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 مقدمه. 1
  شوور بوا   نواحی روسوتایی نزدی  به دودهه است  ه 

در  بایود  طبعوا  و  سوت نوزوتت جووی روبرو  شودید   اهش 

ثری صووورت ؤایوو  پدیووده اقوودامات موو جهووت مقابلووه بووا

مناطش ای   برآبی،   ناشی از بحران  ثیراتأتا ت ه،گرفت می

هوای  برداشوت به حداقف ممک   اهش یابد. اما بوه دلیوف   

زیرزمینوی، بحوران    منابع سوطحی و  ازو روزافزون رویه بی

ویژه موی   تری پیدا  رده و نیازمند توجهپیچیده آ ، ابعاد

هوای  درگیوری هوا و  تونش وقوع }درغیرای  صوورت  باشد.

اجتماعی، فشارها و مشکشت اقتصادی، مشکشت سیاسوی،  

پایی  آمدن سطح امنیت، پایی  آمودن سوطح بهداشوت و    

اتفاقاتی هسوتند  وه اگور مودیریت      ها و ... ازبیماریبروز 

. ]4[ بحران محقش نشود، به وقوع خواهند پیوسوت   ارآمد

هوای اجتمواعی، اقتصوادی و... جواموع     تیوه  بربحران آ ، 

و باعو    داشتهتأثیرخش  نیمهیی مناطش خش  و روستا

هووای روسووتایی شووده اسووت. سووکونتگاه ۀتخریوب و تخلیوو 

هوای روسوتایی،   جمعیوت  واهش مودام    مهاجرت شدید و

بووی  رفووت  سوواختارهای   بیکوواری و فقوور روسووتایی، از 

افووت تمووام   اجتموواعی روسووتاها،  وواهش و  -اقتصووادی

از ای و... توسووعههووای جمعیتووی، اجتموواعی و    شوواخص

هرچند  باشد.میمناطش روستایی  پیامدهای بحران آ  در

، جمعیت سوا    1395بر اساس سرشماری عمومی سا  

در نقاط روستایی، نسبت به پونج سوا  قبوف سوه درصود      

 20درصد رسیده، اموا هنووز هو      9/25 اهش یافته و به 

هوووزار نفووور از جمعیوووت  شوووور، در     750میلیوووون و

ده و در مجمووع یو    های روسوتایی سوا   بوو    سکونتگاه

. ]46[ چهارم جمعیت  شور در روستاها زندگی می  ننود 

دهد  ه جمعیت شهری  شوور سوه برابور    میآمارها نشان 

نقاط روستایی است، اموا واقعیوت ایو  اسوت  وه بخوش       

ای از سا نی  شهرها، مهاجری  روستایی هستند  ه عمده

ای برای فعالیت اقتصادی بور  به صورت موقت و غالبا  بعضا 

 بر اند. مضافا  ردهمدتی  وتاه به شهرهای بزرگ مهاجرت 

ای   ه حفظ روستاها از ابعاد امنیتی سیاسوی، اقتصوادی،   

تووان بوه آن   نموی فرهنگی ضرورتی است  وه   اجتماعی و

هوای  بنیوان  اند حیوات و  ردهتوجه بود. روستاها تش   بی

هوای  ارز بوه   همیشه و ها حفظ  نندقرنطی  خودرا در

روسوتاهای   ۀ. شوالود انود بووده  ملی خود پایبند اجتماعی و

زمووی ، چگووونگی  بوورداری از بهووره ۀنظوور نحووو ایرانووی از

ابوزار و ادوات   دهوی و نیوز  بهوره قابلیوت   گزینوی و  سکونت

 شاورزی درگذر زمان    وبیش بدون تغییر بواقی مانوده   

 بخصوص پوس از   . }درحالی  ه  مدیریت روستا]6[است

گذشوته   در اگر دچار دگرگونی گردید؛ و اصشحات ارضی(

عموران روسوتایی متوولی بخوش      فقط وزارت  شواورزی و 

های مختلفی ارگاناز انقش  نهادها و  روستایی بودند، بعد

سوازندگی، وزارت  شوور، سوازمان بهزیسوتی،      چون جهاد

امووداد امووام  ۀسووازمان تعوواون، بنیوواد مستضووعفان،  میتوو

ه بسوویج و ... در امووور خمینووی ره(، بنیوواد شووهید، پایگووا 

روستاها دخالت دارنود  وه نوه تنهوا همواهنگی تزم بوی        

هوای  شویوه های آنها وجود ندارد، بلکه از فعالیتوظایف و 

سیاسوی متفواوت    عمف متفاوت و نیز موقعیت اجتماعی و

همچون ها، دولتاینکه  درسطح روستا برخوردارند. مهمتر

گوری،  هودایت عهوده داشوت  نقوش     گذشته به جوای بور  

گووری، مداخلووهنقووش  آموزشووی و ترویجووی، همچنووان بوور

 ید دارند  وه  أ نندگی و عامف بودن تا ناظر بودن ت  م 

 ۀحاصف آن افزایش وابستگی مردم به دولت و تقلیف روحی

ای نمونه. بجستان، ]2[ خوداتکایی و مشار تی در آنهاست

خشو  و  وویری  شوور اسوت  وه طوی        ۀاز ی  منطقو 

 وویر مر وزی ایوران،     ۀلبو  توانسوته بور  های متووالی   قرن

خود  را با تغییرات محیطی و اقلیمی انطبوا  دهود. اموا    

اداری مثبتی  -رغ  تحوتت سیاسیعلیهای اخیر سا در 

 ۀ ارتقوا  شهرسوتان(، ازعووارا ناشوی از پدیود       ه داشته

 رشود  شدت آسیب دیده اسوت. بهبحران آ  و خشکسالی 

 ی بحووران آ  درپیاموودها جمعیووت یکووی از درصوود15/0

 اسوت.  چیوز شهرستان است  وه بوه نووعی گویوای هموه      

 "مدیریت منابع آ  ایوران " ئلۀمس های زیادی برایتش 

 "1بحوران آ  "معضوف   اما هنوز، گیردمیرت صو  شور در

 آنچوه عمومی و فراگیر تبدیف نشده اسوت.   ۀبه ی  دغدغ
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 شودید  افوت  بوه  منجور  آمده، ایران هایآ  سر بر تا نون

 محصووتت   واهش  سوطحی،  و زیرزمینوی  هایآ  سطح

 جمعیوت   واهش   شواورزی،  تولیودات  و گرانی  شاورزی

 درگیاهان زیستی تنوع  اهش آبزیان، ویژه به وحش حیات

 آ  منوابع  مودیریت  در تونش  و چالش ایجاد و جانوران و

 پیش از بیش آن از وحراست حفظ ضرورت لذا و است شده

هوای  ریوزی برنامه گذاری وسیاست .]54[ شودمی احساس

 وواهش بحووران آ  و تعیووی  اثربخشووی ایوو    موورتبط بووا

ایو    موورد ارزیوابی و بررسوی قرارگیورد. در     ها باید برنامه

آنهوا،  شوده و وارایی   هزینهیزان اعتبارات م راستا آگاهی از

خواهد رد. ای  مه   شرایط بحرانی م  زیادی به بهبود 

 ووویری حووائز  ۀنووواحی محووروم و دورافتوواد بخصوووص در

، توانایی انجام هادولت آنجایی  ه اهمیت بیشتری است. از

 د، بررسوی شویوه و  نهای  شن عمرانی را دارگذاریسرمایه

های دولتی و تحلیوف  گذاریوسرمایهاعتبارات ۀ هزین ۀنحو

ارزشوویابی نتووایج اقوودامات صووورت گرفتووه، در افووزایش   و

هوای آینوده   گوذاری سرمایهتعیی  خط و مشی وری و  بهره

 چنود منواطش محوروم،     د داشوت. هور  ننقش بسزایی خواه

هسوتند، اموا    پذیرآسیبو  آ  و از نظر محیطی ضعیف  

های بالقوه ایو   توانای دارند. ناشناختههای توانهنوز ه  

 .]15[باید به فعف درآورد مناطش را

 مبانی نظری تحقیق. 2.1

 ریزیبرنامه ةنظری. 1.2.1

شود و   داریو پد سوت  یمدرن در آغواز قورن ب   یزیر برنامه

 فرهنگوی  –یاسیو س اقتصادی –یمحصو  تحوتت اجتماع

  یپوارادا  ایو  کورد یسوه رو  با یزیربرنامه خیتار جهان بود. در

ریوزی بخشوی   برنامه»: پارادای  او  یاروبرو بوده یزیربرنامه

 یتیبرناموه مواه    یپارادا  یا در «1920-1،1960یا  البدی

اسووت.  یمحصووو   ووار  ارشناسوو   دارد و  یووتکنو رات

هوا   داده فیو و بوا تحل  شود ی ف محسو  م یدانا ،زیر برنامه

 یهووا نووهیتدبّرگز و تأمووف و ی موو یهووا واسووتفاده ازرو 

 فیووتحل»بووا  و  نوود یموو فیووممکوو  را تعر یاسووتیس

. مسوئو   پوردازد  یمو  3«یاصشح اجتمواع »به 2«ها استیس1

 تختیاست  ه در پا یزیر معموت  سازمان برنامه یزیر برنامه

 تور   یدر سوطوح پوائ   یاست و ممک  اسوت شوعبات   تقرمس

 ،4جووامع یزیوور برنامووه» دوم  یپووارادا. ]7[داشووته باشوود.

یانگاشته مو  یاقتصاد یتوسعه امر ،آغاز در« 1980-1960

اقتصواد را نشوانه    زین یدر سطح مل یزیر برنامه عتا یشد. طب

 یاز جنو  دوم در شوورها    وه بعود   یرشود  گرفت. امایم

 دایو در حا  توسوعه پ  یدر  شورها ریخأت ی م و با یصنعت

 ریفق انیرا به دنبا  داشت و تضاد م ها ینابرابر شیشد، افزا

 آمد وه اگور   شیبح  پو   یا جهینت شد در تر انینما یو غن

  یو ا از عموم نگسوتراند و  سر بر را خود هیسا یرشد اقتصاد

 جامعوه نرسود و   ریفق یهاه  به ده  یخوان نعمت سهم

 افتوه یتوسعه یا به جامعه ،ابدی شیفاصله روز به روز افزا  یا

ریوووزی برناموووه» . پوووارادای  سووووم ]7[  یرسووو ینمووو

هوای نوو   طرفداران ای  دیدگاهتا نون، 5،1980«دمو راتی 

مردموی و دمو راتیو     ۀ ه توسع  ردند چنی  استدت  می

هوای ازبواتی   سیاست امری نیست  ه با اصشح نظام بازار و

برای تحقوش  م ها تحقش یابد، بلکه تزم است خود مرددولت

اصولی   ۀداد ه هسوت  شوند. مطالعات نشان میآن برانگیخته 

توان آنورا از   نوآوری است وای  امری است  ه نمی ،پیشرفت

   ای  نکتوه مطورح شود  وه     بات به مردم تلقی   رد.    

