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Abstract
As the most essential element of life, water has long been regarded as an indicator of
development because it is inextricably linked to the sustainability of human societies,
especially the socio-economic function of rural settlements. The main purpose of this study
is to explain and root out the causes of groundwater resource draw-down in relation to the
socio-economic structure of rural areas. The main issue is that as population growth and
demand have increased (to meet the needs of rural communities), excessive exploitation
and pressure on groundwater resources have been on the rise. The research data were
collected through document analysis and field study. Next, the longitudinal statistics of 40
observational wells (1984-2014) were combined with quantitative observations and
interviews with subject matter experts. These were then analyzed through descriptiveanalytical methods using inferential statistics and GIS software. Research findings show
that the implementation of land reform program, the increase of number of farmers, deep
well drilling, the development of irrigated area, and the change of production method had a
relationship with unnecessary exploitation and draw-dawn in groundwater level in the
research area. The result of the study illustrates the fact that as the population has increased
threefold in the living space of the plains, the farms have been fragmented, and numerous
deep wells have been drilled, the groundwater level in the aquifer has drawdown to -22 m.
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تأثیر فضاییِ ساخت اجتماعی -اقتصادی نواحی روستایی بر افت منابع
آب زیرزمینی (مطالعۀ موردی :سکونتگاههای روستایی شهرستان


لردگان)

علی تقیپور جاوی ،1سیداسکندر صیدایی ،2فرامرز بریمانی
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 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ علوم جغرافیایی و برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدۀ علوم جغرافیایی و برنامهریزی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 .3استاد ،دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران
(تاریخ دریافت0931/10/01 :؛ تاریخ پذیرش)0931/10/42 :

چکیده
آب ،اساسیترین عنصر حیات ،بیش از پیش بهعنوان شاخص توسعه مطرح میشود؛ زیرا پیوند ناسسسدینی بدا پاید ارا عوامدا انسدانی،
بهویژه کارکرد اعیماعیاقیصادا سکونیگاههاا روسیایی دارد .ه ف اصلی این پژوهش ،تبیین و ریشهیابی علل افت منابا آب زیرزمیندی
در ارتباط با ساخت اعیماعی -اقیصادا نواحی روسیایی شهرسیان لردسان است .مسئلۀ اصلی این است که همزمدان بدا رشد عمعیدت و
افزایش تقاضا (براا رفا نیازهاا عواما روسیایی) ،بهرهبردارا بیرویه و فشار بر منابا آب زیرزمینی ،سیر صعودا یافیه است .دادههداا
پژوهش ،به دو روش مطالعات اسنادا و مطالعات می انی سردآورا ش  ،سپس آمدار بلن مد ت  21چداه مشداه هاا ( 0932تدا  )0932در
تلفیق با مشاه ات کمی و مصاحبه با خبرسان موضوع ،به شیوۀ توصیفی -تحلیلی و به یارا روشهاا آمار اسدینبایی و ندر افدزار GIS
تجزیه و تحلیل ش  .یافیههاا تحقیق نشان میده اعراا برنامۀ اصالحات ارضی ،افزایش شمار بهدرهبدرداران زراعدی ،حفدر چداههداا
عمیق ،توسعۀ سطح زیرکشت آبی و تغییر شیوۀ تولی  ،با بهرهبردارا بیرویه و افت سطح آب زیرزمیندی در قلمدرو پدژوهش ،رابطده دارد.
نییجۀ تحقیق مبین این حقیقت است که همگا با رش سه برابرا عمعیت در فضاا زیسیی دشتها و خردشد ن قطعدات زراعدی و نیدز
حفر بیان ازۀ چاههاا عمیق ،تراز منابا آب زیرزمینی در آبخوانها تا مرز  -44میر افت کرده است.

واژگان کلیدی
آب زیرزمینی ،بهرهبردارا ،ساخت اعیماعی -اقیصادا ،لردسان ،نواحی روسیایی.
 این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری نویسندۀ اول است که به راهنمایی نویسنندۀ دو و سنو در تیرمنا  8931در دانشناا
اصفهان به اتما رسید است.


نویسندۀ مسئول ،رایانامهs.seidaiy@geo.ui.ac.ir :
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بیان مسئله
ساخت اجتماعی -اقتصادی نواحی روستایی به واسطۀ تننو مانانی ،ند در عنین سنادگی نسن،ید از
پیچیدگیهای خاص برخوردار است .در شناخت جن،نههنای اقتصنادی روسنتاها کنه خنود در فهن
ساختار اجتماعی ساونتاا ها نقش بنیادی داردد مقولههایی نظینر حقنوم مالاینت و بهنر بنرداری از
منابعد جایاا و نحوۀ عملارد نیروی انسانید انوا فعالیتها و همچنین وسعت و انندازۀ زمنینهنای
زراعی و به طور کلی نظا تولید زراعی -روستایی مورد توجه و تأکید است (سنعیدید .)801 :8918
نظر به ایناه کارکرد غالب ساونتاا های روستایی م،تنی بر تولیند و اشنتلال در حنوزۀ کشناورزی و
زیربخشهای ،ن استد استفادۀ مداو از منابع ،ب در راستای انجا فعالیتهنای زراعنید نشنانهای از
ارت،اط تنااتنگ کارکردِ این ساونتاا ها در پیوند با منابع ،ب است .از این رود کم،ود ،ب و تقاضنای
روزافزون بخشهای کشاورزید صنعت و شرب برای ،بد مسئلۀ ،ب را با چنالش اساسنی در ابعناد
اقتصادید اجتماعی و زیستمحیطی روبهرو کرد است (رحمانیفضلی و صالحیاند .)861 :8931
نیاز روزافزون انسان به ،ب از یکسو و کم،ود ،ن از سوی دیارد به ویژ در ننواحی خشنک و
نیمه خشک جهاند باعث افزایش بهر برداری از منابع ،بد بهخصنوص مننابع ،ب زیرزمیننی شند
است (صن،وحی و مجنردد  .)8 :8913اسنتفادۀ ناپایندار از مننابع ،ب زیرزمیننی در منناطقی چنون
خاورمیانهد هندد پاکستان و ...معلول بهر برداری بیرویه برای مصارف کشاورزی است که خطرات
چشمایری را برای اقتصاد کشاورزی این نواحی به همنرا خواهند داشنت

( Turner et al., 2019:

