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Introduction: Today, the world is facing climate change and global warming. Iran is not 

exempt from this situation and climate change has many negative effects on all its regions. In 

particular, these changes have led to successive droughts in the last 15 years. In this research, 

the environmental and socioeconomic impacts of CC on two villages in the eastern Isfahan 

province and the responses of the local community and government policies in the face of 

these changes were investigated using Al-Rish Beck’s “The Risky Society” approach. 

Method: Observational instruments, semi-structured interviews, and group interviews were 

used to gather information. Through purposive selection, 47 people (32 men and 15 women) 

were interviewed, including informed organizations, informed locals, and  villagers.  Grounded 

theory method was used for data analysis. 

Findings:The result of the analysis was the extraction of 215 concepts, which were reduced to 

157 after revision. These concepts were then used to form 35 categories, which resulted in the 

core category of “Intensified Instability.” The results show that climate change, combined with 

mismanagement of water resources by government organizations and, to a lesser extent, 

villagers, has led to negative environmental consequences such as degradation of water, air, 

and soil resources, resulting in a reduction in cultivated land, loss of livelihoods such as 

livestock, and reduction in cultivated diversity, followed by economic problems such as an 

increase in poverty. This has led to a decrease in savings and a sense of economic insecurity. 

These conditions have also led to cultural issues such as a change in villagers’ lifestyles and a 

reluctance to live in the village and a turn to urban lifestyles. In addition, the drought and its 

consequences have also affected the physical and mental health of the people in the region, 

leading to physical illness and mental discomfort. However, there are some differences 

between the two villages in terms of social consequences. For example, while there has been 

out-migration in the village in southern Baraan, the village in northern Baraan has not only not 

out-migrated, but has actually become receptive to immigrants. 

Conclusion: It can be concluded that the location of the village and the spirit of participation 

are the reasons for these differences. The village in North Braan, which has a more favorable 

climate, has become the residence of the rich people of Isfahan city, and service sector jobs 

have been created in the village, which has prevented the villagers from migrating. Moreover, 

the spirit of participation in the management of water resources has been shown in this village. 
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 مطالعۀ پیامدهای تغییرات اقلیمی در نقاط روستایی شرق استان اصفهان

*های براآن شمالی و جنوبی( )دهستان
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 ها:   کلیدواژه

اصفهان، تغییرات اقلیمی، تنش 

  آبی، روش کیفی، مدیریت آب.

های براآن  زیستی تغییرات اقلیمی بر دو روستا در دهستان اقتصادی و محیط-پژوهش، آثار اجتماعی: در این مقدمه

آمیز  های دولت، با استفاده از رویکرد جامعۀ مخاطره شمالی و جنوبی در استان اصفهان، پاسخ جوامع محلی و سیاست
 شود. الریش بک بررسی می

زن( شامل  12مرد و  35نفر ) 47شاهده و مصاحبه استفاده شد و با آوری اطالعات، از ابزارهای م : برای جمعروش

 کار رفت. ای به ها، روش نظریۀ زمینه مطلعان سازمانی، محلی و اهالی روستاها مصاحبه صورت گرفت. برای تحلیل داده

و مقولۀ مقوله از این مفاهیم شکل گرفت  35مفهوم بود که  157: حاصل تحلیل، استخراج و بازنگری، هایافته

برگزیده شد. تغییرات اقلیمی به همراه سوءمدیریت دولتی و برخی اقدامات روستاییان، « ناپایداری تشدیدشده»محوری 
زیست آسیب زده و آثاری مثل افزایش فقر، تغییر سبک زندگی و آسیب به سالمت مردم را به دنبال  به منابع محیط

مهاجرت فقط در روستای منتخب براآن جنوبی اتفاق افتاده است. داشته است، اما در زمینۀ پیامدهای اجتماعی، 
اند که چنین اقداماتی در روستای  صورت مشارکتی مدیریت کرده همچنین اهالی روستای براآن شمالی منابع آب را به

 براآن جنوبی غایب است.

ها است. روستای واقع در براآن  ت: موقعیت مکانی روستا و نیز وجود روحیۀ مشارکت، دلیل بروز این تفاوگیرینتیجه

تری دارد، سکونتگاه ثروتمندان شهر اصفهان و محل ایجاد مشاغل خدماتی در روستا شده  وهوای مطلوب شمالی که آب
 که مانع مهاجرت روستاییان است. همچنین روحیۀ مشارکتی ساکنان در مدیریت منابع آب نمایان شده است.

 هاای باراآن شامالی و جناوبی(.     استان اصفهان )دهستان شرق روستایی نقاط در اقلیمی تغییرات پیامدهای ۀ(. مطالع1401و خمسه، زهرا ) فیروزآبادی، سیداحمد: : استناد
  DOI: https://doi.org/10.22059/jrd.2023.350132.668768  .426-411(، 2)14، شهری( _توسعۀ محلی )روستایی 
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 مقدمه و بیان مسئله. 1
تبدیل  تر یجدی ا مسئلهی آینده، به ها سالی برای آن اندیشیده نشود، در ا چاره که یدرصورتتغییرات اقلیمی، معضلی جهانی است و 

عامل ایجاد تغییرات اقلیمی،  نیتر مهمی است. سوز آتشزیستی مثل خشکسالی، سیل و  خواهد شد. تغییر اقلیم مسئول فجایع محیط
جهان  دمای هوای(. 105: 2012است )والسپولس،  دکربنیاکس ید، نفت و گاز( و تولید سنگ زغالفسیلی ) یها سوختاستفادۀ بشر از 

: 2007، 1دولتی تغییرات اقلیمی گراد در آغاز قرن بیستم افزایش یافته است )هیئت بین یسانتدرجۀ  6/0 به 1970 سال درجه در 4/0از 
موجب ( و 4: 2014 )هالگات و همکاران،  کند یماز طریق سیل و خشکسالی، ساالنه افراد بیشتری را دچار فقر  وهوا آب. تغییر (9

تغییرات اقلیمی  .(3: 2020 شود )آرنیال و رادا، یمها و خشونت و نیز مهاجرت مردم  یرساختزرفتن معیشت، اشتغال، زمین،  ازدست
یز نقش مهمی ایفا آم خشونتگذارد که در ایجاد تضاد  یمیر تأثبرد و بر پارامترهایی  میۀ عوامل اجتماعی، امنیت را از بین واسط به
قرار  ریتأثتحت  افتهی توسعهمناطق فقیرتر جهان، در این شرایط بیش از کشورهای . (109: 1396نژاد،  کنند )صالحی و پازوکی یم
در آینده شدیدتر نیز  احتماالًی حادتری از دیگر مناطق جهان دارند که وهوا آبۀ آمریکا متحد االتیادوم نیز مثل  ، اما گروهرندیگ یم

