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According to studies conducted by the International Water Management Institute, 65 countries with a 
population of over 7 billion will be facing water scarcity in 2050, which means that even with the highest 
efficiency and productivity, there will be a problem to meet the water needs. About 25 percent of world 
population, including Iran, is in this group. In this research, the indices were identified for measurement 
using the library method and the research background. Measurement of the indices and changes was 
done through the data from the general census in 2006 and 2016, comparing aerial photos, question-
naires, and field studies. Changes in access to water resources have led to different reactions to balance 
and adapt to new conditions. Investigating the sample population of the study showed that the change 
in agricultural water resources did not significantly change the population in rural areas, which could be 
due to different conditions of the region, including its proximity to Qom and its effects. Increasing the 
cost of exploiting water resources, such as increasing the depth of wells, dredging of aqueducts, and cov-
ering creeks, etc. are also associated with the change of water resources, and more importantly, these 
measures are related to life satisfaction and the immigration incentives and job opportunities. Generally, 
it is concluded that facilitation measures should be taken for producers to reduce their operating costs, 
to increase life satisfaction level and job opportunities and as a result to decrease immigration incentives.
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Extended Abstract

1. Introduction

ccording to studies conducted by the 
International Water Management In-
stitute, 65 countries with a population 

over 7 billion will be facing water scarcity in 2050, which 
means that even with the highest efficiency and produc-
tivity, there will be a problem to meet the water needs. 
About 25 percent of world population, including Iran, is 
in this group.A
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Qom Province and rural district of Neyzar like many ar-
eas of water scarcity, in addition to the shortage of rainfall 
that have a long history, have suffered from lack of sur-
face water due to various reasons such as droughts and the 
construction of Panzdah-e Khordad dam on the Qomrood 
River in the last 20 years.

The villages of the studied area are the first villages in 
the province alongside the Qomrood River that have been 
affected by the reduction of agricultural water resources. 
Given the high dependence of villages on agriculture 
and water resources, it is necessary to examine the vari-
ous dimensions of water resources and finally to answer 
the question whether there is a significant correlation be-
tween the change in access to agricultural water resources 
and other changes has occurred in the villages of the study 
area.

2. Methodology 

In this research, the indices were identified for measure-
ment using the library method and the research back-
ground. Measurement of the indices and changes was 
done through data from the general census in 2006 and 
2016, comparing aerial photos, questionnaires, and field 
studies.

In the first stage, at the beginning and the end of the 
temporal period (2006 to 2016), the variables of popula-
tion, the number of available water resources, and under 
cultivation area of each of the villages and their changes 
were counted. In the second stage, the questionnaire was 
used to measure the viewpoints of villagers about other 
indicators and events related to water resources, and in the 
third stage, using appropriate statistical tests, the correla-
tion between the index of change in water resources and 
the 10 indicators were investigated to confirm or reject the 
research hypotheses.

The statistical population of the study consisted of 12 
villages in Neyzar rural district, Salafchegan, Qom prov-
ince with a total population of 1304 households and 4242 
people by the census of 2016.

For quantitative indicators and changes in agricultural 
water resources, demographic changes, changes in under 
cultivation area, practical and real data were collected 
through field operations and questionnaires.

3. Results

Among the indicators of social damages in the village 
level, the lowest mean is for the increase in the social class 

gap and the highest mean is for the decrease in life satis-
faction. The overall mean of the relevant indicators is 3.42 
and the standard deviation is 0.730. Also, in the general 
scale of economic problems in the rural level, the lowest 
mean is 2.58 for changing the pattern of cultivation, the 
highest mean (3.82) is for the reduction of job opportuni-
ties, the overall mean in the scale of economic disadvan-
tages is 3.18 with a standard deviation of 0.707 and less 
than the overall mean of social problems.

Correlation between changes in water resources and 
population change was tested by Pearson nonparametric 
correlation test, which showed a low-level negative cor-
relation with a correlation coefficient of -0.289 and there-
fore, this correlation is not significant. Of course, in inves-
tigating the relationship between different variables of the 
research, it was determined that there is a significant rela-
tionship with the confidence of 99% between the distance 
from Qom city and the population change index and the 
results of the test showed a reverse correlation coefficient 
of 0.928. The result is that the more the place is far from 
Qom city, the less the population index is, which suggests 
an increase in the population of villages near the city of 
Qom. In the following, it was found that there is a sig-
nificant relationship at 95% confidence level between the 
distance from Qom city and the index of job losses with 
a coefficient of correlation of 0.613 and also between the 
immigration incentive index with a correlation coefficient 
of 0.699, which means that villages that are far from the 
city of Qom have faced a reduction in employment op-
portunities and an increase in the immigration incentive.

4. Discussion

Changes in access to water resources have led to dif-
ferent reactions to balance and adapt to new conditions. 
Investigating the sample population of the study showed 
that the change in agricultural water resources did not 
significantly change the population in rural areas, which 
could be due to different conditions of the region, includ-
ing its proximity to Qom and its effects.

The increase in social stress caused by water scarcity is 
another result of this research. Also, the decrease in life 
satisfaction, as an indicator of social tensions, was identi-
fied. Immigration, as a way to escape from inappropriate 
conditions, has always been one of the pillars of studies 
on the effects of water scarcity on villages, which is con-
firmed by the research, and the correlation of this indica-
tor with other aspects such as satisfaction and especially 
decreasing job opportunities indicates the importance of 
the issue.
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Reducing the under cultivation area as the initiator of 
the impacts cycle also has a close relationship with the 
number of water resources available to the villages, which 
was also confirmed in this study, as well as other studies 
in this field.

5. Conclusion 

According to the investigated issues in this research, 
the change in access to water resources should lead to a 
change in the cultivation pattern, but the results showed 
that this has not yet happened, which means the villagers 
are not adapted enough to the new water shortage condi-
tions, and this lack of change is a reason to pay attention 
to the need for proper policy and serious attention to this 
issue.

Measures are needed to strengthen the adaptability of 
villagers. These measures include short-term strategies 
such as activating and using the capacity of agricultural 
cooperatives, water users' organizations, rural coopera-
tives, and the mutual cooperation of governmental insti-
tutions and farmers in order to improve the cultivation 
pattern, to improve the traditional irrigation system in the 
fields and gardens, and to take attention to create capacity 
in the villages for new activities that are appropriate to the 
conditions of the villages.
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هدف از این مطالعه بررسی منابع آب کشاورزی در اختیار روستاهای منطقه و تغییرات آن و سپس بررسی رابطه آن با سایر تغییرات 
ایجادشده در روستاهای دهستان موردمطالعه و در بازه زمانی 1385 تا 1395 است. استفاده از روش های کتابخانه ای و پایشی برای بررسی 
وضعیت منابع آب کشاورزی و میزان تغییرات آن و سپس مراجعه مستقیم به جامعه موردمطالعه و گردآوری اطالعات موردنظر برای 
ارزیابی اثرات تغییر در منابع آب از طریق پرسشنامه ای که روایی آن به تأیید کارشناسان و صاحب نظران رسید. یافته ها نشان می دهد 
ارتباط معنی داری میان تغییر در منابع آب کشاورزی با تغییرات جمعیتی در روستاها وجود ندارد، اما تغییر میزان دسترسی به این 
منابع منجر به افزایش تنش های اجتماعی، افزایش انگیزه های مهاجرت، کاهش سطح زیرکشت، کاهش رضایتمندی از زندگی و افزایش 
هزینه های بهره برداری از منابع آب منجر شده است اگرچه در حال حاضر به تغییر الگوی کشت منجر نشده است. درنتیجه باید تدابیر الزم 
با در نظر گرفتن ارتباط میان این شاخص ها مدنظر سیاست گذاران قرار گیرد و ضمن تقویت قدرت انطباق روستاییان با شرایط کمبود آب 

به افزایش سرمایه های اجتماعی و آموزش توجه ویژه ای داشت.