)165؛ چرا که منابع ،ب زیرزمینی نقش حیاتی در حفظ و ناهداری اقتصادد محیط و استانداردهای
زندگی این مناطق دارد ( .)Hector et al., 2011در ایراند بهر برداری از ،بهنای زیرزمیننی توسنط
چا و قناتد پیشۀ قدیمی اکثر مرد بود و قناتها تا  00سال ق،ل بهخوبی کارایی داشنته اسنت و
مورد استفاد قرار میگرفتند؛ امّا با ورود چا و پمپد بهتدریج سطح ایستابی در اکثر دشتها افنت
پیدا کرد و اکثر قناتها خشک و از چرخۀ استفاد خارج شدند (علیزاد د  .)520 :8938بنر اسنا
گزارش وزارت نیرود در حال حاضرد برداشت ،ب از منابع زیرزمیننی کشنور بنالر بنر  68میلینارد
مترماعب است که بیش از  11درصد ،ن در بخش کشاورزی مصرف میشنود (شنرکت مندیریت
منابع ،ب ایراند  .)8930بیشکد رشد جمعیت یای از دالیل اصلی تلییر در انانار هنای مصنرف
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،ب به شمار میرود (موسوید پزشایراد و چیذرید )50 :8911؛ افزایش سریع جمعیتد بنهوینژ
در سالهای پس از انقالب در ایراند یای از عوامل مؤثر بر مصرف منابع ،بد بهخصوص ،بهای
زیرزمینی بود است .در همین رابطهد شهرستان لردگان بخشی از پهنۀ کوهستانی کشور است که بنا
وسعت  9986کیلومترمربع در جنوب استان چهارمحال و بختیاری قنرار دارد (سنازمان مندیریت و
برنامهریزی استان چهارمحال و بختیارید  )8930و از نظنر اقلیمنید میناناین بنارش بلندمندت ،ن
حدود  011میلیمترد یعنی کمتر از میناناین جهنانی و بیشنتر از میناناین کشنور اسنت (ادارۀ کنل
هواشناسی استان چهارمحال و بختیارید  .)8936از این رود کارکرد اقتصادی اکثنر سناونتاا هنای
روستایی این خطهد کشاورزی و فعالیتهای وابسته به ،ن است.
به استناد گزارش شرکت مدیریت منابع ،ب ایراند از کل تخلیۀ ،بهای زیرزمینی شهرستان لردگناند
 251/1میلیون مترماعب مصرف و باقیماند ( 993/3میلینون مترماعنب) بنه دلینل وضنعیت نامسناعد
توپوگرافی و فاصلۀ زیاد با دشتهاد عمالً توسط جریان چشمهها از دسنتر

خنارج منیشنود .از کنل

مصننرف سننالیانه نیننزد  295/8میلیننون مترماعننب در بخننش کشنناورزی و  89/6میلیننون مترماعننب در
بخشهای شرب و صنعت استفاد میشود .نظر به ایناه پاینداری روسنتاها و تنأمین معیشنت سناکناند
وابستای عمیقی به استحصال و بهر برداری از منابع ،ب زیرزمینی داردد تحنوالت اجتمناعیاقتصنادی و
فناوری طی سدۀ اخیرد بهویژ طی دورۀ  8950تا 8930د ساونتاا های روستایی عرصنۀ پنژوهش را بنا
چالشهای جدی در بهر برداری از منابع ،ب زیرزمینی روبهرو کرد اسنت .از همنین رود اینن پرسنش
مطرح میشود که ساخت اجتماعی -اقتصادی نواحی روستایید همرا با گسترش فناورید چه نقشنی در
بهر برداری بیرویه و افت منابع ،ب زیرزمینی در دشتهای شهرستان لردگان دارد؟
اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش ت،یین و ریشهیابی علل افنت مننابع ،ب زیرزمیننی بنا تأکیند بنر سناخت
اجتماعی -اقتصادی و هدف فرعید ارائۀ رویاردها و برنامنههنای مناسنب اجتمناعید اقتصنادی و
محیطی برای حفاظت از منابع ،ب زیرزمینی در ساونتاا های روستایی شهرستان لردگان است.
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پیشینۀ تجربی
بررسی تأثیر ساخت اجتماعی -اقتصادی نواحی روستایی بر افت منابع ،ب زیرزمینی موضنو جدیند و
تاز ای است که کمتر مورد توجه پژوهشاران برنامهریزی و توسعۀ روستایی قرار گرفته است .ابعاد اینن
موضو در پژوهشهای ایران و جهاند اغلب در رابطه با بررسنی کمنی و کیفنی ذخنایر ،ب زیرزمیننی
مطرح شد است که بهعنوان نمونه میتوان به تحقیقات پژوهشاران زیر اشار کرد:
لِراک و همااران ( )2083با بررسی تأثیر تلییرات ،بوهوایی بر منابع ،ب زیرزمیننی در شنرم
کانادا دریافتند تحول ساالنۀ ذوب برف در اوایل سالد تلییرات فصلی در چرخنۀ تلذینۀ مننابع ،ب
زیرزمینی ایجاد میکند و با کاهش جریان پایهد وضعیت بحرانی برای تأمین ،ب و اکوسیست ایجاد
میشود ( .)Larocque et al., 2019: 22لی و همااران ( )2081با استفاد از مندل توبینتد پاینداری
منابع ،ب زیرزمینی متأثر از تلییرات ،بوهوایی و تراک چا هنای حفرشند در ننواحی روسنتایی
چین را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که رابطۀ غیرخطی بین دمنای هنواد تنراک چنا هنا و
پایداری منابع ،ب زیرزمینی وجود دارد ( .)Li et al., 2018: 354ولس و همااران ( )2081با مطالعۀ
نقش منابع ،ب زیرزمینی در توسنعۀ انسنانید در چنارچوب اهنداف توسنعۀ پایندارد بینان داشنتند
بهر برداری از ،بهای زیرزمینید از یکطرف توسعۀ انسانی را تقویت میکند و از سوی دیارد بنا
پیشرفت جوامع بشرید ممان است به کمیت و کیفیت منابع ،ب زیرزمینی جهان لطمه وارد شنود
( .)Velis et al., 2017: 1007اورِد ( )2080احیای اکوسیست ها و جوامع متای بر ،بهای زیرزمینی
را در نیمۀ شمالی راجستان هند بررسی کنرد و بینان داشنته اسنت ن،نود مقنررات و سناختارهای
مناسب برداشت ،ب همرا با چاونای استفاد از این منابع (متأثر از ساخت اجتماعی -اقتصنادی)
توان اکولوژیاید اجتماعی و اقتصادی جوامع متای بر این ذخایر را کاهش داد اسنت (
125