 (.45: 1394خواهد شد )گیدنز، 
وند افزایش دمای کشور خشک جهان واقع شده و از دیرباز با مشکل خشکسالی مواجه بوده است. ر ایران در منطقۀ خشک و نیمه

: 1395)شیراوند و هاشمی،  آیند حساب می بسیار گرم در سی سال اخیر بههای  از سال 1394و  1393های  سال. کامالً مشهود است
اتفاق افتاد، هفت میلیارد دالر به اقتصاد ایران خسارت وارد کرد )مرادی و  2008و  2005های  ای که در سال (. خشکسالی700

ود آب تخلیه شدند. در منطقۀ سیستان با دلیل کمب های اخیر روستاهای زیادی در استان کرمان به (. در سال112: 2008همکاران، 
شدن هامون، بسیاری از کشاورزان و ماهیگیران، کار خود را از دست دادند و از منطقه مهاجرت کردند )دهقانی و  توجه به خشک

ویژه  ایران بهوری محدود کشاورزی،  المللی و بهره دلیل وابستگی به تجارت بین درنتیجۀ خطرات اقلیمی و به(. 243: 1398همکاران، 
زایی  بیابان و خشکی مستعد همواره اصفهان استان(. 289: 2016فر و همکاران،  شود )بهزادی کشوری با ناامنی غذایی محسوب می

 شده تنزل حال در آب منبع سر بر رقابت موجب های زیرزمینی، آب کاهش و کشاورزی و صنعت برای آب رویۀ بی استخراج .است بوده
 (.273: 1395ران، همکااست )عبداللهی و  برده پیش نابودی تخلیه و آستانۀ تا را استان روستاهایمسئله،  این و

های دولتی اعمال شده مسائل فراوانی را برای  که از جانب سازمان نیز در ایران، در کنار تغییرات اقلیمی، سوءمدیریت منابع آب
زیست و نیز ابعاد مختلف زندگی ساکنان  روشنی بر منابع محیط دهه به چهارکه آثار آن امروز پس از  کردهنقاط مختلف کشور ایجاد 

زیستی  مدیریت منابع محیط ۀهای مرتبط با تغییر اقلیم و نیز روی بنابراین، انجام پژوهش ؛ویژه نقاط روستایی کشور نمایان شده است به
بار ناشی از  های خسارت سازگاری با این شرایط و نیز کاهش هزینه برایراهکارها و آمادگی هرچه بیشتر  ۀویژه منابع آب، برای ارائ و به

های دولتی در ایران و نقش آن در تشدید  سوءمدیریت سازمان بهزیستی،  آن، بسیار ضروری است. این مطالعه عالوه بر عوامل محیط
 تغییر اقلیم و خشکسالی در شرق استان اصفهان پرداخته است.

زیست روستاهای مورد مطالعه داشته و  ست که تغییر اقلیم چه تأثیراتی بر محیطا ها پاسخگویی به این پرسشین مقاله به دنبال ا
یان در مواجهه با این یهای دولتی و محلی و نیز راهبردهای روستا اقتصادی آن چیست و اینکه اقدامات سازمان -پیامدهای اجتماعی

 .مسائل چه بوده است
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 پژوهش ۀپیشین. 2
مطالعاتی  ۀاند. بنابراین پیشین ای است که تمام نقاط جهان با شدت کمتر و بیشتر با آن دست به گریبان اقلیم و خشکسالی مسئلهتغییر 

 .تنوع زیادی دارداین موضوع در ایران و جهان 

 مطالعات داخلی. 2-1
( در بیجار 1400ران )همکافهان و زارعی و ( در اص1396( در کنگاور، کیانی سلمی و امینی فسخودی )1398کلهر و محمودی ) ۀمطالع

 ۀکشمکش و کاهش سرمای موجبخشکسالی  ندپیامدهای اجتماعی خشکسالی نشان داد ۀبا استفاده از روش پیمایش در زمین
( در ایالم با 1393اجتماعی، کاهش بهداشت و سالمت و کیفیت زندگی و افزایش بیکاری، فقر و مهاجرت شده است. جمشیدی )

اقتصادی خشکسالی را مطالعه -( در جیرفت با استفاده از روش پیمایش، پیامدهای اجتماعی1394ی و کیفی و قنبری و بیاد )روش کم
اجتماعی، درآمد، محصول، دام و امنیت غذایی و افزایش فقر، وابستگی مالی،  ۀو نشان دادند خشکسالی به کاهش سرمای کردند

( در اصفهان و بهرامی و 1399دشت، عینالی و شفیعی ) ( در زرین1395نامدار و بوذرجمهری ) ۀشده است. مطالعمنجر مهاجرت و انزوا 
 دریافتند زیستی خشکسالی اقتصادی و محیط-پیامدهای اجتماعی ۀ( در کردستان با استفاده از روش پیمایش در زمین1400سپری )

انداز  بیماری، کاهش تنوع گیاهی، کاهش تولید، درآمد، پس زیست و منابع آن، افزایش آفت و خشکسالی پیامدهایی مثل تخریب محیط
 .داردافزایش بیکاری، فشار روحی، مهاجرت و مشاغل خدماتی  نیز اجتماعی و ۀو سرمای

و تشدید  ایجاد های دولتی در سوءمدیریت سازمان ۀ، به صورتی تفصیلی به مسئلیزیست حاضر، ضمن توجه به عوامل محیط ۀمطالع
 .های پیشین بررسی نشده است پردازد که در پژوهش می در روستاهای مورد مطالعه آبی تبعات کم

 مطالعات خارجی. 2-2
روش پیمایش در غنا پیامدهای اجتماعی تغییرات  ه( ب2016روش اسنادی در شیلی و دومانو و آبنگ ) ه( ب2010اندرسون و ورنر )
کاهش امید به زندگی و افزایش نابرابری در درآمد و بهداشت شده است.  سبب و نشان دادند تغییرات اقلیمی کردنداقلیمی را مطالعه 

 ه( در یونان ب2021ران )همکا( در هند و گرجیالس و 2017روش پیمایش، میشرا ) ه( در کانادا ب2020ران )همکامطالعات ویلسون و 
افزایش فقر، کاهش  سببییرات اقلیمی تغ کرد اقتصادی تغییرات اقلیمی مشخص-پیامدهای اجتماعی ۀروش اسنادی، در زمین