کلیدواژه ها: 
مدیریت منابع آب 

کشاورزی، حوضه آبریز 
سلفچگان- نیزار، دهستان 

نیزار، استان قم

تاریخ دریافت: 20 خرداد 1398
تاریخ پذیرش: 23 تیر 1398

مقدمه

بر اساس مطالعات انجام شده توسط مؤسسه بین المللی مدیریت 
آب1 در سال 2050 تعداد 65 کشور جهان با جمعیتي بالغ بر 7 
میلیارد نفر با کمبود آب مواجه مي شوند. حاصل این مطالعه منتج 
فیزیکي2«،  این کشورها در سه گروه »کمبود  به تقسیم بندي 
 (Rijsberman, کمبود اقتصادي3« و »فاقد کمبود4« شده است«
(2003. کمبود فیزیکي بدین معناست که حتي با باالترین راندمان 

آبي مشکل وجود خواهد داشت.  نیاز  تأمین  براي  بهره وري،  و 
حدود 25 درصد مردم جهان ازجمله ایران در این گروه قرار دارند 
کشور  تجدیدشونده  آب  درحالی که   .(Ehsani & Khaledi, 2003)

حدود 130 تا 139 میلیارد مترمکعب در سال است، حجم قابل 
استحصال آب های برگشتی حدود 126 میلیارد مترمکعب برآورد 

1. International Water Management Institute
2. Physical water scarcity
3. Economic water scarcity
4. Little or no water scarcity

می شود (Abunouri, 2011). همچنین از 415 میلیارد مترمکعب 
نزوالت ساالنه در ایران، حدود 70 درصد آن تبخیر می شود. با 
ورود سالیانه دوازده میلیارد مترمکعب آب ورودی از مرزها به 
میلیارد  پذیر کشور 135  تجدید  آبی  منابع  داخل کشور، کل 

.(Saffari, 2011) مترمکعب است

استان قم و دهستان نیزار مانند بسیاری از مناطق کم آب کشور 
عالوه بر کمبود نزوالت آسمانی که پیشینه ای دیرین دارد، به 
دالیل گوناگون مانند خشکسالی و احداث سد 15 خرداد بر روی 
رودخانه قمرود در 20 سال اخیر دچار کمبود آب های سطحی 

نیز شده است.

 )1983( کشور  آب  جامع  طرح  مطالعات  نتایج  اساس  بر 
متوسط حجم آب حاصل از بارندگي در سطح دشتهاي استان 
مترمکعب  میلیون  تنها 52  که  است  مترمکعب  میلیون   750
آن به صورت جریان هاي سطحي قابل بهره برداري است و 698 
حوزه های  )از  ورودي  جریان هاي  طریق  از  مترمکعب  میلیون 
قمرود و قره چاي( تأمین می شود و بر اساس آمار ایستگاه هاي 

بررسی رابطه تغییرات منابع آب کشاورزی با شاخص های اقتصادی و اجتماعی )مورد مطالعه: 
دهستان نیزار، بخش سلفچگان، شهرستان قم(
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هیدرومتري موجود، متوسط حداکثر لحظه  اي آبدهي رودخانه 
قمرود تا پیش از احداث سد، در ایستگاه هاي شادآباد و دو دهك 
 (Qom به ترتیب 24/76و 23/87مترمکعب در ثانیه بوده است

.Province Management and Planning Org., 2006)

شایان ذکر است که 1423 هکتار از اراضی منطقه موردمطالعه 
بوده اند. روستاهای منطقه  از محل حقابه قمرود  آبیاری  تحت 
قمرود  رودخانه  مسیر  در  استان  روستاهای  اولین  موردمطالعه 
هستند که کاهش منابع آب کشاورزی تأثیر پذیرفته اند. با توجه به 
وابستگی زیاد روستاها به کشاورزی و منابع آب ضروری است که 
ابعاد گوناگون مرتبط با منابع آب موردبررسی قرار گیرد و درنهایت 
به این پرسش پاسخ داده شود که آیا همبستگی معناداری میان 
تغییر در میزان دسترسی به منابع آب کشاورزی با سایر تغییرات 
به وجود آمده در روستاهای منطقه موردمطالعه وجود داشته است 

یا خیر؟

مروری بر ادبیات موضوع

زوایای  از  مختلفی  تحقیقات  آب،  منابع  اهمیت  به  توجه  با 
گوناگون انجام شده است که هر یك به نحوی به مقوله میزان 
دسترسی  میزان  این  از  حاصل  نتایج  و  منابع  به  دسترسی 

پرداخته اند.

خادم حسینی )2013( معتقد است چگونگی دسترسی به 
اثرگذار  بر مهاجرفرستی و سطح زیرکشت  منابع آب می تواند 
باشد. تحقیق اویسی )2013( نشان داد عدم تضمین دسترسی 
به آب منجر به کاهش رشد و توسعه اقتصادی روستاها و کاهش 

فرصت های شغلی شده است.

مارشال5 )2011( در بررسی تبعات کمبود آب به این نتیجه 

5. Marshal

روستاها  از  مهاجرت  و  کشاورزی  تولیدات  کاهش  که  رسید 
مهم ترین تبعات کمبود آب در کنیا است. تحقیق دوبریکیك6 
)کاهش  آب  بحران  که  گردید  نتیجه  این  به  منجر   )2013(
زیرساخت ها،  کمبود  کشاورزی،  ضعف  به  آب(  به  دسترسی 
کاهش درآمد کشاورزان، شور شدن زمین و آب انجامیده است 
و موارد اخیر چرخه ای از فقر را به دنبال دارد. در آخر، بررسی 
خان7 )2014( ضمن بررسی اثرات کمبود آب در داخل جوامع 
روستایی نشان داد که بحران آب بر کشاورزان خرد و تولید غالت 
بیشتر آسیب زده و به کاهش استانداردهای زندگی و افزایش 
تفاوت های طبقاتی شده است. برخی دیگر از نتایج تحقیقات در 

جدول شماره 1 ذکر شده است.

مباني نظري 

آب مهم ترین نهاده کشاورزی است. بر اساس اطالعات سازمان 
خواروبار جهانی معادل 89 درصد از کل تولیدات کشاورزی از 
 (Heydari, 2014; Bakhshi Jahromi et al., اراضی فاریاب بوده است
(2014. فائو در سال 2003 اعالم کرد مهم ترین دلیل محدودیت 

افزایش سطح زیرکشت و بهبود وضعیت کشاورزی، آب کشاورزی 
از سوی دیگر تولیدکنندگان فقیر   .(Panahi et al., 2012) است
اولویت ویژه ای برای دسترسی به منابع آب کشاورزی قائل هستند 
زیرا طیفی از منافع را به دنبال دارد که می تواند درمجموع، امنیت 
بیشتری برای آنان ایجاد نماید (Rijsberman, 2003). با توجه به 
تولید کشاورزی  منابع  اساسی ترین  آب وخاک،  ذکرشده،  موارد 
از  بهره برداری  به شمار می آید و شیوه  و ثروت حقیقی کشور 
 (Amini آن ها می تواند به افزایش یا کاهش این ثروت بیانجامد

.Fasakhodi et al., 2008)

6. Dobricic
7. Khan

جدول 1. بخشی از پیشینه تحقیق و نتایج حاصل از آن.
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با مقدمه ای که ذکر شد، کمبود منابع در دسترس و شکاف 
میان عرضه و تقاضای آن، دلیل اصلی توجه به ضرورت مدیریت 
منابع آب است که این مسئله به افزایش رقابت برای استفاده 
بیشتر از منابع آب مرتبط است. بنابراین هدف اصلی مدیریت 
منابع آب این است که با در نظر داشتن موضوع رقابت، توانایی 
منابع آب و محیط برای تأمین نیازهای حال و آینده پابرجا بماند 

.(Cai et al., 2001)

از سوی دیگر، اغلب مسائل تصمیم گیری در مدیریت منابع 
قبیل حداکثر کردن  از  اهداف متضاد  با مسئله وجود  طبیعی 
سود اقتصادی و حداقل کردن اثرات زیست محیطی منفی روبه رو 
است. در این شرایط تصمیم گیران به تعیین یك راه حل توافقی 
قابل قبول اجتماعی دست  به یك رفتار  به نحوی که  می پردازند 
یابند (Mukheibir , 2005). در مسائل چند هدفه مجموعه ای کارا 
مشخص می گردد که مجموعه پارتو نامیده می شود. در مجموعه 
پارتو همواره مبادله بین اهداف در تعارض با یکدیگر قرار دارند و 
افزایش منافع یك یا چند هدف بدون کاهش در منافع اهداف 
دیگر امکان پذیر نیست. بنابراین مفهوم، تضاد بین اهداف اقتصادی 
و محیطی به گونه ای است که هر بهبودی در یك هدف فقط با 
ایجاد ضرر در هدف دیگر به دست می آید. شرایط بهینه پارتو، 
موقعیت های مختلف تخصیص منابع اقتصادی و توزیع کاالها 
که  می دهد  ارائه  راه حلی  نهایتاً  و  می دهد  قرار  موردبررسی  را 

.(Sabouhi et al., 2007) مطلوبیت یا رفاه اجتماعی حداکثر شود

همچنین از دیگر مسائلی که در مدیریت منابع آب در حوضه 
آبخیز اهمیت ویژه دارد این است که توزیع عادالنه ای در بین 
منابع آب  از  استفاده  برای  پایین دست  و  باالدست  بهره برداران 
برقرار گردد. در این میان، اطمینان از این توزیع عادالنه می تواند 
وظیفه سازمان های دولتی یا بر عهده نهادهای مردمی قلمداد شود 
زیرا رها کردن این موضوع باعث ایجاد عدم تعادل و ناپایداری در 

