاجتمراعی،جمعیتری،بهداشرتیوموردمطالعهدارایبا تریندرصدتنشبه

آبادولنگردرابعاد کررشرده،نسربتبرهالیکهروستاهایجلیلباشند؛درحمعیشتیمی
بنردیروسرتاهایسایرروستاهادروضعیتمطلوبیقراردارد.شکلگرافیکیالمراسرتبه

هرایاجتمراعیهایتنشلحاظبرخورداریازشراخصجامبهموردمطالعهدردهستانمیان
دهد.رررانشانمیناشیازکمبودآببینکشاورزانروستاییموردن




 ها بر اساس تحلیل گرافیکی الماس بندی نهایی گزینه رتبه .(4شماره ) شکل
7931هایپژوهش،منبع:یافته

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 گیری  بحث و نتیجه
هایاقتصادیجهاناسرتکرهبراایجراداشرتغالوهاوب شترینفعالیتکشاورزیازمهم

دنبهتوسعٔهپایدارروستاییبرعهردهدارد.آبدرآمدکافیبرایروستاییاننقشمهمیدررسی
انيرورزیاكشادهتولیرردیدرروسررتاهادرعرصررٔهتريننهاهكنندودمحدوينترررانمهمعنوبه

جهامویلهايننعمتداماباكمبوركشو،گذشتهیهاههدیط،سفانهأست.متشرردهاشناخته
وجودورزی،بهجملهب شكشا،ازم تلفیهاب شایبرایهعديدتمشكالوستشدها

صررورت،ویرراحترریبهچندماهمرردتدراستكهاغل ایپديدهآوردهاسررت.بحرررانآب
دیگربالیرایطبیعریمتفراوتبادهد.اینبحرانتدریجیوآرامدریکدورهچندسالهرخمی

طی،محیاجتماعی،زیسرترراستوپیامدهایآنفقردرطبیعتنیستبلکهاثراتاقتصادی
ازم رراطراتطبیعرریاسکررهدریاينپديدهيكدنبالدارد.کالبدیو...راهررمبررهرررفیزیکرری

هرایمهاجرت،افرزایشدرگیریماننداجتماعیواثراتمشاهدهاستقابلهایم تلفاقلیم
اجتماعیو...داشتهوکاهشکیفیتزندگیوتهدیدسالمتجامعٔهروستاییازدیگرراثررات

ملاعورویبرخشکسررالیازناشرریاتثردرمحرردودٔهفرروقاسررت.بنررابراین،ابحرررانآب
موجرودعدرتصوکرهدرطوریتأثیرگرذاراسرتبهمنطقهددرآنموجودیقتصاوااجتماعی
مطالعررهويابد.یيشمافزااجتمرراعیتيگرمعضال بودكاهررایلشغورزی،كشااشررتغال

تررینمسرائلدرمناطقروستایی،یکریازمهمهایاجتماعیناشیازکمبودآببررسیتنش
ایدرهایاینمقالهونتایجحاصلازمیانگینرتبهاجتماعیقابلپیگیریاست.براساسیافته

هایافرزایشبیکراریوتغییررهایاجتماعیناشیازکمبودآب،گویرهبررسیوتحلیلتنش
فریحاتواوقاتفراقرت،ترنششغل،افزایشافرادتحتپوششنهادهایحمایتیوکاهشت

جسمیوروانیمثلاضطرابعدمامنیتو...،افزایشاحساسمحرومیت،کاهشدرآمددر
اثرتغییراتکیفیوکمیمحصو توتأثیرورشکستگیدرکاهشتولیردمحصرو تدارای

دهایاجتماعیناشریازکمبرومنروربررسیمتغیرتحلیلتنشباشند.بهبیشترینضری می
ایاسرتفادهشرد.معنرادارینمونرهتکتریهراازآزمرونبودنشراخصآب،باتوجهبهنرمرال

(رانشانداد.117/1هامقدار)آمدهدرسطحتمامیشاخصدستبه
هایمذکوردرروسرتاهایمروردبررسریدروضرعیتنتایجگویایایناستکهشاخص

ترریدرمنطقرهمروردمطالعرهتماعینمرودعینیهایاجبا قراردارندولذاتنشبهمتوسررو
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واسطهافزایشکمآبیبهخودگرفتهاست.جهتبررسیارتباببیندومتغیررخشکسرالیوبه
دسرت(به933/1تنشاجتماعیازضری همبستگیپیرسوناستفادهشد.مقدارایرنعردد)

هرایاجتمراعیمیرزانتنشآمدکهنشانداددرطولزمانوباافزایشمعضالتآبیبههمران
یابد.همچنین،ضری خطیبدستآمدهبینمتغیرهایخشکسالیوکمبودآبوافزایشمی

دهدکهارتبابتنگاتنگیبینمتغیرهایاندازهگیریشردهوجروددارد.میتنشاجتماعینشان
ثرربدینمعناکهدرمنطقهموردمطالعه،جهرتجلروگیریازآسری محصرو تزراعریدرا