زیستی تغییرات  اقتصادی و محیط-( در بررسی پیامدهای اجتماعی2013و همکاران ) 1محصول، مهاجرت و کشمکش شده است. احمد
دمای آب و افزایش سطح  افزایش ی،شور سببروش کمی و کیفی به این نتیجه رسیدند که تغییرات اقلیمی  هاقلیمی در بنگالدش ب

وجود آورده  ریا و خشکسالی شده که پیامدهای کاهش درآمد، کاهش مواد غذایی، مشکالت سالمت و بحران آب آشامیدنی را بهد
و نشان  نداقتصادی خشکسالی پرداخت-پیامدهای اجتماعی ۀروش پیمایش به مطالع ه( در پاکستان ب2022و همکاران ) 2است. علی

روش  ه( ب2018آلم مرا ) ۀرفتن دام و محصول شده است. مطالع جرت، استقراض و ازدستافزایش بیماری، مها سبب دادند خشکسالی
زیستی  اقتصادی و محیط-پیامدهای اجتماعی ۀروش پیمایش در کنیا در زمین ه( ب2017اسنادی در اتیوپی و کمبوی و همکاران )

ها، کاهش کیفیت  زیست، کاهش تنوع زیستی، کاهش تاالب آسیب به منابع محیط موجبخشکسالی  ساختخشکسالی مشخص 
 مراتع، آسیب به اکوسیستم، افزایش فقر، بیماری، کشمکش، مهاجرت و ناامنی غذایی شده است.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ  
1. Ahmed 

2. Ali 
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 چارچوب مفهومی. 3
نظرهای  اختالف حل ل،امث ای؛ برکند های محیط زیستی فراهم می معاصر از دغدغه ۀزیست را تجرب شناسی محیط محرک اصلی جامعه

: 1394اجتماعی جدید است )اروین، -های علمی شدت مستلزم دیدگاه شدن جهانی، به المللی درمورد باران اسیدی یا گرم ملی و بین
س دردستر ۀرشد سرمای ( طبق آن استدالل کرد که سطح روبه1980ست که اشنایبرگ )ا ها تردمیل تولید، جزو اولین نظریه ۀ(. نظری36

شود )گولد و همکاران،  افزایش در تقاضا برای منابع طبیعی می سببهایی  گذاری ها و تغییر در تخصیص چنین سرمایه گذاری سرمایه
شناختی نیز ادعا  نوسازی بوم ۀ(. نظری193: 2021د )فالزن و همکاران، ده ( که به ویرانی اکولوژیکی و اجتماعی سرعت می296: 2004

زیست در برابر فشارهای انسانی توسعه پشتیبانی  زیستی از نیاز به حفاظت از محیط ن جامعه، عقالنیت محیطشد دارد که با مدرن
زیستی را با  کنند تا مسائل محیط کند که چگونه نهادها و بازیگران اجتماعی تالش می ( و بررسی می3: 2021کند )اسالم و کیو،  می

گرایان اجتماعی معتقدند درک ما  (. از طرف دیگر، ساخت23: 2014ند )مول و همکاران، خود و دنیای طبیعی ادغام کن ۀعملکرد روزمر
گرمایش جهانی  ،لامث ؛ برای(29: 2003ها و سایر تعامالت با مردم ایجاد شده است )حسینگ،  زیستی توسط رسانه از مشکالت محیط

های مختلف  شود که مردم در گروه ه آن چیزی تلقی میطور تجربی مشاهده کرد، بلک که بتوان آن را به «واقعی» ۀنه یک پدید
ترین  گرایی اجتماعی با انتقادهایی مواجه است. مهم (. ساخت62: 2005آف،  ون های متناقضی درمورد آن دارند )ان اجتماعی، دیدگاه

زیست طبیعی  ا تأیید واقعیت محیطگرایی در پذیرش ی پردازان آن، عموماً از ناتوانی ساخت گرایی اجتماعی است که نظریه ها واقع آن
کنند که طبیعت  گرایان انتقادی تأکید می (. واقع57: 1397گرایی انتقادی است )ساتن،  اند. پرطرفدارترین روش، واقع ناراضی بوده

جند )اروین، ها باید فرایندهای اجتماعی را بشناسند، تعریف کنند و بسن تواند مستقیماً با جامعه صحبت کند. در عوض، انسان نمی
1394 :43.) 

جهانی، جوامع غیرغربی  ۀدر مخاطر ۀآمیز الریش بک انجام شده است. در جامع مخاطره ۀپژوهش حاضر با استفاده از دیدگاه جامع
های مختلف و با  ثانوی در مکان ۀهای بنیادی یکسانی از مدرنیت تر، در چالش و غربی در زمان و فضای یکسان، بلکه بسیار مهم

 ۀشد آورند که در آن، بنیان منطق تثبیت (. تهدیدهای جهانی، دنیایی را پدید می17: 1388اند )بک،  تصورات فرهنگی مختلف سهیم
 های های جدید، محدودیت شوند. زیان سختی مدیریت می سنجش، خطراتی هستند که به مخاطره فروریخته و به جای مخاطرات قابل

صنعتی، چگونگی  ۀمحوری جامع ۀ(. به اعتقاد بک، مسئل66شوند )همان:  دوام میمو جهانی و  دهند میمکانی خود را از دست -زمانی
ریسک، هدف، جلوگیری از خطراتی است که جزئی از  ۀحال آنکه در جامع ؛کاهش آثار اجتماعی و منفی توزیع نابرابر ثروت است

هایی دیگر، حیات اقتصادی و رفاهشان را  برند و گروه هایی استفاده می (. با تولید مخاطره، بخش36: 1395مدرنیته هستند )هانیگان، 
 ۀجامعه در مخاطر «جام جهانی» یبینند. در اوج آینده که به افق حال حاضر متصل است، تمدن صنعتی به نوع در معرض تهدید می

 (.102: 1388دهند )بک،  اینجا با هم روی می شود. تخریب طبیعت و تخریب بازارها در جهانی تبدیل می

 روش پژوهش. 4
تر نبود و بیشتر با رویکرد اکتشافی به دنبال بررسی پیامدهای  های بزرگ ها به جمعیت با توجه به اینکه هدف این مطالعه، تعمیم یافته

، برای گردآوری یممتأثر از این پیامدها بود آوردن درکی عمیق از وضعیت موجود جوامع محلی دست مختلف تغییر اقلیم در منطقه و به
ای  زمینه ۀنظری ها گروهی و مشاهده، و برای تحلیل داده ۀیافته، مصاحب ساخت نیمه ۀاطالعات، ابزارهای روش کیفی مثل مصاحب

