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برساخت معنايی پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی کمآبی و خشكسالی زايندهرود
(با تأکید بر پايداري شهري)
سحر فائقی ،8مهرداد

نوابخش5

چکيد :
در اي مقاله برس اته معنايي پيامدها اجت اعي و فرهنگي كمآبي و تش نالي زايندهرود با تجكيد بر
پايدار ش هر  ،از هريق تهربهزينته شهروندان اصفهاني مورد بررسي قرار گرفهپ روش پشوهش
مطالعه حاض ر كيفي ،از نوع پديدارش ناس ي و نحوه ن ونهگير مبتني بر ن ونه گير هدف ند از
نوع متهانس بوده اس هپ بر اي اساس  32نفر از شهروندان زن و مرد اصفهاني در محدوده سني 30
تا  65س ال انتخاب ش دند و در هول مص احبه ع يق ني ه س اتتاريافته ،تهربه زين ته تود
درباره كمآبي و تش ن الي زايندهرود را به هور كامل بيان كردندپ در تهزيه و تحليل اهالعات از
روش تحلي ل مض

ون و برا تعيي اعتبار يافتهها از معيارها قابليه اعتبار ،قابليه اه ينان و

مطابقه با عينيه داش ت  ،استفاده شدپ يافتهها اي پشوهش در قالب  4مقوله فراگير دستهبند شد
كه حاص ل استخراج و مفهومبند دادهها در  92مقوله پايه 27 ،مقوله سازماندهنده و  04مقوله
زير فراگير اس هپ مقولهها فراگير به عنوان پيامدها اجت اعي و فرهنگي كمآبي و تش

ن الي

زايندهرود با تجكيد بر پايدار ش هر عبارتند از س رمايه اجت اعي(كاهش مش اركه اجت اعي،پپپ)،
س رمايه س ياس ي(كاهش اعت اد س ياسي ،پپپ) ،سرمايه اقتصاد (كاهش قي ه زمي ها كشاورز

 -0دانشهو دكتر جامعهشناسي فرهنگي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات تهران ،ايرانپ
s.faeghi@gmail.com
 -2استاد جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايرانپ (نويننده منؤول)
تاريخ وصول95/3/00 :

mehrdad_navabakhsh@yahoo.com
تاريخ پذيرش95/6/54 :
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بيآب و كمآب ،تفيير در كاش ه محصوالت ،پپپ) و سرمايه فرهنگي(تفيير در ذائقه غ ايي ،پپپ) ،در
مه وع يافتهها بيانگر آن اس ه كه كمآبي و تش ن الي زاينده رود ،سرمايهها (اقتصاد  ،اجت اعي،
س ياسي و فرهنگي) شهروندان و بويشه ساكنان منطقه شرق اصفهان(ع دتاً كشاورزان) را تحه تجثير
قرار داده اس هپ در عي حال ،شهروندان تش نالي و كمآبي را دليل اساسي تخريب ت دن و فرهنگ
ش هر تاريخي اصفهان قل داد ن وده و سالمه اقتصاد  ،اجت اعي ،سياسي و فرهنگي شهر را در تطر
ميبينندپ
واژگان كليدي :پيامدها اجت اعي و فرهنگي ،كمآبي و تش نالي زايندهرود ،پايدار شهر ،
سرمايه اجت اعي ،سرمايه سياسي ،سرمايه فرهنگيپ

مقدمه و بيان مسأله:
مه وعه زينهمحيطي هبيعي از قبيل رودتانهها و به هور كلي آب از ديرباز نقش مه ي در
ش لگير و بقا ت دن بشر ايفا كرده و حلقه پيوند اننانها با محيط بوده اسه(ايراني
بهبهاني و ه اران ،)0389 ،اما امروزه حاشيه رودتانهها شهر تا حدود زياد تحه
تجثير اع ال و كنشها انناني قرار گرفتهاند و نه تنها ش ل و كالبد فيزي ي آنها دچار تفييرات
بنيار شده ،بل ه در ع ل رد و كاركرد اي فضاها نيز تفييرات ع دها صورت پ يرفته
اسه(قاسمزاده)0390 ،پ آنچه در سالها اتير به عنوان ي ي از جد تري معضالت بر سر
راه رونق و توسعه شهر و روستايي قرار گرفته اسه ،بروز و است رار تش ناليهايي اسه
كه ه راه با سوء مديريه منابع ك ياب ،معضل كمآبي و تش نالي را به بحراني اساسي در
مناهق تش

و ني ه تش

تبديل كرده و پايدار حيات اقتصاد و اجت اعي بنيار از

شهرها و روستاها را با مخاهره جد مواجه كرده اسه(اميني فنخود و ميرزايي)0393 ،پ
رودتانه زاينده رود در مركز اصفهان با پارک حاشيها اهراف آن به هول تقريبي  05كيلومتر
و عرض  000تا  300متر ي ي از مه وعهها زينهمحيطي مشهور بوده (مروج اربتي و
پورنادر  )0392،كه هي چند سال اتير به داليل مختلف از ج له برداشهها بيرويه و
غيراصولي و تص ي ات غيركارشناسانه و غيرقانوني ،با كمآبي و بحران مواجه شده و قطع
مداوم جريان آب رودتانه زايندهرود بر شهر اصفهان ،آثار و منائل مختلفي را در ابعاد
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اقتصاد  -مالي و ابنيه تاريخي ،چهار فصل بودن ،لطافه محيط و پيشرو كوير و متعاقب آن
ايهاد شرايط ميانهي 0و بروز پيامدها اجت اعي و فرهنگي 2مرتبط را در شهر برجا گ اشته
اسهپ تاكنون تحقيقات زياد در زمينه علل و پيامدها كاهش و تش ي آب زاينده رود
انهام گرفته اسه ،اما اكثريه قريب به اتفاق اي

تحقيقات بيشتر از جنبه

زينه

محيطي(رامشه و ه اران )0387 ،و اقتصاد به اي پديده توجه كردهاند و آثار اجت اعي و
فرهنگي آن تقريباً مففول واقع شده اسهپ اي در حالي اسه كه حاشيه رودتانه زاينده
رود به منزله

عرصه

ع ومي ،ه واره نقش مه ي در ارتقاء سرمايهها

اقتصاد ،3

اجت اعي ،4فرهنگي 5و سياسي 6شهروندان اصفهاني داشته و پيوند و تعامالت اجت اعي و
فرهنگي شهروندان را گنترش داده اسه(هنرفر )0376 ،توجه به جنبهها مختلف پيامدها
تش نالي زايندهرود و شرايط ميانهي مرتبط به ما ك
پيشبيني كنيمپ اجرا

كند تا برونداد تص يمهاي ان را

تص ي ات بدون شناسايي پيامدها

منتج از آن ميتواند تبعات

جبرانناپ ير داشته باشند و اجرا موفقيهآميز تص ي ات به عله هيفي از منائل نرير
مقاومه مردمي ،عدم مشاركه مردم در پيشبرد اقدامات يا عواقب ناشي از تجثيرات منفي مينر
ن يشود ،زيرا اقدامات توسعها در عي حال كه ميتوانند نتايهي توشايند داشته باشند،
قادرند انبوهي از منايل نرير تخريب زينهمحيطي ،ايهاد تضاد ميان دوله و مردم،
آسيبها اجت اعي ،نقض حقوق قانوني مردم و ايهاد تبعيضها اجت اعي را به ه راه داشته
باشند و بروز منائل مرتبط با هري