Everard,

 .)2015:فیشمن و همااران ( )2089به بررسی ،ثار کاهش منابع ،ب زیرزمینی بر سنازگاری و

مهاجرت کشاورزان در نواحی شهری و روستایی گجرات پرداختند و بنه اینن نتیجنه رسنیدند کنه
کاهش منابع ،ب زیرزمینی باعث مهاجرت زیستمحیطی میشود که تلیینرات اشنتلالد دگرگنونی
الاوی مهاجرت و کوچکشدن کشاورزی را به دن،ال می،ورد (، .)Fishman et al., 2013: 1نندر
( )2000با انجا پژوهشی پیرامون افت منابع ،ب زیرزمینی در ایالت ویساانسین ،مریانا دریافنت
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که پمپاژ ،ب در مقیا
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بزرگ برای مصرف شرب و کشاورزید س،ب افت منابع ،ب زیرزمینی طی

دورۀ طوالنی شد و پایینرفتن سفر های ،بی نیز ،ثار مخنرب اقتصنادید بهداشنتی و محیطنی بنه
همرا داشته است

(2000: 10

 .)Andres,راماکریشنا و همااران ( )2000با بررسی نحوۀ مدیریت و

توسعۀ منابع ،بی در منطقۀ کاداپای هندد کاهش ممتد سطح ،ب زیرزمینید خشنکشندن چنا هنا و
مسائل کیفی ،ب را نتیجۀ بهر برداری بیرویۀ منابع ،ب زیرزمینی در زمینههای کشاورزید صننعت
و تأمین ،ب دا میدانند (.)Ramakrishna et al., 2000: 342
در منابع فارسید فرزانه و همااران ( )8936ضمن بررسی بنیانهای نهادی بحنران در مندیریت
منننابع ،ب زیرزمینننی ایننراند بیننان کردننند بننا وجننود قریننب بننه  00سننال تننالش در زمینننههننای
سیاستگذارید قانونگذاری و اجراد نهتنها از منابع ،ب زیرزمینی کشور حراسنت نشند د بلانه در
راستای تخریب ،ن نیز گا برداشته شد است .نتیجۀ این پژوهش حااینت از تشندید همنهجان،نۀ
بستر قانونگریزی در تمامی مؤلفههای مورد مطالعه دارد (فرزانه و همااراند  .)01 :8936زمنانی و
همااران ( ) 8936عوامل مؤثر بر افنت مننابع ،ب زیرزمیننی دشنت مهنران را بنا اسنتفاد از مندل
کریجینگ معمولی بررسی کردند و دریافتند بخشهای مختلف دشنت بنه دلینل تمرکنز چنا هنای
بهننر بننردارید دچننار افننت شنند و علننت اصننلی ،ند برداشننتی بننیروی نۀ ،بهننای زیرزمینننی و
خشاسالیهای متوالی است (زمانی و همااراند  .)81 :8936امینی فسخودی و میرزایی ( )8932بنا
استفاد از روش توصیفی -تحلیلید به ارزیابی پیامدهای ک شدن منابع ،بی و خشاسالی بر منطقنۀ
روستایی برا،ن در شرم اصفهان پرداختند و ابراز داشتند وجو اصلی تأثیرات بحران ک ،بید متوجه
ساختار اجتماعید بنیانها و فرصتهای اقتصادی مرت،ط بنا بخنش کشناورزی و ابعناد محیطنی در
رابطه با مدیریت و کیفیت اراضی زراعی است (امینی فسخودی و میرزایید .)801 :8932
مرتضوی و همااران ( )8930با استفاد از روش توصیفی -تحلیلید شاخصهای هیدرولوژیک
دشت رفسنجان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که اضنافۀ برداشنت سناالنۀ ،ب از مننابع
زیرزمینی برای مصارف شرب و کشاورزید عامل اصنلی ازبنینرفنتن اراضنی مزروعنی و خرابنی
مناطق مساونی است (مرتضنوی و هماناراند  .)826 :8930محمندی و شمسنیپنور ( )8912بنه
بررسی اثر خشاسالیها بر افت منابع ،ب زیرزمینی دشنتهنای شنمال همندان پرداختنند و بینان
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داشتند خشاسالی به صورت غیرمستقی د از طریق کاهش تلذیۀ سفر های ،ب زیرزمیننید افنزایش
برداشت از طریق چا های عمیق برای مصارف کشاورزید افزایش دماد ت،خیر و تعرم و تلییر ننو
بارشهای جوی بر منابع ،ب زیرزمینی مؤثر اسنت (محمندی و شمسنیپنورد  .)880 :8912بننابر
پیشینۀ تجربید بیشترین تحقیقات حول نقش مؤلفههای ط،یعی و مقررات نهادی بر افت مننابع ،ب
زیرزمینید متمرکز بود اسنت؛ لنیان در اینن پنژوهشد مجمنو متلیرهنا در چنارچوب سناخت
اجتماعی -اقتصادی و فناوری مورد مداقه قرار گرفته و بنر اسنا

،ند راهاارهنای پیشننهادی بنه

منظور حفاظت از ذخایر ،ب زیرزمینی ارائه شد است.
پیشینۀ نظری
مفهوم ساخت اجتماعی -اقتصادی سکونتگاههای روستایی

اصطالح ساخت اجتماعی -اقتصادی ساونتاا های روستایید مفهومی فراتر از مجمو دو ننو سناخت
اجتماعی و ساخت اقتصادی بهتنهایی دارد؛ چرا که م،ین بافت درونید برپنایی و سنامانپنذیری اجتمنا
روستایی در یک عرصۀ فضایی معین است .ساخت اجتماعی -اقتصادی ساونتاا هنای روسنتایی ط،نق
قاعد جن،ههای زمینهساز قشربندید رابطه و نس،ت گرو هنای مختلنف اجتمناعی بنا یاندیارد الانوی
فعالیتد باورها و ارزشها و مانند ،ن را شامل میشود (سعیدی و حسینیحاصلد .)20 :8911
تحوالت اجتماعی -اقتصادی و مصرف منابع آب زیرزمینی