مطلع سازمانی در  هفتمناسب، با  ۀمنظور اطمینان از گزینش منطق کار گرفته شد. پیش از ورود به میدان، به اشتراوس و کوربین به
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های براآن شمالی و  ها گزینش دو روستا در دهستان های مختلف استان اصفهان مصاحبه صورت گرفت. حاصل این مصاحبه سازمان
زن( از مطلعان محلی  10مرد و  30نفر ) 40دن اشباع نظری، با کر گیری هدفمند و با لحاظ براآن جنوبی بود. سپس با استفاده از نمونه

 (.2و  1های  گروهی صورت گرفت )جدول ۀمصاحب 3فردی و  ۀمصاحب 35الی روستاها و اه
ها کدگذاری  ها و پاراگراف سطر تحلیل شد و با پدیدارشدن مفاهیم اولیه، جمله صورت سطربه ها به ها، مصاحبه برای تحلیل داده

مفهوم باقی ماند. سپس مفاهیمی که  157ابه، مفهوم بود که پس از حذف مفاهیم مش 215ها، ظهور  . حاصل این کدگذاریندشد
 «شدهدیتشد یداریناپا» ۀمقوله از این مفاهیم حاصل شد و مقول 35ترتیب،  یک مقوله را تشکیل دادند. بدین ،تناسب معنایی داشتند

 محوری برگزیده شد. ۀعنوان مقول به
 شوندگان روستای منتخب دهستان براآن شمالی . مصاحبه1جدول  

 ردیف جنس سن تحصیالت شغل

 1 مرد 40 دیپلم راننده

 2 زن 50 سیکل دار خانه

 3 مرد 58 دیپلم کارمند و مطلع محلی

 4 مرد 60 سیکل کشاورز

 5 مرد 43 دیپلم راننده

 6 مرد 72 سواد بی کشاورز

 7 زن 29 کارشناسی آرایشگر

 8 مرد 64 ابتدایی کشاورز

 9 مرد 56 دیپلم کشاورز و مطلع محلی

 10 مرد 36 دیپلم دار کشاورز و گلخانه

 11 زن 58 ابتدایی دار خانه

 12 مرد 59 ابتدایی کشاورز

 13 مرد 28 کارشناسی راننده

 14 زن 34 دیپلم تولیدکنندۀ محصوالت خانگی

 15 مرد 63 ابتدایی کشاورز

 16 مرد 58 سیکل کشاورز

 17 زن 38 دیپلم دار خانه

 18 مرد 46 سیکل کشاورز

 19 مرد 57 ابتدایی کشاورز

 
 شوندگان روستای منتخب براآن جنوبی . مصاحبه2جدول 

 ردیف جنس سن تحصیالت شغل

 1 زن 61 ابتدایی تولیدکنندۀ محصوالت خانگی

 2 زن 58 سواد بی تولیدکنندۀ محصوالت خانگی

 3 مرد 65 سیکل بازنشسته و مطلع محلی

 4 مرد 53 دیپلم کارمند و عضو شورای ده

 5 مرد 72 ابتدایی کشاورز و مطلع محلی

 6 مرد 45 کارشناسی کارمند و عضو شورای ده
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 ردیف جنس سن تحصیالت شغل

 7 مرد 73 سواد بی کشاورز

 8 مرد 70 ابتدایی کشاورز و عضو صنف آب

 9 مرد 42 کارشناسی راننده

 10 مرد 63 سیکل دار کشاورز و گلخانه

 11 مرد 66 ابتدایی کشاورز و میراب

 12 زن 39 دیپلم خیاط

 13 مرد 67 ابتدایی کشاورز و عضو صنف آب

 14 مرد 48 دیپلم کشاورز و دامدار

 15 مرد 53 سیکل راننده

 16 مرد 64 ابتدایی کشاورز

 17 مرد 69 ابتدایی کشاورز

 18 زن 65 ابتدایی دار خانه

 19 مرد 67 سواد بی کشاورز

 20 زن 47 سیکل دار خانه

 21 مرد 68 ابتدایی کشاورز

 های پژوهش یافته. 5
شرایط دهند.  را تشکیل می ناپایداری تشدید شدهشرایط محیط زیستی و حکمرانی مرکزی، عواملی هستند که شرایط علی پدیده 

بروز  سبباز طریق آسیب به منابع آب، اکوسیستم و کیفیت هوا و خاک، ، گرمایش زمینمحیط زیستی، در قالب مقوله اصلی 

های تغییر اقلیم است. افزایش دما، چرخه آب زمین را  یکی از جنبه "گرمایش جهانی"مشکالت محیط زیستی در منطقه شده است. 
شود، اما همچنین به خشک  های مکرر و شدیدتر می دهد. افزایش تبخیر، منجر به طوفان کند و تبخیر آب را افزایش می تشدید می

تا فروردین محال بود برف و بارون نیاد. اما از  7سال پیش، از برج  هیجدهما تا  ۀمنطق»کند.  ک میشدن برخی از مناطق خشک کم
 .ساله( 65)مرد، بازنشسته و مطلع محلی،  «دهم هم نیست به این طرف بارندگی استان اصفهان یک 85سال 

تو  75ما از قبل از انقالب تا سال »اند.  از بین رفتهکه تا قبل از خشکسالی وجود داشت نیز هایی  گرمایی، اکوسیستم به دنبال زمین
مرد، ) «ای نیست شد. اما االن دیگه هیچ ماهی از اینجا وانت وانت ماهی برداشت می 57گرفتیم. سال  رود ماهی کپور می این زاینده

 .ساله( 58بازنشسته و مطلع محلی، 
یک »ها شده است.  ها موجب آلودگی هوا و بروز بیماری های گردوغبار را برانگیخته که این طوفان طوفان نیز ها کاهش بارندگی

شه. حتی تا خود اصفهان  ش گردوخاک می هکه آب نیاد بره تو گاوخونی هم خوردیم. وقتی ماه قبل عید تا حاال داشتیم گردوخاک می
 .(ساله 65)مرد، بازنشسته و مطلع محلی،  «دآ هم می

از »ها غیرممکن است.  وکار در آن کیفیت است که کشت های خشک حاوی خاک بی ها، گسترش زمین پیامد دیگر کاهش بارش
کیفیت  ای تیره بود. االن شده یه خاک بی ا قهوهه دن. یه وقتی این زمین امون دارن رنگشون رو از دست میه وقتی آب کم شده، زمین

