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کاهـــش اثـــرات ناشـــی  بررســـی امـــکان تنـــاوب معیشـــت بـــرای 
گاوخونـــی	 از خشـــکیدگی رودخانـــه ی زاینـــده رود و تـــاالب 
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چکیده
کشت های  کشاورزان از 40 درصد آب رودخانه به 7 درصد و تأخیر در  کاهش سهم  تبدیل رودخانه ی زاینده رود از یک رود دائمی به یک رود فصلی، 
کنان، افزایش  کنان عمده ی کشاورز و دامدار شهر ورزنه را با چالشی بزرگ روبه رو کرده است. چالشی که منجر به مهاجرت بسیاری از سا پاییزه و بهاره، سا
کاهش خسارات ضروری  کاذب و پیدایش بزهکاری های اجتماعی شده است. بنابراین ارائه ی راه حل هایی برای مدیریت این بحران، برای  شغل های 
است. در پی همین ضرورت، پژوهش حاضر به بررسی وضعیت تناوب معیشت به منزله ی یافتن راه حلی برای افزایش توانایی جامعه ی شکننده ی 
که به روش پرسشنامه ای در قالب 4 معیار و 11 متغیر  کاربردی و ماهیت آن توصیفی - پیمایشی است  این شهر می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف 
کرونباخ 0/719 است. تحلیل استنباطی  با حجم نمونه ی 374 نفر انجام شده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده و میزان پایایی بر اساس آلفای 
کنان شهر ورزنه  که میزان مشارکت پذیری سا گردید. نتایج نشان داد  SPSS انجام  t تک نمونه ای در محیط نرم افزار  از آزمون  پرسشنامه با استفاده 
که دلیل اصلی آن  مطلوب )3/31(، میزان آشنایی آن ها با تناوب معیشت پایین )2/45( و تمایل به انتخاب شغل های جایگزین )3/12( باال است 
کنان  که پیشه ی قالی بافی در میان سا کشاورزی و دامی است. همچنین نتایج نشان داد  کاهش راندمان تولیدی محصوالت  خشک شدن رودخانه و 

گردشگری و سفره بافی دارد. کشاورزی، دامداری،  مطلوبیت بیشتری نسبت به 
گاوخونی کلیدی:  تناوب معیشت، خشکیدگی، رودخانه ی زاینده رود، تاالب  واژه های 

Evaluation of alternate livelihoods feasibility 
to mitigate effects of Zayanderood River 
and Gavkhooni wetland dryness
(Case Study: Varzaneh City)
Shahbaz mehrabi1*,Mohammad reza Yazdani 2, Asghar, Tavasoli3

Abstract

Farmers and ranchers of Varzaneh city are faced with great challenges due to shifting Zayanderood River from 
a permanent to a seasonal river, reducing water share of farmers from 40 percent to 7 percent and delay in au-