یای از مه ترین و تأثیرگذارترین تحوالت اجتماعی -اقتصادی در جهاند بهویژ پس از جننگ جهنانی
دو د اصالحات اراضی است که در بسیاری از کشورهای جهاند ازجمله هندد ژاپند چیند بولیوید مصنر
و ایران به اجرا در،مد، .نچه در ایران معروف به اصالحات ارضی استد شامل یک سنری قنوانین اسنت
که از طریق یک الیحۀ قانونی در سال  8950و در ن،ودن مجلسد به وسیلۀ دولت تصویب شند .ماهینت
این قوانین برانداختن زمینداری کالن به شال سننتی و تلیینردادن روابنط تولیندی بنود .نتنایج د سنالۀ
اصالحات اراضی م،ین این است که در نتیجۀ مراحل اول تا سو د در مجمو  8166620خنانوار دهقنان
به واسطۀ خرید و واگذاری اراضنید صناحب زمنین شندند؛ اینن رقن  09درصند از کنل خانوارهنای
روستایی و تنها  10درصند خانوارهنای رعینت در اینران بنود (لهسنائیزاد د  .)810-806 :8963انجنا
اصالحات ارضی در بسیاری از کشورهای جهان سو نهتنها موجب یاپارچای اراضی و کناهش تعنداد
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قطعات زمینهای زراعی ناردیدد بلاه در مواردی نظیر ایراند بر تعداد قطعات اراضنی افنزود (طالنب و
عن،رید  .)995 :8911بعد از اصالحات ارضید تولید مستقل دهقانی شایعترین نظا تولید کشناورزی در
جامعۀ روستایی ایران شد .تولید مستقل دهقانی و خردشدن اراضید مس،ب پیدایش سیست تلم،نهکناری
شد .با رواج شیوۀ تلم،هکاری و افزایش مهارت تلم،هکاران در حفر تعداد زیادی چنا د مصنرف ،بهنای
زیرزمینی شدت گرفت (لهسائیزاد د  .)815-830 :8963بدینترتیبد اصالحات اراضی زمینهساز ازدیناد
برداشت و مصرف منابع ،ب زیرزمینی در بخنش کشناورزی اینران شند .نظنر بنه اینانه در جلرافینای
ساختاریِ مارکسیستید هر شیوۀ تولید یک نو ویژگی سناختاری داردد برخنی از جلرافنیداننان مفهنو
ساختارگرایی جلرافیایی را به کار میبرند که در ،ن بر دگرگونی ط،یعت در جرینان فراینند تولیند تأکیند
میشود .در این مفهو د پیوستای میان شیوۀ تولید و محیط ط،یعی قطعی است؛ لنذا جلرافیندانان ماتنب
ساختارگرا معتقدند فضا باید در ارت،اط با ساختار اجتماعی جامعنه ت،ینین شنود (شناوئید -819 :8911
 .)863مطابق ،نچه پیرامون ارت،اطِ میان ساخت اقتصادی -اجتماعی نواحی روسنتایی بنا افنت مننابع ،ب
زیرزمینی بیان شدد مدل مفهومی به شرح شال  8ارائه شد است.
افزایش جمعیت

توسعۀ سطح زیرکشت
افزایش بهرهبرداران کشاورزی

توسعۀ فناوری
حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق

تغییر شیوة تولید

افت منابع آب زیرزمینی

بهرهبرداری بیرویه از منابع آب زیرزمینی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

344

آمایش سرزمین ،دورة  ،11شمارة  ،2پاییز و زمستان 1931

قلمرو و محدودة پژوهش
شهرستان لردگان با وسعت  9986/1کیلومترمربع در جنوب استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
این خطهد از شمال بنه شهرسنتانهنای بنروجند کینار و اردلد از جننوب بنه اسنتان کهایلوینه و
بویراحمدد از شرم به استان اصفهان و شهرستان بروجن و از غرب بنه اسنتان خوزسنتان محندود
میشود (شال .)2

شکل  .2موقعیت سیاسی شهرستان لردگان

میاناین بارندگی شهرستان طی یک دورۀ  00ساله ( 8950تا  )8930حدود  011/1میلیمتر بر،ورد شند
که از این مقدارد  80/6درصد برف و مابقی ( 15/5درصد) باران اسنت .بیشنترین بارنندگیهنا در زمسنتان
( 02/2درصد) و کمترین مقدار ،ن در تابستان بر پیارۀ شهرستان میبارد، .ذرد دی و بهمنن پربنارانتنرین و
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خرداد تا شهریور ک بارانترین ما های سال هستند و بیشترین وسعت پهنۀ مطالعناتی در منحننی هن بناران
 000تا  600میلیمتر قرار دارد (ادار کل هواشناسی اسنتان چهارمحنال و بختینارید  .)8936متنأثر از چننین
وضعیت اقلیمید  985روستای دارای سانه در محدودۀ شهرستان لردگان شال گرفته که برپایی و معیشنت
این ساونتاا ها اساساً متای بر توانهای محیطید بهویژ منابع ،ب زیرزمینی است (شال .)9

دشت خانمیرزا

دشت ریگ -لردگان

N

دشت جمال

دشت فالرد
Data: 2018
شکل  .3پراکنش و توزیع فضایی دشتهای شهرستان لردگان

روش و ابزار تحقیق
این تحقیق که به لحاظ هدفد کاربردی استد از روش توصیفی -تحلیلی بهر منیبنرد .جامعنۀ هندفد
ساونتاا های روستایی شهرستان لردگان است کنه پیونند ناگسسنتنی بنا مننابع ،ب زیرزمیننی دارنند و
پایداری ،نها به وجود و استحصال این ذخایر وابسته است .اطالعنات منورد نیناز تحقینق بنه دو روش
مطالعات میدانی و مطالعات اسنادی گرد،وری شد است .نظر به ایناه شرکت ،ب منطقنهای چهارمحنال
و بختیاری در محدودۀ ،بخوانهنای شهرسنتان لردگناند حندود  50چنا مشناهد ای را حفنر کنرد کنه
نوسانات ماهیانه و ساالنۀ منابع ،ب زیرزمینی را رصد میکنندد لذا از ،مار بلندمدت این چا ها ( 8965تنا
 )8935برای بررسی و ارزیابی سطح تراز و میزان افت ،بهای زیرزمینی بهر گیری شد؛ سنایر داد هنای
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ضروری نیز در انجا مصاح،ه با خ،رگان موضو و مشاهدات کمید به کمک  GPSسنهفرکانسنه و متنر
لیزرید جمع،وری و سپس با استفاد از روشهای ،مار استن،اطی و نر افزار  GISتجزیه و تحلیل شندند.
شاخصهای مورد بررسی در اینن پنژوهشد مؤلفنههنای سناخت اجتمناعی -اقتصنادی (شنامل رشند
جمعیتد سطح زیرکشتد شیوۀ تولید و بهر برداران اراضی)د گسترش فناورید میزان بهر بنرداری و نینز
مقادیر افت سطح ،ب زیرزمینی در عرصۀ مطالعاتی است.
تجزیه و تحلیل دادهها
رشد جمعیت