 .(Wegerich, 2002) بهره برداری از منابع آب خواهد شد

با درک اهمیت مدیریت منابع آب و چگونگی ایجاد راه حل های 
چند طرفه، بررسی ارتباط کشاورزی و توسعه روستایی به فهم این 
مطلب کمك می کند تا ضمن شناخت اثرات تغییر در کشاورزی بر 
روستاها، در تدوین راهکارهای موردنیاز، جهت گیری های درستی 
اتخاذ گردد. کمیسیون اروپا در گزارشی سهم ویژه کشاورزی را 
در توسعه روستایی در ابعاد اساسی توسعه فرصت های اشتغال، 
زیرساخت های  بهبود  روستا،  در سطح  اقتصادی  ثبات  افزایش 
اجتماعی و اقتصادی، توسعه خدمات اجتماعی و توسعه صنایع 
 (Amini Fasakhodi جنبی کشاورزی مطرح و تشریح کرده است
(et al., 2008 که در بعد محیطی، عالوه بر فعال نمودن اقتصادی 

محیطی  منابع  از  بهینه  و  مناسب  استفاده  طریق  از  روستا، 
روستا، چشم اندازی دلپذیر ایجاد می نماید و در بعد اجتماعی، 
عامل تعیین کننده در حفظ انسجام اجتماعی و تقویت ساختار 

اجتماعی- فرهنگی روستا است.

از  مهمی  بخش  کشاورزی  گفت  می توان  اقتصادی  بعد  در 
اقتصاد روستا است و در عمل، هیچ تالش توسعه ای بدون توجه 
به کشاورزی امکان پذیر نخواهد بود و درنهایت می توان گفت بین 
دو مقوله توسعه روستایی و توسعه کشاورزی همبستگی ذاتی 
بایستی  ازاین رو   .(Amini Fasakhodi et al., 2008) دارد.  وجود 
توسعه  منفك  و  مجزا  برنامه ریزی های  و  سیاست گذاری ها  به 
روستایی و توسعه کشاورزی خاتمه داد و بر توسعه روستایی و 
توسعه کشاورزی که مبتنی بر ارتباط سیستمی این دو مقوله 
فعالیت های کشاورزی  بستر  بیانی دیگر،  به  نمود.  تأکید  باشد 
محیط و فضای جغرافیایی به نام فضای روستایی است و این 
دو مکمل هم و غیرقابل انفکاک هستند به گونه ای که می توان 
.(Rezvani, 2008) کشاورزی را محور توسعه روستایی قلمداد کرد

همانگونه که ذکر شد، جایگاه کشاورزی در توسعه روستایی 
مناطق  و  آب  منابع  میان  تنگاتنگی  ارتباط  است  شده  باعث 
به  دسترسی  میزان  تغییر  درنتیجه  و  شود  برقرار  روستایی 
منابع آب دارای اثرات عدیده ای در روستاها شود که می توان با 
مثال هایی ساده و قابل فهم، این اثرات را بیان نمود: پیاده روی های 
طوالنی برای تأمین آب موردنیاز به صورت روزانه، دچار فقر شدن 
کشاورزی که زمین خود را از دست می دهد یا به علت کمبود 
آب نمی تواند از آن استفاده الزم را داشته باشد، کارگر کشاورز 
بی زمینی که بیکار می شود زیرا آبی برای آبیاری مزارع وجود ندارد 
و افزایش مشکالت مرتبط با سالمت افراد به دلیل آلودگی آب. از 
دیگر نتایج کمبود آب، اثر بر میزان اشتغال در داخل و خارج از 
مزرعه است. برای افراد بدون زمین، کاهش آب به معنای کاهش 
سطح زیرکشت و درنتیجه کاهش فرصت های شغلی و ساعت 
کار است. آبیاری به معنای کار بیشتر در روزهای بیشتر در طول 
سال است. این کاهش حتی در مناطقی که کشت دیم دارند نیز 
رخ می دهد بدین صورت که گاهی کارگران کشاورزی مسافت های 
طوالنی را برای فرصت های شغلی به سوی مناطق کشت های آبی 
طی می کنند. این امر نوعی مهاجرت به شمار می رود و گاهی 

.(Barker et al., 2000) می تواند دائمی باشد

همچنین براون و مت الک8 )2011( در مورد استفاده از منابع 
آب و اثرات آن می گویند استفاده از منابع آب می تواند رقابت 
میان کاربری های گوناگون برای بهره برداری بیش ازحد از منابع 
را افزایش دهد که این امر به روند کمبود آب شدت بیشتری 
کاربری های  رقابت  افزایش  باعث  آبی  منابع  از  استفاده  دهد. 
کشاورزی و صنعتی شده و جریانات الزم به منظور تأمین نیازهای 
زیست محیطی را کاهش می دهد که این امر به نوبه خود بر حریم 
رودخانه ها، دشت های سیالبی و غیره که در گذشته از منابع آب 

بهره مند بودند تأثیرگذار خواهد بود.

گرچه نمی توان اثرات فراوان کمبود منابع آب را نادیده گرفت 

8. Brown & Matlock
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اما باید دقت داشت که مردم گروه های متجانس نیستند و ازنظر 
آموزش،  مذهب،  جنس،  سن،  مانند  خصوصیات  از  بسیاری 
دارند  تفاوت  هم  یا  جغرافیایی  مکان  و  اقتصادی  فعالیت های 
بنابراین کمبود آب نیز می تواند اثرات متفاوتی بر جای گذارد. 
برای مثال در صورت وجود آب برای آبیاری، بهبود مزرعه و سطح 
درآمد، سپس بر کارگران بی زمین از طریق افزایش تقاضای نیروی 
کار و در آخر از طریق کاهش قیمت محصوالت کشاورزی بر فقرا 
ایجاد می شود. همچنین، بهبود در وضعیت آبیاری می تواند بر 
 (Lipton et al., کاهش روند مهاجرت از روستا به شهر اثرگذار باشد
(2003. برای تأکید بر اثرات متفاوت کمبود آب در جوامع گوناگون 

و اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی، اولسون9 معتقد است اگر 
کمبود منابع طبیعی مانند آب به عنوان کمبود درجه اول10 تلقی 
شود، کمبود قدرت انطباق به عنوان کمبود درجه دوم11 شناخته 

.(Brown et al., 2011) می شود

بر اساس نظر محی الدین )1999( توانایی یك جامعه برای 
انطباق با شرایط جدید )کمبود منابع( بر دو امر اساسی تکیه دارد: 
ابتدا، توسعه فرصت ها و گزینه ها برای تطبیق با وضعیت جدید و 
دوم موردقبول و مشروع قرار گرفتن این گزینه های جدید به عنوان 
یك راه حل در میان آحاد جامعه. عالوه بر این، نزاع ها و درگیری های 
ناشی از کمبود آب با مفهوم مصادره منابع12 در ارتباط است بدین 

9. Ohlsson
10. first-order scarcity
11. second-order scarcity
12. resource capture

معنا که گروه های قدرتمند جامعه، توزیع منابع را به خواست و 
نفع خود تغییر می دهند که نتیجه آن آسیب پذیری بیشتر فقرا 
نسبت به کاهش منابع آب خواهد بود. به عنوان نمونه اینکه کمبود 
آب به افزایش قیمت مواد غذایی منجر می شود. ازآنجاکه بیشتر 
درآمد فقرا صرف هزینه های خوراکی می شود )گاهی تا حدود 
70 درصد( افزایش قیمت این اقالم باعث کاهش قدرت خرید 
آنان و درنتیجه نتایج منفی بر سالمت فقرا خواهد شد. با توجه 
به آنچه گفته شد اولین بخشی که از کاهش منابع آبی صدمه 
می بینند روستائیانی هستند که شغل اصلی آن ها کشاورزی است 
و اثرات ثانوی آن مانند کاهش سطح زیرکشت و ساعات اشتغال 

.(Tahan, 2011) و مهاجرت پس ازآن ظهور می نماید

نظر به آنچه تاکنون گفته شد، معیارهاي اصلی مدیریت منابع 
آب کشاورزی عبارت اند از بازدهی اقتصادي در استفاده، پایداري 
اکولوژیکی و زیست محیطی و مساوات که هر شخصی دسترسی 
مطمئن به منابع آبی داشته باشد. فقدان وجود یك نظام کنترل 
و نظارت دقیق بر نحوه مطلوب بهره برداری از منابع آبی موجب 
در  رقابت جویانه  رفتار  هرگونه  بروز  برای  شرایط  که  می شود 
 (Bakhshi Jahromi et al., شود  فراهم  کمیاب  منابع  از  استفاده 
(2014. در جمع بندی می توان گفت دولت به عنوان متولی مدیریت 

منابع آب می بایست در راستای بهبود وضعیت موجود و حرکت به 
سمت توسعه پایدار سیاست های مورداشاره در جدول شماره 2 و 

اقدامات مرتبط با آن را در پیش گیرد.