tumn and spring planting. Such challenge resulted in migration of many residents, the increase of the occupations 
in black market and the emergence of social delinquency. Thus, it is essential to providing managerial solution 
for this crisis to reduce its impacts. This study aims to assess alternative livelihood as a solution to decrease fragil-
ity of these affected communities. The methodology of this study employed the descriptive approach by using 
questionnaire survey consisting of 4 criteria and 11 variables with a sample size of 374. Sampling was conducted 
in simple random manner and the reliability was 0.719 based on Cronbach's alpha. Inferential analysis of ques-
tionnaires using single t-test was performed in SPSS software. The results showed that the optimal participation 
of city residents Varzaneh (3.31), familiarity with standard of living rotation was low (2.45) and tends to choose 
alternative jobs (3.12) was high, mostly due to rivers' dryness and low efficiency of agricultural production and 
livestock. The results showed that the craft of carpet is more favorable by residents rather than farming, animal 
husbandry, tourism and tablecloth weaving.
Keywords: alternative livelihoods, dryness, Zayanderood, Gavkhooni wetland.
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مقدمه 
و  مراتع  از  حد  از  بیش  بــهــره بــرداری  و  هوایی  و  آب  تغییرات 
عدم  آن  تبع  به  و  خشک  مناطق  در  به خصوص  کشاورزی  اراضــی 
کوسیستم ها،  ا خدمات  و  مزیت ها  تقاضای  و  عرضه  بین  تعادل 
درآمــد مردم  و  آن هــا، معیشت  گرفتن  قــرار  در معرض خطر  موجب 
خ  محلی شده است. این فرایند در مناطق خشک همه ی قاره ها ر
زیست محیطی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سوء  عواقب  دارای  و  داده 
گفته  کنان مناطق خشک است. از این رو  کوسیستم ها و سا برای ا
ابعاد  از  برخی  و  نادرست  سیاست های  جمعیت،  رشد  که  می شود 
تنش های  تحمیل  در  مهمی  سهم  شــدن(  )صنعتی  شدن  جهانی 
بیابان زایی  جهانی  گــزارش  دارنــد.  خشک  مناطق  روی  بر  ناپایدار 
کوسیستم هزاره1 می تواند به درک ماهیت  کمیته ی ارزیابی ا توسط 
که  می دهد  نشان  گــزارش  این   .]1[ کند  کمک  رونــد  این  اثــرات  و 
خشکی های   41% در  بیابان زایی  و  دارد  افزایشی  روند  خشکسالی 
معیشت  و  نفر  میلیارد   2 از  بیش  خــانــه ی  و  اســت  غــالــب  جــهــان 
با  فــوق،  گــزارش  اســاس  بر  تهدید می کند.  را  فقیر  مــردم  میلیون ها 
حــدودی  تا  می توان  مدیریتی  رویکرد های  ســری  یک  از  استفاده 
مصرف  الگوی  حفظ  بــرای   .]1[ داد  کاهش  را  فجایع  ایــن  شــدت 
معیشت  تناوب  یا  و  اراضــی  یکپارچه ی  مدیریت  از  می توان  پایدار 
موجب  اســت  ممکن  اراضـــی  یکپارچه ی  مدیریت  ــرد.  ک استفاده 
ایجاد برخی چالش ها شود، زیرا رقابت بر سر منابع محدود افزایش 
از سوی  به خطر می افتد.  بیابان زایی  پایداری  آستانه ی  و  می یابد 
خطر  معرض  در  و  شده  تخریب  اراضی  روی  فشار ها  و  تنش  دیگر، 
پایدار و جدید  گزینه ها و راهکارهای معیشت  ارائه ی  با  را می توان 
کاهش داد. معیشت های پایدار  برای جمعیت های مناطق خشک 
کوتوریسم ]2[، تکثیر و پرورش  شامل تولید انرژی خورشیدی ]2[، ا
ع بخشیدن  آبزیان در آب های شور، ترغیب و ترویج افراد برای تنو
به محصوالت دامی و مرتعی خود )استفاده از پشم دام ها برای تولید 
 .]4[ است  غیره  و  دستی(  صنایع  ترویج  آن  تبع  به  و  نخ  و  الیاف 
که از نامش پیداست، در مناطق خشک  تناوب معیشت همان طور 
دارای کمترین وابستگی به تولید اولیه ی زمین است و در عین حال 
 می تواند موجب افزایش درآمد در واحد سرمایه گذاری منابع شده و 
به اقتصاد محلی در مقایسه با معیشت های سنتی وابسته به تولید 

ع بیشتری بخشد ]5[. بیولوژیک تنو
که  است  این  معیشت  تناوب  برجسته ی  خصوصیات  از  یکی 
زیرساخت های  بهبود  و  سرمایه گذاری  مستلزم  آن  بــودن  عملی 
تجاری و آموزشی است که به نوبه ی خود بستگی به اجرای صحیح 
سیاست ها و نظارت مؤثر دارد. همه ی این موارد برای اجرای کارآمد 
بر  کولوژیک  ا پــایــداری  به  رسیدن  و  جدید  معیشت های  و  ایده ها 
اساس تولید کنندگی مرتعی و غیره حیاتی هستند، چنین مواردی در 
کشور های خشک جهان وجود ندارد ]6[. لذا نخستین  بسیاری از 
گام در رسیدن به توسعه ی پایدار مناطق خشک، تالش برای ایجاد 
یک  ایجاد  و  توانمند سازی  نظارتی،  سیاسی،  اجتماعی،  تغییرات 
محیط مطلوب برای پشتیبانی از تناوب معیشت های نوین است. 
این مورد راه را برای ظهور معیشت های جایگزین در مناطق خشک 