از اي موضوعات دقيقاً ضد توسعها اسه (فاضلي،

)0389؛ بنابراي ضرورت مطالعه پيامدها اجت اعي – فرهنگي كم آبي و تش نالي زاينده
 -0منرور از شرايط ميانهي ،زمينه ساتتار گنتردها هنتندكه پديده(مقوله) درآن رخ ميدهد و بر چگونگي
واكنش نشان دادن به آن يا پيامدها آن مؤثر اسه(استراس و كوربي )0385،پ
 -2پيامدها اجت اعي و فرهنگي به تفييراتي اشاره دارند كه اقدام پيشنهاد در سطح اجت اعي يا فرد به بار
ميآور ند و شيوه زندگي ،كار ،تفريح و روابط افراد با ي ديگر ،نحوه برآوردن نيازهايشان و به هور كلي شيوه انطباقشان
به عنوان اعضا جامعه را تفيير ميدهد(برج.)26 0389 ،
3- Economical capital
4- Social capital
5- Cultural capital
6- Political capital
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رود و شرايط ميانهي مرتبط ،در بنتر شهر اصفهان به عنوان شهر تاريخي-فرهنگي را دو
چندان ميكندپ
بر اي اس اس هدف غايي پشوهش حاض ر برس اته معنايي پيامدها اجت اعي و فرهنگي
كمآبي و تش ن الي زايندهرود(با تجكيد بر پايدار شهر ) در شهر اصفهان اسه؛ به عبارت
دقيقتر هدف اصلي پشوهش حاضر به قرار زير اسه
برساته معنايي پيامدها اجت اعي كمآبي و تش نالي زايندهرود بر پايدار شهر با
تجكيد بر سرمايهها اقتصاد  ،اجت اعي ،سياسي و فرهنگي شهروندان اصفهانيپ
پي ينهي تحقيق:
ادبيات نرر و پشوهشي وسيعي در زمينه منائل تش نالي از ج له علل و اثرات زينه
محيطي و اقتصاد تش نالي و كمآبي در كشور وجود دارد ،اما در معدود از تحقيقات
پيامدها تش نالي بر وضعيه اقتصاد – اجت اعي مردم بويشه قشر كشاورزان مورد مطالعه
قرار گرفته اسه كه ع دتاً با روي رد اثباتي و ك ميگرا صورت گرفته و از نقطه نرر بيروني

0

انهام شدهاند ،برا مثال عليپور و ه اران( )0392در پشوهشي به بررسي اثرات تش نالي
بر وضعيه اقتصاد – اجت اعي گندم اران شهرستان نهبندان پرداتتند و در نهايه در زمينه
اقتصاد  ،پنج عاملِ شامل افزايش هزينهها توليد ،كاهش توليد گندم ،كاهش توان اقتصاد
كشاورز ،كاهش توان توليد آتي كشاورز و تروج از بخش كشاورز و در زمينه اجت اعي،
پنج عاملِ افزايش آسيبها اجت اعي ،كاهش سطح بهداشه و تف يه ،اثرات روحي و رواني
تش نالي ،بروز اتتالفات اجت اعي و ايهاد فقر در جامعه را دستهبند كردندپ يافتهها
پشوهش رياحي و پاشازاده( )0392نشان داد كه تنارات ناشي از تش نالي در كاهش درآمد
و پسانداز ،تفيير در ساتتار شفلي روستا ،افزايش ت ايل به مهاجرت از روستا ،كاهش مشاركه
و روابط اجت اعي و كاهش دامها و توليدات كشاورز  ،تجثير داشته اسهپ از مرتبطتري
تحقيقات ننبه به اي مطالعه ،پشوهش قاسمزاده و ه اران( )0393با عنوان تجثير تش نالي
زايندهرود در تعامالت اجت اعي و فضاها ج عي اصفهان اسهپ نتايج نشان داد كه ارزيابي
1- Etic
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پاسخگويان از كيفيه(كيفيه دسترسي ،تدمات ،عناصر زيباييشناتتي و آسايش و امنيه)
فضاها اهراف رودتانه زايندهرود در ميزان تعامالت آنها با ي ديگر تجثير مثبه و معنادار
داشته اسهپ ه چني  ،تش ي آب رودتانه زايندهرود به هور معنادار  ،ميزان تعامالت
اجت اعي را در بي شهروندان مراجعهكننده به اي م ان ك تر كرده اسه .از سو ديگر در
تحقيقات تارج از كشور نيز مطالعها مرتبط با موضوع مورد مطالعه حاضر يافه نشد اما
مطالعاتي انهام شده كه به نحو به مطالعه حاضر نزدي
و مقاينه نتايج مطالعه

اسه و نتايج آن ميتواند در فهم

حاضر راهگشا باشدپ برا مثال م ل

و ه اران )2005(0در

كتابشان بيان كردند كه سياسهها ع ومي واقعگرايانها كه عواقب اجت اعي تش نالي را
مورد بررسي قرار دهند ،وجود ندارد؛ در نتيهه انطباق با تش نالي مع والً به صورت اقدامي
تودجوش و كوتاهمدت صورت ميپ يرد كه گاهي نابرابر ها اجت اعي جديد را عالوه
بر نابرابر ها موجود به بار ميآورد كه قابليه انطباقپ ير و وضعيه معيشه كشاورزاني
را كه در معرض بيابانزايي و تش نالي هنتند تحه تجثير قرار ميدهدپ در اي كتاب به
مهاجرت به عنوان ي ي از م انينمها انطباقپ ير توجهي ويشه شده اسهپ اگورمان و
هنر  )2004(2نيز در فصلي از كتابشان تاهر نشان كردند كه اقليم و آب و هوا ناگزير بخشي
از زندگي و فرهنگ ي

اجت اع را ش ل ميدهند و حوادث آب و هوايي غير عاد بر امنيه

و رفاه تجثير ميگ اردپ
در مه وع يافتهها مطالعات داتلي و تارجي نشاندهنده پيامدها مختلف اقتصاد ،
زينه محيطي و اجت اعي تش نالي بويشه بر مناهق روستايي اسه ،ض

اين ه گنتردهتري

اثرات تش نالي ،اثرات تح يل شده بر بخش كشاورز اسه و اقتصاد تانوارها مناهق
روستايي وابنتگي قابل توجهي به بخش كشاورز دارد؛ با كاهش ظرفيهها اقتصاد اي
بخش ،اقتصاد تانوار به تطر افتاده و پيامدها بعد را نيز در پي تواهد داشه؛ اي پيامدها
شامل كاهش سطح امنيه و رفاه ،تفيير در ساتتار شفلي روستاييان ،افزايش آسيبها
اجت اعي ،كاهش سطح بهداشه و تف يه ،بروز اتتالفات اجت اعي و ايهاد فقر ،افزايش ت ايل
1- McLeman, Schade and Faist
2- O’Gorman and Henry
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به مهاجرت از روستاها ،هنتندپ
مطالعات فوق ال كر ميتوانند در يافت راه ارهايي برا كاهش تبعات سوء تش نالي بر
فضا شهر و پايدار شهر و بخصوص زندگي شهروندان ،سودمند باشند؛ اما ه انطور كه
عنوان شد ،اكثر مطالعات انهام شده درباره پيامدها تش نالي ع دتاً با رهيافه ك ميگرايانه
صورت گرفتهاند؛ رهيافه ك ميگرا با بهكارگير روي ردها

نرر از پيش تعيي شده،

استداللها قياسي -فرضيها  ،نگرش نخبهگرا ،محيطمحور و اتخاذ موضع اِتي  ،0سعي در
تبيي علل ،شرايط ميانهي و پيامدها پديدهها اجت اعي به زباني متفيرمحور و ع دتاً
م اني ي دارد(مح دپور)0393 ،پ اي روي رد با نگاهي عي گرا و بيروني به پديده تش نالي
و ابعاد آن نگرينته و با اتخاذ شيوه محققمحور به نگرشها ،نقطهنررها و ديدگاه اِمي
سوژهها درگير در تش نالي چندان اجازه صحبه ن يدهد؛ از اي رو ،دادهها و گزارشات
موجود نيز ع دتاً در هيفي از استداللها آمار و عدد پيچيده شده و گاه دانشي متعارف
و بديهي به دسه ميدهند .اي مطالعه ض