صرورتترکیبریانجرامشرودوکشراورزیبهمحصولیاجتنرابمیخشکسالی،ازکشتتک
دلیلکمبودآبدرمنطقه،امکانکشتبرهصرورتدیرمبسریارکرمشود.ازسویدیگربهمی

دلیلعدمکفایتآببرایب شکشاورزیامکانافزایشسطحزیررکشرتوجروداستوبه
هرایکهایرنمسرئلهکراهشمحصرول،فقررودیگررتنشنداردیااینکهبسیارضعیفاست

بنردیافرزارپرومیتره،رتبهدنبالدارد.درنهایت،بااستفادهازنتایجحاصلازنرماجتماعیرابه
لحاظدارابودنتنشاجتماعیناشریازکمبرودآبدربریناهرالیروستاهایموردمطالعهبه

بندیمنفری(نشراندادهندیمثبت(ویا)جریانرتبهب)جریانرتبهبهصورتجامروستایمیان
مرویدارایبیشترینمیزانجریانخالصشد.براساساینتحلیل،روستاهایامغانوکالته

عبارتاند.برهبهلحاظتنشاجتماعیبوجودآمدهبراثررکمبرودآببرینکشراورزانراداشرته
خشکسالی،با تریندرصددرگیرریبررسرردیگر،بیشتریندرصدمهاجرتوبیکاریدراثر

مسائلآبمانندمراجعهبهدادگاهوشورایحلاختال و...درایندوروسرتابریشازدیگرر
زادهاصلوایکهتوسرفرجروستاهایجامعٔهنمونهاست.بررسینتایجاینپژوهشبامطالعه

دوتحقیقبهایننتیجرهرسریدندنوعیهمگراییداردوهر(انجامشدهبه7913حسینی)بیگم
¬كند.یمديجاراایبانآبحرس،ستردقابلآبمنابعصررحیحمديريتمعددآبوكمبوکرره

هرایناشریازکمبرودآبدربیشترمطالعاتانجامشدهدراینحوزه،عمدتًانارربررچالش
هایمرکرزبررسریهایاجتماعیدرگرزارشعنوانچالشمناطقروستاییبودهوباآنچهکهبه

تررینخروانینسربیوضرمنیدارد.ایرنگرزارشمهمجمهوریآمردههماستراتژیکریاست
رادرمرواردیهمچرونبحررانترأمینآب،7936هایاجتماعیجامعهایراندرسرالچالش

تفراوتیبیکاری،ناامیدیدربارهآینده،کاهشبعردسررمایٔهاجتمراعیواعتمرادعمرومیوبی
بحراناخالقعمومی،امنیتروانیواجتماعی،تضیعحقوقاساسیوشهروندی،اجتماعی،
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کارکردهایاجتماعیفضایمجازی،مسائلسالمتروان،نزاعبررسررانتقرالآبدرداخرل
هرایقرومی،مصرر مرواد،چالشایرانوباکشورهایهمسایه،فسرادوتقلر علمری،سوء

یجنسی،مسائلنسلی،تغییرترجیحاتمرردمدرپذیرمناقشاتحقوقزنان،گسترشریسک
حوزهسالمت،برمالشدنمشکالتساختاریآموزشعالیبرایافکارعمرومیو...خالصره

واسرطٔهکمبرودآبدربرینکشراورزانهاازمواردیهستندکرهبهکند.برخیازاینچالشمی
همینجهتتالشبرای.بهباشدروستاییمنطقهموردمطالعهشکلگرفتهودرحالگسترشمی

شیؤهترکیبینوینوبومیبارویکردهایاجتماعیمانندتغییرردرمدیریتبحرانکمبودآببه
پذیریدرمردیریتمنرابعآبو...الگویمصر ،تغییردرفرهنیاسرتفادهازآب،مشرارکت

توانپیشنهادهایزیراراارائهکرد:بسیارضروریاست.برایناساسمی
زیستوجلوگیریازتجدیدنرردرساختارمدیریتآبوتوانمندسازیسازمانمحیر(7
آبریجهرتسازیمدیریتمصر آبدرمواجههبرابحررانکمفرهنی(8هایمحلی؛تنش

سرازیمشرارکتکشراورزاندرهایمحلریوزمینهایجادتعاونی(9جلوگیریازنزاعمحلی؛
هرایتوانمندسازیکشراورزانوجوامرعروسرتاییوآموزش(4هایآب یزداری؛اجرایپرویه

گاهی(3 زمجهتکاربردابزارکشاورزیدرمواجههبابحرانآبری؛ کرردنسرازیوفرراهمآ
هرایهای زمدرخصو مسائلبهداشتعمومیدرجهتجلروگیریازبیماریزیرساخت

ال،افزایشمشکالتتنفسیو...(.هاوبیماریاسهناشیازباکمبودآب)افزایشآلودگی
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 منابع

)احمدی، بررسری7913بهشرته  و آب بحااان ای منطقاه همااش کشراورزی.درسرالیخشکپیامردهای(.
رشت.واحداسالمیآزاداردیبهشت،دانشگاهرشت،،سالی خشک

سالیبرروستاهایب شاجتماعیخشکر(.بررسیپیامدهایاقتصادی7913فرد،زهرا)آمار،تیمور؛ویگانه
.،دانشگاهگیالندانشگاهآزاداسالمیرشت،هماش  ملی توسعه روستاشیخمامشهرستانرشت.