کرد ]7، 8[. و نیمه خشک هموار خواهد 

با   1980 دهــه ی  به  جایگزین  و  پــایــدار  معیشت  تاریخچه ی 
به  مــوســوم  اجتماعی   - کــاربــردی  پژوهشی  روش  یــک  توسعه ی 
ارزیابی مشارکتی روستایی )PRA(2 توسط روبرت چامبرز3 )1983( 
بین المللی  سطوح  در  را  خاصی  محبوبیت  ح  طــر ایــن  برمی گردد. 
امرار معاش   .]9[ کرده است  کسب  توسط سازمان های مردم نهاد 
به معنی  قابلیت ها، دارایی ها و فعالیت های مورد نیاز برای زندگی 
که  پایدار است  زمانی  امرار معاش  ]9[. یک  تعریف می شود  کردن 
به  قــادر  دوبـــاره  و  آمــده  کنار  تحمیلی  فشارهای  و  شــوک  با  بتواند 
بازسازی قابلیت ها و توانایی ها باشد. مطالعات در زمینه ی تناوب 
ح شده و در سال های  امرار معاش پیشتر در جوامع معدن کاوی مطر
کرده است ]10، 11[. امرار معاش  اخیر به علوم محیطی نیز راه پیدا 
که  کار می روند  پایدار و تناوب معیشت عمومًا به جای یکدیگر به 
کنار آمدن  ع اقتصادی جوامع محلی به منظور  در هر دو هدف، تنو
گرفته در جوامع جنگلی  با اغتشاشات است ]12[. مطالعات انجام 
راه  ســر  بــر  مــوانــع  عمده ترین  کــه  اســت  داده  نشان  مــعــدن کــاوی  و 
دستیابی به یک الگوی تناوب معیشت پایدار شامل عدم دسترسی 
مناسب جوامع روستایی به بازار، مواد خام، منابع مالی و موارد دیگر 
ک گذاری  اشترا منابع،  به  دسترسی  در  جنسیتی  نابرابری  قبیل  از 
و  تدریجی  معرفی   .]15،16  ،14  ،13[ است  گروه ها  پویایی  و  سود 
فرهنگ سازی تناوب معیشت همراه با افزایش درآمد ناشی از اجرای 
هم زمان مدیریت اراضی مرتعی می تواند یک حلقه ی بازخورد مثبت 
ایجاد کند. وقتی که تناوب معیشت شروع به درآمدزایی می کند، دو 
تدریجی معیشت های جدید  1. جایگزینی  نتیجه حاصل می شود: 
ایجاد  درآمــد  از  بخشی  سرمایه گذاری   .2 و  سنتی  معیشت های  با 
که  شده توسط تناوب معیشت در معیشت های زمین بنیان، طوری 
را تداوم بخشید )تصویر 1(. تداوم هم زمان هر  بتوان هر دو شیوه 
کننده در برابر نوسانات  دو شیوه می تواند به عنوان بافر و تضمین 
و  پایداری  نهایت  در  و  کرده  عمل  اقتصادی  شوک های  و  اقلیمی 
ثبات را برای معیشت روستانشینان و عشایر در مناطق خشک کشور 
کوسیستم به  کولوژیک ) ناشی از عدم تخریب( را برای ا و پایداری ا
ع در راه های کسب درآمد به ویژه در جوامع  ارمغان آورد. از طرفی تنو
رخــداد  یک  ع  وقــو زمــان  در  را  آن هــا  ــاب آوری  تـ می تواند  روستایی 
برساند  حداقل  به  را  حاصله  خسارت های  و  کند  تضمین  طبیعی 
ع  تنو معاش،  امــرار  راه هــای  و  کشاورزی  شیوه های  در  ع  تنو  .]17[
ع در محصوالت غذایی  در محصوالت غذایی را به همراه دارد، تنو
در یک جامعه و دسترسی آسان به نوبه ی خود امنیت غذایی آن 

جامعه را تضمین می کند ]18[. 
از آنجا که شهر ورزنه در انتهای حوزه ی زاینده رود قرار گرفته، از 
یک طرف وابستگی زیادی به آب رودخانه و تاالب برای به جریان 
کویر  حاشیه ی  در  قرارگیری  دیگر  طــرف  از  و  دارد  زندگی  افتادن 
و  شکننده  را  شهر  محیط  نیمه خشک  و  خشک  اقلیمی  با  مرکزی 
کرده است. از این رو، توجه به تناوب معیشت به منظور  آسیب پذیر 
پایدار ماندن این محیط شکننده ضروری به نظر می رسد. بنابراین 
در  معیشت  تناوب  مقوله ی  جایگاه  بررسی  حاضر،  پژوهش  هدف 

کنان شهر ورزنه است. میان سا
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روش تحقیق و ابزارها