جدول 2. سیاست ها و اقدامات پایداری بهره برداری از منابع آب.

اقداماتسیاست

حمایت از کشاورزی همساز با محیط زیست در 
قالب توسعه دانش کشاورزی و تکنولوژی

الف: حمایت از تحقیقات و سرمایه گذاری ها در کشاورزی چند کارکردی
ب: حفاظت و بهره برداری از دانش بومی

ج: به رسمیت شناختن کشاورزان و تولیدکنندگان به عنوان مدیران اکوسیستم 
د: کاهش سرعت گسترش زمین های زیرکشت به عرصه های طبیعی

هـ: تشویق و گسترش بازارهای محلی

هماهنگی رویکردها به آب، غذا و اقلیم در جهت 
توسعه پایدار

الف: برقراری ارتباط میان دستگاه های مختلف درگیر 
ب: تدوین شاخص هایی برای طراحی سیاست ها به صورت جامع و پیش رونده 

اطمینان از اولویت دهی به اختصاص منابع آب 
الزم به اکوسیستم و نیازهای اساسی مردم

الف: ایجاد زیرساخت های بهره برداری از آب باران
ب: بهبود سامانه های آبیاری

ج: برنامه ریزی برای استفاده از پساب ها

بازنگری مبانی توسعه ای و اطمینان از 
اولویت دهی به خواسته های فقرا 

الف: ایجاد فرایندی شفاف برای مشارکت فقرا در تصمیم گیری ها
ب: شکل گیری کمیته ای برای انعکاس و تبدیل نظرات کشاورزان و بومیان به دیالوگ های اداری و رسمی و پیگیری تحقق خواسته های آنان

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                         Varghese, 2009 :منبع
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. نمودار مراحل تحقیق. منبع: نگارندگان، 1398

روش شناسي تحقیق

در این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با استفاده از 
پیشینه تحقیقات، شاخص های موردنظر برای سنجش شناسایی 
شد. سنجش شاخص ها و تغییرات موردنظر از طریق داده های 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385 و 1395، مقایسه 
عکس های هوایی، پرسشنامه و مطالعات میدانی صورت گرفت. 
همچنین مراحل 3 گانه انجام تحقیق )مندرج در تصویر شماره 

1( به شرح ذیل است:

در مرحله نخست، در ابتدا و انتهای بازه زمانی موردبررسی 
در  آب  منابع  مقدار  جمعیت،  متغیرهای   ،)1395 تا   1385(
دسترس و سطح زیرکشت هر یك از روستاها و همچنین تغییرات 
آن ها به روشی که در ادامه اشاره می شود احصا شد. در مرحله 
دوم از طریق پرسشنامه اقدام به سنجش دیدگاه های روستائیان 
درباره سایر شاخص های موردنظر و رخدادهای مرتبط با منابع 
آب شد و در مرحله سوم، با استفاده از آزمون های آماری مناسب، 
همبستگی میان شاخص تغییر در منابع آب با شاخص های 10 
گانه برای تأیید یا رد فرضیه ها تحقیق بررسی شد که به تفصیل 

اشاره می شود.

استان قم بخشی از حوضه آبریز دریاچه نمك است. محدوده 
جزو  مذکور  حوضه  از  بخشی  به عنوان  موردنظر  مطالعاتی 
زیرحوضه سلفچگان - نیزار و در قلمرو سیاسی استان قم واقع 
به مساحت  است )تصویر شماره 2(. محدوده سلفچگان-نیزار 
3724 کیلومترمربع بین استان های قم و مرکزی مشترک است. 

محدوده موردبررسی، بخشی از محدوده سلفچگان - نیزار است 
جمعیت  است.  شده  واقع  قم  استان  سیاسی  محدوده  در  که 
دهستان نیزار طبق سرشماری سال 1395 شامل 2258 خانوار 
و 4620 نفر و تعداد آبادی ها 24 آبادی است که شامل 16 آبادی 
دارای سکنه و 8 آبادی فاقد سکنه است. همانطور که در تصویر 
شماره 2 آمده، این دهستان در امتداد رودخانه قمرود و در محل 
ورود این رودخانه به محدوده سیاسی استان قم واقع شده است 

.(Governorate of Qom Province, 2014)

یکی از ویژگی های این منطقه، تغییرات رخ داده در منابع آب 
ایستگاه های  آمار  اساس  بر  است.  موردمطالعه  منطقه  سطحی 
هیدرومتري موجود، متوسط حداکثر لحظه  اي آبدهي رودخانه 
ابتدای منطقه  )در  ایستگاه های شادآباد و دو دهك  قمرود در 
موردمطالعه( به ترتیب 24/76و 23/87 مترمکعب در ثانیه بوده 
ایستگاه  به ورودی  با توجه  به نظر می رسد  به این ترتیب  است. 
جریان هاي  از حجم  مترمکعب  میلیون  حدود 225  باالدست، 
 (Qom Province سطحي ورودي به استان مصرف می شده است
(Management and Planning Org., 2006 که در حال حاضر به 

دلیل احداث سد پانزده خرداد و البته کاهش ورودی سد مذکور 
به دالیلی مانند کاهش بارش و برداشت های متعدد در باالدست، 
احداث بند در سرشاخه ها و غیره، دسترسی به این حجم از آب 
قطع شده است. هر یك از روستاهای واقع در مسیر رودخانه، از 
طریق نهرهای کشاورزی، دارای سهمی از این آورده بوده اند که 

در حال حاضر تقریباً از بین رفته است.
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جامعه آماری تحقیق شامل 12 روستای دارای سکنه دهستان 
نیزار بخش سلفچگان شهرستان قم با مجموع جمعیت 1304 
دلیل  1395است.  سال  سرشماری  طبق  نفر   4242 و  خانوار 
انتخاب این منطقه و 12 روستا از 16 روستای دارای سکنه آن 
برای مطالعه، موقعیت جغرافیایی منطقه و به ویژه قرارگیری این 
اثر  بروز تغییرات زیاد در  امتداد رودخانه قمرود و  روستاها در 
احداث سد پانزده خرداد در باالدست در منابع آبی منطقه بوده 
است. براي محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده 
است. با توجه به اینکه بیش از 90 درصد سرپرستان خانوارهای 
منطقه )p( بر اساس نتایج حاصل از مطالعه مقدماتی به حجم 
25 نمونه، با تغییر در منابع آبی در دسترس و پیامدهای آن 
دست به گریبان بوده اند، در حدود تعداد 120 سرپرست خانوار 
محدودیت  علت  به  درنهایت  و  انتخاب  نمونه  حجم  به عنوان 
دسترسی، تعداد 107 پرسشنامه با انجام مصاحبه های میدانی 
تکمیل شد. بر این اساس، نهایتاً از 12 روستایی که تحت تأثیر 
مستقیم تغییرات آبی رودخانه قمرود و به ویژه احداث سد پانزده 
خرداد در باالدست آن هستند با توجه به معیارهای موقعیت روستا 
نسبت به رودخانه و سد و جمعیت آن، سهم هر روستا از نمونه 
آماری با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای بر اساس اصل 
تسهیم به نسبت جمعیت مشخص گردید و با توجه به معیارهای 
گفته شده، در مواردی مورد تعدیل قرار گرفت. جدول شماره 3 
روستاهای انتخاب شده برای مطالعه و ترکیب و توزیع نمونه آماری 

تحقیق در بین آن ها را نشان می دهد.

متغیرها، شاخص ها و ابزار گردآوری داده

چنان که اشاره شد، واحد تحلیل13 در مطالعه حاضر روستا بوده 

13. analysis unit

و سنجش شاخص های موردمطالعه در سطح روستاها صورت 
گرفته است. برای این منظور، شاخص های کّمی و مقداری تغییر 
در سطح  تغییر  و  تغییرات جمعیتی  کشاورزی،  آب  منابع  در 
به روش  واقعی،  بر داده های  به گونه عینی و مبتنی  زیرکشت، 
تشریح شده در زیر موردبررسی قرار گرفت و جمع آوری داده برای 
عملیاتی کردن سایر شاخص ها نیز از طریق عملیات میدانی و با 

کمك پرسشنامه انجام شد.

شاخص تغییر در منابع آب کشاورزی روستاها

بررسی میزان منابع آب در اختیار هر یك از روستاها در دو بازه 
زمانی ابتدا و انتهای دوره بررسی )1385 و 1395( به تفکیك هر 

روستا و در مراحل ذیل انجام شد:

الف( تعیین آبادی های تابع و مزارع تحت پوشش هر یك از 
روستاها برای تعیین کل محدوده مرتبط با روستاها ب( تعیین 
منابع آب به تفکیك چاه، چشمه و قنات در هر یك از سال های 
1385 و 95 ج( جمع بندی منابع آب در اختیار روستاها و مشخص 
نمودن تغییر در منابع در ابتدا و انتهای بازه زمانی موردبررسی د( 

تعیین درصد تغییر در منابع آب به عنوان شاخص

با تعیین تغییرات رخ داده در منابع آب در دسترس روستاها، 
قابلیت آزمون این شاخص، با سایر شاخص ها فراهم می شود.