بینوی  ورد.    ریزی و پویش  توان همه چیز را برنامه هرگز نمی

اینکه جامعه ابعاد گوناگونی دارد به ای  معنا نیست  ه ما با 

همووه ابعوواد  هووای ریاضووی دراسووتفاده از عقشنیووت وموود 

 .]7[گذاری  نی . هدف بینی و پیش

 دولت و توسعه اتینظر. 2.1.2

 6یسواز وبور ن  ینگر  مبتن توسعه، ۀینظر  یمشهورتر

توسعه فرآیندی خطی است  ه بوا   نظریه، است. طبش ای 

طووی مراحلووی شووکف  شووده وآغاز سوونتی ۀجامعوو گووذر از
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نوسازی، نظریوه وابسوتگی    ۀمقابف نظریدر .]28[ گیرد می

ای تو  بعودی، هرگونوه توسوعه     و خطوی  توضیحی با نیز

امتوداد   تنها در ه  نامدمی وابسته ۀتوسع درجهان سوم را

توودریجی ادامووه  و  نوود بووه صووورت نوواقص، جهووان او  و

 تووان از یابد. در نار ای  دو نظریه غالوب توسوعه، موی    می

یز نام برد ه  شوورها  ن 1«والرشتای  جهانی نظام»پارادای  

بور، پیراموون   بوا موقعیوت سورمایه    مر وز  ۀرابه سوه دسوت  

ت متوسط با موقعی پیرامون شبه مواد خام( و ۀ تولید نند

بووه  توووجهیبووی امووا خطووی بووودن و  نوود.  تقسووی  مووی

 ینود افر های ملی هر  شور درویژگیساختارهای درونی و 

محور مشترك ای  نظریات است. بوه دنبوا  افوو      ؛توسعه

 در  وه  هوای جدیود  نظریوه های قبلی، گورایش بوه   نظریه

 هوای دولوت شناسی تواریخی بوه سواختار    جامعهچارچو  

بخشد، مورد اقبا  قرار میمتفاوت اولویت خاصی  و متعدد

تووان بوه رویکورد    موی هوا  نظریوه . از میان ای  است گرفته

 وه پیشورفت  شوورهای توازه      چورا  اشواره  ورد؛   2نهادی

جنووبی،   ۀهمچوون  ور   آسیا جنو  شر  صنعتی شده در

پیشوی  قابوف    ایهو نظریوه تایوان، مالزی و ژاپ  در قالوب  

ی  نهاد و ی  سواختار   دولت .]13[ توضیح و تبیی  نبود

است. دولت عامف یا موانع   مثبت  نندگیتعیی معنای  در

معتقد به تضاد منوافع   نهادی توسعه است؛ چرا  ه رویکرد

بوومی و   ۀتوسوع  بانو  جهوانی، در   گوزار   است. مطوابش 

هوای  مشخصوه عنوان به آنچه»و  ها متفاوتنددولتنهادی، 

وری بوه  شوور    شو ازشوود   ارآمدی ی  دولت تلقی موی 

 شورها متفواوت   ۀتوجه به مراحف مختلف توسع دیگر و با

 اقتصوادی اجتمواعی و   ۀینود توسوع  ادرفر همچنی . «تاس

 عنووان بوه دولت نقش مر وزی را دارد؛ بوا ایو  حوا  نوه      

 عنووان یو  شوری  و   بوه مستقی  رشد بلکوه   ۀ نند فراه 

روند توسوعه، وجوود یو       ننده درتسهیفو  تسریع عامف

موفقیت  شورهای شر   .]12[  ارآمد ضرورت دارددولت 

عمف  شوورهای   گذشته و تناقض حرف و ۀده آسیا در دو

توسوعه   توسعه یافته، موجب شده بحو  نقوش دولوت در   

 توانود و موی  تنها عواملی  وه  توجه قرار گیرد.  مورد مجددا 

 دولوت یوا   مقیاسی ملی است، به انجام ای  وظیفه در قادر

  ه دارای سواختار است، دولت  گونه ای ازتر دقیش به بیان

 ۀبح  دربار .]24[ است مناسب برای انجام چنی  وظایفی

الگوهای دولت محور توسعه درجهان سوم، به طور معمو  

ایو  خصووص     نود  وه در  موی به چند الگوی رایج اشاره 

در  "بورو راتیو   –گورا اقتودار الگووی دولوت   "توان به  می

در شور  آسویا    "گراتوسعهالگوی دولت "آمریکای تتی ، 

هریو  از  میانه اشاره  رد.  درخاور "الگوی دولت رانتیر"و

گیوری و  شکف تاریخی بر بستر اجتماعی و ها بنادولتای  

 مو    های نهادی خود، دستاوردهای متفواوتی در قابلیت

 نوع نخست، دولوت . ]44[ جوامع خود داشته اند ۀبه توسع

لگویی شرقی آسیایی اسوت  وه ابتودا    اساس ا گرا برتوسعه

جنوو   پووس از ۀدور سوو س در ژاپوو  شووکف گرفووت و در

 جنووبی، توایوان و   ۀجهانی دوم،  شوورهایی همچوون  ور   

 ۀزمینو  آن الگووبرداری  ردنود و در   سنگاپور با موفقیت از

 ۀمعجوز "زدند  ه از آن بوا عنووان   رق  ای راپدیدهتوسعه، 

گوذار  پایه 3جانسون2چالمرز1شود. به گفتهمییاد  "آسیایی

ژاپو ،   گرا، تحو  شگفت آور صونعتی در توسعهدولت  ۀاید

بوه  " 4زدولت معقو  برناموه ریو  " های ی تش  ۀنتیج در

 سوو و  سمت و بر دست آمده است. ای  دولت مصم  است

 راه مداخشت مسوتقی  در  آهن  توسعه اقتصادی  شور از

اقتصوادی  اقتصاد اثرگذار باشد و  ار تخصیص منابع  ۀحوز

نووع دوم   .]19[ واگذار نکند به نیروهای ناهماهن  بازار را

  شووووورهای نفووووت خیووووز خاورمیانووووه از دولووووت در

  مووابیش هوو  زمووان بووا   بعوود موویشدی بووه1980ۀدهوو

 شوکف گرفوت.   (الگوبرداری  شورهای شر  آسیا از ژاپو  

های نفتوی،  دولت سطوح رفاه در ای وتوسعهدستاوردهای 

یکودیگر دارد. درعوی  حوا ، ایو       بوا های فراوانوی  تفاوت

 حاصوف از  وجود دسترسی به درآمدهای سرشار ها بادولت

جانبوه و پایودار را   هموه  ۀتوسع موفقی از ۀنفت، هنوز نمون

 تیو موفق؛  وه  دیو نمایمو اشاره  5تزیگلیاست. اندنکردهارائه 
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 ۀنقوش گسوترد   ینشان داد سودمند ایشر  آس ی شورها

است  ه بوه طوور    یزیچ از شیتوسعه ب تیموفق دولت در

 دیو  أآن ت بور  یاجمواع واشونگتن   یهوا استیس دری سنت

اجمواع   بور  یتوسوعه مبتنو   یهوا برنامهشکست  و شد، یم

 دهایو ترد  یتتو  یکوا یآمر و قوا یآفر جنوو   در یواشنگتن

. ]48[ د ور  تیرا تقو یاجماع واشنگتن یهااستیس ۀدربار

 مختلوف از  ی شورها ۀبا اشاره به تجرب (2007  1ی رودر

 یاقتصواد  عیسر  ه رشد دهد یهند نشان م و  ی ره تا چ

بانو    یهوا هیتوصو  از یرویپ فیبه دل نه تنها وانیتا  ره و

 هااستیس آن جهت عکس نبوده است بلکه آنها در یجهان

  شوورها در   یا هنر گریعبارت دبه .]39[ اند  رده حر ت

 مناسبی نهاد یهاطرح نشیگز انجام اصشحات عبارت از

 شوود یمو  ادآوری یبالقوه بود. و یهاطرح تینهایب انیم از

 حیاصوو  صوح    نوار  موفش اسوت  وه در   یزمان اصشحات

  شور  ی یهافرصت و هاتیمحدود ها،تیظرف ،یاقتصاد

 ازمنود یرشود ن  یلوذا راهبردهوا   .ردیگ توجه قرار مورد زین

  یو  ۀیو اول طیدرخصووص شورا   یبوم ۀدانش قابف مشحظ

از  یبرخوو ریوواخ یهوواخووش  سووا  در. ]5[  شووور اسووت

 یانود  وه  شوورها    ورده مطرح  بح  را  یا شمندانیاند

 وه بوه    ییهوا هیتوصو  ۀیخشف  ل بر عمف در افتهیتوسعه 

 انود. بور   ورده عموف   دهنود یمو حا  توسعه  در ی شورها

 و یآزاد،  وارگزاران دولتو   غالوب بوازار   یهوا خطابهخشف 

 و ینوووآور تیووتقو در یمهموو ارینقووش بسوو هووااسووتیس

توجه به اهمیت  . با]20[  ردند فایا کایدرآمر یریپذ رقابت

 ضرورت موضوع نقش دولت در اهش بحران آ ، تغییور  و

مدیریت منوابع   ساختاری در نیازمند تغییر شرایط موجود

 بخوش  شواورزی، چورخش بنیوادی  در     ویوژه در بوه آبی 

محلوی، دامو  زدن بوه     گذاری ملوی و های سیاستاولویت

مسائف زیست محیطوی   ۀزمین های اجتماعی درحساسیت

 ایو  دسوت اسوت    بعدها شیری  دیگوری از  تلخ و موارد و

]31[. 

 تحقیق ةپیشین .3.1
 خشو  حودود یو  سووم از    نیمهقلمروهای خش  و 

مویشدی بوه    2002گیرد. از سوا   می بر در سطح زمی  را

 میلیوون هکتوار  17 توا 15 بعد به طور میانگی  ساتنه بی 

در ای  شورایط،  . ]11[ زایی مواجه شده اندبیابان اراضی با

 مووورد مطالعووات متعووددی در در  شووورهای مختلووف  

های دولت در واهش مشوکشت   گذاریسرمایه ها وسیاست

جملووه بحووران آ ، انجووام شووده     زیسووت محیطووی از 

 های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی وویژگیاست.}اما تنوع 

نوواحی    البدی  شور باعو  شوده  وه هریو  از    -فضایی

 ها، امکانوات، اسوتعدادها و نیوز تنگناهوا و    ویژگیروستایی 

ی  بوا   به همی  ترتیب هر های معینی داشته ومحدودیت

توسوعه وسوازمان یوافتگی،     سطح معینی از قرارداشت  در

 .]35[ ها و نیازهای خاصی داشته باشنداولویت

 

 روش شناسی. 2

 مکانی و زمانی تحقیق . قلمرو1.2
بجستان در جنو  خراسوان رضووی واقوع و دارای دو    

(. از نظور نواهمواری   1بخش مر زی و یونسی است  شکف

خشوو  و »و ازلحوواا اقلیمووی «  وهسووتانی و  ووویری »

باشد. بلندتری   وه جنو  استان بوا نوام   می« خش  نیمه

متر از سوطح دریوا در جنوو  و     2800سیاه  وه با ارتفاع 

متر ارتفاع از سوطح دریوا شوما      700تری  دشت با پست

. ]35[شهرستان و در چالۀ  ویر بجستان قرار گرفته است 

برابور بوا    1395جمعیت شهرستان بر اسواس سرشوماری   

نفوور در نقوواط شووهری و  15167نفوور اسووت  ووه  31207

 نقطووۀ روسووتایی سووا   هسووتند.     44نفوور در  16040

بووده   1396توا  1386سالۀ  10قلمرو زمانی پژوهش دورۀ 

 1.]47[است 
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 تحقیق ۀپیشین. 1جدول 

 نتایج پژوهش ها سال لفؤم

 2015 طالشی، مصطفی و همکاران
سازی مناطش روستایی،  ارآمودی دولوت را در تقویوت و ارتقوا      ظرفیتهای دولت در گذاریسرمایهدر مقاله نقش 

 .]49[ سازی جوامع روستایی ناچیز دانسته اندظرفیت

 2015 نوری اسفندیاری 
هوای مطالعواتی و پژوهشوی را بوا هودف      سیاسوت آ ، اصوشح   ۀدر پژوهشی با عنووان، سیاسوت پژوهوی در حووز    

 .]30[داندمیتزم « گذاریسیاستس هر » ۀپاسخگویی به نیازهای واقعی و دوراندیشان

 .]36[پژوهی بحران آ  در ایران را به رو  سناریوپردازی انجام داده اندآینده 2015 رضایان، احد

 .]43[ داندمیمسائف آ   ۀسرلوح اصشح نظام آبیاری را توسعه پایدار روستایی، مقاله نقش آ  و آبیاری در در 2004 صالحی، گیتی

 2008  1واکلی
پوذیر و پاسوخ گوسوت  وه تموام      تأثیرسازی فرایندی دائموی، قابوف انعطواف،    ظرفیت ه  داردمیای بیان مقاله در