منطقه ی مورد  مطالعه
شهر ورزنه با مختصات جغرافیایی 52 درجه، 38 دقیقه و 27 
ثانیه  تا 52 درجــه،39 درجه و 11 ثانیه ی شرقی و 32 درجه، 25 
شمالی  ثانیه ی   32 و  دقیقه   25 و  درجــه   32 تا  ثانیه   17 و  دقیقه 
این   .)2 )تصویر  اســت  شــده  واقــع  اصفهان  شهر  شــرق  جنوب  در 
و جمعیتی 14000  مربع  کیلومتر  بر 2300  بالغ  دارای مساحتی  شهر 
گاوخونی در شرق شهر ورزنه آخرین  کوسیستم تاالب  نفری است. ا
نقطه ی حوضه ی آبریز رودخانه ی زاینده رود است. ارتفاع از سطح 
ترتیب  به  آن  سالیانه  ی  دمای  و  بارش  میانگین  و  متر   1477 دریا 
برابر با 80 میلی متر و 15 درجه ی سانتی گراد است. عمده ی فعالیت 

آمــار  بــر اســاس  ــداری اســت.  ــ کــشــاورزی و دام کنان شهر ورزنـــه  سا
سرشماری عمومی کشاورزی در سال 1382، سطح زیر کشت بالغ بر 
گندم، جو و چغندر قند است. همچنین  که عمومًا  1140 هکتار است 
آمارگیری شده  تعداد دام سبک 24825 و دام سنگین 928 راس 
شهر  این  در  نیز  گردشگری  فعالیت  اخیر  سال های  در   .]19[ است 
کسب درآمد از این صنعت پردرآمد  کرده و زمینه را برای  رواج پیدا 

کرده است. فراهم 

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و گردآوری 
و  ورزنه  شهر  آن  مکانی  قلمرو  است.  پیمایشی  توصیفی-  داده هــا، 

کولوژیکی و معیشتی در مناطق خشک از طریق معرفی و ترویج تناوب معیشت ]8[ تصویر  1: راهبرد پیشنهادی برای رسیدن به پایداری ا

دست یابی به پایداري اقتصادي  
و اکولوژي در مناطق خشک

درآد زایی از طریق تناوب معیشت

اجراي تناوب معیشت

معرفی و ترویج راهبرد هاي 
نوین تناوب معیشت

سرمایه گذاري، فرهنگ سازي، ترویج و  
آموزش در مناطق خشک و فقیر

سرمایه گذاري روي قابلیت تولید  
کنندگی و توانایی هاي اکوسیستم

افزایش تولید کنندگی و  
پتانسیل خدمات رسانی

افزایش بیشتر تولید کنندگی  
اکوسیستم در کمال حفظ آن

تصویر 2: موقعیت جغرافیایی منطقه ی مورد مطالعه
 

 مورد مطالعه ی : موقعیت جغرافیایی منطقه2 تصویر

 روش تحقیق

پیمایشی است. قلمرو مکانی  -ها، توصیفی نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و گردآوری دادهپژوهش حاضر از 
ابتدا با توجه منظور انجام پژوهش حاضر، . بهاستآماری مشتمل بر ساکنان این شهر  یآن شهر ورزنه و جامعه

سبه و سپس یک ( محا470) حجم نمونه ،ا استفاده از روش کوکراننفر( ب 00111) آماری یبه جامعه
باز ال ؤسدر قالب طیف لیکرت و دو  (0)جدول  بستهال ؤس 01و  اصلی بخش چهارنامه مشتمل بر پرسش

پایایی آن نیز با استفاده از روش  و با نظر کارشناسان روایی ظاهری و محتوایی آن ارزیابی گردید.شد طراحی 
بندی شده است. بدین صورت که با ادفی طبقهتص ، روشگیریروش نمونه. (701/1) آلفای کرونباخ محاسبه شد

ها به صورت تصادفی توزیع گردید. در این تحقیق،  نامهمحله(، پرسش 10) توجه به جمعیت محالت مختلف شهر
مورد آمده نتایج به دست  SPSSافراز  نرمبا استفاده از های اولیه از طریق پرسشنامه،  پس از به دست آوردن داده

به  tتوزیع  ای استفاده شد. تک نمونه tها از آزمون  تجزیه و تحلیل داده برای گرفت ورار لعه و بررسی قمطا
تر به توزیع نرمال استاندارد نزدیک tآزادی بیشتر شود، توزیع  یآزادی بستگی دارد. هرچه درجه یدرجه