.خبرگزاریایسنا.مجموعه متون آشناشی با مفاهیم کشاورزی(.7916بابایی،حمید)
وخرانگیکشراورزی،مصرار درآبریمنرابعازبهینرهاسرتفادهراهکاروآب(.بحران7934رضا)تیموری،

شیراز،موسسرهعرالیعلروموفنراوریحکریمعرفری،کنگاه سالیانه جهان و بحاان اناژی اولینصنعتی.
.شیراز

های  ها و شااخ ای )اصول، روشرشزی محیطی و پاشداری شهای و منطقهبانامه(.7938پور،محمود)جمعه
)چاپاول(.تهران:انتشاراتسمت.محیطی پاشداری سازمین(

یمروردی:سیاسری،مطالعرهرهرایاجتماعی(.آبوتنش7917ب ت،مهدی)نیا،محمدرضا؛ونیکحاف 
.49-68(،8-9)71،یاشیفصلنامه تحقیقات جغاافگناباد.

(.بررسری3/19/7931اللره)خوارزمی،عباس؛دهقانیتفتی،احمدرضرا؛مشرعل،محمرود؛وودادی،ایرج
اولاین همااش  ملای راههادهاای دساتیابی باه هایتوسرعهپایردار.بحرانآبدرایرانازمنررشراخص

خوزستان.،،دانشگاهپیامنوراستانکشاورزی پاشدار
سررالیوپیامرردهایاجتمرراعیناشرریاز(.مرردیریتبحرررانخشک7911خیررری،شررقایق؛وطهرران،فرهرراد)

،تهران،م زمین اشاانخستین گادهماشی و هماش  ملی بارسی دستاوردهای پژوهشگاان علونسالی.خشک
.دانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانشمال

هرایآب(.بررسریتعرفره7916صالحنیا،نرگس؛فالحی،محمدعلی؛انصاری،حسین؛وداوری،کرامران)
مجلاه آب و شرترکان،مطالعرهمروردیشرهرنیشرابور.شربشهریوترأثیرآنبررالگرویمصرر آبم

.31-33(،9)71،فاضالب
فصلنامه مدرس علوم .رشابوينشتدآبانبحرلي(.تحل7916آمنه)حسینی،بیگمومنوچهر؛اصل،زادهفرج

.873-39،891،انسانی
)احمردی،ومهررداد؛طهرانری،بهراریالله؛روحباقر،استادجواد؛رادمندی،فصیح بررسری7931سررو .)

اولااین هماااش  ملاای ماادشاش  بحاااان، اشمناای، بهداشاا ، سررالی.خشکهررایزیانوپیامرردهااثرررات،
گاهآزاداسالمیپیشوا.،دانشزشس  و توسعه پاشدار محیط

هایملیدرکنترلبحرانآبتهراندر(.بررسینقشرسانه7937یل؛وحیدریروچی،مینو)عکاوسی،اسما
.771-798(،71)1،ای مطالعات رسانهی مجله.7911سال
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يهارهكارايبندیرتلو(.او7934معصرومه)کیاکالیه،حسن؛وقانعکیاکالیه،تورج؛قانعکریم؛دانا،کشکولی،
ازتفارررساارررباردررپايعهررتوسيتاررسرادريررشناسهررجامعرویکردسارسارربآبانرربحاربهرمقابل ده

.1-19(،73)4،فاهنگي جتماعيا دههارا فصلنامهتبي.اسلسلهمرليتحلوتجزيهرایندف
فصالنامه مطالعاات آب.شردنسیاسیفراینردبرهنگراهی:سیاستو(.آب7936مرادیطادی،محمدرضا)

.17-31(،4)3،یای در علوم انسان رشته میان
سرالیدر(.پیامردهایخشک7937نیا،مقرداد؛ومرومنکه را،منصرور)مالشاهی،غالمعباس؛وناصحی

زاشای و باا بیاباان مجموعه مقاالت سومین همااش  ملای مقابلاهروستاهاوراهکارهایکاهشاثراتآن.
،اراک،دانشگاهآزاداسالمیبیرجند.های کوشای اشاان ی پاشدار تاآلب توسعه

تهرران:.شاخصه چند گیای تصمیم افزارهای نام و ها مدل.(7931)علیرضاسلیم،شریفیمنصور؛ومومنی،
مؤلفین.انتشارات

جلرداول:شرناختمسرائلجغرافیرایی) ای با جغاافیاای  روساتاشی اشااان مقدمه(.7911مهدوی،مسعود)
تهران:سمت..(روستاها

باتاکیدبرانتقالجتماعياهایتنشكاهشدرآننقشوآبمنابعازنهيبهدهستفا(.ا7937علی)ثانی،نوری
یارومیه.شرقدریاچهای،مطالعهموردی:انتقالآبرودخانهارسبهمناطقشرقوشمالهآببینحوض

،شهرکرد.ها ها و فاص  ای، چال  هماش  ملی انتقال آب بین حوضه
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