ارج نهادن به مطالعات ك مي درباره اثرات

تش نالي ،بر اي باور اسه كه منجله يا به عبارت ديگر تهربه كمآبي و تش نالي و ابعاد
آن بايد از نقطه نرر بومي شهروندان درگير در آن و از روي رد دروني 2نيز بررسي شودپ چراكه
چني مطالعاتي ميتواند درک واقعبينانهتر و ه دالنهتر از پيامدها كمآبي و تش نالي به
دسه داده و زوايا زيري معنايي و ذهني برتورد با اي پديده را بهتر روش سازد ،از اي
رو ،هزينهها متفاوت اجت اعي ،اقتصاد و فرهنگي ناشي از عدم شناته كافي و درون-
نگرانه پديده كمآبي و تش نالي و پيامدها جانبي آن نيز در سطح نهادها ذ ربط
كاهش مييابدپ
چارچوب مفهومی:
از آنها كه هدف اي مطالعه درک كيفي پيامدها اجت اعي و فرهنگي كمآبي و تش ن الي
زايندهرود بر اس اس تهربه زين ته  3ش هروندان اص فهاني اس ه ،بنابراي ورود به درون
1- Etic
2- Emic
3- Lived Experience
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جهان تهربهها ش هروندان من تلزم اتخاذ روي رد و روش ي اس ه كه قادر به انهام چني
كار باش دپ از اي رو ،از روي رد پديدارش ناس ي 0به عنوان توأمان نرريه و روش اس تفاده
ميش ود؛ پديدارش ناسي را ميتوان هم ي

جنبش فلنفي و هم ي

روش تحقيق داننه كه

هدف اوليه آن مطالعه و توص يف من تقيم پديدار ،ذات 2يا جوهره پديدههاس ه ،البته
آنهور كه آگاهانه و بدون آلودگي به پيشمفاهيم تهربه ميش وند(الور2002 ،؛ به نقل از
مح دپور)0393 ،پ پديدارش ناس ي به عنوان روش تحقيق ،به مطالعه ن ودها ،تش ريح
س اتتارها تهربه زين ته و آگاهانه بدون ارجاع ،به نرريات ،تف ر قياس ي  -فرض ي 3و
فرضها نرر پيش ي  4اتتص اص دارد(مح دپور)0390 ،پ از منرر پديدارشناسي و پيرو
از منطق اس تقرايي-اس تفهامي  ،تنها دانش حقيقي 5در باب تهربه انن اني ص رفاً از هريق
كن اني حاص ل ميش ود كه در جهان آن تهربه زندگي ميكنند و جهان تود را توص يف و
بازن ايي ميكنند(زهاو  2003 ،به نقل از مح دپور)0393 ،پ
متناسب با چارچوب مفهومي توسعه پايدار شهر  ،شاكله چارچوب مفهومي پشوهش
حاضر را مفاهيم مرتبط با توسعه پايدار شهر با تجكيد بر توسعه اقتصاد  ،اجت اعي،
فرهنگي ،سياسي(سرمايهها اقتصاد با تجكيد بر انديشهها هيلر و روكنبي 6و وينتر7؛
سرمايهها اجت اعي با تجكيد بر انديشهها پاتنام8؛ سرمايهها فرهنگي با تجكيد بر انديشهها
بورديو ،بركس و وول  9و سرمايهها سياسي با تجكيد بر انديشهها پاتنام ،بوث و ريچارد،00
سورنن و تورفينگ )00تش يل ميدهد كه در ادامه هر كدام از اي مفاهيم توضيح داده شده
اسه
1- Phenomenology
2- Essence
3- Hypo-Deductive Speculation
4- Prior Theoretical Presumption
5- True Knowledge
6- Hiller and Rooksby
7- Winter
8- Putnam
9- Brex and Volk
10- Booth and Richrad
11- Sorensen and torfing
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 -سرمايهها اقتصاد

سرمايه اقتصاد يا ثروت ماد  ،قدرت پرداته برا ش لي از

سرمايه اسه كه ميتواند به كاالها ماد تبديل شود(هيلر و روكنبي 2002 ،به نقل از
سفير و آراسته ،)026 0386 ،مهمتري ويشگي اي سرمايه آن اسه كه منتقي اً قابليه
تبديل شدن به پول را داراسه و ميتواند به ش ل حقوق مال يه و درآمد افراد نهادينه
شود(وينتر)2 2000 ،0پ
 سرمايه اجت اعي پاتنام سرمايه اجت اعي را شامل جنبههايي از سازمان اجت اعي ازقبيل هنهارها ،شب هها اجت اعي و اعت اد متقابل قل داد ميكند كه ه يار و ه اهنگي
افراد را برا دستيابي به منافع مشترک ،تنهيل ميكند(پاتنام)0995،پ
 سرمايه فرهنگي بورديو سرمايه فرهنگي را تصلهها و عادات ديرپايي ميداند كههي فرآيند جامعهپ ير حاصل ميشوند و اهداف فرهنگي ارزش ند مانند صالحيه
تحصيلي و فرهيختگي را در بر ميگيرد(به نقل از آنهاير و ه اران)0995،2پ بركس و
وول

واژه سرمايه فرهنگي را برا اشاره به قابليهها انعطافپ ير جوامع انناني

برا پرداتت به محيط زينه به كار ميبرند(تراسیي)0387،پ
 سرمايه سياسي بوث و ريچارد سرمايه سياسي را نگرشها و رفتارها شهروندانميدانند كه سينتم سياسي ،دوله ،متصديان در دوله ،گروهها اجت اعي و ه چني تود
شهروندان را تحه تجثير قرار ميدهد(بوث و ريچارد .)2008 ،سرمايه سياسي به سه
عامل اشاره دارد كه با توانايي سياسي كنشگران برا مشاركه در تص يمگير در ارتباط
اسه؛ سطح دسترسي به فرآيندها تص يمگير (مواهب و منابع ،)3توانايي آنها برا
ايهاد تفاوت در اي

فرآيندها(توان ند  )4و ادراک از تود به عنوان كنشگران

سياسي(هويه سياسي( )5سورنن و تورفينگ )2003 ،پ

1- Winter
2- Anheier, Gerhards and Romo
3- endearment
4- Empowerment
5- Political identity
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روش پشوهش:
جامعه آمار در اي مطالعه عبارت از شهروندان ساك در شهر اصفهان بود كه سابقه
س ونه حداقل ده ساله در شهر اصفهان را داشته و در محدوده سني  30تا  65سال قرار
داشتند(عله انتخاب اي رده سني از ي

سو به دليل هبقهبند اي گروه به عنوان ج عيه

فعال اسه؛ چرا كه اي گروه از نيروى آمادهاى براى توليد كاالها و تدمات برتوردارند و از
لحاظ اقتصادى داراى فعاليه سودمند بوده و ميتوانند در توليد ثروت و تدمات اقتصادى
مؤثر باشند ،از سو ديگر اي رده سني مركب از افراد هنتند كه تهارب آنها به فهم
درستي از پديده تش نالي و كمآبي و پيامدها اجت اعي و فرهنگي منتج از آن منهر شده
اسه)پ با توجه به ماهيه تحقيق ،روش ن ونهگير مبتني بر ن ونهگير هدف ند از نوع متهانس
و ابزار گردآور اهالعات ،مصاحبه ع يق ني هساتتاريافته بوده اسه ،با استفاده از معيار
اشباع نرر با سي و دو شهروند اصفهاني مصاحبه صورت گرفه و معيار رسيدن به اشباع
دادهها ،عدم دستيابي به اهالعات بيشتر و غير ت رار در مصاحبهها بعد بودپ چ
لينتي(سياهه وارسي) از موارد مصاحبه در اتتيار محققان قرار گرفه تا فرآيند مصاحبه به
هور پيوسته كنترل و مصاحبهها ضبط شده ،پيادهساز  ،دستهبند و سازماندهي شدند؛
سیس ،با استفاده از تحليل مض ون  -كه در پديدارشناسي مرسوم اسه – دادهها بر اساس
اهداف تحقيق ،مقولهبند و مورد تفنير قرار گرفتندپ شيوه تحليل از نوع مض ون يا ت اتي
بودپ تحليل مض ون را ميتوان ي ي از روشها بنيادي  ،ساده و كارآمد تحليل دادهها كيفي
در نرر گرفه(هوالو و تودرس 2003 ،به نقل از مح دپور ،)0393 ،هبقهبند مضامي بر
اساس جايگاه مض ون در شب ه مضامي اسه كه مضامي را در سه دسته قرار ميدهد
مضامي فراگير كه در كانون شب ه مضامي قرار ميگيرد ،مضامي سازماندهنده كه واسط
مضامي فراگير و پايه شب ه اسه و مضامي پايه كه مبي ن ته مه ي در مت اسه و با
تركيب آنها ،مض ون سازماندهنده ايهاد ميشود(آترايد -استرلينگ)2000 ،0پ
اس تح ام و دقه مطالعه با اس تفاده از معيارها قابليه اعتبار ،قابليه اه ينان و مطابقه با
1- Attride-Stirling
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عينيه داش ت ص ورت گرفهپ در بخش يافتهها ،جداول مقولهها فراگير به ه راه مقولهها
زير فراگير ،پايه و سازماندهنده ارائه شده اسهپ
يافتهها:
يافتهها مطالعه حاض ر از دو بخش تش