24

دوفصلنامه
 علمی و پژوهشی

 از 
شی

ت نا
ثرا

ش ا
اه

ی ک
برا

ت 
ش

عی
ب م

ناو
ن ت

کا
 ام

سی
برر

نی
خو

گاو
ب 

اال
و ت

ود 
ه ر

ند
زای

ی 
نه 

خا
ود

ی ر
دگ

کی
ش

خ

 شمـاره دوازدهم
پاییز و زمستان

1396

کنان این شهر است. به منظور انجام  جامعه ی آماری مشتمل بر سا
با  نفر(   14000( آمــاری  جامعه ی  به  توجه  با  ابتدا  حاضر،  پژوهش 
سپس  و  محاسبه   )374( نمونه  حجم  کوکران،  روش  از  استفاده 
بسته  ســؤال   19 و  اصلی  بخش  چهار  بر  مشتمل  پرسشنامه  یک 
)جدول 1( در قالب طیف لیکرت و دو سؤال باز طراحی شد و با نظر 
گردید. پایایی آن  کارشناسان روایی ظاهری و محتوایی آن ارزیابی 
کرونباخ محاسبه شد )0/719(. روش  نیز با استفاده از روش آلفای 
بدین صورت  است.  نمونه گیری، روش تصادفی طبقه بندی شده 
مــحــلــه(،   21( شــهــر  مختلف  مــحــالت  جمعیت  بــه  ــوجــه  ت بــا  کــه 
تحقیق،  این  در  گردید.  توزیع  تصادفی  صورت  به  پرسش نامه ها 
با  پرسشنامه،  طریق  از  اولیه  ــای  داده هـ آوردن  دســت  به  از  پس 
استفاده از نرم افراز SPSS نتایج به دست آمده مورد مطالعه و بررسی 
گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای  قرار 
استفاده شد. توزیع t به درجه ی آزادی بستگی دارد. هرچه درجه ی 
نزدیک تر  اســتــانــدارد  نرمال  توزیع  به   t توزیع  شــود،  بیشتر  آزادی 
که حجم  می گردد. بر اساس قضیه ی حد مرکزی، توزیع آماره وقتی 
نمونه بزرگ باشد  (≤ n 30) به تقریب نرمال است. بنابراین در این 
حالت به جای محاسبه ی آماره ی t مقدار z از رابطه ی 1 محاسبه 

می شود.
رابطه ی 1:

که در آن:  میانگین جامعه و µ میانگین نمونه است. 
برای آزمون فرضیه ها، مقدار z محاسبه شده با z جدول نرمال 
باشد،   30 از  کمتر  نمونه  حجم  گر  ا اما  می گردد،  مقایسه  استاندارد 
یا قبول  رد  برای تصمیم گیری در مورد  و  تعیین می شود   t آمــاره ی 
درجــه ی  با  که  استیودنت   t جــدول  مقدار  با  آمــاره  ایــن  فرضیه ها، 
آزادی n-1 و سطح احتمال معین به دست می آید، مقایسه خواهد 

شد ]20[.

بحث و نتایج

موفقیت  تضمین  طبیعی،  منابع  یکپارچه ی  مدیریت  بــرای 
معیشت،  تناوب  موفق  برنامه ی  یک  اعمال  و  احیایی  ح های  طر
کنان  سا که  آنجا  از  دارد.  ضــرورت  آن هــا  تمایل  و  جوامع  مشارکت 

کشاورز و دامدار بوده اند، خشکسالی های پی در  شهر ورزنه عمومًا 
پی و بحران مدیریتی در قالب خشک شدن رودخانه ی زاینده رود 
تأثیر  آنان را تحت  گاوخونی، قدرت اقتصادی و اجتماعی  و تاالب 
که پاشیده شدن پیکره ی شهر، مهاجرت  قرار داده است. به طوری 
کاهش  خــانــوارهــا،  درآمـــد  سطح  کاهش  بیکاری،  فقر،  جــوانــان، 
گاوخونی، رها  گرد و غبار تاالب  ثروت عمومی جامعه، طوفان های 
آب های  سطح  افت  گردشگر،  کاهش  کشاورزی،  زمین های  شدن 
زیرزمینی و تغییر اقلیم را نتیجه ی این خشکیدگی می دانند. عالوه 
بخش  کشاورزی  جهاد  سازمان  از  شده  گرفته  آمار  اساس  بر  آن  بر 
پایین رود در سال های اخیر سطح آب های زیرزمینی به میزان 15 
میلی   18 تا   17 میانگین  طور  به  آب  شــوری  و  کــرده  افت  متر   17-
فوق،  آمدن مشکالت  به وجود  نتیجه   در   .]21[ است  هزار  در  گرم 
که از پیشه های اصلی مردمان  کشاورزی و دامداری را  فعالیت های 
که تناوب  کرده است. از همین روست  این شهر است شدیدًا متأثر 
معیشت و توجه به آن در این شهر ضرورت می یابد. برای جایگزین 
کردن معیشت هایی غیر از معیشت های رایج در یک جامعه اطالع 
افــراد  تمایل  میزان  اعتماد،  )مشارکت،  اجتماعی  سرمایه های  از 
مسائل  از  بسیاری  راهگشای  می تواند  جامعه  آن  در  موجود   )... و 
کنان شهر ورزنه )3/31(  کل نظرات سا باشد. محاسبه ی میانگین 
است  آن  بیانگر  به مشارکت  تمایل  با  مرتبط   t ارزش  با  مقایسه  در 
که سطح معناداری  کنان این شهر به مشارکت تمایل دارند  که سا
محاسبه شده )0/000( نیز نشانگر توافق معنادار در بین نگرش های 