بررسی ،مار جمعیت شهرستان لردگان نشان میدهد این قلمنرو در سنال 8950د  51352نفنر و در
،خرین سرشماری عمومی نفو

و مسان سال 8930د  802631نفر جمعیت روستایی داشته است

(جدول  .)8به ع،ارتی جمعیت روستایی در سال مقصد ()8930د به بنیش از  9/8برابنرِ سنال م،ند
( )8950رسید که ،ثار و پیامدهای ،ن تا چند دهه بر ساخت اجتماعی -اقتصادی ننواحی روسنتایی
حائز اهمیت است (شال  .)5علل افزایش جمعیت در عرصۀ پژوهشد بنه سیاسنتهنای افنزایش
موالیدد یاجانشینی و اساان عشایرد فرهنگد ،داب و سننن جامعنۀ روسنتایید دسترسنی بنه ،ب و
خاک حاصلخیزد استحصال منابع ،ب زیرزمینی و رونق کشت و زر مربوط است.
جدول  .1رشد جمعیت روستایی شهرستان لردگان طی دورۀ  1331تا ( 1331واحد نفر)

دورۀ آماری

5431

5411

5431

5431

5431

5431

5431

مرکزی

21031

91210

05982

60101

60153

60619

60080

خانمیرزا

80051

89136

28011

91950

23029

21306

98882

فالرد

80131

85221

28128

21930

21232

23256

21333

منج

-

-

-

-

81292

86056

86006

نام بخش

رودشت
کل

-

-

-

-

89006

85151

88018

جمعیت

51352

66233

31288

826032

851902

800223

802631

خانوار

3190

82986

86339

28163

23000

95138

50861

نرخ رشد

9/01

من،ع :مرکز ،مار ایراند  8950تا 8930

9/3

2/61

8/02

0/93

0/92
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شکل  .3جمعیت روستایی شهرستان لردگان طی دورۀ  1331تا ( 1331واحد نفر)

ساخت اجتماعیاقتصادی
الگوی فعالیت

با شرو اصالحات ارضی در قلمرو پژوهشد بسیاری از رعایا و دهقانان صاحب ،ب و زمنین شندند
و به یا،ار شمار مالاان اراضی افزایش یافت .پس از انقالب اسالمی و با ت،دیل مراتع و مرغزارها به
اراضی زراعی توسط دولت و واگذاری این اراضی به مرد فاقد زمین در قالب هیئتهای هفتنفنر د
بهر برداران کشاورزی از نظر کمی بیش از پیش افزایش یافته اسنت و از حندود  8000نفنر در سنال
 8958به رق  81062نفر در سال  8936رسید است (جدول  2و شال .)0
جدول  .2تعداد بهرهبرداران کشاورزی قبل و پس از اصالحات اراضی (واحد نفر و درصد)

دورۀ آماری
شاخص

پس از اصالحات اراضی

قبل از اصالحات ارضی
5411تا5435

5433

5431

5434

5433

تعداد بهر برداران

8000

82636

86100

81202

81062

نس،ت به درصد

0/9

من،ع :سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیارید  8936و مرکز ،مار ایراند 8939

35/1
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شکل  .1تعداد بهرهبرداران کشاورزی قبل و پس از اصالحات ارضی (واحد نفر)

نظام بهرهبرداری

شیوۀ تولید رایج در قلمرو پژوهشد م،تنی بر بهر برداری طایفهایایلنی و بهنر بنرداری خنانوادگی
است .در قالب بهر برداری خانوادگید دو شیوۀ متفناوت دیانر تحنت عنناوین اقتصناد دهقنانی و
مزرعهداری م،تنی بر اقتصاد بازار نیز رایج است .نااهی گذرا به مفهو ساختارگرایی جلرافیایی منا
را متوجه ارت،اط میان شیوۀ تولید و دگرگونی ط،یعت در فرایند تولید میکنند؛ چنرا کنه در قلمنرو
پژوهشد شیوۀ تولید بهشدت به محیط ط،یعی وابسته است و به واسطۀ دیار عواملد ،سیبپنذیری
ط،یعت را شدت میبخشد.
سطح زیرکشت

،خرین ،مار بهدست ،مد از سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری حاکی از ،ن است
که کل اراضی دی و ،بی محدودۀ مطالعاتی در سال 8910د  50681هاتار بود امنا در سنال 8936د
با افزایش  90درصدید به حدود  68103هاتار رسید است (جدول  9و شال  .)6تا ق،ل از سنال
8901د علت افزایش سطح زیرکشتد اجرای برنامۀ اصالحات اراضنی در سنال  8958و واگنذاری
اراضی به دهقانان و رعایا بود که به دن،ال ،ند خردشدن قطعات زراعنید شنالگینری نظنا تولیند
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دهقانی مستقل و بهر برداری از منابع ،ب زیرزمینی رواج یافت؛ پنس از سنال 8901د همزمنان بنا
رشد سریع جمعیت و واگذاری مراتع و مرغزارها به افراد فاقند زمنیند شنمار و وسنعت قطعنات
زراعی نس،ت به دور های گذشته افزایش یافت.
جدول  .3سطح زیرکشت شهرستان لردگان طی دورۀ 1383تا( 1331واحد هکتار)

دورۀ آماری

5431

5433

5431

5431

5433

کشت ،بی

25211

23100

95000

21521

21265

کشت دی

28990

91200

96880

99590

99550

جمع

50681

61000

10860

68101

68103

شاخص

من،ع :سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیارید 8910تا 8936

شکل  .1سطح زیرکشت اراضی آبی (واحد هکتار)

مالکیت اراضی

اشاال عمدۀ مالایت در ساونتاا های روستایی شهرستان لردگنان شنامل اجنار کناری (پایندار و
موقت)د حق نسق زراعید حقابه و بهر برداری گروهی یا مشا است که قس اخینرد قندیمیتنرین
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بنهوینژ بعند از انقنالب
شال مالایت و بهر برداری از زمین برشمرد میشود .این نو مالاینتد 
اسالمید با تشایل هیئتهای هفتنفر و واگذاری اراضی ملی از سوی دولت قنوت منیگینرد تنا
افراد فاقد زمین را مالک سازد.
وسعت اراضی