 .  ]52[ شودمیبازیگران را شامف 

 1353 2لفت ویچ، آدریان
نسوبت   رابطوه و  در توا   پیرامون نسبت دمو راسی و توسعه بح  شده است. محور ۀدر  تا  دمو راسی و توسع

 .]23[  ند مطرح می یهایسوا بی  ای  دو مفهوم است و آن رادر قالب 

 2014 منشی زاده، صالحیان
 ۀرویه از منابع را بوا توسوع  بیبرداری بهرهای را بررسی و منطقهپایدار  ۀدر پژوهشی، منابع آ  و نقش آن در توسع

 .]27[ انددانستهپایدار در تضاد 

 2002 یشکور
 یهوا اسوت یو س ییروستاۀ توسع یرهایو متغ را بررسی رانیبعد از انقش  اسشمی ا ییروستا ۀتوسعنقش دولت در 

 .]45[  رده است فیبعد از انقش  را تحل ییروستا ۀتوسع

 2003 3فن، هیزل و تورت
دهنود  وه   موی ضم  بررسی اعتبوارات دولتوی در رشود  شواورزی و  واهش فقور در  شوور هندوسوتان، نشوان          

 .]9[را بر  اهش فقر روستایی داشته است تأثیرسازی بیشتری  جادهگذاری در امور  سرمایه

 2015 حسینی، سیداحمد
نظوام مودیریت در    ۀتاریخی ار ان سوه گانو    تابی با عنوان مدیریت آ  در ایران معاصر، به بررسی اجمالی سیر در

 .]16[ آ   شور پرداخته شده است

 1390 ریاحی و کریمی پور
ساز مانودگاری جمعیوت   زمینه سدسازی(  های عمرانیپروژهها و طرحگذاری سرمایهدهد  ه میدر تحقیقی نشان 

 .  ]38[ دره( شده استخرمهای شهرستان دهستان  در سطح روستاهای مورد مطالعه

 1392 خداپرست و داودی
انسانی  ه بوه توانمندسوازی    ۀو توسع های اجتماعی در ایرانشاخصهای دولت به سمت ارتقای هزینهگیری جهت

 .]21[ تواند به توزیع برابر درآمد و  اهش فقر یاری رساندمیفقرا منجر شود، 

 1395 جهانیان
تووان شواهد رشود صونعت     میها فعالیتطی مطالعات انجام شده، مشخص شد  ه با مدیریت دولت و هموارسازی 

 .]18[نفت بودمحصولی ت گردشگری و  اهش وابستگی به اقتصاد 

 1385 سعیدی
هوای  گوذاری سورمایه های تحقیش حکایت از آن دارد  ه ارتباطی قوی و مستحک  میان تحووتت جمعیتوی و   یافته

 .  ]40[  اشان وجود ندارد ۀعمرانی در ناحی

 1395 میرترابی و همکاران
گرا و رانتیر در  م  به روند توسعه، دسوتاوردهای  توسعههای دولتهای متفاوت قابلیتدر تحقیقی با عنوان علف 

 .]26[ اندندانستهدلیف وابستگی به نفت، مطابش انتظار ههای رانتیر را بدولتای توسعه

 1393 پرهیزکاری و همکاران
گیرنود  وه توزیوع    موی آن بر رفاه اجتماعی خانوارهای روسوتایی را بررسوی و نتیجوه     تأثیروضعیت توزیع درآمد و 

 .]33[ رودبار الموت شرقی نسبت به دیگر مناطش ناپایدارتر است ۀمد خانوارهای روستایی در منطقدرآ

 2014 تدبیر آب ایران ۀاندیشکد
در  تابی با عنوان به سوی چارچو  مفهومی و تحلیلی اصشح حکمرانی آ ، بهبوود وضوعیت حکمرانوی آ  را بوه     

 .] 50[ اند رده}آ   معرفی  از بحران موجودای برای برون رفت ریشهعنوان راه حف اساسی و 

 2016 نوری اسفندیاری، 
ایوران بوه    ، آورده است  ه اگر بخواهود  شوور  « شور ۀملی در بازسازی مسیر توسعأ   آ  بر ت ۀتوسع»در  تا  

 .]29[ در مصرف آ  دست پیدا  ند« جداشدگی مطلش»رشد اقتصادی بیشتر با مصرف آ   متر برسد باید به 

 2015 تدبیر آب ایران ۀاندیشکد

منوابع   یبحرانو  تیوضوع  ،ینیرمیآ  ز ۀحوز در آ  ریتدب نظام در هااستیساعما   یهاراه عنوان با گزار  درای 

 یاسووشم یشووورا مجلووس یهوواپووژوهش درمر ووز موضوووع فیووتحل و یبووه بررسوو ینوویرزمیآ  بخصوووص آ  ز

 .]51[اند پرداخته
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 مطالعه ۀ موردخانوار محدود 20موقعیت بجستان در خراسان رضوی و روستاهای باالی  .1شکل 

 

 وضعیت هیدرولوژی شهرستان بجستان. 2.2
  وویر  زۀزیرحوو  50نظر هیدرولوژی یکی از بجستان از

 70/1748 باشد. وسعت آبخوان آبرفتوی میمر زی ایران، 

 یلوومتر مربوع و    9/2855 یلومتر مربع، وسوعت دشوت   

 یلوومتر مربوع و  وف وسوعت      2/1265وسعت ارتفاعوات  

 یلومتر مربع است. در ای   1/4121بجستان معاد   زۀحو

 62/64سواتنه   ۀحلقه چاه بوا تخلیو   227شهرستان تعداد 

رشته قنات بوا تخلیوه و برداشوت    302میلیون متر مکعب، 

 ۀهنوه چشومه بوا تخلیو    د 23 و میلیون مترمکعب 66/15

ایو    (. بور 2  جودو   میلیون متر مکعب وجود دارد 26/0

هوای زیرزمینوی   آ  ۀتخلیو  اساس  ف میوزان برداشوت و  

منبووع آ   552 میلیووون متوور مکعووب از  54/80معوواد  

 .]25[ باشدمیزیرزمینی 

  منابع آب زیرزمینی شهرستان .2جدول 

 تخلیه  میلیون مترمکعب( تعداد منبع آ  زیرزمینی

 62/64 حلقه 227 عمیشنیمهچاه عمیش و 

 66/15 رشته 302 قنات

 26/0 دهنه 23 چشمه

 54/80 منبع 552 جمع  ف

 1396مأخذ: مدیریت منابع آ  ایران، گزار  مهندسی  مشاور آسارا آ  

 

نتیجووه عوودم وجووود  هووا و درروانووا بووه دلیووف نبووود 

هوای  آ بورداری از  بهوره های سوطحی،  آ  های مهار سازه

 اخیور بوا   ۀدهو  دو در زیرزمینی از دیرباز به شکف قنوات و 

 ایو  اسواس تعوداد    شده، برمیهای عمیش انجام چاه حفر

میلیوون   75/54 ۀسواتن  ۀحلقه چاه عمیش بوا تخلیو   139

هوای  چاهمترمکعب درشهرستان وجود دارد. عمش متوسط 

ه زمتر و حدا ثر عمش چاه حوو  6/90عمیش موجود برابر با 

هوا  چواه ای لحظوه باشد. متوسط دبوی  میمتر  250معاد 

ثانیوه   بور  لیتور  54ای لحظوه و حدا ثر دبوی   04/15 برابر

ساتنه ای   ۀتخلی حلقه و 88عمیش نیمههای چاهباشد.  می
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ها چاهعمش متوسط  میلیون مترمکعب بوده و 87/9 هاچاه

متور  48 بوا  حدا ثر عمش موجود برابور  متر و 39/29 برابر

ثانیوه   بر لیتر 89/4 عمیشنیمههای چاهاست. متوسط دبی 

 بور  لیتور  6/20ها چاهای ای  دسته از لحظهدبی  حدا ثر و

بورداری  بهوره های ازچاهدرصد  8/38باشد. اگرچه میثانیه 

 ۀاز وف تخلیو  درصود   3/15عمیش هسوتند، اموا تنهوا    نیمه

باشود. پرا نودگی   موی هوای عمیوش   چواه ها مربوط بوه   چاه

شهرسوتان یکنواخوت    عمیوش در نیموه  هوای عمیوش و   چاه

دهسوتان یونسوی    عمیوش در نیمههای چاهبیشتر  نیست و

 .]24[ قرار دارند

گذشوته   می  آ  ازأعنوان پایدارتری  منبوع تو  بهقنات 

به بهتری  شوکف نیواز آبوی شوهرها و روسوتاهای      تا امروز 

می   ورده اسوت. قنوات    أفشت خش  ایران ت زیادی را در

هوای  ورودیدبوی آن بوا    دلیف آنکوه تجدیدپذیراسوت و  هب

 یفوی و موی پایودار     شود، از نظور میساتنه دچار تغییر 

 زمووی  را در زیوور اسووت. مووردم منطقووه حر ووت آ  در  

د. تعوداد  نو دانمی ثرؤآن مافزایش  یفیت  گیری وا سیژن

ۀ سواتن  ۀرشته با تخلیو  302 معاد پژوهش  ۀناحیقنوات 

ای لحظوه باشد. متوسط دبی میمیلیون مترمکعب  66/15

 45ای معواد   لحظهحدا ثر دبی  ثانیه و بر لیتر 6/1 برابر

هوای داخلوی   هزثانیه است. شرایط آ  و هوایی حو لیتر بر

 ظر تعوداد محودود و از  ها از نچشمهایران موجب شده  ه 

هووای آ  ۀمجموووع تخلیوو نظوور تخلیووه سووه  انوود ی را از

دهنه چشمه بوا  23زیرزمینی داشته باشند. بجستان دارای 

متوسووط دبووی  میلیووون مترمکعووب و26/0 ۀسوواتن ۀتخلیوو

 30/2 ایلحظهدبی  حدا ثر ثانیه و لیتر بر 36/0 ایلحظه

در بخوش  هوا  چشومه تموام   باشود. تقریبوا   میثانیه  بر لیتر

 2شوکف انود.  شوده  وهسوتانی واقوع    ۀمنطقو  مر زی و در

 .]24[ دهدمیوضعیت تولید آ  درشهرستان را نشان 

 

 

  آب شهرستان )میلیون مترمکعب( ۀچرخ .2 لشک

 1396ای خراسان رضوی،منطقهمنابع آ  شر ت آ   ۀدفتر مطالعات پایخذ: أم

 

 هافرضیه. 3.2
شووده اسووت،  نشووان داده 3  ووه در شووکف طووور مووانه

 اند از: پژوهش عبارت اتیفرض

H1 :هوای دولوت بور    گوذاری سورمایه گذاری و سیاست

های روستایی مناطش خش  و شاخص اقتصادی سکونتگاه

 گذار بوده است.تأثیرخش  در شرایط بحران آ  نیمه

H2: هوای دولوت بور    گوذاری سورمایه گذاری و سیاست

های روستایی مناطش خش  و شاخص اجتماعی سکونتگاه

 گذار بوده است.تأثیرخش  در شرایط بحران آ  نیمه

H3 :هوای دولوت بور    گوذاری سورمایه گذاری و سیاست

های روستایی مناطش خشو  و  شاخص  البدی سکونتگاه

 گذار بوده است.تأثیرخش  در شرایط بحران آ  نیمه

H4: هوای  گوذاری سرمایههای دولتی بر گذاریسیاست

 گذارد.می تأثیردولتی 

 32/529 حج  بار  متوسط

 57/196بار  بر سطح ارتفاعات  75/332 بار  بر سطح دشت

 63/13 بار  مفید

 66/532مجموع تولید آ  

 51/157 تبخیر و تعر  06/39 بار  مفید 12/319 تبخیر و تعر 
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 الگوی مفهومی تحقیق .3شکل 

 