يل ش ده اس ه ،در بخش اول ويشگيها

ج عيهش ناتتي مش اركهكنندگان و در بخش دوم پيامدها اجت اعي و فرهنگي با تجكيد بر
پايدار شهر  ،ارائه و مرور شده اسهپ
 -0ويشگیهاي جمعيتشناختی م اركتكنندگان
جدول شمار ي  :8ويشگیهاي جمعيتشناختی م اركتكنندگان
متغييرها /ويشگیهاي جمعيت شناختی

ابعاد /م خصه

فراوانی

درصد

مشاركهكنندگان

مقوله

32

000

زن

03

40/63

مرد

09

59/37

بي  30تا  45سال

00

34/37

بي  40تا  50سال

8

25

بي  50تا  60سال

6

08/77

 65سال به باال

7

20/86

زير ديیلم

5

05/63

ديیلم وفوق ديیلم

7

20/87

كارشناسي و كارشناسي ارشد

02

37/5

دكتر و باالتر

8

25

بي  00تا  05سال

9

28/03

 05تا  20سال

4

02/5

 20تا  25سال

3

9/37

 25تا  30سال

5

05/63

 30سال به باال

00

34/37

جننيه

توزيع سني

تحصيالت

سابقه س ونه در شهر اصفهان
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-8-5روايت شهروندان از بازاندي ی پيامدهاي كمآبی و خ کسالی زايند رود در حوز
اجتماعی:
هي مص احبهها به ع ل آمده ،مش اركهكنندگان بر اي عقيده بودند كه معض ل كمآبي و
تش ن الي زاينده رود به كاهش انن هام در سطح اجت اع منهر شده اسهپ به واقع تهارب
مش ترک مش اركهكنندگان حاكي از آن اسه كه قطع شدن مقطعي ،دورها و اتيراً كامل آب
رودتانه زايندهرود در ش هر اص فهان و بويشه در س ه ش رق شهر(پايي دسه رودتانه) از
مش اركه اجت اعي و مدني شهروندان كاسته اسه و ناتواني و استيصال كنشگران محلي برا
كنترل ش رايط زن دگيش ان در موقعي ه بيآبي و كمآبي را فراهم آورده اس هپ پ ديده
تش نالي برا شهروندان آثار چون نااميد شدن از جار شدن دائ ي آب ،دلنرد شدن از
مش اركه در فعاليهها مدني و اجت اعي برا حل معض ل تش

ن الي زايندهرود(افول

احن اس اثرگ ار در مقابله با تش ن الي و كمآبي) ،بيتفاوت ش دن و بيگانگي ننبه به
پيامدها تش ن الي(كم رنگ ش دن پديده تش نالي در اذهان ع ومي) ،افول احناس
من ئوليهپ ير ش هروندان نن به به معض ل تش نالي و در نهايه ترغيب شدن به عدم
ه ار و ه يار ج عي را به ه راه داش ته اس ه؛ چراكه ظهور و تهلي فقر ،محروميه و
نابرابر ها بويشه در س ه ش رق اص فهان رو به گن ترش اس ه و فقدان هرح و برنامهها
كاربرد و ع لياتي از س و كارگزاران و من ئوالن برا مقابله با آس يبها اجت اعي،
فرهنگي و اقتص اد منتج از تش ن الي تهربه ش ده اس هپ مش اركهكنندگان بي نيازها و
تواس تههايش ان متناس ب با اقدامات و ع ل رد من ئوالن و تص يمگيران ،واگرايي و تناقض
فاحش ي را احن اس ميكنند و بر اي باورند كه نهادها تص

يمگير در منطقه توجهي به

گروهها و اقشار آسيبپ ير ندارند و منافع گروهها ضعيف در برنامهريز ها لحاظ ن يشوند
و تص

ي اتش ان نه تنها در جهه ح ايه از مردم محلي نبوده بل ه ع دتا در جهه حفظ

منافع ش خص ي اس هپ هبق بيانات مش اركهكنندگان ،من ئوالن ننبه به ميراث اجت اعي و
فرهنگي ش هر و حف اظ ه از محيط زين ه بيتوج ه و در موقعي هه ايي ب ا مداتالت
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غيركارش ناس ي و تعص بات ،اتتالفات محلي را دام زدهاندپ به عنوان مثال عباس  64س اله

ميگويد «توو اعتراض اتي كه كشاورزا به قطع شدن آب داشت چند سال پيش ،تيليها آسيب
ديدن و دو س ه نفر هم جون باتت  ،ولي هيچ اتفاقي نيفتاد ،هيچ من ئولي جوابگو اي
اعتراض ات نبود!!! كش اورزا بيتيال ش دن از بيان اعتراض شون و حضورشون در فعاليهها
مدني كم ش د»پ در ش رايط كنوني جامعه محلي به اي س طح از آگاهي رس يده اس ه كه
تص ي ات و اقدامات من ئوالن چندان بر مبنا نيازها و من ائل گروها هدف انهام نش ده
اس ه و پيامدها ذكر ش ده بياعت اد و نارض ايتي شهروندان ننبه به ع ل رد و كارآمد
من ئوالن در پيگير و حل معض ل كمآبي و تش ن الي رودتانه زايندهرود را موجب شده

اس هپ رضا  38ساله ميگويد «م و تيلي از افراد كه ميشناسم ،ديدمون ننبه به سازمان
آبو و اس تاندار و ش ورا ش هر عوض ش دهپ بهش ون ديگه اعت اد نداريم ،هيچ كدوم هيچ
تالشي جد برا حل مش ل قطع شدن آب و تش نالي انهام ندادن»پ
مش اركهكنندگان عواملي را ذكر كردند كه باعث عدم ت ايلش ان به مش اركه در امور مدني
مربوط به حوزه آب ش ده اس ه ،ش امل عدم س ازگار بي برنامهها و هرحها نهادها
رس ي و س ازمانها غيردولتي و س

ها حامي محيط زينه ،عدم ح ايهها معنو ،

م الي و اجرايي س ازم انه ا و نهادها تص

يمگير مرتبط از تش

لها مردمي ،عدم

من ئوليهپ ير مش اركهكنندگان نن به به رعايه رفتارها زينهمحيطي ،نبود هرحها
كاربرد و اجرايي برا تقويه تش لها مردمي و حاميان محيط زينه ،مش الت اجرايي
و فرهنگي مربوط به فعاليهها گروهي در تش لها مردمي و حاميان محيط زينهپ

به عنوان مثال امير  37س اله ميگويد «قبالً تيلي بيش تر عالقه داش تم كه در امور كه مربوط
به مقابله با تش نالي بود ،شركه كنم ،مثالً تدوي مقاله در مهلهها و وبالکها ،عضويه در
گروهها س بزمحور و حاميان محيط زين ه ،ه ايشها و س

ها و گرده اييها ،اما كمكم

اومدم كنار چون هرچه قدر تالش كرديم اون نتيهها كه ميتواس تيم دريافه نش د و ما هم
كمكم نااميد و دلن رد ش ديم و رها كرديم ،فقط تنها كار كه ميش ه كرد ديدن تش ي
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زايندهروده و حنرت توردن به حالشه»پ
مش اركهكنندگان بيان ن ودند كه با ظهورتش