کنان است )جدول 2(. سا
یک  و  آسیب دیده  جامعه ی  یک  در  غالب  معیشت های  تغییر 
تغییر  این  و  است؛  باورها  و  الگوها  تغییر  واقع  در  شکننده،  محیط 
نیز  شناخت  اســت.  شناخت  محصول  که  است  ایمانی  به  وابسته 
گاهی و شناخت  گاهی فردی یا اجتماعی باشد. آ می تواند ناشی از آ
معینی  مقوله ی  به  را  جامعه  و  فــرد  تمایل  عــدم  یا  تمایل  میزان 
از  ورزنـــه  شهر  کنان  سا شناخت  مــیــزان  مــی دهــد.  ــرار  ق تأثیر  تحت 
گویه ی میزان آشنایی با شغل های  تناوب معیشت با استفاده از 4 
جایگزین، میزان شناخت از معایب و مزایای تناوب معیشت، میزان 
شهر  در  ع  موضو این  شدن  ح  مطر میزان  و  مسئوالن  اطالع رسانی 
که میانگین  گویه، 3 است  گردید. متوسط مطلوب برای 4  ارزیابی 

جدول 1: معیار و متغیرهای مورد سنجش

متغیرهامعیارردیف

کارگروهی، حس مشارکت پذیری، همکاری متقابل، رابطه ی همسایگی و تمایل به سرمایه ی زمانیتمایل به مشارکت1
حس تغییرپذیری، میزان رضایت مندی و پذیرش خانوادگیتمایل افراد به انتخاب شغل جایگزین2
گاهی و اطالع رسانیمیزان آشنایی با تناوب معیشت3 آ
گردشگری، قالی بافی و سفره بافیمعیشت های جایگزین4 کشاورزی، دامداری،  پتانسیل سنجی در  فعالیت های 

کنان شهر ورزنه جدول 2: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای تحلیل تمایل به مشارکت سا

خطای میانگینانحراف معیارمیانگینتعداد	جامعهی	نمونهمعیار

تمایل به مشارکت

3233/311/3580/031
t بیشترینکمترینسطح اطمیناندرجهی آزادیمقدار
9/90119250/0000/250/37

ارزش تی: 3
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این  می دهد.  نشان  را  پایین تری  میزان   )2/45( شــده  محاسبه 
که میزان آشنایی جامعه ی ورزنه در رابطه  یافته ها بیانگر آن است 
با تناوب معیشت و مزایا و معایب آن پایین است. سطح معناداری 
در  معناداری  توافق  بیانگر   0/05 آلفای  ناحیه ی  در  شده  محاسبه 

کنان شهر ورزنه است )جدول 3(.  بین نگرش سا
کاهش سطح درآمد خانوارها در نتیجه ی  میزان شناخت افراد، 
راندمان پایین شغل های فعلی، سیاست گذاری ها و خط مشی های 
شغل های  بــه  جامعه  یــک  تمایل  دالیـــل  مهم ترین  از  حکومت  
کنان شهر ورزنه  که میزان آشنایی سا جایگزین است ]22[. از آنجا 
برنامه ای مدون در  نیز  کنون  تا و  نبوده  تناوب معیشت مطلوب  با 
می توان  نشده،  نوشته  شهر  ایــن  بــرای  معیشت  تناوب  زمینه ی 
دلیل اصلی میزان باالتر میانگین محاسبه شده )3/12( از میانگین 
را  انتخاب شغل جایگزین  افراد به  با تمایل  مطلوب )3( در رابطه 
راندمان  و  گاوخونی  تاالب  زاینده رود،  رودخانه ی  در خشک شدن 
که از سال  پایین مشاغل فعلی دانست )جدول 4(. خشک شدنی 
کاهش  کشاورزان را از 40 درصد به 7 درصد  1379 آغاز شد و سهم 
رودخانه ی  یک  از  زایــنــده رود  رودخانه ی  شدن  تبدیل   .]21[ داد 
نیاز برای  که آب مورد  دائمی به یک رودخانه ی فصلی باعث شد 
کشت بهاره و پاییزه به دلیل دیر باز شدن و یا زود بسته شدن آب 
کشاورزان شهر ورزنه ورشکسته شوند. نکته  ی حائز  تأمین نگردد و 
را  شغل  تغییر  شهر،  کنان  سا از  درصــد   31/9 که  است  آن  اهمیت 
درصد   65/4 و  خانواده  تأیید  مورد  درصد   42/3 دلهره،  با  همراه 