 روش پژوهش. 4.2
هووای پووژوهش  گیووریجهووتلحوواا  ایوو  پووژوهش از

هوای   توصیفی، از لحاا اسوتراتژی ؛ هدف نظر  اربردی، از

لحوواا  از علووی و ؛لحوواا ماهیووت پیمایشووی، از؛ پووژوهش

 ۀباشد. جامعو  ای می پرسشنامه ها های گردآوری داده شیوه

نفور   4626 آنهوا  آماری خانوارهای روستایی بوده  ه تعداد

 نموون  امور  تسهیف و اثربخشی افزایش منظوربهباشند. می

گیوری  نمونوه  رو  از اسوتفاده  با نیاز مورد هایهدادگیری،

پرسشونامه   یو   از اسوتفاده  بوا  دسوترس  در تصادفی غیر

  لیکوورت ایرتبووه 5مقیوواس  قالووب محقووش سوواخته در

حجو    و شوده  خیلوی زیواد( تنظوی     =5 تا خیلی    =1 

 نفر تعیوی  گردیود   354 1نمونه باتوجه به فرمو   و ران

 توزیوع شوده و  ۀ پرسشونام  360 پذیریتعمی  منظور به ه 

پوژوهش پاسوخ    ۀنفر ازخانوارها بوه پرسشونام   336تعداد 

هوای دولتوی بوا    سرمایهها و سیاستاند. از آنجایی  ه  داده

هوای روسوتایی صوورت    هدف افزایش پایوداری سوکونتگاه  

 گیرد، برای ارزیابی اثرات اقدامات صورت گرفته، طبعوا   می

پایدار را بررسوی  ورد.    ۀهای توسعلفهؤو م هاشاخصباید 

متغیور،  18 البودی بوا   هوای  شواخص درایو  تحقیوش    لذا

متغیر مورد مطالعوه  10متغیر و اجتماعی با 14اقتصادی با 

 .(4 شکف قرار گرفته است

 . نتایج3

 . تحلیل توصیفی تحقیق1.3

هاای دولات   سازیها و تصمیمگذاری. سیاست1. 1.3

 1در خصوص بحران آب

هوای مختلوف    نهاد مسئو  جنبوه  10تا 9ر  شور د

وزارت نیورو    وه نهواد اصولی آن در    مدیریت آ  هسوتند 

ای   در ۀ ف نقش سه قو متمر زاست اما به هر صورت در

نهواد اصولی مودیریت آ      ولوی  ه بسیار پررن  استئلمس

 هوای مهو   برخی ازمحورك  .]8[ در شور وزارت نیرو است

 آ  اثرگذارنوود، امووا ۀ ووه برحوووز2«خووارا ازبخووش آ »

 عبارتنود  آ  قرار ندارند ۀاختیار مدیریت حوز در مستقیما 

از: خصوصیات و پرا نش جمعیتوی، تغییوراقلی ، الگوهوا و    

هوای  تولید و مصرف، امکانوات موالی و ظرفیوت    هایسب 

هوای سیاسوتی   فو ، حوزه موارد بیرونی بخش آ . در نار

 آنهوا بور   مشوی در   ه چگوونگی تعیوی  خوط    دارند وجود

 جمله عبارتنود از: سوشمت و   است  ه از بخش آ  اثرگذار

انوورژی،  امنیووت غووذایی، تولیوود  و بهداشووت،  شوواورزی 

ها نشان . بررسی]8[ های عمومیگذاریفقرزدایی وسرمایه

هوای اخیور ناشوی از    دهد افوزایش بحوران آ  درسوا    می

بحران مدیریتی منابع آ  است. هرچند اسناد باتدستی و 

دی، بر مودیریت جوامع منوابع آ  تأ یود دارد، اموا      راهبر

 
1
 Cochran  

2
 External Drivers  

 شاخص اجتماعی

 شاخص  البدی

 های دولتیگذاریسیاست های دولتیگذاریسرمایه

 

 شاخص اقتصادی
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رغ  توصویۀ  ارشناسوان و نخبگوان، مودیریت جوامع      علی

منابع آ  در ایوران، هنووز محقوش نشوده اسوت. همیشوه       

هوای توسوعه، تووبم بوا موفقیوت نیسوت و بوه دلیوف         طرح

نداشووت  دیوودی تر یبووی و چندبعوودی، موجووب بووروز    

. در ادامه ضوم   ]37[شود  باری نیز میپیامدهای خسارت

ها و الزامات قوانونی حفاظوت منوابع آ ، دو    بیان سیاست

های اخیور توسوط نهادهوای    هایی  ه در سا مورد از طرح

 اند، مورد بررسوی قورار  مربوطه درحوزۀ آ ، عملیاتی شده

 (.3 گیرد  جدو  می

 

 پایدار روستایی ۀها و متغیرهای توسعشاخص .4شکل

 

 حفاظت از منابع آب یالزامات قانون .3 جدول

 هایارانهقانون هدفمند  ردن  9 1379ابشغی مقام معظ  رهبری  های  لی نظام در بخش آ سیاست 1

 قانون اساسی 44های اجرایی اصف قانون سیاست 10 1389رهبری ابشغی مقام های  لی اصشح الگوی مصرف  شورسیاست 2

 شاورزی  قانون تشکیف وزارت جهاد 11ۀ ماد ۀآیی  نام 11 هیئت وزیران 84سا مصو   سند فرابخشی مدیریت منابع آ   شور 3

 های اجرایی آننامهآیی آ  و  ۀقانون توزیع عادتن 12 وزیران 87/  5/  20مصو   ضوابط ایجاد تعاد  بی  منابع و مصارف آ  4

 منابع آ   شور ۀراهبردهای بلندمدت توسع ۀآیی  نام 13 ها و اعتبارات دولتگذاریسرمایهها و قوانی  فرابخش آ  سیاست 5

 و قوانی  بخش آ  هاسیاست 14 موارد مربوط به آ  و  شاورزی ۀپنج  توسع ۀقانون برنام 6

 راهبردی وزارت نیرو ۀانداز و برنامچش سند  15 طبیعیمنابعوری بخش  شاورزی و بهرهقانون افزایش  7

 (1393  بخشی منابع آ  زیرزمینیتعاد طرح  16 برداریبهره ۀهای آ  فاقد پروانقانون تعیی  تکلیف چاه 8
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 بخشی منابع آب زیرزمینیتعادلطرح  الف(

( و اجورای طورح   1393  وزارت نیرو با تدوی ، تصویب

عنوان اولویت اصولی  بهتعاد  بخشی منابع آ  زیرزمینی، 

هوای اخیور   سوا  ای را در گانوه ای  وزارتخانه، اهداف پنج 

 مورد توجه قرار داده است:

  ویوژه بوه  آ  منوابع  بورداران  بهور ۀ  لی آگاهی ارتقا  -

  شاورزی بخش برداران هبهر

 سولبی  اقودامات  بورای  بسوتراجتماعی  عۀتوس و ایجاد-

هوای  چواه  از برداشت نظیر آبی تخلفات مقابف در حفاظتی

 مجاز غیر

 و عملیواتی  و میوانی  ارشود،  مدیران در آمادگی ایجاد-

 و رویکورد  بورای   شوور  آ  ۀبدنو  در مورتبط   ارشناسوان 

 .بخشی تعاد  و احیا  ۀدر حوز ای غیرسازه اقدامات

 منوابع  وضوعیت  به مربوط اطشعات گستر  و انتشار-

 .]17[  شور آ  بخش هایچالش و زیرزمینی آ 

 و د ننوده یتول  یتور  زموان بوزرگ   ه  ،ی شاورز بخش

منابع آ  با  تیریمد تیآ  است، اما مسئول ۀ نند مصرف

 سوبب شوده توا    یتیریتشوتت مود    یو . استیبخش ن  یا

سور   بور  یوزارت جهاد  شواورز  و رویوزارت ن  یهمواره ب

 رو،یو وزارت ن ینظر باشود. از طرفو   مسائف گوناگون اختشف

ارتقووا  رانوودمان    بخووش را دریووا تیری شوواورزان و موود

 یچکش یدنبا  برخوردها  صرفا  به داند، یم فیضع یاریآب

 شور است و  ییمحصوتت غذا  نندگان  یبا تأم یسیو پل

را صرفا  در فشوار   ینیرزمیآ  ز یها هبه سفر یبخش تعاد 

 گور ید ییخشصه  رده اسوت و از سوو   یبه بخش  شاورز

 اریو عودم در اخت  دادنبوا بهانوه قورار     ،ی شواورز  انیمتول

دراعمووا   یو نوواتوان یگووذار داشووت   امووف ابووزار قاعووده 

بابوت   را رویو  شوت؛ هموواره وزارت ن   یالگوو  یها استیس

تخطئوه  ورده و    دیو انتقا  آ  جد ۀپروژ ایاحداث هر سد 

و  شواورزان هو      نند یوانمود م یدشم  بخش  شاورز

 یهوا  منابع آ ، به برداشوت  حا   بر تیریسو  مد ۀیدرسا

 شووند  یمو  تر صیحر ینیرزمیز یها منابع آ  از یرقانونیغ

بخشوی بوه   تعواد  دهد ه طورح  میها نشان بررسی .]32[

های زیرزمینی بخش  شاورزی  شوور را تحوت فشوار    آ 

هوای عملوی   ازجنبههای تبلیغاتی آن فراتر جنبه داشته، و

مطالعه  ۀ موردآن بوده است. برای نمونه درحالیکه محدود

لیتور بور    15چاه عمیش با دبی بواتی   230 دارای بیش از

های صورت گرفته در چاهثانیه است، اعما  قانون و پلمپ 

چواه   30توا   20یز ناحیوه پوژوهش، محودود بوه     آبر زۀحو

 ماننود   سوطحی نواچیز   عمیش خانگی شده  ه ا ثورا   نیمه

تر اینکه ا ثر اند. جالب ردهمیآبیاری  باغچه حیاط و...( را

هوای  سوفره هوا و  آبخوانهای پلمپ شده خارا از چاهای  

تغذیوه   ی برتأثیرپلمپ آنها  اند و عمش شدهزیرزمینی واقع 

 اند.نداشتهه زهای زیرزمینی حوبخشی به آ تعاد و 

 طرح داناب ب(

شور ت   -وزارت نیورو توسط  1388 در سا ای  طرح 

استان خراسان رضووی آغواز و   درمدیریت منابع آ  ایران، 

استان،  6 ، در1389 پایلوت درسا  پس از موفقیت در فاز

ملوی و بوا همواهنگی و یک وارچگی      به صورت سراسری و

تعریف و اجرایی گردید. وزرات آمووز  و پورو    ستادی، 

نیز با استقبا  از ای  طرح، بسوتر تزم جهوت انجوام ایو      

ریوزی و نظوارت بور    برناموه مطالعات،  .طرح را فراه  نمود

ملوی   پورداز و مشواور  ایده ۀاجرای صحیح ای  طرح بر عهد

هودف   ۀجامعو  .طرح  مهندسی  مشاور آبانگاه( بوده است

اند، چرا  ه به زع  مجوری طورح،   بودهن آموزادانش ،طرح

ثرتری  اقشار هودف در  ؤتری  و ممه آموزان یکی از دانش

انود، و  بووده گذاری هدفسازی انتخا  و ظرفیتهای طرح

پذیری بات، واسط برای آموز هایی همچون  دارای ویژگی

آمووز  و   ۀآمووزی گسوترد  شبکهفرهن  صحیح،  ۀتوسع

 6هوای  نظوام پرور  معرفی شده است. طرح دانا  دارای 

ای، ارزشویابی و  رسوانه آموزشی، مشار تی، ارتبواطی،   ۀگان

 خصووص ایو  طورح مطالعوه و     . در]3[ باشدمیانگیزشی 

مجموع ای  طورح از   ارزیابی زیادی صورت نگرفته ولی در

محتووی آموزشوی و هو  در     ۀزمینو  جامعیت تزم هو  در 

باشود و  موی راگیر بودن، دارای ایرادات اساسوی  خصوص ف

 بیشتری دارد. ۀهای شعاری و تبلیغاتی آن جلوجنبه
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 ها و اعتبارات بخش آبگذاریسرمایه. 2.1.3

، موجوب  1387 اهش ناگهانی نزوتت جووی در سوا   

بینوی نکورده   پیش سی آن را  ای شد  ه قبش پدیدهوقوع 

را جودی   هوا پوس از وقووعش هو   سوی آن     سوا  بود و 

هووای مختلووف بخووشسوورعت بووهای  ووه پدیوودهنگرفووت. 