شاخص تغییر جمعیت

برای تغییرات جمعیت از داده های سرشماری سال 1385 و 
1395 استفاده و درصد تغییر در جمعیت روستاها به شرح جدول 
شماره 4 مشخص و به عنوان یکی دیگر از شاخص ها استفاده 

گردید.

تصویر 2. همپوشانی الیه GIS رودخانه های اصلی و فرعی، روستاها و موقعیت مکانی منطقه موردمطالعه بر عکس ماهواره ای. 
RWOQ, 2016؛ Google Earth :منبع
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جدول 3. ترکیب نمونه در روستاهای موردمطالعه

سهم نمونهخانوارجمعیتروستاسهم نمونهخانوارجمعیتروستا

64720013خدیجه خاتون154466چال گنبد

84285خرم آباد199617چشمه علی

39412310خلج آباد156446حاجی آباد

119436522طایقان88375حسن آباد

83128415قلعه چم76325حسین آباد

2961008نیزار123375حصارسرخ
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نگارندگان، 1398                                                                                                                 

جدول 4. وضعیت مقایسه منابع آب در بازه زمانی موردبررسی در روستاهای حوضه سلفچگان- نیزار.

تخلیه روستا
چاه 85

تخلیه 
چشمه 

85

تخلیه 
قنات 

85

جمع 
تخلیه 

85
تخلیه 
چاه 95

سهم 
از کل 
تخلیه 
 95

)درصد(

تخلیه 
چشمه 

95

تخلیه 
قنات 

95

جمع 
تخلیه 

95
تعداد 

چاه

متوسط 
عمق 
چاه 
)متر(

تعداد 
چشمه

تعداد 
قنات

شاخص 
تغییر 

منابع آب 
)درصد(

23-4821112929321667382307243588/35701226045829182882282چال گنبد

4-364934394201892165935703711956520671178452570318371887چشمه علی

8-176695315301797481635419828140166355131310حاجی آباد

0/5-42923516083731635117695339523633/7312354764124117171411824حسن آباد

3449019460035436137842599/04365403820792521101حسین آباد

23-350428382182908214794460931892214142116495221941حصارسرخ

خدیجه 
14-456341415590704719321395487197119471040743426720250خاتون

20-92880353203362491112033/79028456229576512702خرم آباد

12-357770506622536439303145266980527123197978511901خلج آباد

20-89774331532649021165798808429873241119837931507961812طایقان

8-1417023977611734481688232136649788721491209811559627782961قلعه چم

6-284691233366307314334284231967569291729471761571نیزار

)واحد تخلیه: مترمکعب(
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: RWOQ, 2016؛ نگارندگان، 1398                                                                                                          

شاخص تغییر سطح زیرکشت

برای مشخص نمودن میزان سطح زیرکشت هر روستا، مزارع و 
آبادی های تابع و چاه ها، قنات ها و چشمه های هر یك از روستاها 
 KML جانمایی و تبدیل به الیه Arc Gis مشخص و در نرم افزار
این  از  استفاده  با  و  گردید   Google Earth در  استفاده  برای 
نرم افزار، سطح زیرکشت هر یك از روستاها به تفکیك در دو 
بازه زمانی اشاره شده احصا شد و درنهایت، درصد تغییر در سطح 

زیرکشت هر روستا به عنوان شاخص مشخص گردید.

سایر شاخص های اجتماعی و اقتصادی

عالوه بر 3 شاخص مذکور، دیگر شاخص های موردمطالعه شامل 
»افزایش تنش های اجتماعی«، »کاهش رضایتمندی«، »افزایش 
»کاهش  مهاجرت«،  انگیزه های  »افزایش  و  طبقاتی«  شکاف 
غیرمجاز«،  چاه های  از  استفاده  »افزایش  شغلی«،  فرصت های 
از  بهره برداری  هزینه های  »افزایش  و  کشت«  الگوی  »تغییر 
منابع آب« بوده اند و داده های آن ها با پیمایش میدانی در سطح 
سرپرستان خانوارهای روستایی گردآوری شده است. هرکدام از 
این شاخص ها ترکیبی از چندین گویه است که پس از محاسبه، 
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زیرنمونه های  از  میانگین گیری  با  تغییر سطح سنجش14  برای 
مربوطه در سطح روستا خالصه سازی شده اند15. 

محتوای پرسشنامه در دو بخش تنظیم شده است. بخش اول 
شامل ویژگی های فردی و دموگرافیك پرسش شوندگان بوده و 
بخش دوم شامل گویه های متنوعی برای سنجش دیدگاه های 
آنان در رابطه با تغییرات رخ داده در روستای موردمطالعه بوده 
قسمت های  در  آن ها،  ترکیب  و  شاخص ها  این  معرفی  است. 
بعدی و ضمن توصیف آماری آن ها در جدول شماره 5 خواهد 
آمد. با توجه به اینکه گویه های اولیه همگی با طیف 5 قسمتی 
لیکرت با مقدار میانه 3 سنجیده شده اند. روایي ابزار گردآوري 
داده ها با ارائه آن به کارشناسان و صاحب نظران شامل 3 نفر از 
کارشناسان مدیریت منابع آب )شرکت آب منطقه ای قم( و 5 
نفر از کارشناسان برنامه ریزی روستایی مورد تأیید قرار گرفته 
است. محاسبه آماره آلفای کرونباخ به عنوان شاخص بیانگر میزان 
پایایی ابزار نیز، گرچه برای هرکدام از شاخص ها به طور جداگانه به 
دلیل تعداد کم گویه های هر شاخص مقدور نبوده ولی میزان این 
شاخص برای کل ابزار، در بخش دوم آن که به سنجش نگرش ها 

14. measurement level
15. case summarization

اختصاص داشته، برابر با 0/739 به دست آمد که حاکی از پایایی 
و اعتبار باالی آن است.

یافته ها

در این بخش به توصیف یافته هاي تحقیق پرداخته می شود، 
که حاصل تحلیل داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي تحقیق است.

معرفی جامعه آماری

از میان 107 پرسشنامه تکمیل شده، سن مصاحبه شوندگان 
بیشترین سهم  است.  آن 55 سال  میانگین  و  تا 89  بین 27 
ازنظر تعداد افراد خانوار، خانوارهای بین 3 تا 6 نفر هستند که 
63 درصد از کل خانوارها را به خود اختصاص می دهند. با توجه 
به اولویت بحث منابع آب، کشاورزان، اولویت اصلی تحقیق بودند 
که درنتیجه 87 نفر یعنی 93 درصد از حجم نمونه را کشاورزان 
تشکیل می دهند و بقیه نیز کشاورزی را به عنوان شغل دوم خود 
معرفی نمودند. میزان زمین در اختیار ایشان به طور متوسط 3 
با 7 هزار  زراعی است که کمترین میزان  یا  باغ  از  اعم  هکتار 

مترمربع و بیشترین آن 7 هکتار زمین در اختیار داشته اند.

جدول 5. ترکیب مقیاس و توصیف آماری شاخص ها در سطح خانوار و روستا.

شاخص ها )پیامدها(ی ترکیبی
 اقتصادی - اجتماعی

تعداد 
گویه

توصیف آماری مقیاس

)n=107( در سطح نمونه)n=12( در سطح روستا

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

اجتماعی

33/641/153/620/822افزایش تنش های اجتماعی

33/710/9713/750/604کاهش رضایت از زندگی

22/751/062/620/883افزایش شکاف طبقاتی

23/531/043/690/614افزایش انگیزه مهاجرت

103/411/123/420/730مقیاس کلی )آسیب های اجتماعی(

اقتصادی

33/721/033/820/537کاهش فرصت های شغلی

23/001/123/270/760افزایش استفاده از چاه های غیرمجاز

42/530/9932/580/562تغییر الگوی کشت

23/491/193/470/969افزایش هزینه های بهره برداری

113/181/173/280/707مقیاس کلی )معضالت اقتصادی(
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منابع آب و تغییرات آن

منابع آب سطحی در منطقه موردمطالعه میزان قابل توجهی 
ندارد و آنچه به آن اشاره می شود، در مورد منابع آب زیرزمینی 
است. بررسی وضعیت منابع آب به تفکیك منابع تأمین آن )چاه، 
چشمه و قنات( نشان می دهد جمع تخلیه منابع آب در سال 
1385 معادل 14/7 میلیون مترمکعب در سال بوده است که 
در سال 95 مجموع تخلیه منابع آب به 13/1 میلیون مترمکعب  
را نشان می دهد. روستای  یافته و کاهشی 11 درصدی  تغییر 
خدیجه خاتون با 4 میلیون مترمکعب و روستای حصارسرخ با 
166 هزار مترمکعب در سال بیشترین و کمترین تخلیه منابع 
آب زیرزمینی را در سال 95 داشته اند. درنتیجه این تغییرات، با 
مقایسه ابتدا و انتهای دوره بررسی، شاخص تغییر در منابع آب 
بین 7 تا 23- متغیر بوده است که روستای حسین آباد با تکیه 
99 درصدی بر یك حلقه چاه، دارای برداشت بیشتری از منابع 
آب نسبت به سال 1385 بوده است و روستاهای چال گنبد و 
حصارسرخ با کاهش 23 درصدی نسبت به ابتدای دوره، بیشترین 
کاهش را تجربه نموده اند. متوسط تغییر منابع آب در منطقه 

موردمطالعه برابر با 10/7- درصد بوده است.