 .ساله( 72مطلع محلی،  )مرد، کشاورز و «مغذی ۀبدون ماد
به  یتوجه بیهای اشتباه از قبیل  زیستی، شرایط علی مرتبط با حکمرانی مرکزی نیز در قالب سیاست عالوه بر شرایط محیط

برداری بهینه از امکانات، در راستای  آمایش سرزمین و سوءمدیریت منابع آب، مزید بر علت شده است. آمایش سرزمین به معنای بهره
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های فضایی مناطق  ها با توجه به ویژگی منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت ۀبهبود وضعیت مادی و معنوی، با هدف ایجاد رابط
این صنایعی که آوردن تو اصفهان، مخصوصاً فوالد، کالً آب رو »گرفته با این اصول کامالً مغایر بوده است.  ورتاست که اقدامات ص

 .ساله( 64)مرد، کشاورز،  «اشتن لب آب، نه تو اصفهانذ اد رو باید میوخ دن بهش. صنعتی که این همه آب می می
همین »گیر استان اصفهان نیز هست.  مردم در پی داشته که گریبانمدیریت نادرست منابع آب کشور، مشکالت فراوانی را برای 

ای نداره.  روز به ما آب می دن که فایده بیستکه گندم باید جوونه بزنه و ما تازه بذر رو ریختیم که هنوز ریشه نداره،  11ا تو برج هروز
 .ساله( 59)مرد، کشاورز،  «شه ا همه خشک میه گندم

شود که مشکل  رود تخلیه می های کشاورزی، مسکونی و صنعتی استان اصفهان در زاینده ضالبست که فاا ها همچنین سال
ساعته داره رودخونه رو آلوده  24 ،ساله فاضالب استان رو گذاشتن رو رودخونه بیست»وجود آورده است.  آلودگی آب رودخانه را به

 .ساله( 53)مرد، عضو شورای ده،  «ستاهخاطر همین کار هایی اومده که به ما مریضی ۀتو منطق کنه. می
تشدید شرایط منطقه شده است. یکی  موجبهای غلط مربوط به حکمرانی،  گر در قالب سیاست در کنار شرایط علی، شرایط مداخله

بردن، خاک رو اش رو از بین ه کاری، رودخونه رو خشک کردن، ماهی اینا با ندونم»پایدار است.  ۀپوشی از توسع از این اقدامات، چشم
 .ساله( 45)مرد، کارمند و عضو شورای ده،  «زیست مون کالً از بین رفته نابود کردن. محیط

شهروندان و  ۀهم در آن، سیاسی است که ای حاکمیت قانون، یکی دیگر از این اقدامات است. حاکمیت قانون، فلسفه نبودنبرقرار
یزد رو قرار بوده وقتی تونل سوم راه افتاد آبش بدن. »ین یکسانی پاسخگو هستند. نهادها در یک کشور، ایالت یا جامعه در برابر قوان

)مرد،  «خاتمی سرچشمه گرفته ۀا هم از دوره ره یزد. همۀ این میلیون می هفتادساله دارن آب بهش می دن. در سال،  پونزدهاالن 
 .ساله( 66کشاورز و میراب، 

وخاک، سهمی کوچک در تشدید  رساندن به منابع آب با اقداماتی مثل آسیب ه نیزعالوه بر سوءمدیریت دولتی، کشاورزان منطق
دن. امروز مردم الزمه با شرایط  اشون رو غرقابی آب میه م دارن زمینه تو این منطقه، اکثر کشاورزها هنوز»اند.  مسائل منطقه داشته

 .ساله( 52)مرد، مطلع سازمانی،  «کننای کار  جدید زندگی کنن. باید دست از آبیاری غرقابی بردارن و قطره

 راهبردها. 5-1
 اند: منظور سازگارشدن با شرایط به شرح زیر در پیش گرفته روستاییان راهبردهایی را به

های زندگی، اقدام به فروش  منظور تأمین هزینه های خود نیستند، به زمین ۀفروش زمین: کشاورزان که دیگر قادر به کشت هم .1
 ویال تبدیل شده است.-ها اکنون به باغ اند. این زمین های کشاورزی کرده زمین

بنابراین  ؛های کشاورزی را نداشته باشند کاهش سطح زیر کشت: کمبود منابع آب سبب شده کشاورزان امکان کشاورزی در زمین .2
 اند تا متناسب با سهم آب خود، به کشاورزی بپردازند. زیر کشت خود کاسته از سطح

اند از تنوع محصول بکاهند و محصوالت محدودی را تولید  کاهش تنوع کشت: در مواجهه با خشکسالی، کشاورزان مجبور شده  .3
 کنند.

ولید محصوالتی هدایت کرده که نیاز به بر و ت سمت رهاکردن کشت محصوالت آب تغییر الگوی کشت: خشکسالی کشاورزان را به .4
 آب کمتری دارند.
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رفتن  دلیل ازبین اند، به معیشت: کشاورزانی که پیش از این در کنار کشاورزی، به دامداری نیز مشغول بوده روش هایکاهش  .5
ایی هاست. کشاورزهورزا بدتر از کشاهوضع دامدار». اند قیمت علوفه، مجبور به حذف دامداری شده افزایش پوشش گیاهی منطقه و

 .ساله( 65)مرد، بازنشسته و مطلع محلی،  «خاطر قیمت علوفه، دامداری رو تعطیل کردن که دام هم داشتن، به
آوری به مشاغل خدماتی: از آنجا که درآمد حاصل از کشاورزی پاسخگوی نیازهای مردم نیست، بعضی از روستاییان،  روی .6

 اند. و به سراغ مشاغل خدماتی مثل رانندگی، بنایی و فروشندگی رفته اند کشاورزی را رها کرده

های کشاورزان منطقه است که با هدف  واکنشیکی دیگر از  ،متر هشتاد یش ازهای عمیق با عمق ب حفر چاههای عمیق:  حفر چاه .7
 اند. جبران کمبود سهم آب کشاورزی خود به آن اقدام کرده

صورت موقت به  ، بهها آندرصد  80صورت دائم و  روستای واقع در براآن جنوبی، بهد از جوانان درص 20ها،  مهاجرت: طبق یافته .8
هوای بهتری برخوردار  و  اند. اما از آنجا که روستای واقع در براآن شمالی نسبت به سایر روستاها، از آب هکردشهرها مهاجرت 

شده  سبب واند که موجب ایجاد مشاغل خدماتی در روستا شده  هکرداست، ثروتمندان اصفهان، اقدام به ویالسازی در این روستا 
چون روستای ما به »جوی کار، از روستاهای دیگر به این روستا بیایند. و تنها کسی از روستا مهاجرت نکند، بلکه مردم در جست نه