حمایت دولت را مؤثر می دانند. 
منطقه ی  هــر  ــرای  ــ ب مــنــاســب  جــایــگــزیــن  شــغــل هــای  تعیین 
کلیدی ترین مرحله ی تناوب معیشت است. شغل های  جغرافیایی 
کولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی،  جایگزین باید متناسب با شرایط ا

فرهنگی و مذهبی جوامع انسانی باشد و تناوب معیشت در مناطق 
کمترین وابستگی را به تولید اولیه ی زمین داشته باشد  خشک باید 
گاوخونی،  تاالب  با  به دلیل همجواری  از دیرباز شهر ورزنه   .]23[
انبار  مرغوب،  ک  خا با  زمین هایی  داشتن  و  زاینده رود  رودخانه ی 
گسترده ی محصول  کشت  غله ی حکومت ها بوده است و به دلیل 
در  اخیر  سال های  در  اســت.  مشهور  سفید  چادرهای  شهر  به  پنبه 
صورت وجود آب ده هزار هکتار و در صورت نبود آب کافی، اراضی زیر 
کرده است ]19[. فعالیت دامداری  کاهش پیدا  کشت تا 3000 هکتار 
که در سال  از دیگر مشاغل رایج مردمان این منطقه بوده به طوری 
سنگین  دام  راس   12000 و  سبک  دام  رأس  هزار   100 تا   80  ،1393
از مشاغل خانگی در  قالی بافی و سفره بافی  سرشماری شده است. 
و  اقتصادی  رکــود  دلیل  به  اخیر  سال های  در  که  است  ورزنــه  شهر 
اقبال عمومی سیر نزولی چشمگیری داشته است. در حال  کاهش 
گردشگری  کارگاه سفره بافی در شهر فعال است. صنعت  حاضر 15 
کوتوریسم نیز در سال های اخیر با اقبال عمومی روبه رو  تاریخی و ا
بوده که بر اساس آمار محلی در ده ماه اول سال 1393 حدود 30000 
بنابراین  کرده اند.  گردشگری تپه های ماسه ای دیدن  کمپ  از  نفر 
کی از آن است که فعالیت های کشاورزی،  سابقه ی تاریخی و آمار حا
اصلی  معیشت های  گردشگری  و  سفره بافی  قالی بافی،  دامــداری، 
مسئله ی  موجود  شرایط  به  توجه  با  حال  است.  شهر  این  مردمان 
نوین  مشاغل  یا  و  مشاغل  ایــن  از  کــدام یــک  که  اســت  آن  اساسی 
بر  باشند؟  دامداری  و  کشاورزی  برای  مناسبی  جایگزین  می توانند 
کنان به ترتیب  اساس مستندات فوق و خروجی آزمون t، اقبال سا
است  سفره بافی  و  گردشگری  ــداری،  دام کشاورزی،  قالی بافی،  با 
)جدول 5(. همان طور که جدول 5 نشان می دهد میانگین محاسبه 
شده در تمام فعالیت ها بیشتر از میانگین مطلوب )3( است و سطح 

کنان شهر ورزنه جدول 3: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای تحلیل آشنایی با تناوب معیشت سا

خطای میانگینانحراف معیارمیانگینتعداد جامعه نمونهمعیار

آشنایی با تناوب معیشت

3232/451/1260/032
t بیشترینکمترینسطح اطمیناندرجهی آزادیمقدار

-17/52112760/000-0/61-0/49
ارزش تی: 3

کنان شهر ورزنه جدول 4: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای تحلیل تمایل به شغل جایگزین سا

خطای میانگینانحراف معیارمیانگینتعداد جامعه نمونه

تمایل به شغل جایگزین

3233/121/5040/038
t بیشترینکمترینسطح اطمیناندرجهی آزادیمقدار
3/07915950/0020/040/19

ارزش تی: 3

کنان شهر جدول 5: نتایج آزمون t تک نمونه ای برای مشاغل مطلوب در شهر ورزنه از دید سا