وسعت اراضی زراعی در نقاط مختلف شهرستان لردگنان متفناوت اسنت؛ سناکنان ننواحی شنرقی
(دشتهای خانمیرزاد جمال -ریگ و فالرد) مالک قطعات بزرگتر و ساکنان نواحی غربی (دشنت
لردگاند منج و سردشت) به علت محدودیت اراضی و وضعیت نامساعد توپوگرافید مالک قطعنات
کوچکتری هستند .دلیل کوچکبودن قطعات برخی مواقع تحت تأثیر عامل ارث قنرار منیگینرد.
مطابق جدول 5د اراضی کشاورزی  8تا  0هاتارد تیپ غالب مالایت در سناونتاا هنای روسنتایی
شهرستان است.
جدول  .3وسعت اراضی کشاورزی شهرستان لردگان (درصد)

نوع اراضی

زراعی

باغ و قلمستان

جمع اراضی زراعی و باغات

کمتر از  8هاتار

9/5

82/2

5/6

 8تا  0هاتار

23/1

91

90/1

 0تا  80هاتار

28/5

89/6

20/9

 80تا  20هاتار

83

82/1

81/8

 20تا  00هاتار

80/1

3/1

85/3

 00هاتار و بیشتر

80/1

85/1

88/5

جمع کل

800

800

800

وسعت

من،ع :مرکز ،مار ایراند 8939

یافتههای پژوهش
منابع آب زیرزمینی

به استناد مرزبندی انجنا شند از حوضنههنای ،برینز توسنط شنرکت مندیریت مننابع ،ب اینراند
محنندود هننای مطالعنناتی جننوانمردی (خننانمیرزا)د لردگنناند مالخلیفننه (فننالرد) و بخننشهننایی از
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محدود های مطالعاتی د بارزد چشمه سلیماند دوراهاند سمیر و صنیدون در محندودۀ تقسنیمات
سیاسی شهرستان لردگان واقع شد اند .مه ترین من،ع تأمین ،ب بنرای مصنارف شنرب و زراعنت
شهرستاند ،بهای زیرزمینی است که یا به صورت ط،یعی از طریق چشنمههنا جرینان دارد ینا بنه
صورت مصنوعی از طریق احداث قناتها و حفر چا های عمیق و نیمهعمیق استحصنال منیشنود
(شال  .)1در محدودۀ بخش های خنانمیرزاد فنالرد و مرکنزی کنه سنطح اراضنی وسنیع بنود و
فعالیتهای زراعید باغی و دامپروری رایج استد بیشترین تایه روی ،بهای زیرزمینی است.

شکل  .7توزیع فضایی منابع آب زیرزمینی در شهرستان لردگان

در قلمرو پژوهشد  913دهنه چشمهد  50رشته قناتد  861حلقه چا نیمهعمیق و  8928حلقنه چنا
عمیق بهر برداری میشود؛ به لحاظ زمانید  02حلقه تا سال 8958د از سنال  8958تنا سنال 8960د 235
حلقه و از سال  8960تا سال 8935د  8859حلقه چا حفر شد که تخلینۀ سناالنۀ ،نهنا برابنر بنا 011/6
میلیون مترماعب است (جدول  .)0از این مقدار  251/1میلیون مترماعب مصرف و بناقیمانند (993/3
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میلیون مترماعب) توسط جریان چشمهها از دستر

خارج میشود .از کل مصرف سنالیانه نینزد 295/8

میلیون مترماعب در بخش کشاورزی و  89/6میلیون مترماعب در بخشهای شرب و صننعت اسنتفاد
میشود .گسترش سطح زیر کشت محصوالت ،بی همرا با تلییر شیوۀ تولید به سوی محصوالت زراعی
،بخوا و سود،ور باعث شد ساالنه به طور متوسط  896/5میلیون مترماعنب ،ب از چنا هنای عمینق و
نیمهعمیقد 1میلیون مترماعب از قناتها و حدود  30/1میلیون مترماعب دیار از چشنمههنا بنه منظنور
،بیاری این اراضید استحصال و بهر برداری شود (شرکت مدیریت منابع ،ب ایراند .)8930
جدول  .1تخلیۀ ساالنۀ منابع آب زیرزمینی در شهرستان لردگان (واحد میلیون مترمکعب)