محیطوی جواموع روسوتایی    زیسوت اقتصادی، اجتمواعی و  

سووالی بووه لحوواا زمووانی، گرفووت. خشوو  بوور  شووور را در

 را بور  مدت، آرام آرام خسارات سنگی  خودمیانای  پدیده

موجوب شود     نود و موی روسوتاهای منواطش خشو  وارد    

هوای  برای ماندن درسوکونتگاه های جزیی باقیمانده انگیزه

 دهد  ه تعدادمیبی  برود. مطالعات نشان  روستایی نیز از

ها تخریب، سا روستاهای مناطش خش  در ای   زیادی از

 ۀانود. منطقو  شدهیا با اهش شدید جمعیت روبرو  تخلیه و

( 1395  اساس آخری  سرشماری مورد مطالعه درحالی بر

ت  وه در سرشوماری   روستای دارای سکنه اسو  44 دارای

روسووتای دارای جمعیووت بوووده  67 بوویش از 1375 سووا 

درصد روستاها بوه دلیوف ازبوی  رفوت       3/34 است، یعنی

اند. عشوه بر ای  ا ثور  شدهشان، تخریب و تخلیه آ منابع 

منطقه، با  واهش جمعیوت روبورو     ۀروستاهای دارای سکن

 وارخوان  20 مقاله روستاهای بواتی ای   (.3 جدو  اندشده

وضوعیت   لوذا  ،اسوت  مورد مطالعوه قورارداده   راشهرستان 

رشوماری  س سا  گذشوته و از 10ای  روستاها طی جمعیت

قورار  بررسوی   موورد  1385 مسک  سوا   عمومی نفوس و

 ووه جمعیووت  1ۀ شوومار . بررسووی جوودو گرفتووه اسووت

  وه   سا  گذشوته 10طی در خانوار را20روستاهای باتی 

طوووی  انووود( وشووودهپیامووودهای بحوووران آ  پدیووودار  

بحران  ۀدهد، پدیدمینشان  95 و 90، 85 های سرشماری

گذاشته تأثیر ییروستاجمعیت  به سه شکف برحداقف آ  

 تعوودادی از آمووده، 4 جوودو  طوووری  ووه دراسووت. همووان

انوود، شوودهروبوورو  " وواهش شوودید جمعیوت "بووا  روسوتاها 

 را از درصود جمعیوت خوود    90بیش از ای  ه بعضا گونه به

درصود روسوتاهای منطقوه     57اند و در مجموع دادهدست 

رشد " ه  هستندروستاهایی  دوم ۀدست .انددستهجز  ای  

هوای میودانی   بررسوی اموا   .درصود( 43 اندداشته "جمعیت

و  انود، نبووده دهد  ه دارای رشد واقعی جمعیوت  مینشان 

جمعیتوی   هودف افوزایش آموار    با  هواقعی بوده غیر بعضا 

نصا  داشوت  شوورای     رسیدن به حد واخذ امتیاز روستا

ات توأثیر . شوکف سووم   انود نمودهروستا( به روستا مراجعه 

 "مهواجرت فصولی   ۀپدید"بحران آ  درخصوص جمعیت، 

بخصووص   جمعیوت روسوتایی   ای ازعموده است  ه بخش 

شهرهای بزرگ مشوغو    فصلی در صورت  ارگربه جوانان

عشوه بر ایو ، موقعیوت جغرافیوایی نیوز     باشند. می به  ار

ای در شودت بحوران آ  داشوته اسوت.      نندهتعیی نقش 

های اسونادی نشوان   دادهمطالعات میدانی و تطبیش آنها با 

موقعیوت جغرافیوایی    می دهد  ه بی  شدت بحران آ  با

مطالعووه ارتبوواط وجووود دارد.  ۀ موووردروسووتاهای محوودود

نظور   پوژوهش از  ۀحیو بیوان شود، نا   طوری  ه قوبش  همان

 وهستانی،  توپوگرافی و ناهمواری دارای سه نوع متفاوت؛

آنجوایی  وه منوابع آبوی      باشود. از موی دشت   وهی وپای

وابسوته بوه    عمش و  ، ای وه ایه روستاهای  وهستانی و

هوای  سا های جوی سالیانه است، تغییرات اقلیمی ریز 

 موضووع در ای  ای  روستاها داشته و  زیادی بر تأثیراخیر 

 .گذار بوده استتأثیر اهش جمعیت روستایی 

شوود  گذاری  شاورزان موی ای  وضعیت مانع از سرمایه

های آتی ندارند و اگردر بی  چرا  ه آنان اعتمادی به سا 

آبی، ترسوالی هو  اتفوا  بیافتود، بوه      های طوتنی   سا 

سواله  صورت  شت گیاهوان یو   اجبار شت و زرع آنها، به

بود. و ای  مسئلۀ توسعۀ پایودار روسوتایی را دچوار     خواهد

چالش جدی نمووده اسوت. درحالیکوه منواطش  وویری و      

رغو  خشوکی و گرموای هووا،     دشت  بخش یونسی( علوی 

هوای  متوری   دلیف وجود منابع آبی نسبتا  پایدار، آسیب به

هوای  از تغییرات اقلیمی دیده و از نظر جمعیتی و شاخص

روستای  26ی دارند. از مجموع ترتوسعه، وضعیت مطلو 

 8/30روستا   8( شهرستان، تعداد 1395خانوار   20باتی

 2/69روسووتا   18درصوود( در منوواطش  ووویری و پسووت، و

 وهی  ه از نظور آ  و  درصد( در مناطش  وهستانی و پای

توری دارنود،   هوایی نسبت به دیگر مناطش شرایط مناسوب 

 20نمونوه، تنهوا    روسوتای  15انود. در بوی    استقرار یافته
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درصد از روستاهای منواطش  وویری بوا  واهش جمعیوت      

اند درحالیکه ای  رق  برای روسوتاهای منواطش   روبرو شده

باشود. بوا   درصود موی   50ای معواد    وهستانی و  وه ایه

توور، توجووه بووه توزیووع نووابرابر روسووتاها و مطالعووۀ دقیووش 

روستاهای منواطش  وهسوتانی و پوایکوهی بوه دو دسوته      

شوووند. روسووتاهای منوواطش  وهسووتانی و   مووی تقسووی 

هوای اخیور بور اثور بحوران آ  بیشوتر       ای درسا   وه ایه

طور  ه گفته شد، علوت اصولی ایو     اند. همانآسیب دیده

دلیوف  مسئله، نوع منوابع آبوی ایو  منطقوه اسوت  وه بوه       

عموش، تغییورات آ  و   هوای فصولی و  و    وابستگی به آ 

ی  قنات و چشمه( تأثیر شدت بر آبدهی منابع آبهوایی، به

 گذارد.می

 1395تا  1385 ۀسال 10 ۀرشدجمعیت روستاهای نمونه طی دور .4جدول 

 درصد اهش 1395 1390 1385 موقعیت  نام روستا ردیف

 %-24 264 343 347  وه ایه  درزآ  1

 % 17 330 316 275 = آباد صلح 2

 %- 5.9 934 1035 989 = مزار 3

 %-0.5 425 418 427 =  اهن  4

 0.7 828 902 822 = آباد زی  5

 %-61 173 226 279  وهستان  نیان 6

 %-12.4 137 160 154 = رآباد مط 7

 % 16 172 144 145 = بقچیر 8

 % 2 2068 2495 2033 =  جزی  9

 % 56.4 124 113 70 =   امه 10

 % 23.7 1524 1254 1163  ویری  سرد  11

 % 39.5 2764 1977 1672 = فخرآباد 12

 % 7.3 2902 2819 2691 = مرندیز 13

 %-1 577 605 582 =  منصوری 14

 % 4 617 645 589 = آباد قاس  15

 

جهوت   موورد اختصواص اعتبوار    های اسنادی دربررسی

منطقوه حوا ی ازایو     می  و تقویت منابع آبی روستاهای أت

حفاظووت و  می  آ  روسووتایی وأبخووش توو اسووت  ووه در

هوای اجراشوده   پروژه ف  نیز آ  و ۀنگهداری و اصشح شبک

روسوتاهای ناحیوه پوژوهش     جهت مقابله بوا بحوران آ  در  

می  آ  بورای مصوارف   أمی  آ  شر  روستایی، تو أشامف ت

های آبخیوزداری  طرحهای آ ، شبکه، حفاظت از آبیاری و...

هوای  سوفره هوا و  آبخووان  ۀو پخش سیش  با هودف تغذیو  

 ( معواد  1395 -1396  زیرزمینی، طوی ده سوا  گذشوته   

 .(5 جدو  میلیون ریا  بوده است 9/271461

  95-96سال 10منابع آبی طیۀ زمین اعتبارات هزینه شده در .5 جدول

 ریال( مبلغ )میلیون مصرف ۀزمین سازمان

 1/100245 می  آ  شر  و آشامیدنی روستایی و نگهداری شبکهأت )آبفای روستایی( وزارت نیرو

 2/80325 آوری آ جمعآبیاری مزارع و احداث استخر  ۀاصشح شبک جهاد کشاورزی

 6/90891 پخش سیش  و ... -آبخیزداری ها، مراتع و آبخیزداریجنگلسازمان 

 9/271461  جمع

 1396طبیعی شهرستان بجستان،گزار  جهاد  شاورزی و منابعمأخذ: 
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های دولتی در کاهش گذاریسرمایهبخشی اثر. 3.1.3

 بحران آب

 هوای سدسوازی  وه بوا    پوروژه دهد میها نشان بررسی

ۀ محودود  مصونوعی در  ۀتغذی می  آ   شاورزی وأهدف ت

توا   1365 هایطی سا  اند ا ثرا شدهمطالعه ساخته  مورد

آن هوویس سوودی بجووز بنوود خووا ی  بوووده و پووس از 1382

ترسیب  رب  در سا   ۀپروژقالب  روستای قاس  آباد ه در

راسوتای   ای و عمرانوی در توسوعه ساخته شد، طرح 1394

منابع آ  شهرستان مطالعوه و اجورا نشوده اسوت.      ۀتوسع

قرار بود منبعی بزرگتری  سد منطقه  ه  تری  ومه  ضمنا 

شوومالی هووای دشووتهووای زیرزمینووی آ  ۀبوورای تغذیوو

 رویووه ازبوویهوای  برداشووتو جووایگزینی بورای   شهرسوتان 

باشود، بوه دتیلوی  وه دراداموه       منطقوه تری  آبخوان  مه 

آیود،  وارایی تزم را نداشوته اسوت. عملیوات سواخت        می

سدسوازی شهرسوتان یعنوی     ۀتری  پروژتری  و مه بزرگ

ای خراسووان رضوووی،  منطقووهتوسووط آ  سوود نوبهووار،  

میلیوارد توموان    5/1باصورف حودود    شروع و1376درسا 

مشخصات سد نوبهوار   برداری رسید. بهرهه ب 1382 درسا 

به شرح ذیوف   "شر ت مدیریت منابع آ  ایران" سایت در

 ،50/39پوی  از ارتفواع سود   ،50/297طو  تااآمده است: 