کم اتفاق افتاده. حتی از روستاهای ها، یه سری شغل توش ایجاد شده، مهاجرت توش خیلی  ویالسازی ۀواسط اصفهان نزدیکه و به
 .ساله( 58)مرد، بازنشسته و مطلع محلی،  «ن اینجاآ دور واسه کار می

آبی، به درخواست روستاییان روستای واقع در براآن شمالی، مرکز خدمات کشاورزی  پس از مواجهه با کم مشارکت در تأمین آب: .9
، بعضی از کشاورزان که از قبل چاه گروهی داشتند، استخرهای اشتراکی اقدام به احداث استخر اشتراکی کرده است. پس از آن

 اند. ایجاد کرده

صورت انفرادی، به تولید محصوالت خانگی در  کسب درآمدهای مکمل: در پی بروز مشکالت اقتصادی، برخی زنان روستایی به .10
کنن.  هاشون میوه خشک می های روستا بعضی خانم»اند.  و درآمدی هرچند مختصر برای خانواده ایجاد کرده اند منزل روی آورده

فروشیم. حتی تو  کنیم به در و همسایه می ا رب درست میه فروشن. من و بعضی خانم کنن و می ترشی و لواشک درست می
 .ساله( 34محصوالت خانگی،  ۀ)زن، تولیدکنند «اصفهان هم مشتری داریم

ها  ست که موجب اعتراضات مردم است. البته این اعتراضا ها رود سال هبحران آب در حوضۀ آبریز زایند دولت:با  کشمکش  .11
راهی زیار تحصن کردیم، جوونامون  بعد از اینکه تو سه»های دولتی نداشته است.  ای جز سرکوب کشاورزان توسط سازمان نتیجه

نفر رو  سی چهلای  ر و تفنگ ساچمهآو یزد رو پوکوندن. اومدن حمله کردن با گاز اشک ۀده رفتن لول دیدن هیچ کی اهمیت نمی
 .)مرد، ...( «کور کردن

تواند سکونت افراد پرنفوذ  شدت کشمکش روستای واقع در براآن شمالی با دولت شدیدتر از روستای دیگر بوده است. دلیل آن می
 گرانه با دولت داشته باشند. در روستا باشد که سبب شده روستاییان رفتاری مطالبه

 پیامدها. 5-2
 .، پیامدهایی به شرح زیر در پی داشته استراهبردهایی که کشاورزان در پیش گرفته اند
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 اقتصادیی پیامدها. 5-2-1
آن،  ۀرفتن دامداری شده که نتیج کشاورزان و متعاقباً کاهش تولید انواع محصوالت و ازبین ۀسال حقاب به کاهش سال موجبخشکسالی 

انداز، کاهش قدرت خرید و بروز فقر و احساس  موجب کاهش درآمد و پس ن امر نیزاست. ایکاهش سطح زیر کشت و تنوع کشت 
سال  بیستشد.  کاشتیم، بعدم جاش ذرت می هزار هکتار گندم و جو می 130 هااینجا قبالً»یان شده است. یناامنی اقتصادی در روستا

 .ساله( 66)مرد، کشاورز و میراب،  «کیلو چهارصدکردیم، االن رسیدیم به سالی  تن گندم برداشت می هشتپیش ما سالی 
یان که یخشکسالی موجب تغییر ساختار شغلی روستاها از کشاورزی به مشاغلی مثل داللی، رانندگی و... شده است. همچنین روستا

 ها آنییر کاربری های کشاورزی و تغ دلیل کمبود منابع آب، دیگر قادر به کشاورزی نیستند، برای کسب درآمد، اقدام به فروش زمین به
ای ما رو خریدن که االن ه ا اومدن زمینه رودن بدبخت شدن. شهری زاینده ۀا اینایی که تو حاشیه این خشکسالی ۀواسط به»اند.  هکرد
 .ساله( 65دار،  )زن، خانه «تونیم یه زندگی بخور و نمیری داشته باشیم می

 اجتماعیی پیامدها. 5-2-2
 شود که هر سه مؤلفه  اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی تشکیل می ۀاجتماعی، خود از سه مؤلف ۀاجتماعی: سرمای ۀکاهش سرمای

ان به دولت از بین روستاییهای دولتی، اعتماد  دلیل سوءمدیریت بحران از جانب سازمان در منطقه آسیب دیده است. از یک طرف به
اند.  اعتماد شده و همسایگان بر سر منابع آب، مردم به یکدیگر بیدلیل بروز اختالف بین کشاورزان  رفته و از سوی دیگر، به

دلیل  عالوه به ها بسیار کاهش یافته است. به های اخیر، میزان مشارکت در مراسم مذهبی و غیرمذهبی و انتخابات همچنین در سال
یب به انسجام اجتماعی شده است. وآمدها کاهش یافته که موجب آس فقر روزافزون و نیز بروز اختالف بر سر منابع آب، رفت

دستی نبره. تو روستا دیگه  روز آب. ماشینه نکشه، تانکری نبره، روستای پایین دهنفر دنبال توزیع آب باشن واسه  صدامروز باید »
 .ساله( 73)مرد، کشاورز،  «کسی به کسی اعتماد نداره

 وجود آمده  اجتماعی جدیدی در هردو روستا به ۀهای کشاورزی به شهرنشینان، طبق اجتماعی جدید: در پی فروش زمین ۀظهور طبق
های زمین وضعشون خیلی خوب  دالل»های هنگفتی دست یافته است.  های کشاورزان، به سرمایه گری زمین که از طریق واسطه

 .ساله( 72مرد، کشاورز و مطلع محلی، ) «میلیارد سرمایه داره 300-200باالی شده. طرف قبالً هیچی نداشته، ولی االن با داللی 

 رسد. مسائل اقتصادی  نظر می ناپذیر به های اجتماعی اجتناب های اجتماعی: در پی مشکالت اقتصادی، بروز آسیب بروز آسیب
ایش اعتیاد، افزایش طالق و کاهش مشکالتی مثل بیکاری جوانان شده که این آسیب، به دنبال خود مسائلی مثل افز موجب

نه می تونن  ؟رن سمت اعتیاد. خب چیکار کنن وقتی کار نیست، پول نیست، معلومه که جوونا می»ازدواج را در پی داشته است. 
 .ساله( 65مرد، بازنشسته و مطلع محلی، ) «تونن سروسامون بگیرن ازدواج کنن، نه می