ن الي و كمآبي در رودتانه زايندهرود،

احن اس داش ت امنيه بهداش تي و اجت اعي در فض ا شهر اصفهان رو به افول اسه كه در
ادامه به علل و عوامل آن اش اره ش ده اس ه  -مش ل ك بود آب و قطعيها م رر آن ،عدم
احن اس امنيه بهداش تي كنش گران محلي را به ه راه داشته اسه ،چراكه س وم فاضالبي به
آب ش هر وارد ش ده اس ه و س طح بهداش ه ع ومي را تحه تجثير قرار داده اس ه؛ از
عوارض ورود س وم به بن ترآب شهر  ،بروز و افزايش بي ار هايي چون اِم اِس و سرهان
اس هپ  -كمآبي و تش

ن الي رودتانه زايندهرود بويشه در پايي دس ه رودتانه ،به

مهاجرت روس تاييان به ش هر اص فهان منهر ش ده اسه(به منرور تفيير در شرايط زندگيشان
بويشه از منرر اش تفال)پ جابهجايي و مهاجرت باعث رش د س ونهگاهها غيررس ي در
حاش يه ش هر ش ده كه از پيامدها آن گن ترش هنهارش نيها اجت اعي و افزايش ميزان
جرائم و معض الت اجت اعي و احناس ناامني در سطح شهر اسهپ به عالوه با بروز كمآبي و
تش ن الي رودتانه زايندهرود و تلوت ش دن فضا ع ومي كنار ساحل ،اي م ان را به
عنوان پ اتوقي برا گروهها تالف ار تبديل كرده و امنيه اجت اعي را تحه تجثير قرار داده

اس ه(مانند رد و بدل شدن مواد مخدر در زير پلها و پپپ)پ ثريا  45ساله ميگويد «تود ه ي
آش ناييهايي كه در كنار س احل به وجود ميياد ،باعث احن اس امنيه توو شهر ميشه و تطا
و ُجرمو كم مي نه»پ
س رمايه اجت اعي به عنوان ي ي از ش ات

ها اص لي توس عه اجت اعي جوامع مطرح

اس ه ،چراكه افزايش س طح س رمايه اجت اعي زمينه را برا تقويه مش اركه ،اعت اد،
ه بن تگي اجت اعي ،ارتباهات و پيوندها اجت اعي ،ه ار  ،هنهارها اجت اعي و پپپ
فراهم ميس ازدپ بدي س ان نفوذ س رمايه اجت اعي در اليهها نرام اجت اعي ،س بب تحقق
فعاليهها ج عي و عام ال نفعه در جوامع ميش ودپ از اي رو ه واره س عي كارگزاران
اجت اعي و س ياسي بر اي بوده تا زمينه را برا حضور حداكثر مردم در امور مختلف فراهم
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س ازند تا مش روعيه اجت اعي حاص ل گرددپ ايهاد اعت اد اجت اعي و به دنبال آن جلب
ك

ها و مش اركه مردمي ي ي از روزنههايي بوده كه ه واره دولهمردان برا كاهش

هزينهها از آن بهره برده و بر آن تجكيد داش تهاندپ در اي بي ش هر اصفهان در زمره شهرها
س رآمد

بوده كه مت والن و حتي ديگر اقش ار جامعه ه واره بر امور عام ال نفعه و مشاركه

در ايهاد زيرس اتهها توس عهمحور مش اركه داش تهاند اما با توجه به اين ه اي شهر چند
س الي اسه با تش نالي و كمآبي دسه و پنهه نرم ميكند ،كمآبيها و تش ناليها اتير
زايندهرود ،زمينه افول س طح س رمايه اجت اعي را رقم زده و از س ويي افزايش آسيبها
اجت اعي را موج ب ش ده اس هپ ي افت هه ا اي بخش از مطالعه با پشوهش عليپور و
ه

اران()0392؛ ق اس م زاده و ه

اران( )0393و مط الع ه م ل

و ه اران()2005

ه راس تاس هپ بدي س ان ميهلبد س ياس هها تدويني در سطح كالن و منطقها به س تي
س وق پيدا كنند كه اثرات مختلف منفي و تخريبي تش

ن الي كه بياعت اد  ،كاهش

مش اركهها اجت اعي و مدني و آس يبها اجت اعي از ج له اي پيامدهاس ه ،به حداقل
برس دپ در ادامه جدول مض امي برس اته ش ده از پيامدها اجت اعي كمآبي و تش نالي
زاينده رود (سرمايه اجت اعي) ارائه شده اسهپ
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جدول شمار ي  :5مضامين برساخت شد از پيامدهاي فرهنگی كمآبی و خ کسالی زايند رود
(سرمايهي اجتماعی)
مقولههاي
مقولههاي پايه

سازمان
دهند

مقولههاي

تعداد

فراگير

اظهارات

هدف

احناس ناتواني و بيقدرتي كنشگران در مشاركه با پديده تش ناليوجود تناقض بي تواستهها مردم و منؤوالنعوامل عدم تمايل به م اركت جمعی

-8كاهش انسجام اجتماعی

ناتواني سازمانها غيردولتي و س ها حامي محيط زينه در بنيجكردن مردم

عوامل عدم ت ايل به مشاركهها مدني

-عدم منؤوليهپ ير مشاركهكنندگان ننبه به وظايف محول شده

-2كاهش مشاركه مدني

محيط زينه

 9عبارت

محيط زينه
عدم ح ايهها مالي ،معنو و اجرايي از س ازمانها غيردولتي وس ها حامي محيط زينه
-مش الت مربوط كار گروهي و تقن يم كار در تش لها مردمي حامي

سرمايهي اجتماعی

بيتوجهي منؤوالن به تواستهها مردمعدم سازگار بي نهادها رس ي و سازمانهها غير دولتي و س هاحامي محيط زينه
-نبود هرحها جامع برا ايهاد و تقويه تش لها مردمي حامي

 88عبارت

احناس نابناماني در ساتتارنااميد و دلنرد مردم در برابر تش نالي عدم ح ايه نهادها و س ازمانها مربوط با فعاليهها داوهلبانهمردم

مضامين برساخت شد از پيامدهاي اجتماعی كمآبی و خ کسالی زايند رود

عدم سازگار بي ع ل ردها اجت اعي با نهادها رس ياحناس عدم توانايي كنترل شرايط زندگي توسط مردم-احناس بيگانگي در بي مردم

-8كاهش م اركت اجتماعی

عدم ه ار و ه يار ج عي بي كنشگران محلي-كاهش وجدان ج عي در برابر تش نالي

مقولههاي
مقولههاي پايه

سازمان
دهند

فراگير

اظهارات

عوامل زمينه ساز بياعت اد به سازمانها

-0كاهش اعت اد رس ي

 04عبارت

عوامل زمينهساز بياعت اد به گروهها اجت اعي

-2كاهش اعت اد تع يميافته

-2كاهش اعت اد اجت اعي

 06عبارت

 -3افول احناس امنيه در فضا شهر

 00عبارت

ترجيح منافع فرد نن به به منافع ج عي در س طوح ملي– منطقهاننبه به منجله آب
عدم پايبند به اص ول اتالقي و زين همحيطي در س طوح ملي–منطقها
عدم اعت اد به كارآمد من ؤوالن و ش هروندان در اجرا وظايف درسطح ملي– منطقها
گنترش احناس محروميه و نابرابر ها بويشه در س ه شرق اصفهانافول حس مهم تلقي ش دن فض ا ش هر اص فهان در س طح ملي–منطقها
اف ول احن اس س الم بودن(امني ه داش ت ) فض ا ع ومي كن ارساحل زايندهرود به دليل تفيير كاربر فضا
تل وت ش دن فض ا پي ادهرور و ورزش ه گ اني در كن اررودتانه و گنترش احناس ناامني
ظه ور پ اتوق گ روهه ا تالف ار ب ه دلي ل تل وت ب ودن فض اع ومي كنار ساحل
مهاجرت روس تاييان ب ه ش هر و رش د س ونه گ اه ه ا غي ر رس يحاشيه شهر و افزايش ناامني
ك م رن گ ش دن تع امالت ب ي ف رد و آش ناييه ا جدي د در كن ارساحل
–ك م رن گ ش دن حض ور گ روهه ا دوس تانه و ت انوادگي در كن ار
ساحل و تلوت شدن فضا ع ومي كنار ساحل
قطع يه ا م رر و ن امنرم آب و در نتيه ه ك اهش س طح بهداش هو ه هگير بي ار هايي چون وبا