با توجه به ثابت بودن تعداد چاه ها، چشمه ها و قنات ها در ابتدا 
و انتهای دوره به دلیل عدم دسترسی به اطالعات چاه های جدید 
و همچنین عدم صدور مجوز برای حفر چاه یا قنات، مقایسه تعداد 
چاه ها در ابتدا و انتهای دوره امکان پذیر نبود و تعداد منابع آب 

مورداشاره در ابتدا و انتهای دوره ثابت در نظر گرفته شد.

ازنظر تعداد چاه ها، روستای طایقان با 96 حلقه چاه در مرتبه 
نخست و خرم آباد و حسن آباد با یك حلقه چاه در آخرین مرتبه 
قرار دارند. از مجموع 385 حلقه چاه، روستای طایقان حدود 25 
درصد از چاه ها را ازنظر تعداد در اختیار دارد. سهم چاه ها در 
تأمین منابع آب روستاها از 99 درصد در روستای حسین آباد تا 
کمتر از 3 درصد در روستای حصارسرخ، متغیر است. روستای 
طایقان باوجود دارا بودن بیشترین تعداد چاه ها، ازنظر سهم چاه 
قرار دارد که  رتبه هفتم  با 87 درصد در  منابع آب  تأمین  در 
تفاوت میزان تخلیه چاه ها را نشان می دهد. همچنین، متوسط 
عمق چاه ها 20 متر است که این مقدار در روستای قلعه چم با 
متوسط 29 متر، بیشترین و در روستای حاجی آباد با 13 متر 

کمترین میزان را دارد.

توصیف آماری روستاهای موردمطالعه 

فاصله روستاهای موردبررسی از شهر قم بین 16 تا 50 کیلومتر 
و متوسط آن 36 کیلومتر است که روستای طایقان نزدیك ترین 
و حسن آباد دورترین روستا محسوب می شود. فاصله از رودخانه 
قمرود به عنوان تنها منبع تأمین آب سطحی )البته تا پیش از 
احداث سد و قطع حقابه ها( بین کمتر از 200 متر تا 10کیلومتر 

و متوسط فاصله از آن 2/1 کیلومتر است.

جمعیت روستاها در سال 85 بین 86 تا 738 نفر بوده است 
که در این سال روستای خرم آباد، کمترین و روستای قلعه چم 
بیشترین جمعیت را داشته اند. در سال 95، جمعیت بین 76 تا 
1194 نفر بوده است که روستای حسین آباد، در آخرین رتبه و 
روستای طایقان در باالترین رتبه قرار داشته اند. متوسط جمعیت 
در سال های 85 و 95 به ترتیب 298 و 353 نفر بوده است که 

روندی افزایشی را نشان می دهد.

سطح زیرکشت به عنوان یکی از متغیرهای مهم، در سال 85 
بین 15 هکتار در روستای حاجی آباد تا 466 هکتار در روستای 
است.  بوده  هکتار   162 زیرکشت  سطح  میانگین  و  خلج آباد 
در سال 95 نیز بیشترین و کمترین مساحت سطح زیرکشت 
را همین روستاها داشته اند با این تفاوت که مقدار کلی سطح 
زیرکشت کاهش داشته است. این کاهش در میانگین این متغیر 
نیز مشاهده شده و میانگین سطح زیرکشت از 162به 145 هکتار 
رسیده است. الزم به ذکر است که در همه روستاها، تغییرات 

به صورت منفی نبوده است.

همان گونه که در بخش سایر شاخص های اجتماعی و اقتصادی 
اشاره شد عالوه بر »تغییرات منابع آب کشاورزی«، »تغییرات 
آماری  توصیف  که  زیرکشت«  سطوح  »تغییرات  و  جمعیت« 
آن پیش ازاین آورده شد، دیگر شاخص های موردمطالعه شامل 
»افزایش تنش های اجتماعی«، »کاهش رضایتمندی«، »افزایش 
»کاهش  مهاجرت«،  انگیزه های  »افزایش  و  طبقاتی«  شکاف 
غیرمجاز«،  چاه های  از  استفاده  »افزایش  شغلی«،  فرصت های 
از  بهره برداری  هزینه های  »افزایش  و  کشت«  الگوی  »تغییر 
منابع آب« بوده اند و داده های آن ها با پیمایش میدانی در سطح 
سرپرستان خانوارهای روستاها گردآوری و نتایج توصیف آماری 
در جدول شماره 5 آمده است. همان طور که در جدول مشاهده 
می شود سوگیری شاخص ها به سمت کاهش یا افزایش با توجه به 

نتایج مستخرج از پرسشنامه ها مشخص گردیده است.

در میان شاخص های آسیب های اجتماعی در سطح روستا، 
کمترین میانگین مربوط به شکاف طبقاتی و بیشترین میانگین 
کلی شاخص های  میانگین  است.  زندگی  از  رضایت  به  مربوط 
مرتبط برابر 3/42 و با انحراف معیار 0/730 است. همچنین در 
مقیاس کلی معضالت اقتصادی در سطح روستا، کمترین میانگین 
مربوط به تغییر الگوی کشت با 2/58 و باالترین میانگین )3/82( 
در  کلی  میانگین  و  بوده  شغلی  فرصت های  کاهش  به  مربوط 
مقیاس معضالت اقتصادی 3/18 با انحراف معیار 0/707 و کمتر 

از میانگین کلی معضالت اجتماعی است.

یافته های استنباطی

رخ داده  تغییرات  معنی داری  آزمون  برای  قسمت  این  در 
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جدول 7. همبستگی تغییرات منابع آب کشاورزی با متغیرهای ساختاری در سطح روستاها.

تغییرات
منابع آب کشاورزی

متغیرهای ساختاری

تغییرات سطح زیرکشتتغییر جمعیتفاصله تا رودخانهفاصله تا شهر قم

*0/2890/805-0/413-0/212ضریب همبستگی پیرسون

0/5080/1820/3620/002سطح معنی داری

12121212حجم نمونه

*معنی داری ضریب همبستگی در سطح 95 درصد
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نگارندگان، 1398                                                                                                          

جدول 6. مقایسه میانگین )T- test وابسته( شاخص های تغییر در ابتدا و انتهای دوره.

.Sig آماره tانحراف معیارمیانگینگروه بندیمتغیر

آب کشاورزی در دسترس )مجموع تخلیه 
ساالنه(

1233036/51471956/7ابتدای دوره )1385(
2/383

0/036

1091765/11278585/7انتهای دوره )1395(

جمعیت
298/5219/2ابتدای دوره )1385(

-1/176
0/264

353/5356/9انتهای دوره )1395(

سطح زیرکشت
162/4157/3ابتدای دوره )1385(

2/886
0/015

145/5141/0انتهای دوره )1395(
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نگارندگان، 1398                                                                                                          

برای شاخص های  تا 1395  زمانی 1385  بازه  در  روستاها  در 
مورداشاره در جدول شماره 5 از آزمون T وابسته استفاده شد و 
نتایج آن در جدول شماره 6 آمده است. این تغییرات در رابطه با 
میزان دسترسی به آب کشاورزی و سطح زیرکشت معنی دار بوده 

ولی برای جمعیت معنی دار نبوده است

ساختاری  متغیرهای  با  کشاورزی  آب  منابع  در  تغییر  رابطه 
روستاها

برای بررسی رابطه تغییر جمعیت روستاها و میزان تغییر در 
منابع آب در دسترس، درصد رشد جمعیت روستاها در سال 85 
و 95 و نیز شاخص کاهش منابع آب در دسترس مورد مقایسه 
قرار گرفت. با توجه به نرمال نبودن داده ها و تعداد کم روستاها، 
استفاده شد. مطابق  اسپیرمن  ناپارامتری  از آزمون همبستگی 
نتایج جدول شماره 7، این رابطه معکوس اما فاقد معنی داری 
بوده است. رابطه معکوس و معنی دار فاصله از شهر قم و تغییرات 
جمعیت )با ضریب 0/928-( بیانگر کم شدن جمعیت با فاصله 
گرفتن از شهر قم و همچنین حاکی از افزایش جمعیت روستاهای 
نزدیك به شهر قم است. در ادامه مشخص گردید میان فاصله از 

شهر قم و شاخص کاهش فرصت های شغلی در سطح اطمینان 
95 درصد و با ضریب همبستگی 613/ و شاخص انگیزه مهاجرت 
با ضریب همبستگی 0/699 ارتباط معناداری وجود دارد و این امر 
بدین معناست که روستاها با افزایش فاصله از شهر قم، با کاهش 

فرصت های شغلی و افزایش انگیزه مهاجرت مواجه هستند.