روستای واقع در براآن جنوبی نسبت به روستای واقع در براآن شمالی شدت بیشتری  یادآوری است که کشمکش بین اهالیشایان 
ها  هچا ۀشاه چه این دوره، هم ۀچه دور»مشارکت آب در روستای واقع در براآن شمالی باشد.  ۀداشته است. دلیل آن ممکن است پیشین

باشه، آب ده تاش کمه. یه چاه داشتن تو یه مسیر، آبش هم کرده. وقتی ده تا چاه تو یه مسیر  گروهی بوده. مردم عقلشون کار می
 .ساله( 36دار،  مرد، کشاورز و گلخانه) «خوب بوده
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 فرهنگیی پیامدها. 5-2-3
و به  است های جوانان روستایی تغییر کرده ها و ارزش ها، نگرش های شهری و آموزش و دسترسی به رسانه دلیل رشد ارزش اکنون به

کند و نیز مشقت زندگی در روستا و  چهره در روستا ایجاد می به هایی که روابط چهره ندگی هستند. محدودیتدنبال تغییر سبک ز
ها را از روستا بیزار کرده و آرزوی زندگی راحت در شهر را دارند.  شود، آن روز کمتر می خشکسالی ها روزبه ۀواسط امکانات اندکی که به

 .ساله( 29)زن، آرایشگر،  «آرزوم اینه از اینجا برم. برم جایی که رفاه باشه، پول باشهبه نظر من که روستا مکان بدبختیه. »
دهند  آبی، روستاییان مشاغل خدماتی و فروش زمین را به کشاورزی ترجیح می کم ۀواسط های کشاورزی به دلیل مشقت همچنین به

این وضعی که به سر آب اومده، خیلی بهتره که زمین االن با »های روستایی شده است.  شدن ارزش ها موجب سست که همه این
 .ساله( 57)مرد، کشاورز،  «بفروشم تا کشاورزی کنم با این همه سختی

 سالمتی پیامدها. 5-2-4
ر خاط به»های عفونی، تنفسی و قلبی در آنان شیوع پیدا کرده است.  وهوا بر سالمت جسمی و روحی مردم نیز اثر گذاشته و بیماری آلودگی آب
 .ساله( 65دار،  )زن، خانه «ای مسن شایعهها و مرده ا مشکل تنفسی گرفتن. بیشتر هم بین زنه ای گردوخاک، خیلیه این طوفان

شدن فعالیت جسمی  هایی مثل دیابت و فشارخون در اثر کم دلیل بروز خشکسالی، کشاورزان با بیماری از طرف دیگر، به
اگه تو »هایی مثل افسردگی و بیماری اعصاب در بین مردم شایع شده است.  اند. همچنین در پی بروز مشکالت، بیماری گریبان به دست

)مرد، راننده،  «ن هناراحتی عصبی گرفت ،خاطر این مشکالت تاشون اعصاب ندارن. به نودنفر آدم،  صدبینید از  این روستا قدم بزنید، می
 .ساله( 53

 
 مدل پارادایمی مقولۀ محوری ناپایداری تشدیدشده. 1شکل 
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 گیری بحث و نتیجه. 6
 ۀرو با هدف مطالع شود، عامل اصلی تغییرات اقلیمی است. پژوهش پیش دمای هوا می افزایشهای فسیلی که موجب  استفاده از سوخت

های  واقع در شرق استان اصفهان صورت گرفت. طبق یافته یروستازیستی تغییر اقلیم در دو  اقتصادی و محیط-اثرات اجتماعی
دیده است. در کنار تغییر  شدت آسیب ابعاد زندگی ساکنان به ۀزیست و کلی سلسیوس، محیط ۀدرج 5/1 پژوهش، در حال حاضر با دمای

ت. سوءمدیریت و کاهش منابع در بروز این معضالت داشته اس چشمگیریهای دولتی نیز سهم  اقلیم، مدیریت غیرتخصصی سازمان
رفتن دامداری سنتی شده که تأثیر مستقیم بر میزان درآمد روستاییان و  آب موجب کاهش تولید محصوالت کشاورزی و ازبین

ها داشته است. در پی بروز مشکالت اقتصادی، مسائل اجتماعی مثل بیکاری، کاهش توان  های زندگی آن مشکالت تأمین هزینه
اجتماعی و مهاجرت در روستاهای مورد  ۀیش طالق، کشمکش با دولت و همسایگان بر سر منابع آب، کاهش سرمایازدواج و افزا
های آن و رواج سبک زندگی  آمده موجب احساس عدم تعلق به روستا و ارزش آمده است. از طرف دیگر، شرایط پیش مطالعه پیش

اهکارهایی مثل فروش زمین کشاورزی، کاهش تنوع و سطح زیر کشت و شهری شده است. روستاییان نیز در پاسخ به این شرایط، ر
های  که سوءمدیریت بحران که توسط سازمان اند تا بر مشکالت خود فائق آیند. درحالی آوری به مشاغل خدماتی را در پیش گرفته روی

 وجود آورده است. ست و ساکنان منطقه بهزی تری برای محیط آمده در پیش گرفته شده، شرایط وخیم دولتی در مواجهه با شرایط پیش

های قنبری و بیاد  انداز، کاهش قدرت خرید و فقر با یافته هایی مثل کاهش درآمد، کاهش پس های این پژوهش در زمینه یافته
های  وز آسیبهایی مثل بر های این مطالعه در زمینه ( مشابه است. همچنین یافته2017(، کمبوی و همکاران )2018(، آلم مرا )1394)

های سلمی و فسخودی  اجتماعی، با یافته ۀ(، کشمکش بر سر منابع آب و کاهش سرمای1398های کلهر و محمودی ) اجتماعی، با یافته
جهت است. در  ( هم2022(، علی و همکاران )2017(، میشرا )1394های قنبری و بیاد ) ( و مهاجرت با یافته2018(، آلم مرا )1396)

های  های آن در روستاییان شده که این پیامدها با یافته آمده سبب احساس عدم تعلق به روستا و ارزش شرایط پیشحاضر،  ۀمطالع
های احمد و همکاران  های جسمی و روحی شده که با یافته و نیز موجب بروز بیماری هماهنگ است (1395نامدار و بوذرجمهری )

های نامدار و  زیست منطقه )آب، هوا و خاک( آسیب زده که با یافته منابع محیط. تغییر اقلیم همچنین به همخوانی دارد (2013)
 ست.ا ( همسو2018آلم مرا و همکاران ) و (1395بوذرجمهری )

طور نقش کوچک کشاورزان در تشدید شرایط منطقه  های دولتی در سوءمدیریت منابع آب و همین در این مطالعه، به نقش سازمان
اند. نوآوری این پژوهش تأکید بر این نکته است که  عات پیشین از این زاویه به این مسئله توجه نکردهپرداخته شده که مطال