مقولههاي

تعداد

هدف
مضامين برساخت شد از پيامدهاي اجتماعی كمآبی و خ کسالی زايند رود

كاهش رضايه اجت اعي از ع ل رد منؤوالنكاهش رضايه اجت اعي از فضا و بافه شهرواگرايي ع ل رد بي س ازمانها آب ،اس تاندار  ،ش ورا ش هر وشهردار اصفهان
نبود هرحها كاربرد برا مقابله با توزيع نابرابر ثروت و فرص ههااجت اعي منتج از تش نالي
-ه راستا نبودن اهداف دستگاهها مرتبط در مقابله با پديده تش نالي

سرمايه اجت اعي
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مقولههاي
مقولههاي پايه

سازمان
دهند

اجت اعي

 -0گنترش هنهارش نيها

-2كاهش احناس اثرگ ار

كاهش احناس منؤوليهپ ير و وجدان ج عيبيتوجهي به ارزشها فرهنگي و تاريخي شهر-بيتوجهي به حفظ محيط زينه و عدم رعايه رفتارها زينتي مؤثر

 7عبارت

كم رنگ شدن پديده تش نالي در اذهان ع ومي-كاهش احناس اثرگ ار در مقابله با تش نالي و كمآبي

-3گنترش ناهنهارها اجت اعي

 -نااميد و دلنرد شدن مردم در مقابله با پديده كمآبي و تش نالي

سرمايهي اجتماعی

مهاجرت روس تاييان به ش هر و رش د س ونهگاهها غيررس ي حاشيهشهر و افزايش معضالتي چون فقر ،بي ار  ،دزد  ،هالق و پپپ

 00عبارت

مخدر و پپپ
-ظهور پاتوق گروهها تالف ار به دليل تلوت بودن فضا ع ومي

فراگير

اظهارات

هدف
مضامين برساخت شد از پيامدهاي اجتماعی كمآبی و خ کسالی زايند رود

-بروز و گن ترش ناهنهار ها در زير پلها مانند رد و بدل ش دن مواد

مقولههاي

تعداد

-5-5روايت شهروندان از بازاندي ی پيامدهاي كمآبی و خ کسالی زايند رود در حوز ي
فرهنگی:
هبق بيانات مشاركهكنندگان تش نالي و كمآبي رودتانه به موجب آلودگيها آب و هوايي
بر سب

زندگي و ذائقه غ ايي شهروندان تجثير گ اشته اسه ،مشاركهكنندگان در ارتباط با

تفيير در سب

زندگيشان ،به رو آوردنشان به مصرف مداوم فنه فودها و مراجعه به

رستورانها در هنگام تفريح و گردش و اوقات فراغه اشاره كردند ،اي در حالي اسه كه در
زمان جار بودن آب در رودتانه ،بيشتر شهروندان از هر قشر و هبقها  ،زمانها فراغه
تود را در كنار ساحل رودتانه و به اتفاق تانواده ،آشنايان و دوستان به صرف غ اها تانگي

و محلي ميگ راندندپ آمنه  38ساله ميگويد «قبلنا كه رودتونه به هور مداوم آب داشه،
بيشتر موقعها توو پي

ني

و گشه و گزار نگاه كه ميكرديم اكثر تانواده ها ميومدن توو
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پارکها و سفره په ميكردن و غ اها تونگيشونو گرم مي ردن و دور هم ميخوردن ،بيشتر
غ اها تونگي ميل ميشد و ك تر ميرفت سراغ فنه فود و رستوران و كافيشاد اما حاال
اصالً اينهور نيس ،يه موقعيهايي كه بيرون هنتيم با اقوامو دوستامون يا ميريم فنه فود يا
رستوران اونم بيشتر توو سيتي سنتر زير سقف و فضا بنته»پ
مشاركهكنندگان در ارتباط با تفيير در ذائقه غ اييشان به اثراتي ه چون كاهش مصرف
برنج لنهان(برنج لنهان ي ي از انواع برنجها ايراني اسه كه در تطه لنهان كشه مي شودپ
اي تطه از لحاظ كشاورز مهمتري توليد كننده برنج در استان اصفهان به ش ار ميآيد)
در غ اها روزانه به دليل آلودگي آب و گرايش به مصرف برنجها ش الي ،هند و پاكنتاني
و ه چني رو آوردن به مصرف غ اها ناني اشاره كردندپ
هي مصاحبهها صورت گرفته از ديگر پيامدها فرهنگي تش نالي و كمآبي رودتانه
ميتوان به كاهش تلق آثار ادبي و شاه ارها هنر هنرمندان اصفهاني و تفيير در محتوا و
مت آثار اشاره كرد؛ چراكه با بروز پديده تش نالي به دليل عدم نشاط و سرزندگي اجت اعي
و نبود مخاهب برا ترغيب هنرمندان به تلق آثار و ارائه هنرشان ،بيانگيزگي اي قشر رو
به افزايش بوده و موجب افول هبع هنر و كاهش تلق آثار شده اسهپ مهرداد  49ساله

ميگويد «م توو بازار هنتم ،تيلي از هنرمندا رو توو ميدون نقش جهان ميبينم كه ميان به
دوستاشون توو بازار سر ميزن  ،اكثراً فقط ميان ميشين  ،انگار حوصله ندارن و تلقاشون تنگه»پ
تقليل يافت اشعار با مض ون زايندهرود و وصف زيباييهايش ،افزايش هنزها تلخ در وصف
مرده رود ،كمرنگ شدن ع اسي ،تصويربردار و اجرا موسيقيها زنده سنتي و پاد در
كنار ساحل ،از ديگر آثار فرهنگي كمآبي و تش نالي زايندهرود به عنوان بعد عينيهيافته
سرمايه فرهنگي اسه كه مشاركهكنندگان در حي مصاحبه به آنها اشاره كردندپ به عنوان

مثال پروانه  40ساله ميگويد «واال موقعهايي كه رودتانه پر آب بود ،بويشه كنار سيوسه پل
و پلتواجو پر بود از ع اسا ،نقاشا ،آوازهتوانها و نوازندگاني كه فضا را شاد و ل تبخش
ميكردن ولي االن كه آب نيس حتي ي ي از اي هنرمندا رو ن يبينيم ،آته اصالً كني ن يره
كه بخوان اينا هم برن»پ
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هبق بيانات مشاركهكنندگان از ديگر پيامدها فرهنگي تش نالي رودتانه عدم گرايشِ
كنشگران محلي به آثار باستاني وابنته به رودتانه اسه ،چراكه تش نالي موجب بروز
احناس افنوس و حنرت شهروندان ننبه به شرايط بيآبي شده و حس وابنتگي ،تودماني
بودن ،سرزندگي و نشاط اجت اعي در فضا ع و كنار رودتانه را تقليل داده اسهپ

شعله  53ساله ميگويد «م برا پروفنور پود تيلي احترام قائلم چون برا رونق فرهنگ
كشورمون اقدامات مه ي كرده و وابنتگي و صداقتشو توو اجازه دف شدن تودش و
ه نرش در كنار پلتواجو توو اصفهان نشون داده ،م مع والً هر يه ماه يه بار ميرفتم سر
آرامگاهشون ،ولي باورتون ن يشه توو اي كمآبي االن تيلي وقته ،شايد حدوداً  9ماهه نرفتم!!!
نه پل تواجو رو ديدم و نه سر به آرامگاه پروفنور پود زدم!!!!»
تقليل حس افتخار ننبه به منحصر به فرد بودن شهر تاريخي – فرهنگي اصفهان به عنوان
سرمايه ن ادي از ديگر پيامدها فرهنگي كمآبي و تش نالي زايندهرود اسه كه كنشگران
محلي مطرح كردند ،چراكه منير رودتانه فاقد چشمانداز زيبا و منحصر به فرد اسه كه در
شرايط جريان داشت آب در رودتانه ،حاكم بود(كوير شدن بنتر رودتانه در فضا شهر و
تفيير در فرم شهر و محروم شدن از ل ت ديدن امواج آرام و ماليم آب) و جاذبهها گردشگر
بويشه ج ابيه پلها تاريخي را تحه تجثير قرار داده اسهپ