همان طور که در مبانی نظری اشاره شد، کشاورزی و منابع آب 
وابستگی زیادی به یکدیگر دارند. یکی از فرضیات تحقیق، آزمون 
زیرکشت  تغییر سطح  و  منابع آب  تغییر در  میان  همبستگی 

روستاها بود که معنی داری آن با ضریب باالی 0/805 است.

رابطه تغییر در منابع آب کشاورزی با شاخص های اجتماعی و 
اقتصادی

در ادامه بررسی روابط میان متغیرهای موردنظر، در این بخش 
به همبستگی میان تغییر در منابع آب با شاخص های اقتصادی 
و اجتماعی پرداخته می شود. نتایج آزمون شاخص های اجتماعی 
در جدول شماره 8 و شاخص های اقتصادی در جدول شماره 9 

آمده است.
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افزایش تنش اجتماعی

همانگونه که در مبانی نظری تحقیق اشاره شد، کاهش منابع در 
دسترس و افزایش تقاضا باعث ایجاد رقابت برای بهره برداری بیشتر 
از منابع محدود و درنتیجه افزایش تنش های اجتماعی می شود. 
مصداق تنش های اجتماعی که در پرسشنامه به آن پرداخته شد 
شامل افزایش نزاع و درگیری بر سر منابع آب، افزایش شکایت 

کشاورزان روستاهای پایین دست از باالدست است.

آزمون همبستگی ناپارامتری اسپیرمن میان تغییر در منابع 
آب و تنش های اجتماعی میان کشاورزان نشان داد میان این 
دو شاخص با معناداری 0/03 و ضریب همبستگی منفی 0/625 
همبستگی معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. 
با توجه به اینکه شاخص تغییر در منابع آب و تنش اجتماعی 
هم جهت نیستند، وجود همبستگی منفی بدین معناست که با 
کاهش مقدار شاخص تغییر در منابع آب، تنش های اجتماعی 

کاهش می یابند.

کاهش رضایت از زندگی

رضایتمندی از زندگی به عنوان شاخصی کلی محسوب می شود 
آزمون  در  می دهد.  نشان  را  شرایط  از  جمع بندی  به نوعی  که 
انجام شده برای بررسی ارتباط میان شاخص تغییر در منابع آب 
و کاهش رضایتمندی با استفاده از آزمون اسپیرمن نشان داد 
میان این دو شاخص با معناداری 0/049 و ضریب همبستگی 
منفی 0/579 همبستگی معناداری در سطح اطمینان 95 درصد 
و  اجتماعی  تنش  شاخص  میان  است  شایان ذکر  دارد.  وجود 
کاهش رضایتمندی نیز همبستگی با معناداری 0/018 و ضریب 

همبستگی 0/667 وجود دارد که ارتباط این دو شاخص را نمایان 
می سازد.

افزایش شکاف طبقاتی

سنجش دیدگاه پرسش شوندگان در خصوص افزایش شکاف 
طبقاتی ناشی از تغییر در مقدار منابع آب در دسترس نشان داد 
که ارتباط معنی داری میان دو شاخص فوق وجود ندارد. این عدم 
ارتباط از طریق آزمون اسپیرمن و با معناداری 0/983 و ضریب 

همبستگی 007/ مشخص گردید.

افزایش انگیزه های مهاجرت

مهاجرت به عنوان راهکاری برای گریز از شرایط نامناسب یکی از 
شاخص هایی بود که موردبررسی قرار گرفت. ارتباط میان شاخص 
تغییر در منابع آب و افزایش انگیزه های مهاجرت با استفاده از 
آزمون ناپارامتری اسپیرمن موردبررسی قرار گرفت. نتایج آزمون 
و ضریب  معناداری 0/030  با  این دو شاخص  میان  داد  نشان 
ارتباط  درصد   0/05 اطمینان  سطح  در  و   0/626 همبستگی 
معناداری وجود دارد. این بدان معناست که افزایش تغییرات در 

منابع آب منجر به افزایش انگیزه های مهاجرت شده است.

با  مهاجرت  انگیزه  شاخص  میان  اینکه  قابل توجه  نکته 
ضریب  و  معناداری 035/  با  رضایتمندی  کاهش  شاخص های 
همبستگی 0/612 و در سطح اطمینان 05/ درصد و شاخص 
کاهش فرصت های شغلی با معناداری صفر و ضریب همبستگی 
0/921 و در سطح اطمینان 01/ درصد ارتباط معناداری وجود 

دارد.
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کاهش رضایت از تنش های اجتماعیتغییرات منابع آبمتغیرها
انگیزه مهاجرتشکاف طبقاتیزندگی

1تغییرات منابع آب

*0/625-تنش های اجتماعی
)0/030(1

کاهش
رضایت از زندگی

-0/579*
)0/049(

0/667*
)0/018(1

007/شکاف طبقاتی
)0/983(

0/087
)0/789(

-/260
)0/415(1

0/285-انگیزه مهاجرت
)0/370(

0/377
)0/228(

0/612*
)0/035(

0/072
)0/824(1

*معنی داری ضریب همبستگی در سطح 95 درصد
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کاهش فرصت های شغلی

یکی از فرضیات تحقیق، وجود ارتباط میان تغییر در منابع 
آب روستا و کاهش فرصت های شغلی بود که از طریق آزمون 
اسپیرمن موردبررسی قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که میان 
این دو شاخص با معناداری 0/169 و ضریب همبستگی 0/425- 
ارتباط معناداری وجود ندارد و درنتیجه اطمینان الزم برای رد 

فرض صفر حاصل نمی شود.

از سوی دیگر میان کاهش فرصت های شغلی با شاخص تغییر 
جمعیت با معناداری 0/038 و ضریب همبستگی منفی 0/604 
و در سطح اطمینان 0/05 درصد ارتباط معناداری وجود دارد. 
نکته قابل توجه دیگر، وجود ارتباط معنادار میان فاصله از شهر قم 
با شاخص تغییر جمعیت، افزایش انگیزه های مهاجرت و کاهش 
فرصت های شغلی است که می تواند ناشی از اثرات شهر قم بر 
این روستاها باشد. نتایج آزمون ارتباط فاصله از شهر قم با سایر 

شاخص ها در جدول شماره 7 آمده است.

افزایش چاه های غیرمجاز

یکی دیگر از مواردی که در این بررسی موردتوجه واقع گردید، 
ارتباط میان منابع آب و افزایش حفر چاه های غیرمجاز است که 
این ارتباط در جدول شماره 9 آمده است. با توجه به معناداری 
0/639 و ضریب همبستگی 0/151- ارتباط معناداری میان تغییر 
در منابع آب و افزایش حفر چاه های غیرمجاز وجود ندارد. در 
کنار این موضوع، وجود ضریب همبستگی منفی 0/783 میان 
تعداد چاه های موجود در هر روستا و حفر چاه های غیرمجاز به 
این معناست که در روستاهایی که تعداد چاه کم است، بیشتر به 
سمت حفر چاه های غیرمجاز روی آورده شده است که این امر 
نشان می دهد کشاورزان با توجه به از دست دادن منابع آبی، به 

دنبال منابع جایگزین هستند.

تغییر الگوی کشت

یکی از فرضیات موردنظر برای آزمون، این فرض بود که میان 
تغییر در منابع آب کشاورزی با تغییر در الگوی کشت ارتباط وجود 
دارد. این ارتباط با در نظر گرفتن تعداد کم روستاها با استفاده از 
آزمون ناپارامتری اسپیرمن مورد آزمون قرار گرفت و این نتیجه 
حاصل گردید که میان این دو شاخص، ارتباط معناداری وجود 
ندارد. همان گونه که در جدول شماره 9 آمده معناداری ارتباط 

معادل 0/238 و ضریب همبستگی 0/369- گزارش شده است.