ردیف

حوضۀ آبریز

چشمه

قنات

چاه نیمهعمیق

چاه عمیق

جمع

8

جوانمردی

81/01

5/22

21/11

61/11

881/90

2

مالخلیفه

810/61

8/50

8/08

80/18

839/30

9

لردگان

30/35

8/95

0/15

20/10

829/11

5

د بارز

821/68

0

0

0/60

821/28

0

چشمۀ سلیمان

0/89

0/09

0/20

0/60

8/08

6

صیدون

0

0

0

0

0

1

سمیر

0

0

0

0

0

1

دوراهان

22/28

0/08

0

0

22/22

555/8

1

95/1

808/6

011/6

جمع کل

من،ع :شرکت مدیریت منابع ،ب ایراند  8930و محاس،ات ناارندگان

با توجه به وسعت دشتها و ،بخوانهای شهرستان لردگاند بیشترین مصنرف ،ب زیرزمیننی از
طریق چا صورت میگیرد که در این میاند دشت خانمیرزا (دهستانهای جنوانمردی و خنانمیرزا)
رت،ۀ نخست دارد .پس از جلاۀ خانمیرزاد در دشتهای جمال و لردگناند حندود 16/2د در دشنت
فالرد  01/6و در دیار نقاط شهرستان  1/1میلیون مترماعب ،ب برای مصنارف شنربد صننعت و
کشاورزی استفاد میشود .متوسنط مصنرف سنالیانۀ ،ب در بخنش کشناورزی بنرای دشنتهنای
خانمیرزاد لردگان و فالرد به ترتیب اعداد 36/1د  35/2و  38/2درصد از کنل ،بهنای مصنرفی و
برای کل شهرستان رقمی معادل  35/0درصد است؛ لذا بخش کشاورزی بیشترین مصرف ،بهنای
زیرزمینی را در میان دیار بخشها از ،نِ خود کرد است.
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نتیجهگیری
جمعیت روستایی شهرستان لردگان در سنال 8930د بنه بنیش از  9/8برابنرِ سنال  8950رسنید اسنت؛
همزمان سطح زیرکشت اراضی نیز از رق حندود  90000هاتنار در سنال  8950بنه  50681هاتنار در
سال  8910و به  68103هاتار در سال  8936رسید است؛ متعاق،اً شنمار بهنر بنرداران زراعنی از عندد
حدود  8000نفر در سال  8950به رقن  81062نفنر در سنال  8936افنزایش یافنت .بنا اجنرای برنامنۀ
اصالحات ارضید ت،دیل و واگذاری مراتع توسط دولت به افنراد فاقند زمنین و منوروثیشندن اراضنید
اندازۀ مالایتها به حدی کوچک و خرد شند کنه شنمار مالانان قطعنات زینر  80هاتنارد بنه نسن،ت
بزرگمالاان سابقد بهشدت فزونی یافت .مقارن با دگرگونی مؤلفههای اجتماعی -اقتصنادی منذکورد بنه
منظور ،بیاری و بهر برداری از این اراضید حفر چا هنای عمینق و نیمنهعمینق و استحصنال مننابع ،ب
زیرزمینید به ویژ از دهۀ  60به این سود با بهنر گینری از فنناوریهنای ننوین در سرتاسنر دشنتهنای
شهرستان مورد استق،ال گستردۀ زارعان و دهقانان کشاورز قرار گرفت .از این رود حفر چا های عمینق و
نیمهعمیقد گسترش سطح زیرکشت ،بی و رواج محصوالت زراعی ،بخنوا همچنون بنرنج و لوبینا کنه
خود معلول افزایش جمعیتد اجرای برنامۀ اصالحات ارضی و نیز سیاستهای اجراینی دولنت در اینن
حوز استد س،ب بهر برداری بیرویه از منابع ،ب زیرزمینی در نواحی روستایی شند؛ اسنتفادۀ بنالر بنر
 35درصد ذخایر ،ب زیرزمینی برای مصارف کشاورزید خود گویای این حقیقت است .به دن،ال چننین
تلییراتی در شیوۀ تولید و متعاق،اً بهر برداری از ذخایر ،ب زیرزمینید تراز منابع ،ب زیرزمیننی در دشنت
خانمیرزا طی  90سال ،مارید  -22/00مترد در دشت جمال طی  85سال ،مارید  -89/95مترد در دشنت
لردگان طی  21سال ،مارید  -28/19متر و در دشت فالرد طی  25سال ،مارید  -6/61متنر افنت کنرد
است .در مجمو د کلیۀ ،بخوانهای شهرستان لردگان در طول دورۀ بررسی بنا تنراز منفنی ( -81/0متنر)
مواجه شد و سنالیانه بنه طنور متوسنطد حندود  62سنانتیمتنر سنطح ،ب زیرزمیننی در دشنتهنا و
،بخوانهای این شهرستان افت کرد است (جدول  6و شال 1د  3و  .)80نتنایج اینن تحقینق بنا نتنایج
تحقیقات لی و همااران ()2081د اورِد ()2080د فیشمن و همااران ()2089د ،ندر

()2000د زمنانی و

همااران ()8936د مرتضوی و همااران ( )8930و محمدی و شمسیپور ( )8912مطابقنت دارد؛ لنیان
نتایج پژوهشد متای بر نقش مؤلفههای ساخت اجتماعی -اقتصادی و گسترش فناوری به عنوان عوامنل
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مؤثر بر افت منابع ،ب زیرزمینید با تحقیقات لِراک و هماناران ( )2083و امیننی فسنخودی و میرزاینی
( )8932تشابهی ندارد؛ زینرا افنت مننابع ،ب زیرزمیننی عنالو بنر تأثیرپنذیری از سناخت اجتمناعی-
اقتصادی نواحی روستایی و توسعۀ فناوریهای نویند ممان است تحت تأثیر عوامنل ط،یعنی همچنون
تلییر اقلی د خشاسالیها و فعالیتهای تاتونیای نیز قرار گیرد.
جدول  .1مقادیر افت سطح آب زیرزمینی در آبخوانهای آبرفتی

نام دشت

مساحت آبخوان

دورۀ آماری

ایستگاه سنجش

افت هیدروگراف

افت ساالنه

خانمیرزا

890/81

 8965تا 8935

86

-22/00

-19/0

جمال

58/8

 8918تا 8935

5

-89/95

-30/2

لردگان

61/22

 8961تا 8935

88

-28/19

-11/6

فالرد

93/02

 8910تا 8935

3

-6/61

-21/1

جمع

211/0

 8965تا 8935

50

-81/02

-68/1

من،ع :محاس،ات ناارندگان (واحدها به ترتیب ستونها :کیلومترمربعد سالد حلقهد متر و سانتیمتر)

شکل  .8توزیع فضایی منحنیهای همافت آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی خانمیرزا طی دورۀ آماری  1313تا ( 1333واحد
متر) ،منبع :نتایج نرمافزاری نویسندگان
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شکل  .3توزیع فضایی منحنیهای همافت آب زیرزمینی در آبخوانهای آبرفتی جمال -لردگان طی دورۀ آماری  1317تا
( 1333واحد متر) ،منبع :نتایج نرمافزاری نویسندگان

شکل  .13توزیع فضایی منحنیهای همافت آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی فالرد طی دورۀ آماری  1373تا ( 1333واحد
متر) ،منبع :نتایج نرمافزاری نویسندگان
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پیشنهادها
عنایت به یافتهها و نتایج مستخرج از تحقیقد پیشنهادهای زیر مطرح میشود:
 .8نظر به ایناه جامعۀ روستایی شهرستان لردگان برای رفع نیازهای خودد وابستای شدیدی به
ط،یعت و منابع ،ب زیرزمینی داردد هرگونه بهر برداری از این ذخنایر در چنارچوب «طنرح جنامع
احیا و تعادلبخشی منابع ،ب زیرزمینی کشور» تعریف شود.
 .2دولت به عنوان متنولی صنیانت از مننابع ،ب زیرزمیننید از اعطنای هرگوننه مجنوز حفنرد
جابهجایی یا کفشانی چا ها در دشتهای ،سیب پذیر و دارای بیالن منفید بنهوینژ دشنتهنای
ممنوعه (جمال و لردگان) و ممنوعۀ بحرانی (خانمیرزا) خودداری کند.
 .9متناسب با ظرفیت و توان اقتصادی بهر برداراند نحوۀ مصرف ،ب در بخش کشناورزی (بنا
تأکید بر کاشت گیاهان ک ،بخوا ) و نیز در بخش شرب (به ویژ در دشتهای خانمیرزاد لردگان و
جمال) به صورت هدفمند فرهنگسازی شود.
 .5اجرای پروژ های تلذیۀ مصنوعید ،بخیزداری و ،بخوانداری برای به،نود وضنعیت مخنازن
،ب زیرزمینی در دشتهای خانمیرزاد جمال و لردگان که به طور مستمر تراز منفی دارندد سرلوحۀ
برنامههای بلندمدت دولت و مرد قرار گیرد.
 .0در کلیۀ دشتهای شهرستان لردگاند به منظور کاهش ،سیب پنذیری مننابع ،ب زیرزمیننی و
تقویت توان اکولوژیای منابعد خاموشی اج،اری در طول سال همرا بنا کشنت ننوبتی محصنوالت
دی و ک ،بخوا در ر