 ونیوولیم 32/0 سوود ۀحجوو  بدنوو، 50/19بسووتر ارتفوواع از

 مترمکعب ونیلیم 60/2 نرما  حج  مخزن در ،مترمکعب

نظور   باشود. از موی  مترمکعوب  ونیلیم 36/1 دیمف حج  و

فرعوی   زۀاصلی مر زی ایران، حوو  زۀهیدرولوژی، جز  حو

ایو    .]17[ باشدمینوبهار  ۀ ویر مر زی و بر روی رودخان

 ۀمحودود   یلومتری غر  شوهر بجسوتان و در   25 سد در

یو  اسوتثنا     روستای نوبهار احداث شوده و درنووع خوود   

زیواد،   ۀرغ  هزینعلیهایی است  ه سازهمحسو ، و جز  

سواخت آن   سوا  از  15  ارایی تزم را نداشته و با گذشت

هوای سوطحی و نیوز    آ سوازی  ذخیوره  ی درتأثیرتا نون 

هوای  بررسیهای زیرزمینی منطقه نداشته است. آ  ۀتغذی

گزینوی سود   مکوان  وه   دهود موی میدانی و محلوی نشوان   

مطالعات میدانی واقعی بوده اسوت و   فاقد غیر ارشناسی و

شوود، مووی مطالعووات سوود، نظوور روسووتاییان اخووذ در اگوور

 هوای سوطحی و  جریانخوبی به نبود بهروستاییان منطقه 

 اند.بودهمنتهی به سد واقف و آگاه  ۀسیشبی در رودخان

 رسی شهرستانۀ خاکی با هست –روستاهای دارای سد بتنی .6 جدول

 نام سد 
 موقعیت

 (کیلومتر)

سال 

 شروع

 سال

 پایان

 طول تاج

 )متر(

ارتفاع از 

 پی

ارتفاع از 

 بستر

حجم 

 بدنه

حجم 

 مخزن
 نوع سد

 رسیخا ی  40/0 09/0 10 17 75 1365 1365 جنو  25 آهن  1

 خا ی رسی 35/0 - 13 15 - 1368 1367 جنو  غربی 7 درزا  2

 خا ی رسی 25/0 06/0 13 21 87 1369 1369 غر  8 مزار 3

 بتنی وزنی 07/0 - 50/14 14 70 1376 1376 جنو  شرقی 27 بقچیر 4

 خا ی همگ  36/0 12/0 18 22 165 1380 1378 جنو  شرقی 20 شاپو 5

 بتنی وزنی 50/0 01/0 20 25 98 1382 1374 جنو  غربی 20 سریده 6

 خا ی رسی 60/2 32/0 50/19 50/39 50/297 1382 1376 غر  بجستان 25 نوبهار 7

 1396مأخذ: وزارت نیرو 

 

شهرسوتان بجسوتان    آموده، در  6گونه  ه درجودو  همان

خوا ی بوا    سد بتنی و 7تعداد  1382تا  1365 هایسا طی 

 احوداث ایو  سودها    هودف از  رسی احداث گردیوده و  ۀهست

، «ش یو نتور  سو   یمصونوع  ۀیو تغذ ،یآ   شاورز  یمأت»

مثبتی درافوزایش   تأثیرسدها ای  ا ثر اگرچه ذ رشده است. 

هوای  طورح  موی تعوداد   اموا  ، اندداشتهآبدهی قنوات منطقه 

 مو  قابوف تووجهی بوه     آ  زیرزمینی،  ۀتغذی آبخیزداری و

نکرده پژوهش ۀ ناحی بحران آ  در های ناشی ازتنش اهش 
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 سوا  گذشوته در  10 ه طوی  یهای دولتهزینه. ازطرفی است

 ۀتوسوع هوای  شواخص نتوانسوته   ،پژوهش انجوام شوده   ۀناحی

بخشد. میوزان اعتبوارات هزینوه شوده      بهبود را منطقه پایدار

  شوور، رونود   آموار  های مر وز داده و آمار طبش و بوده، ناچیز

  اهش نیافته است.،روستاهای نمونه بیکاری در مهاجرت و

هاای دولات در   طارح هاا و  سیاستاثر بخشی . 4.1.3

 کاهش بحران آب

ها و تصومیمات  سیاستهای وقوع بحران آ  سا طی 

 هودف  واهش اثورات بحوران آ ،     با طرف دولت خوبی از

پوژوهش نشوان    ۀها در ناحیو بررسی، ولی است اتخاذ شده

مجموع منجور بوه پایوداری     دهد  ه ای  تصمیمات درمی

 وواهش بحووران آ   بسوزایی در  تووأثیرمنوابع آ  نشووده و  

 البودی،  -های فیزیکیشاخصای  ه گونهبهنداشته است. 

 ۀمووورد مطالعووه طووی دور ۀاقتصووادی و اجتموواعی منطقوو

پژوهش نه تنهوا بهبوود نیافتوه بلکوه روز بوه روز شورایط،       

رتر شده است. از آنجایی  ه بحران آ  ابعاد مختلف ناپایدا

دهود،  موی قورار   تأثیرتحت  خش  رانیمهمناطش خش  و 

 قرارگرفته است. بررسیمورد  فو های شاخصادامه  در

 هاتحلیل استنباطی داده. 2.3
معوادتت   یسواز  ف  مود   ها از داده فیقسمت تحل در

و بوا   2یرو  حوداقف مربعوات جزئو    کورد یرو با یساختار

 یالگوو  یبررسو  یبورا Smart PLS 2 افوزار  نورم  استفاده از

 در بیو ترت  یپژوهش بهره گرفته شده است. بود  یمفهوم

 هووا داده فیووحلتحاصووف از  یهووا افتووهی یادامووه بووه بررسوو

 5/14 بوا  یتقر پرا ندگی محف سکونت. ازلحاا  یپرداز یم

آن بوا  از  درروستای مرندیز و بعود دهندگان  پاسخ درصد از

آبواد و زیو  آبواد سوکونت     فخور روسوتای   درصد در 3/13

مورد  ۀس  در نمون یلحاا پرا ندگ از  ی. همچناندداشته

  ی. همچنو اند ودهب 44-55 یسن ۀدرصد در رد60 ،یبررس

انود و   بووده  دیو ل  دهندگان درسطح  پاسخ درصد از 8/45

 تحلیف جهت .اندبوده  شاورزدهندگان پاسخدرصد  6/50

 نتوایج  از همگورا،  روایی تعیی  و پرسشنامه درونی ساختار

 تبیی  واریانس میانگی  و تأییدی تحلیف عاملی از حاصف

 ایو  منظوور بارهوای    بورای  و شده استفاده"AVE"  شده

 و هاگویه تمامی به AVE شاخص شده و استاندارد عاملی

 شوده  داده نشان 7 جدو  در  ه گردید، محاسبه متغیرها

هوا، از سوه   و همسانی درونی سازه گیریاندازهبرای  .است

اعتبار  -A ،)2  1آلفا رونباخ -1 مشك استفاده شده است:

میوانگی  واریوانس    -3( و CR  2هوا مر ب هر ی  از سازه

(. پایایی هر متغیور مشواهده شوده    AVE  3استخراا شده

قابوف پوذیر     باشود. مقوادیر   7/0باید حوداقف بیشوتر از   

باشود. بورای    7/0بیشوتر از  اعتبارمر ب هر سازه نیز بایود  

و  5/0( نیز مقادیر AVEمیانگی  واریانس استخراا شده  

 شود.یا بیشتر توصیه می

123شده تبیی واریانس میانگین ،پایایی ترکیبی و کرونباخ استاندارد، آلفای عاملی بارهای مقادیر. 7جدول
 

 آلفای  رونباخ عاملی استانداردبار  عنوان در مد  متغیر
(Α≥0/7) 

 پایایی تر یبی

(CR ≥ 0/7) 

 میانگی  واریانس استخراجی
(AVE ≥ 0/5) 

 EGH 53.93 81/0 85/0 61/0 شاخص اقتصادی

 EJT 68.1 87/0 89/0 67/0 شاخص اجتماعی

 SIA 58.77 87/0 89/0 65/0 گذاریسیاست

 KAL 64.56 91/0 92/0 63/0 شاخص  البدی

 SAR 65 89/0 90/0 63/0 گذاریسرمایه
 

 
1 Cronbach's alpha 
2 Composite Reliability 
3 
Average Variance Extracted  
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با توجه به مقادیر بار عاملی استاندارد، آلفای  رونبواخ،  

گونوه  وه   هموان  7پایایی مر ب گزار  شوده در جودو    

های مد  بارهوای عواملی   شود در تمامی سازهمشاهده می

بنوابرای  پایووایی  باشوند؛  موی  4/0دارای مقوادیر بیشوتر از   

باشود و متغیرهوای   موی  قبوو   قابوف گیری های اندازهمد 

پنهووان دارای آلفووای  رونبوواخ و پایووایی مر ووب بوواتتر    

دهندۀ مناسب بودن پایوایی مود    باشند  ه نشانمی7/0از

 (AVE است. همچنی  مقدار متوسط واریانس استخراجی

روایوی  است؛ بنابرای   5/0برای متغیرهای مکنون باتتر از 

گیری نیز مطلو  است. مطابش بوا  های اندازههمگرای مد 

PLS رو  هووا درالگوووریت  تحلیووف داده
بعوود از بووراز   1

گیری نوبوت بوه بوراز  الگووی سواختاری      الگوهای اندازه

رسد. برای آزمون مد  سواختاری   وه رابطوۀ    پژوهش می

دهد( از ضریب تعیوی   میان متغیرهای مکنون را نشان می

 R2 ،) معروف به  3یا افزونگی 2حشو اعتبارشاخص بررسی

و شوواخص بررسووی اعتبووار  (Q2  4ضووریب اسووتون گیسوور

ایو    استفاده شده اسوت.  (-Communality CVاشتراك  

دو شوواخص، شوواخص نیرومنوودی بوورای بررسووی موود     

گیری و ساختاری هستند. برای برآورد براز  مود ،   اندازه

( شوواخص  لووی بووراز  2005و همکوواران   5توو  هوووس

GOFمد 
( معرفوی  PLSرا برای حداقف مربعات جزیی   6

دهود تموامی   نشان موی  zبررسی ضرایب معناداری   ردند.

بیشووتر هسووتند  ووه ایوو  اموور  96/1از  T-Valueضوورایب 

را  هوا  سوازه هوا و روابوط بوی      معنادار بودن تمامی سونجه 

چنوی  ضوریب   . همدهود  یمنشان  95/0 درسطح اطمینان

بیشتر اسوت  وه مقودار بوراز  قووی       67/0، ازR2 تعیی 

 ،Q2 بینوی  موورد ضوریب پویش    دهد. در نشان می مد  را

 ینوی بیشپ یقو یتقابلبیشتر است،  35/0 ه از   ازآنجایی

دهود.   نشوان موی   را یمد  و براز  مناسب مد  ساختار

نشووان داده شووده اسووت و همچنووی   3جوودو   نتووایج در

نشان از بوراز    56/0، حاصف شدن GOF باتوجه شاخص

نشوان داده شوده    8 لی قوی مد  دارد. نتایج در جودو   

 است.