زیست و ایجاد وضعیت اسفناک زندگی در  زیستی و حتی بیش از آن در تخریب منابع محیط عوامل محیط ۀانداز سوءمدیریت منابع به
 توجه است. مورد مطالعه، مهم و قابل ۀمنطق

قانون  45قانون اساسی است. ساختارهای قانونی آب ایران، از اصل  45بخش بزرگی از این مسائل در اصل  ۀریش قطع،طور  به
شود. در این قانون، دولت از جانب حکومت اسالمی موظف به مدیریت آب شده است.  ترین قانون شروع می عنوان فرادست اساسی به

جایگاه بخش خصوصی  نشدن بینی ها و پیش آن ۀاختارهای قانونی، ماهیت دیوانساالرانها و س ترین مشکالت در سازمان یکی از بزرگ
گذاری  (. سیاست12: 1395گیری در ساختار مدیریت منابع آب است )میرزایی،  سازی و تصمیم و نهادهای غیردولتی در نظام تصمیم

ها  شود که بدون تأثیر از تغییر دولت نزدیک به آن انجام میهای  ای بسته از متخصصان آب در وزارت نیرو و شرکت منابع آب، در دایره
دانند و  دهند. اینان خود را یگانه متخصصان این حوزه می خود ادامه می ۀتوجه به اهداف مترقی اسناد باالدستی منابع آب، به روی و بی

(. اکنون که با دمای جهانی 216: 1397نجبر، ای به حضور سایر متخصصان مرتبط با موضوع آب در این حوزه ندارند )وحید و ر عالقه
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توان گفت با  چنین به وخامت گراییده، با اطمینان می توسعه مثل ایران این ویژه کشورهای درحال درجه، وضعیت جهان و به 5/1
 زمین قابلیت سکونت خود را از دست خواهند داد. ۀها و کشورهای کر افزایش دما، بسیاری از سرزمین

 شود: های تحقیق پیشنهادهای ذیل ارائه میافتهدر راستای ی
اند و تبدیل آن به  اکنون برخی از زنان روستاهای مورد مطالعه به آن مشغول شده که هم گسترش تولید محصوالت فراوری .1

 ؛های کوچک خانگی با مشارکت سایر روستاییان کارگاه

 ؛ها به جوامع دارای شرایط مشابه معرفی این روشاستفاده از دانش بومی جوامع محلی در مدیریت منابع آب و  .2

فرهنگی -های سازگاری با وضعیت موجود منابع آب با توجه به شرایط اجتماعی روش ۀهای آموزشی در زمین برگزاری کارگاه .3
 ؛منطقه

 ع آب.سال مناب به شدن سال های غیرکشاورزی با توجه به کم های کسب درآمد از طریق ایجاد معیشت متنوع سازی روش .4

 منابع. 7
صادق صالحی. بابلسر: دانشگاه  ۀچاپ اول. ترجم انتقادی بر جامعه، طبیعت و دانش.زیست: درآمدی  شناسی و محیط جامعه(. 1393اروین، آلن )

 مازندران.

ابراهیم افشار. تهران:  ۀترجم. چاپ پنجم. ای( مبانی پژوهش کیفی )فنون و مراحل تولید نظریه زمینه(. 1395اشتراوس، انسلم و کوربین، جولیت )
 نشرنی.

 زاده. تهران: کویر. محمدرضا مهدی ۀ. چاپ اول. ترجمجهانی ۀجامعه در مخاطر(. 1388بک، الریش )

محیطی خشکسالی بر مناطق روستایی استان  اجتماعی و زیست-(. بررسی اثرات اقتصادی1400اهلل و سپری، محمدفرید ) بهرامی، رحمت
 .RVT.2021.341691.1194/10.30490 .194-173(، 93)24 ،ا و توسعهروست ۀمجلکردستان. 

 ۀهای کشاورزی. مطالع اقتصادی نواحی روستایی متکی بر فعالیت-(. ارزیابی اثرات خشکسالی بر ساختار اجتماعی1393جمشیدی، معصومه )
اهلل نوری و اسکندر صیدایی. دانشگاه اصفهان،  . به راهنمایی هدایتدکتری مقطع نامۀ پایانچرداول. یروان و شهای  روستاهای شهرستان

 .ریزی. اصفهان علوم جغرافیا و برنامه ۀدانشکد

تخصصی  -علمی ۀفصلنامها و راهکارها.  (. حکمرانی آب در ایران: چالش1398حبیب، محمدابراهیم و گالبی، محمدرضا ) بنی ،دهقانی، سارا
      .254-238(، 4)7 ،مهندسی آب

 ۀمجل(. بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر نواحی روستایی شهرستان بیجار. 1400رضایی، فاطمه و محمدی، میالد ) ،زارعی، امین
 .GAHR.2021.297024.1590/10.22034  .335-319(، 2)4 ،جغرافیا و روابط انسانی

 .صادق صالحی. تهران: سمت ۀ. چاپ چهارم. ترجمزیست شناسی محیط درآمدی بر جامعه(. 1397) .ساتن، فیلیپ دبلیو

. پایدار ملی توسعۀ و غیرعامل پدافند ملی کنفرانس(. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر امنیت ملی پایدار. 1395شیراوند، هنگامه و هاشمی، محمدناصر )
 . تهران: وزارت کشور.1395مهر  13و  12

 . چاپ اول. تهران: نشر فرهنگ هنر و ارتباطات.وهوا جامعه و تغییرات آب(. 1396صالحی، صادق و پازوکی نژاد، زهرا )

دهستان  ۀمطالع ؛مع روستاییدوام بر ساکنان جوا های کم (. اثرات اجتماعی خشکسالی1394مرادی، حمیدرضا و کشاورز، مرضیه ) ،عادلی، بهزاد
 .151-133(، 4)18 ،روستا و توسعه ۀفصلنامدودانگه در شهرستان بهبهان. 

(. نظام معنایی پدیدۀ خشکسالی در میان 1395صادق و ذکایی، محمدسعید )  صالحی،  ،زاهدی مازندرانی، محمدجواد  ،السادات عبدللهی، عظیمه
 Doi: 10.22059/JRD.2016.63068. 294-271(، 2)8 (،شهری -تاییروس)توسعۀ محلی کشاورزان استان اصفهان. 

10.30490/RVT.2021.341691.1194.
10.22034/GAHR.2021.297024.1590.
doi:%2010.22059/JRD.2016.63068
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