افزایش هزینه های بهره برداری از منابع آب

یکی از تبعاتی که کاهش منابع آب در اختیار روستاها می تواند 
می تواند  که  است  بهره برداری  هزینه های  افزایش  نماید،  ایجاد 
ناشی از افزایش عمق چاه ها، تالش برای افزایش آبدهی قنات از 
طریق نوکنی یا الیروبی، ایجاد پوشش غیرقابل نفوذ برای انهار و 
سایر اقدامات باشد. این موضوع به عنوان یکی از فرضیات تحقیق 
مورد آزمون قرار گرفت و درنهایت آزمون اسپیرمن نشان داد 
که ارتباط معناداری میان شاخص تغییر در منابع آب روستاها و 
افزایش هزینه های بهره برداری وجود دارد. آزمون فوق معناداری 
0/015 و ضریب همبستگی 0/681 را در سطح اطمینان 0/05 

نشان داد.

شاخص افزایش هزینه های بهره برداری از منابع با سایر شاخص ها 
ازجمله سهم چاه ها از کل منابع آب، کاهش رضایتمندی، افزایش 
با  ترتیب  به  شغلی  فرصت های  کاهش  و  مهاجرت  انگیزه های 
معناداری 0/004، 0/039، 0/029 و 0/018 و ضریب همبستگی 
0/759، 0/610- ، 0/627- و 0/666- ارتباط دارد. این مسئله 
نشان می دهد که سهم چاه ها از کل منابع آب در اختیار روستا 
ارتباط مستقیمی با افزایش هزینه های بهره برداری دارد و این 
افزایش می تواند منجر به کاهش رضایتمندی و فرصت های شغلی 

و افزایش انگیزه های مهاجرت گردد.

.)n=21( جدول 9. همبستگی های دومتغیره بین تغییرات منابع آب کشاورزی و عوامل اقتصادی در سطح روستاها

کاهش فرصت های تغییرات منابع آبمتغیرها
شغلی

استفاده از چاه های 
هزینه های بهره برداری تغییر الگوی کشتغیرمجاز

از منابع آب

1تغییرات منابع آب

0/425-کاهش فرصت های شغلی
)0/169(1

0/151-افزایش استفاده از چاه های غیرمجاز
)0/639(

0/393
)0/206(1

0/369-تغییر الگوی کشت
)0/238(

0/053
)0/870(

0/562
)0/057(1

*0/681افزایش هزینه های بهره برداری از منابع آب
)0/015(

-0/666*
)0/018(

-0/410
)0/186(

-0/171
)0/595(1

* و ** معنی داری ضریب همبستگی در سطح 95 و 99 درصد
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بحث و نتیجه گیري 

تغییر در دسترسی به منابع آب باعث شده است عکس العمل های 
متفاوتی برای ایجاد تعادل و تطبیق با شرایط جدید ایجاد شود 
اما اینکه این عکس العمل ها تا چه حدی توانسته است ظرفیت 
ماندگاری روستائیان را افزایش دهد نیاز به بررسی بیشتری دارد. 
تغییر در منابع آب کشاورزی به صورت معناداری منجر به تغییرات 
جمعیتی در روستاها نشده است که با نتیجه بسیاری از مطالعات 
دیگر مغایر است و می تواند ناشی از شرایط متفاوت منطقه ازجمله 
نزدیکی به شهر قم و اثرات آن باشد. افزایش تنش های اجتماعی 
ناشی از کمبود منابع آب با نتایج سایر تحقیقات مطابقت دارد. 
همچنین کاهش رضایتمندی از زندگی به عنوان شاخصی مرتبط 
با تنش های اجتماعی مشخص گردید. مهاجرت به عنوان راهکاری 
برای گریز از شرایط نامناسب، همواره یکی از ارکان بررسی ها در 
خصوص اثرات کمبود آب بر روستاها بوده است که این بررسی 
نیز مؤید همین امر است و همبستگی این شاخص با سایر موارد 
بررسی شده مانند رضایتمندی و به خصوص کاهش فرصت های 
زیرکشت  سطح  کاهش  دارد.  موضوع  اهمیت  از  نشان  شغلی 
به عنوان شروع کننده چرخه اثرات، نیز ارتباط تنگاتنگی با میزان 
منابع آب در اختیار روستاها دارد که در این بررسی نیز همانند 
سایر بررسی های صورت پذیرفته در این موضوع مورد تأیید قرار 

گرفت.

انتظار می رفت که کاهش منابع آب  پیرو تحقیقات پیشین 
به صورت مستقیم باعث کاهش فرصت های شغلی شود اما این 
فرضیه تأیید نشد و این مسئله در کنار ارتباط فرصت های شغلی 
با شاخص تغییرات جمعیت، انگیزه مهاجرت و فاصله از شهر قم 
چاه های  افزایش  باشد.  بیشتر  بررسی  برای  موضوعی  می تواند 
غیرمجاز نیز یکی از موضوعات موردبررسی بود و انتظار می رفت 
که با تغییرات منابع آب در ارتباط باشد اما این همبستگی در 
تحقیق حاضر معنادار نشد. بااین وجود، همبستگی منفی چاه های 
غیرمجاز با تعداد چاه های موجود این امر را نمایان می سازد که 
در روستاهایی که چاه های کمتری وجود دارد، حرکت به سمت 
حفر چاه های غیرمجاز بیشتر است و به نظر می رسد دلیل آن، 
کاهش آبدهی قنات ها و چشمه ها و عدم اطمینان از تأمین مقدار 
آب کافی است که کشاورزان را به سمت استفاده از چاه -به عنوان 

منبعی مطمئن تر- سوق داده است.

طبق بررسی هایی که در مبانی تحقیق به آن ها پرداخته شد، 
می بایست تغییر در میزان دسترسی به منابع آب منجر به تغییر 
در الگوی کشت شود اما نتایج بررسی نشان داد که این امر هنوز 
رخ نداده است و این بدان معناست که روستائیان به اندازه کافی به 
سمت تطبیق با شرایط جدید کم آبی حرکت نکرده اند و این عدم 
تغییر، دلیلی برای ضرورت سیاست گذاری های صحیح و جدی در 
این رابطه است. افزایش هزینه های بهره برداری از منابع آب ازجمله 
افزایش عمق چاه، نوکنی یا الیروبی قنات، پوشش انهار و غیره 

نیز با تغییر منابع آب در ارتباط است و مهم تر اینکه این اقدامات 
با رضایتمندی و انگیزه مهاجرت و فرصت های شغلی ارتباط دارد. 
برای کاهش هزینه های  اقدامات تسهیل کننده ای  باید  بنابراین 
بهره برداری صورت گیرد تا ضمن افزایش رضایتمندی و تقویت 
فرصت های شغلی، از انگیزه های مهاجرت کاسته شود. در این 
راستا، تدابیری مانند راهکارهای کوتاه مدت فعال نمودن و استفاده 
از ظرفیت تعاونی های کشاورزی، تشکل های آب بران، تعاونی های 
در  کشاورزان  و  دولتی  نهادهای  متقابل  همکاری  و  روستایی 
راستای اصالح الگوي کشت محصوالت زراعي، اصالح ساختار 
آبیاري سنتي در مزارع و باغات، توجه به ظرفیت سازی در روستاها 
برای ایجاد فعالیت های جدید و متناسب با شرایط روستاها، برای 
ایجاد و تقویت انطباق پذیری روستائیان با شرایط کم آبی ضروری 

به نظر می رسد.

تغییر در ساختار، نیازمند آموزش مواجهه با تغییرات است. 
روستائیان در صورتی می توانند این روند را سامان دهند که عالوه 
بر ارائه فرصت های واقعی برابر، فرصتی برای آموزش داشته باشند. 
مهم ترین نقش سیستم مدیریت منابع آب می تواند مدیریت گذر 
از شرایط موجود و جلوگیری از تخریب بیشتر منابع و به نوعی 
برای  روستایی  جامعه  بیشتر  آمادگی  برای کسب  زمان  خرید 
مواجهه با شرایط جدید باشد. در پایان شایان ذکر است توجه 
واقعی سیاست گذاران به روستاها و درک ضرورت توسعه روستایی 
به عنوان گامی در جهت توسعه ملی می تواند جهت گیری های 
کلی سیاست های مرتبط با روستاها را اصالح نماید و با تغییر 
در اولویت ها و گذر از منافع کوتاه مدت و سطحی )مانند افزایش 
الگوهای  به  عمیق(،  چاه های  از  استفاده  با  کشاورزی  تولیدات 
توسعه ای متناسب با ظرفیت های منطقه ای و پایداری سرزمین 
منجر گردد. آنچه باید تغییر کند این دیدگاه اساسی است و در 
غیر این صورت تکراری از تجربیات دیگران خواهد بود و انتظاری 
جز آنچه برای دیگران، در قالب مهاجرت، عدم تعادل سرزمینی، 
عدم استفاده بهینه از منابع، معضالت اجتماعی و شهرنشینی 

بی قاعده رخ داده است را نمی توان داشت.

تشکر و قدردانی
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