صادق  32ساله ميگويد «ه يشه وقتي نصفه شبا از تهران ميرسيدم اصفهان ،توو منير كه
جريان آب و ت يز شهرو ميديدم ،يه حس شاد و غرور تاصي بهم دسه ميداد و با
تودم ميگفتم هيچ جا اصفهان ما ن يشه ،ولي وقتي ميبينم ديگه آب جار نيس و منرره
دلخراشي داره با حنرت و غم از منير رد ميشم و اون حس غرور رو ندارم»پ
با توجه به كم آبيها و تش ناليها اتير در شهر اصفهان زمينه كاهش ابعاد سرمايه
فرهنگي و ن ادي رقم تورده اسه؛ بدي سان ميهلبد سياسهها تدويني در سطح كالن و
منطقها به س تي سوق پيدا كنند كه اثرات مختلف منفي و تخريبي تش نالي كه تفيير در
ذائقه غ ايي ،سب

زندگي ،كاهش تلق آثار هنر و ادبي ،عدم گرايش به آثار باستاني و

افول حس افتخار به منحصر به فرد بودن شهر از ج له اي پيامدهاسه ،به حداقل برسدپ
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يافتهها اي بخش از پشوهش با مطالعه اگورمان و هنر ( )2004ه راستاسهپ در ادامه
جدول مضامي برساته شده از پيامدها فرهنگي كمآبي و تش نالي زايندهرود (سرمايه
فرهنگي و سرمايه ن ادي ) ارائه شده است.
جدول شمار ي  :4مضامين برساخت شد از پيامدهاي فرهنگی كمآبی و خ کسالی زايند رود (سرمايهي
فرهنگی و سرمايهي نمادين)
مقولههاي پايه

در هنگام تفريح و گردش
 -افول هبع هنر هنرمندان به دليل تش نالي زايندهرود

 تقليل اشعار در وصف زايندهرود افزايش هنزها تلخ در وصف مردهرود كمرنگ شدن ع اسي و تصويربردار در كنار ساحل -كمرنگ ش دن اجرا موس يقيها زنده س نتي و پاد در كنار

 9عبارت

 -كاهش تلق آثار فرهنگي توسط هنرمندان اصفهاني

سرمايه فرهنگي

-نبود مخاهب برا ترغيب هنرمندان به تلق آثار و ارائه هنر شان

كاهش تلق آثار ادبي و شاه ارها هنر

فضا شهر

-2تفيير در بعد عينيه يافته سرمايه فرهنگي

-بيانگيزگي هنرمندان به دليل عدم نش اط و سرزندگي اجت اعي در

ساحل زاينده رود

وابنته به رودتانه

عدم گرايش به آثار باستاني

 -تقليل احناس تودماني بودن به فضا شهر

فرهنگي

 -افزايش احناس افنوس و حنرت برا فضا شهر

 03عبارت

 -تقليل احناس سرزندگي و نشاط اجت اعي

 -3تفيير در بعد تهنم يافته سرمايه

 -تقليل احناس وابنتگي به فضا شهر

مضامي برساته شده از پيامدها فرهنگي كمآبي و تش نالي زاينده رود

-رو آوردن به فن ه فودها و رس تورانها به جا غ ا تانگي

تفيير در ذائقه غ ايي

-رو آوردن به غ اها ناني

 5عبارت

-گرايش به برنج هند  ،پاكنتاني يا ش الي

سازمان دهند

فراگير

اظهارات

 -0تفيير در عادتوارهها

-كاهش مصرف برنج لنهان در غ اها روزانه به دليل آلودگي آب

مقولههاي

مقولههاي

تعداد

هدف
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مقولههاي پايه

مقولههاي

مقولههاي

تعداد

سازمان دهند

فراگير

اظهارات

فرد بودن شهر

 -كاهش جاذبهها گردشگر به دليل تش نالي

افول حس افتخار به منحصر به

 -محروم شدن از ل ت ديدن امواج آرام و ماليم آب

 9عبارت

 -كوير شدن بنتر رودتانه در فضا شهر

سرمايه ن ادي

 -از بي رفت چشمانداز زيبا و منحصر به فرد نبودن منير رودتانه

-4تفيير در سرمايه ن ادي

 -تقليل احناس عالقهمند و افتخار به شهر

هدف

-4-5روايت شهروندان از بازاندي ی پيامدهاي كمآبی و خ کسالی زايند رود در حوز ي
سياسی:
مشاركهكنندگان بر اي عقيده بودند كه با بروز تش نالي و تحه تجثير قرار گرفت منتقيم
و غيرمنتقيم زندگيهايشان ،از تص يمگيران و مهريان انترار رسيدگي به حل دغدغههايشان
را داشتند ،اما از آنهايي كه تا كنون هيچ اقدام مؤثر برا حل معضالتشان صورت نگرفته
و ه چنان آب در رودتانه به هور مداوم جار نينه ،موجب نااميد و دلنرد مردم شده
و اثراتي ه چون نارضايتي از كيفيه زندگي و شرايط معيشتي بروز كرده اسه ،ه چني نگرش
منفي شهروندان ننبه به اقدامات كارگزارن و منؤوالن را موجب شده اسه و به بيان ديگر
بياعت اد شان ننبه به اقدامات كنشگران سياسي را به ه راه داشته اسهپ
به عالوه مشاركهكنندگان بر اي باور بودند كه نهادها تص يمگير توسعه در منطقه توجهي
به گروهها و اقشار مختلف جامعه بويشه قشر آسيبپ ير ندارند و منافع گروهها ضعيف را در
هرحها و برنامهها در نرر ن يگيرند؛ مردمي كه ه يشه در صحنهها سياسي و اجت اعي
حضور داشتهاند ولي اكنون نيازها آنها مورد توجه قرار ن يگيرد و در هي اي چند دهه
صدايشان پشواک چنداني نداشته اسه ،پيامد اي آثار ،كمرنگ شدن حضور مردم در امور
اجت اعي و صحنهها سياسي اسه و يا به بيان ديگر با بروز تش نالي و كمآبي ،سطح
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مشاركه سياسي و اعت اد سياسي شهروندان كاهش يافته اسه ،در شرايط ذكر شده ،جامعه
محلي به اي سطح از آگاهي رسيده اسه كه تص ي ات و اقدامات منؤوالن چندان بر مبنا
منائل گروهها هدف انهام نشده و مردم را ننبه به نهادها مربوط بدبي كرده اسهپ