فعالیتهای دولت و مرد قرار گیرد.
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منابع
ادار کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری (، .)8936مار و اطالعات هواشناسید شهرکرد.
امینی فسخودید ع،ا

و میرزایید مهرنوش ( .)8932پیامدهای بحران ک ،بی و خشکشدن زاینند رود

در مناطق روستایی (مطالعه موردی :جلاه برا،ن در شرم اصفهان)د مجلۀ توسعۀ محلی (روستایی-
شهری)د )2(0د .801-810
رحمانیفضلید ع،دالرضنا و صنالحیاند سنعید ( .)8931بررسنی رابطنۀ گسنترش سناونتاا هنای انسنانی و
ناپایداری منابع ،ب کشاورزی در حوضۀ ،بریز زایند رودد مجلۀ ،مایش سرزمیند )8(80د .861-832
زمانید طاهر ؛ کریمید حاجی؛ توکلید محسن و علیمرادید صادم ( .)8936عوامل منؤثر بنر افنت ،ب
زیرزمینی دشت مهراند استان ایال د مجلۀ هیدروژئولوژید )2(2د .81-21

سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحنال و بختیناری ( .)8910عملانرد سنازمان جهناد کشناورزی و
ادارات تابعهد شهرکرد.
سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (، .)8916مارنامۀ کشاورزی استاند شهرکرد.
سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (، .)8930مارنامۀ کشاورزی استاند شهرکرد.
سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (، .)8930مارنامۀ کشاورزی استاند شهرکرد.
سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (، .)8936مارنامۀ کشاورزی استاند شهرکرد.

سازمان مدیریت و برنامهریزی استان چهارمحال و بختیاری ( .)8930سالنامۀ ،ماری اسنتان (سنرزمین و
،ب و هوا)د شهرکرد.
سعیدید ع،ا

( .)8918م،انی جلرافیای روستایید تهران :سمت.

سعیدید ع،ا

و حسینیحاصلد صدیقه ( .)8911شالودۀ ماانیابی و استقرار روستاهای جدیندد بنیناد

مسان انقالب اسالمید تهران :شهیدی.
شرکت مدیریت منابع ،ب ایران ( .)8930خالصه وضعیت منابع و مصارف ،ب زیرزمینید تهران.
شاوئید حسین ( .)8911اندیشههای نو در فلسفۀ جلرافیاد فلسفههای محیطی و ماتبهای جلرافیایید
جلد دو د تهران :گیتاشناسی.
ص،وحید محمود و مجردد عصمت ( .)8913کاربرد نظریۀ بازی در مدیریت منابع ،ب زیرزمینی حوضۀ
،بریز اترکد فصلنامۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزید )8(25د .8-82
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طالبد مهدی و عن،رید موسنی ( .)8911جامعنهشناسنی روسنتایی؛ ابعناد تلیینر و توسنعه در جامعنۀ
روستایی ایراند تهران :انتشارات دانشاا تهران.
علیزاد د امین ( .)8938اصول هیدرولوژی کاربردید مشهد :دانشاا اما رضا.
فرزانهد محمدرضا؛ باقرید علی و رمضانی قوا ،بادید محمدحسین ( .)8936بنیانهای نهادی بحنران در
مدیریت منابع ،ب زیرزمینی ایراند مجلۀ پژوهشنامۀ اقتصادید )65(81د .01-35
لهسائیزاد د ع،دالعلی ( .)8963تحوالت اجتماعی در روستاهای ایراند شیراز :نوید شیراز.
محمدید حسینمراد و شمسیپورد علیاک،ر ( .)8912تأثیر خشنکسنالیهنای اخینر در افنت مننابع ،ب
زیرزمینی دشتهای شمال همداند فصلنامۀ پژوهشهای جلرافیایید )2(90د .880-890
مرتضوید سیدمصطفی؛ سلیمانید کری و غفاری موفقد فرشته ( .)8930مندیریت مننابع ،ب و توسنعۀ
پایدار (مطالعۀ موردی :دشت رفسنجان)د مجلۀ ،ب و فاضالبد سال )2(22د .826-898
مرکز ،مار ایران ( .)8950شناسنامۀ ،بادیهای کشور (شهرستان بروجن)د تهران.
مرکز ،مار ایران ( .)8900شناسنامۀ ،بادیهای کشور (شهرستان بروجن)د تهران.
مرکز ،مار ایران ( .)8960شناسنامۀ ،بادیهای کشور (شهرستان لردگان)د تهران.
مرکز ،مار ایران ( .)8910شناسنامۀ ،بادیهای کشور (شهرستان لردگان)د تهران.

مرکز ،مار ایران ( .)8910سرشماری عمومی نفو

و مسان (شهرستان لردگان)د تهران.

مرکز ،مار ایران ( .)8930سرشماری عمومی نفو

و مسان (شهرستان لردگان)د تهران.

مرکز ،مار ایران ( .)8939نتایج تفصیلی سرشماری عمومی کشاورزید تهران.

مرکز ،مار ایران ( .)8930سرشماری عمومی نفو

و مسان (شهرستان لردگان)د تهران.

موسوید فاطمه؛ پزشایرادد غالمرضا و چیذرید محمند ( .)8911رابطنۀ مشخصنههنای اجتمناعی بنا

نارش بهر برداران نس،تبه مدیریت پایدار منابع ،بد فصلنامۀ علو تنرویج و ،منوزش کشناورزی
ایراند )2(5د .59-02
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