 های پژوهش. نتایج حاصل از آزمون فرضیه1.2.3

 یو  از رضورایب معنواداری بورای ه    نتوایج حاصوف از  

ۀ مسیرهای مربوط بوه هور   شد استانداردها، ضرایب فرضیه

  طرحم 9درجدو   ها و نتایج بررسی فرضیه،ی  از فرضیه

است. معیار ما برای تأییود یوا رد فرضویات، ضورایب      شده

بیشوتر   96/1معناداری است. چنانچه ضوریب معنواداری از  

صوورت فرضویه رد   باشد، فرضیه تأیید شده و در غیر ایو  

 گردد. می

 Q2 (Stone-Geisser criterion) 12 3 4 56 و R2 (R Squares)و  GOF مقادیر .8 جدول

 COMMUNALITY R2 Q2 GOF متغیر

   31/0 شاخص اقتصادی

56/0 

   47/0 شاخص اجتماعی

   43/0 شاخص  البدی

 39/0 80/0 35/0 گذاری دولتیسیاست

 51/0 63/0 43/0 گذاری دولتیسرمایه

 

 
1 
Partial Least Squares 

2  
3  Redundancy -cv  
4
 Aston Gyser coefficient   

5 Ten Hose 
6 Goodness Of Fit 
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 آزمون فرضیات پژوهش. 9 لجدو

 نتیجه ضرایب مسیر استاندارد شده T ۀآمار متغیر وابسته اثر متغیر مستقف 

H1 رد 79/0 47/1 شاخص اقتصادی  گذاری دولتسرمایهگذاری و سیاست 

H2 رد 74/0 54/1 شاخص اجتماعی  گذاری دولتسرمایهگذاری و سیاست 

H3 رد 89/0 22/0 شاخص  البدی  گذاری دولتسرمایهگذاری و سیاست 

H4 ییدأت 81/0 83/33 گذاری دولتسرمایه  گذاری دولتسیاست 

 

 بوودن  معنوادار  معناداری، ضرایب 9  توجه به جدو با

 را پوژوهش  هوای فرضویه  تأییود  عدم/تأیید و متغیرها تأثیر

  t-value توجه به جدو  بات، ضورایب  سازد. بامی مشخص
 وه ایو     هسوتند   متر 96/1 سوم از فرضیات او ، دوم و

. بوه  دهود  یمرا نشان  ها سازهامر معنادار نبودن روابط بی  

سوم پوژوهش رد شودند.    عبارت دیگر فرضیات او ، دوم و

بیشوتر اسوت  وه     96/1چهارم از ۀ فرضی  t-valueضرایب 

سوطح   را در هوا  سوازه ای  امر معنوادار بوودن روابوط بوی      

 بیضوور. همچنووی  دهوود یموونشووان  95/0اطمینووان 

 و گووذاری دولووت سیاسووت انیووم ریاستانداردشووده مسوو 

 ووه   دهوودیشووان موو ن 81/0 گووذاری دولووت  سوورمایه

  یوی را تب گذاری دولوت سرمایه% 81 گذاری دولت سیاست

 . ندیم

 هووا وگووذاریسیاسووتدرایوو  پووژوهش بررسووی نقووش 

منواطش    واهش اثورات بحوران آ  در    اعتبارات دولتی در

بوده،   یدأخش  شهرستان بجستان مورد تنیمهخش  و 

 نشان داده شده است: 3 طور  ه درجدو  همان

 هووای دولووت بوور گووذاریسوورمایهگووذاری و سیاسووت

 گوذار نبووده  تأثیرپوژوهش   ۀهای اقتصوادی ناحیو   شاخص

 است.

 هووای دولووت بوور گووذاریسوورمایهگووذاری و سیاسووت

گوذار نبووده   تأثیرپوژوهش   ۀهای اجتمواعی ناحیو   شاخص

 است.

 هووای دولووت بوور گووذاریسوورمایهگووذاری و سیاسووت

 گذار نبوده است.تأثیرپژوهش  ۀهای  البدی ناحی شاخص

گذار تأثیر گذاری دولتبر سرمایه گذاری دولتسیاست

 است.

 بحث و نتیجه گیری .4
درحالی به نیمه رسیده  ه ارتفاع  ف  96-97سا  آبی

 15تووا  1396 او  مهرموواه هووای جوووی  شووور ازریووز 

 باشود. ایو  مقودار   مترموی میلوی  100د حدو 97فروردی  

 هوای مشوابه درازمودت   دورهبارندگی نسبت بوه میوانگی    

 ۀنسوبت بووه دور  درصود  واهش و  1/49میلیمتور(  3/196 

درصود   1/51( متور یلوی م 6/204  مشابه سا  آبی گذشته

. ایوو  میووزان بوورای ناحیووه ]14[ دهوودمووی واهش نشووان  

درصد  اهش نسبت بوه سوا  گذشوته و    49پژوهش برابر 

باشد. یعنوی از  میآماری  ۀدرصد  اهش نسبت به دور 40

 60میووزان بارنوودگی در بجسووتان    20/1/97تووا  1/7/96

 5/99موودت مشووابه سووا  قبووف معوواد   متوور، و درمیلووی

. ای  آمار تشدید وضعیت بحوران  ]22[ بوده استمتر  میلی

 شورایط در   ننود. قطعوا   مینزدی  اعشن  ۀآیند آ  را در

هوا و  زیرسواخت دلیوف ضوعف   همناطش روستایی  شوور، بو  

تر از دیگر نقواط خواهود بوود.    بحرانیپذیری بیشتر، آسیب

گذاری برای  واهش  نتایج تحقیش نشان داد  ه در سیاست

خوبی طوی   حران آ  تصمیمات نسبتا های ناشی از بتنش

  وه  (، اتخاذ شده است96-1386  پژوهش ۀسال 10 ۀدور

هوای  وشن   اسوتراتژی ها، از سازیتصمی ها و سیاستای  

پوارادای  مودیریت   " پذیرفته اسوت. تغییور   تأثیرآ   ۀحوز

ای بووه سووازههووای اخیوور، از تفکوور  درسووا  "منووابع آ 

 ها بوده اسوت. استراتژیتری  ای  ای، یکی از مه  غیرسازه

لفه دارد: دورشدن از اتکوای صورف و   ؤای  تغییر چندی  م

می  تقاضواهای  أحتی اولیه به یافت  منابع جدید بورای تو  

های ا ولوژیکی درسیاست ارز  ید بر گنجاندن أجدید؛ ت
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ای انسوان بوه   پایوه می  نیازهوای  أتو   ید مجدد بور أآ ؛ ت

قتصادی و مصرف پیوند رشد ا ۀخدمات آ ؛ و قطع آگاهان

آ . مصادیش و شواهد نواندیشی در مدیریت آ  همچنوان  

ی وزارت هوا سیاسوت . یکوی از  ]34[ درحا  افزایش اسوت 

بوده اسوت  وه    "طرح دانا "، مدیریت منابع آ  نیرو در

دهد متولیان اموور آ  بوه دنبوا  تغییور نگور       مینشان 

سواختاری در جامعوه در خصووص آ  هسوتند.      بنیادی و

 ۀوسویل بوه هرچند ای  طورح توا رسویدن بوه اهودافی  وه       

 .]3[ زیادی دارد ۀطراحان آن تبیی  شده است، فاصل

تشکیشتی و  دلیف داشت  قدرت سازمانی وهها ب-دولت

 ۀنیوووز منوووابع موووالی و پوووولی  شوووورها، هووو  درزمینووو

رای گوذاری دا سورمایه خصووص   گذاری و هو  در  سیاست

به فرد هسوتند. آقوای جوواد افشوار  هو        توانایی منحصر

دولوت را   «1دولوت محوور   ۀتوسوع » و بررسی  تا  درنقد

سیاسوی، دارای   ۀیافتو تشوکف عنوان قدرتمندتری  نهواد   به

 ۀداند؛ }برای  اساس  دولوت بوه مثابو   میجایگاه برجسته 

ثرتری  سازمان سیاسی، در قلمروهای مختلوف زنودگی   ؤم

. همچنی  ]1[ های غیرقابف انکارداردگذاریتأثیراجتماعی 

اجتمواعی و   ۀفراینود توسوع   بان  جهانی نقش دولت را در

عنووان فوراه    بوه داند؛ البته نه میاقتصادی، نقش مر زی 

عنووان یو  شوری  و عاموف     بهمستقی  رشد، بلکه ۀ  نند

تسریع و تسهیف  ننده در روند توسعه، وجود یو  دولوت   

سووازی نیووز تصوومی . دربعوود ]53[ رد ارآموود ضوورورت دا

توری  دلیوف آن   عهده دارند، مه  ها نقش اصلی را بر دولت

باشود.  موی های انسوانی و علموی   سرمایهاختیار داشت   در

گیوری  شوکف بررسی فرآینود   "ۀ آقای مجید وحید در مقال

بیوان   "گذارعمومی و دستور  ار سیاست ۀمشکف در عرص

 رده  ه امروزه، دولت در تئووری، محوور فرآینود توسوعه     

شود و با عملی شدن مطالعات سیاسی درقالب میشناخته 

گیری و ارزیابی تصمی گذاری عمومی آنچه اساس سیاست

شود، دولوت و نقوش آن   میهای سیاسی شناخته -فعالیت

عموومی   ۀیوابی و حوف مشوکف درعرصو    مشکفدرخصوص 

 
 نوشته: آتو   وهلی 1

برخووردار  و  واضح است  ه مناطش محروم . پر]13[ است

هوا  مقایسه با دیگر نواحی وابستگی بیشتری به سرمایه در

و منابع دولتی دارند. واقعیت ای  اسوت  وه اگور بخواهود     

ها، توسط بخش خصوصی ه  صورت بگیرد، گذاریسرمایه

های سیاسوی و نهوادی دولوت وجوود داشوته      حمایتباید 

گوذاری و  نقش سیاست ۀزمینباشد. مطالعات متعددی در 

نوواحی انجوام شوده     ۀهای دولوت در توسوع  گذاریسرمایه

جغرافیوا،   ۀاست. آقای د تر عباس سعیدی، استاد برجست

هوای عمرانوی   گوذاری در پژوهشی با عنوان نقوش سورمایه  

 ۀنمونوه ناحیو  بورای    تثبیت جمعیوت روسوتایی   دولت در

اساسی های توسعه، هدف برنامه اشان(، براساس صراحت 

هوای روسوتایی رفوع    درعرصوه های عمرانوی  گذاریسرمایه

معضشت جامعه روستایی و بسترسازی توسعه بیوان شوده   

آن دارد  وه   های تحقیش حکایت ازیافتهاست. درحالی  ه 

ارتبوواطی قوووی و مسووتحک  میووان تحوووتت جمعیتووی و  

  اشوان وجوود نودارد    ۀناحی های عمرانی درگذاریسرمایه

نقش  ۀآقای د تر مصطفی طالشی، درمقال. همچنی  ]40[

سووازی منوواطش ظرفیووت هووای دولووت درگووذاریسوورمایه

منواطش   ۀآران وبیدگف( توسوع  ۀ روستاهای ناحی روستایی

روسوووتایی را از محورهوووای اصووولی سیاسوووت دولوووت و  

 توری  ابزارهوا در  های عمرانی را یکی ازمهو  گذاری سرمایه

دهود؛  موی ن ای  زمینه دانسته اسوت. نتوایج تحقیوش نشوا    

تقویوت و ارتقوا     هوای عمرانوی در  گوذاری سرمایهدولت با 

سووازی جوامووع روسووتایی از  ارآموودی نوواچیزی   ظرفیووت

آفرینی  متوری  نقشبرخوردار است و هنوز روستائیان نیز 

. ]49[ توسووعه روسووتایی بوورای خووود قایووف هسووتند را در

هوای مقالوه نشوان    یافتوه الوذ ر بوا   فوو  مطالعات ۀ مقایس

گوذاری و  - وه همچوون منواطش فوو ، سیاسوت     دهود   می

محدودی بر واهش بحوران    تأثیرهای دولت گذاریسرمایه

هوای  شواخص  ۀپژوهش داشته است. مطالعو  ۀناحی آ  در

اقتصادی، اجتماعی و  البدی مناطش روستایی شهرسوتان  

حوا ی   1396توا   1386 ۀسال 10 ۀتغییرات دور ۀو مقایس

ای مشحظوه های فوو  بهبوود قابوف    شاخص ه  ازآن است

لفوه و شواخص   ؤنیافته است. نتایج ارزیابی و بررسی سه م
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 متغیور و 14با  «اقتصادی»شاخصمتغیر،  18با  « البدی»

مطالعه  ۀ موردمتغیر، درمحدود 10با  «اجتماعی»شاخص 

مورد حوف بحوران آ     دهد  ه تصمیماتی  ه درمینشان 

هایی  ه توسط اریگذسرمایهاتخاذ شده است و همچنی  

هوای پایوداری   شاخصدولت انجام شده،  مکی به افزایش 

های روستایی نکرده است. همچنوی  تصومیمات   سکونتگاه

هوای بخوش خصوصوی و    سورمایه اتخاذ شده باع  جوذ   

غیردولتی نیز نشده است. آقوای مجتبوی قودیری معصووم     

گوذاری در  سورمایه عملکرد و اثورات  "درتحقیقی با عنوان 

 " روستای سعیدآباد، شهرستان شوهریار(  روستایی ۀتوسع

گووذاری بخووش سوورمایه ۀنقووش دولووت را در ایجوواد زمینوو

خصوصی در مناطش روستایی مورد مطالعه قرار داده است. 