سطح اطمیناندرجه ی آزادیمقدار	tانحراف معیارمیانگینتعداد جامعه ی نمونهنوع فعالیت

3234/101/34414/7393220/000کشاورزی
3214/061/17116/2543200/000دامداری
3214/041/06617/4373200/000گردشگری
3194/131/06119/0043180/000قالیبافی
3203/271/3493/5233190/000سفرهبافی
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کنان است.  کی از توافق معنادار در نظرات سا معناداری )0/000( حا
کنان فعالیت های  که سا همچنین نتایج سؤاالت باز بیانگر آن است 
حمل  دستی،  صنایع  تولیدی،  و  صنعتی  کارخانجات  مانند  دیگر 
گلخانه،  پــرورش طیور،  احــداث شهرک صنعتی،  نقل جــاده ای،  و 
چ، احداث بندر  کارگاه های زود بازده، پرورش قار مشاغل خانگی، 
تولید  و  دارویــی  گیاهان  پرورش ماهی آب شور، مزرعه ی  خشک، 

انرژی خورشیدی و بادی را مطلوب می دانند.

نتیجه گیری

معرفی و ترویج تناوب معیشت در مناطق خشک، به خصوص 
ابزاری  می تواند  آسیب دیده  شهری  و  روستایی  جمعیت های  برای 
کاهش فقر باشد. رویکرد اتخاذ شده ی تناوب معیشت  کارآمد برای 
کی از آن است که این روش ها می توانند  در کشورهای دیگر جهان حا
از  شده  تخریب  نیمه خشک  و  خشک  کوسیستم های  ا احیای  در 
کارآمد باشند. با این حال، اتخاذ  کوسیستم های ایران بسیار  جمله ا
که  موفقیت آمیز آن ها چالش های جدیدی برای جوامع در پی دارد 
به  می توان  چالش ها  این  مهم ترین  جمله   از  اســت.  توجه  درخــور 
که سینه به سینه به مدت  مقاومت جوامع محلی برای ترک شغلی 
رویکرد های  کشف  به آن ها رسیده است و  کان  نیا از  چندین نسل 
گــاهــی از  ــرای حــل ایـــن مــعــضــل، آ ــرد. بـ کـ ــاره  معیشتی جــدیــد اشــ
شغل  های  به  افــراد  تمایل  محلی،  جوامع  مشارکت پذیری  میزان 
جایگزین و میزان آشنایی آن ها با مقوله ی تناوب معیشت ضروری 
شهر  در  پــایــداری  به  رسیدن  بــرای  چیز  هر  از  قبل  بنابراین  اســت. 
است.  اجتناب ناپذیر  پارامترهای فوق  ارزیابی  ورزنه  آسیب دیده ی 
مطلوب  ورزنه  کنان  سا مشارکت پذیری  میزان  که  داد  نشان  نتایج 
به  و مشتاق  داشته  اعتماد  گروهی  کار  به  که  بدین صورت  است، 
نیز  طرفی  از  هستند.  خود  شهر  آبادانی  برای  انــرژی  و  زمان  صرف 
ح های  معتقدند که سازمان های دولتی از مردم برای مشارکت در طر
این  اهالی  که  داد  نشان  همچنین  نتایج  نمی کنند.  استفاده  خود 
اما میزان  تناوب معیشت ندارند.  با مقوله ی  شهر آشنایی چندانی 
که دلیل اصلی آن خشک  تمایلشان برای تغییر شغل خود باال است 
محصوالت  تولیدی  راندمان  کاهش  و  زاینده رود  رودخانه ی  شدن 
قالی بافی  ورزنـــه  شهر  کــنــان  ســا ــد  دی از  اســـت.  دامـــی  و  ــاورزی  ــش ک
گردشگری  کشاورزی، دامداری،  بیشترین میزان مطلوبیت را دارد و 
و سفره بافی در مرتبه های بعدی قرار دارند. هرچند برخی تنگناهای 
در  رویــش  تــوان  تا  شــده  سبب  طبیعی،  محدودیت های  و  اقلیمی 
باشد،  کمتر  از دیگر همتایان مرطوب تر آن ها  سرزمین های خشک 
کم بر این زیست بوم ها به خوبی  با این وجود، چنانچه قوانین حا
تمهیداتی  و  برنامه ها  اعــمــال  بــا  مــی تــوان  شــود،  درک  و  شناخته 
متناسب با ویژگی های بوم شناختی این مناطق، هم پایداری حیات 
کن  کرد و هم بوم نشینان سا و چشم اندازهای طبیعی آن را تضمین 
در این مناطق را از رفاهی درخور و متناسب با ارزش های ناهمتای 

سرزمین های خشک بهره مند ساخت.
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