 گوذاری در سورمایه دهود  وه   موی نتایج تحقیش فو  نشان 

ریوزی و زیور   برناموه روستای سعید آبواد بودون توجوه بوه     

 توأثیر آمیز نبوده و موفقیتاحیه ها و نیازهای ای  نساخت

هووای مختلووف  شوواورزی، خوودماتی و بخووشچنوودانی در 

نظور   نتیجوه بوا در   فرهنگی ای  دهستان نداشته است. در

هوا  گذاریسرمایهتوان گفت  ه ای  میعوامف  ۀگرفت   لی

 شاید به صورت مقطعی موجب توسعه و یا اثرات مثبت در

 ۀنودانی بور توسوع   چ توأثیر دراز مودت   روستا شود اموا در 

 ۀ. شناخت عوامف خنثوی  ننود  ]10[ روستا نخواهدداشت

 ۀبرنام تصمیمات و اقدامات دولتی زیاد سخت نیست؛ نبود

 جامع و یک ارچوه، انجوام اقودامات مووازی و بعضوا       ۀتوسع

متناقض نهادهای مختلف، عدم شرا ت و مشوار ت موردم   

ریوزی، عودم توجوه بوه تغییورات      برنامهدر مراحف مختلف 

های توسوعه  ریزیبرنامهپژوهی در آیندهغیرمحتمف و نبود 

و نبود نظارت و ارزشیابی در مراحف مختلوف برناموه و... از   

 رونود. مطالعوات میودانی و   موی ای  عوامف به شومار   ۀجمل

هوای  طورح تحقیش،  ۀسال10 ۀدور اسنادی نشان داد  ه در

 شواورزی   ارت نیرو و جهواد توسط وز آ   ه عمدتا  ۀحوز

منوابع آ    ۀمی  و توسعأپژوهش اجرا شده، برت ۀمنطق در

 بوده است.متمر ز شر  شهری و روستایی 

تووان گفوت؛ عودم توجوه بوه      موی بندی مطلب درجمع

 -هووای علموویپیشوورفتاقتصووادی و  -تحوووتت اجتموواعی

روستایی موجب شده  ۀهای توسعریزیدربرنامهتکنولوژی، 

 ۀهوای دولتوی، نتیجو   گذاریسرمایهها و گذاریسیاست ه 

ها و خواستهدست نیاورند و البته نتوانند ه ب مورد انتظار را

 وارگیری  ه برآورده نماینود. بو   نیازهای جوامع روستایی را

ریوزی منوابع آ ، جامعوه    برناموه پژوهوی در  آینوده راهبرد 

عودم   بینوی و پویش قابف  برابر تحوتت غیر روستایی را در

پذیری انطبا آور و دارای تا آینده،  های نهفته درتقطعی

تزم خواهد رد. ازطرفی هماهنگی و یک ارچگی بی  اجزا  

آ  ضورورتی اجتنوا     های مختلوف متوولی اموور   بخشو 

هوای جغرافیوایی، اعو     پدیوده  ۀناپذیر اسوت؛ چرا وه همو   

اقتصوادی، حواوی    -ا ولوژیو  و یوا اجتمواعی    -ازطبیعی

از  ها( هسوتند و سیست   هانظامهای قانونمندیخصلت و 

نظوام فضوایی    هور  }چرا وه   نند.میوار عمف اینرو، نظام

ای مرتبط از سواختارها و  ار ردهوای   مجموعهمتشکف از 

 هووای مطوورح درقانونمنوودی. بنووابر ]41[ گونوواگون اسووت

در  تغییور  وار سیسوتمی(، هرگونوه دخالوت و   رویکرد نظام

 ار ردی و  -دی ساختاریپیونه جزیی از نظام، به سبب 

بایستی آنچنان  ای اجزای نظام، قاعدتا شبکهدروناتصاتت 

سوایر    ه تبعات اثرگوذار آن در  سنجیده و اندیشیده باشد

 وار ردی، بوه درسوتی     اجزای سواختاری یوا   اجزا  اع  از

ای  اساس و با توجه بوه دیودگاه    . بر]42[ بینی گرددپیش

بحران آ  را باید در گذشته و در عواملی  ۀسیستمی، ریش

آ ، نیزجستجو  رد. معاونت پژوهشی علوم  ۀخارا از حوز

گوزار    ۀمحض و  اربردی فرهنگسوتان علووم در مقدمو   

با بحران  موی و یفوی    هعلف و راهکارهای مقابل"همایش 

مشکف آ   شوور را موضووعی تواریخی     "منابع آ   شور

 و از روی غفلوت یوا بوه هور    رویه بی ۀاستفاد عنوان  رده و

منوووابع آبوووی و عووودم  نگوووری ازجوووامعحوووا  و بووودون 

های آبی چون سازهسویی و ایجاد  گذاری علمی از سیاست

سووی دیگور،    هوا از چواه ریوزی  برناموه حفر بدون  سدها و

هوای  برداشوت  موجب ناپایداری منوابع آ   شوور شوده و   

بحوران  سا  اخیر را عامف ایجواد   15 علمی نامعقو  و غیر

منابع آ  سطحی و زیرزمینی  شور دانسته است و عقیده 

گرم شودن   سالی و تغییر اقلی  ودارد عواملی چون خش 
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 ۀهوا سه   متری نسبت به مودیریت ناصوحیح و اسوتفاد   

ایجواد بحوران داشوته     غیرحکیمانه از منابع آ   شوور در 

. امروزه با بحرانوی مواجوه هسوتی   وه بوروز و      ]12[ است

طوتنی اسوت، هریو  از منوابع     ۀی  دور ۀنتیجظهور آن 

بحرانی متفاوت از یکدیگر دارند،  ؛آبی سطحی و زیرزمینی

چرا ه علت حدوث مشکشت هر ی  عوامف مختلفی بووده  

سا  قبف شروع و توا یو     60های عمیش ازچاهاست. حفر 

را  «هوای زیرزمینوی  آ »بحران   هقبف ادامه داشته،  ۀده

منوابع  »سا  گذشته 20زی در موا سدساس س و  موجب

دلیوف  هرا با بحران جدی مواجه  رده است. ب «آ  سطحی

جواموع   با پیوندهای اجتماعی و اقتصادی هری  از ای  دو

امکان اقدامات ضربتی و چکشی میسر و ممکو    روستایی،

نیست. آقای انو  نوری اسفندیاری در بررسی و نقد طرح 

ای از طورح احیوا  و   تاریخچوه بخشوی، ضوم  بیوان    تعاد 

هوای   اسوتی ، ایورادات و  یزیرزمین بخشی منابع آ تعاد 

سوونجش و ارزیووابی اهمیووت و "بخووش  را مطوورح و در آن

 ات گسوترده و توأثیر  "شدت ابعواد بحوران وپیامودهای آن   

دارد: بحووران آ  موویعمیووش بحووران آ  را اینگونووه بیووان 

زیرزمینی مه  اسوت چوون پیامودهای مهموی درجامعوه      

رده  ه به احصا  و تقوی  صوحیح آن توجوه نشوده    ایجاد 

ویژه در اقشوار  بهاست. از همه مهمتر چگونگی جبران آنها 

پیامودهای  "اندیشوی نرسویده اسوت.    چواره پذیر به آسیب

ای عمف خوشهای و زنجیرهبحران آ  زیرزمینی به صورت 

ای  مساله واقعیتوی اسوت  وه درمنطقوه     . ]39[ " ند.می

پژوهش به خوبی شاهد آن هستی  و می توان تاثیر بحران 

آ  را برگروه های مختلف جوامع روستایی مشاهده نمود. 

توواثیرات اجتموواعی، اقتصووادی »تاحوودی  ووه، در تحقیووش 

در شهرسوتان بجسوتان    1حسوی   فوا    ه « خشکسالی

آموار طوش    داشته است، حتی بی  بحوران آ  و افوزایش   

 .ارتباط معنی داری وجود داشته است

ای  مطالعه نشان داد  ه اقدامات صورت گرفتوه بورای   

سووا  10پووژوهش  طووی ۀمنطقوو  وواهش بحووران آ  در

 
رای نشوریه  ای  مقاله با همکاری سور ار خوان  د تور سولطانی تهیوه و بو       1

 ای ارسا  شده است. جغرافیا و توسعه ناحیه

هوای  ثری درافزایش پایوداری سوکونتگاه  ؤگذشته( نقش م

 هووای اجتموواعی، اقتصووادی وشوواخصروسووتایی و بهبووود 

ات توأثیر هش  البدی، نداشته است. اگر عزمی جدی در ا

 روسووتاهای منوواطش خشوو  و   بحووران آ  در ناشووی از

خش ، وجود داشته باشد، تحقش پایوداری منوابع آ     نیمه

 باشد:میمستلزم انجام اقدامات ذیف 

شورایط   هایی  وه در استراتژیگذاری ها و سیاست (1

می  منوابع آ   أبحران آ  برای  نتر  و حفاظوت و یوا تو   

مشار ت روستائیان بوده و نظورات و   شود، باید بامیاتخاذ 

های آنها مدنظر قرار بگیرد. نباید تصمیمات دولوت بوا   ایده

ای منواطش روسوتایی   منطقوه منافع اجتماعی، اقتصوادی و  

 تقابف داشته باشد.

آ ، مسوتند بوه    ۀهای اتخاذ شوده درحووز  سیاست (2

مطالعات علمی و میدانی دقیوش و واقعوی باشود. ایو  امور      

های صورت گرفتوه هودر   هزینهشود میع  ضم  اینکه با

اعتبارات در منواطش نیازمنود و    ۀنرود، موجب توزیع عادتن

دسوت اجورای     بررسوی اقودامات در   زده خواهدشدبحران

 ۀسایت ای  وزارتخانه آمده، بورای ناحیو   وزارت نیرو  ه در

 حووا  اجوورا در پووژوهش حتووی یوو  طوورح تصووویبی و در

 نظرگرفته نشده است(.

هوای توسوعه و عمرانوی مورتبط بوا      برنامهی  درتدو (3

بورداری و  بهوره منابع آ ، دانش بوومی روسوتائیان موورد    

استفاده قرار گیورد. ایو  امور  مو  زیوادی بوه افوزایش        

 ای خواهد  رد.توسعههای طرحوری  بهره

هوای توسوعه و عمرانوی،    برناموه اجرای  تدوی  و در (4

قرار بگیرد، توا  های فضایی و جغرافیایی ملحوا نظر تفاوت

بخشی منابع آ  زیرزمینی، ه تعاد  همچون طرح احیا  و

های دولتوی و  سایردستگاهبا همکاری  توسط وزارت نیرو و

قضائیه( در دو سا  گذشته عملیواتی شود،    ۀ قو حا میتی

 روستائیان خرده مال  و ضعیف، قربانی نشوند.

هووا و طوورحطوووری  ووه در بووات اشوواره شوود همووان (5

 ۀشوند باید ضم  توجوه بوه توسوع   میایی  ه اجرا ه پروژه

پوذیری  انعطافبینی، پیشپایدار در برابر تغییرات غیرقابف 

 و مقاومت تزم را داشته باشند.
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می  منوافع  أهای عمرانی، صِورف تو  پروژه( در اجرای 6

های مجری، موجب نشود تا از نتایج غایی و اصولی،  شر ت

ثری برای مناطش ؤمثبت و م ۀانحراف صورت گیرد و نتیج

 دست نیاید.ه بحرانی ب

( در طووو  مطالعووه جووای خووالی ارزیووابی برنامووه و  7

های اجرا شده، خیلی دیده شود.  پروژهحفاظت و نگهداری 

برناموه وارد   ۀ ه ایو  مسوئله، آسویب جودی بور مجموعو      

ها طرحوری بهرهای  ه میزان  ارایی و گونهبهساخته بود. 

جمله سدهایی  وه   هش یافته است. ازبه حداقف ممک   ا

انود توا حوات تیروبوی نشوده و      شدهسا  است احداث  30

های ریزدانه و چسبنده در بستر سد، آبرفتدلیف رسو   هب

هوای زیرزمینوی از   آبخووان هوا و  سفره ۀامکان نفوذ و تغذی

هوای ذخیوره شوده از    آ بی  رفته است و بخش مهمی از 

 .روندمیطریش تبخیر از دست 
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