مش يداهلل  60س اله ميگويد "«ما كش اورزا توو دوره قبلي كه ن ايندهها مهلس انتخاب
ميش دن ،حواس ونو ج ع كرديم كه ببينيم كدوم ي يشون دغدغهها ما توو رسالتش هنه
كه اونو انتخاب كنيم ،ن ايندهها ميومدن ،ص حبه ميكردن ،وعده ميدادن و تالص ه مارو به
بازگردوندن آب دلگرم و اميدوار مي ردن ،ما هم رفتيم بهش ون رأ داديم ،انگار به جا ع ل
فقط وعده و وعيد بوده!!!! ما از اي نوع برتورد ناراحتيم ،به اعت اد ما بد جواب دادن»پ "پ
اكبر  58س اله ميگويد "وقتي به منئوالن مراجعه كرديم و مش الت و بدبختيهامونو گفتيم،
انترار داش تيم يه اقدام جد انهام بدِن ،ولي اونا نه تنها پاس خگو نبودن بل ه هيچ كار هم
ن ردن ،ما با بدبختيهامون داريم ميس وزيم و ميسازيم ،فقر و دربدر نصيب ون شده ،ديگه
تص يم گرفتم توو انتخابات و برنامهها سياسي فعاليه ن نم ،واسه ه ي توو انتخابات ديگه
شركه ن يكنم و رأ ن يدم"پ
با توجه به كمآبيها و تش ناليها زايندهرود ،زمينه كاهش سرمايه سياسي شهروندان
رقم تورده اسهپ بنابراي ميهلبد كه سياسهها تدويني در سطح كالن و منطقها به س تي
سوق پيدا كنند كه اثرات مختلف منفي و تخريبي تش نالي كه كاهش اعت اد سياسي و كاهش
مشاركه سياسي از ج له اي پيامدهاسه ،به حداقل برسدپ پشوهشي متناسب با يافتهها
اي بخش از مطالعه ،يافته نشدپ فقدان مطالعها با مضامي تش نالي ،كمآبي و اثرات سياسي
منتج از اي پديده ،در واقع ناشي از وجود تأل در پشوهشها قبلي اسهپ در ادامه جدول
مضامي برساته شده از پيامدها فرهنگي كمآبي و تش نالي زاينده رود(سرمايه سياسي)
ارائه شده است.
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جدول شمار ي  :3مضامين برساخت شد از پيامدهاي فرهنگی كمآبی و خ کسالی زايند رود
(سرمايه سياسی)
مقولههاي پايه

اعت اد سياسي

عوامل افول

كاهش مشاركه سياسي

عوامل افول مشاركه سياسي

كاهش اعت اد سياسي

 -0اعت اد سياسي

 -2مشاركه سياسي

سرمايه سياسي

بيتوجهي منؤوالن به تواستهها مردم-احناس بياه يتي ساتتار به انترارات مردم

 04عبارت

نااميد و دلنرد مردم در برابر تش نالي-مقابله نهادها با فعاليهها داوهلبانه مردم

كمآبي و تش نالي زاينده رود

-نگرش منفي شهروندان ننبه به برنامهريز منؤوالن

مضامي برساته شده از پيامدها اجت اعي

عدم رضايه از عداله اجت اعي-كاهش رضايه از كيفيه زندگي و شرايط معيشتي

سازمان دهند

فراگير

اظهارات

 07عبارت

-كاهش اعت اد به اقدامات كنشگران سياسي

مقولههاي

مقولههاي

تعداد

هدف

-3-5روايت شهروندان از بازاندي ی پيامدهاي كمآبی و خ کسالی زايند رود در حوز ي
اقتصادي:
هبق بيانات مش اركهكنندگان بروز تش ن الي و كمآبي در رودتانه زايندهرود بر ص نعه
گردش گر به عنوان ي ي از مهمتري منابع اقتصاد استان تجثير گ اشته اسه و موجب شده
كه حض ور و اقامه گردش گران داتلي و تارجي در ش هر اص فهان كاهش يابد؛ چراكه
ج ابيهها هبيعي ،تاريخي ،فرهنگي ش هر اصفهان با رودتانه زايندهرود تبلور مييابدپ اي
ش رايط بر س طوح اقتص اد ترد و كالن ش هر و روستايي استان اصفهان ،تجثيرات منتقيم و
غيرمن تقي ي گ اش ته اس ه و بيرونقي و ركود س نگي اقتص اد در بازار و سطح درآمد و
وض عيه معيش ه شهروندان بويشه قشر كشاورزان را به ارمفان آورده اسهپ هي مصاحبهها
به ع ل آمده ،مش اركهكنندگان بر اي عقيده بودند كه وض عيه معيش ه كش اورزان س ه
ش رق اص فهان (روس تاها پايي دسه رودتانه) در چهار بعد سرمايه ،درآمد ،سود و هزينه،
تجثيرات قابل توجهي داش ته اسه كه از آن ج له ميتوان به كاهش ميزان سرمايه كشاورزان
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اش اره ن ود ،چراكه زمي ها كش اورز اي قشر به دليل تش نالي و نبود آب برا آبيار
مزراع به نص ف قي ه نزول و ارزش آن به هور چش گير كاهش يافته اسه؛ اي در حالي
اس ه كه هزينهها كش ه ب ر در زمي ها كش اورز (باال بودن هزينهها بويشه هزينه آب
مص رفي در كش اورز از هريق تعبيه چاهها ع يق) رو به افزايش اس ه و كش اورزان به
دليل عدم توانايي كاش ه ب ر محص والت آبدار در زمي ها(دريافه وام برا كشه كردن ب ر
محص والت و عدم توان پرداته اقناط وامها به دليل پايي بودن سطح درآمد) نيازمند كاشه
ب رهايي با ميزان آب مص رفي كم هن تند؛ اي ش رايط موجب ترغيب كش اورزان به تفيير
كاربر زمي هايش ان ش ده و باعث ش ده كه كش اورزان گرايش فزايندها برا فروش

زمي ها كش اورزيش ان را داش ته باش ندپ به عنوان مثال علي  53س اله ميگويد " از وقتي
تش ن الي ش روع شد ،آروم آروم ،قي ه زمي هامون اومد پايي  ،تنها دلخوشي كه داشتيم و
ميتونن تيم روش حن اب كنيم برا تودمون و آينده بچههامون ،ه ي زمينا بودن ،االن
قي ه زمينا از نص ف هم ك تر ش ده ،ه ه همدِهي هامون اينقدر اوض اعش ون بده كه دارن
زميناش ونو ميفروش

به ش هر ها ،آته نه كار داريم ،نه پول و نه پسانداز كه بتونيم از اون

هريق زندگيامونو بچرتونيم ،اي شده وضعيت ونپپپ»پ
در ابعاد درآمد و س ود نيز وض عيه به ه ي سان بوده و كشاورزان به دليل كمآبي بايد كشه
تود را تفيير داده تا بتوانند به فعاليه تود ادامه دهند؛ اي امر باعث ريزش مص رفكنندگان
ش ده (چراكه هبع و ذائقه بيشتر مصرفكنندگان به س ه كشههايي اسه كه ب ر آنها نياز
ب ه آب دارد مانند تربزه ،هندوانه و پپپ) ،بنابراي كش اورزان برا با دوله و دالالن معامله
روبرو هن تند؛ دوله به دليل ديركرد در پرداته ،مش تر مناس بي برا كش اورزان قل داد
ن يش ود چرا كه كش اورزان برا گ ران زندگي و بهبود توان مالي در جهه زير كشه بردن
زمي  ،نياز به پول نقد دارند ،بنابراي برا معامله ،دالالن را انتخاب ميكنند كه اي امر باعث
كاهش س ود و درآمدش ان ميش ودپ اي درآمد ناكافي نيز برا كش ه كامل زمي كفايه
ن يكند چرا كه بايد آب كرايه كنند و يا چاههايي را در زمي تعبيه كنند كه هزينه بااليي
دارد ،بنابراي كش اورزان بخش كوچ ي از زمي را زير كش ه ميبرند كه برا آنها درآمد
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بالغ بر حدود % 00تا  %05كل زمي را داردپ اي روند من بمب كاهش مهدد درآمدشان تواهد
ش د و وض عيه معيش تش ان را س خهتر ميكندپ اي ش رايط موجب گرايش كش اورزان به
مهاجرت و تفيير ش رايط كار آنها و رو آوردن به مشاغل كاذب ،مخفي و غيرقانوني شده

اس هپ عباس  49س اله ميگويد «وقتي پولي در كار نباشه ن يتونيم كشتي هم انهام بديم ،م
تودم حدوداً  02ه تار زمي دارم ولي از اي مقدار ش ايد تيلي دسته باال بگيرم  %05از زمي
زير كش ه ،ميزان درآمد م حدود  %00از اي زمينه كه با اي ترجا اص الً با هم جور در
ن ياد ،اي جريان واس ه اكثر كش اوزا س ه شرق صدق ميكنه و توو سالها تش نالي
پيش اومده و ه ه ماها را داغون كرده ،برا اين ه كش ه كنيم مهبوريم بريم وام بگيريم كه
پرداته وامها هم تودش يه مص يبته توو اي بيپولي» ،يافتهها اي بخش از مطالعه با
پشوهش عليپور و ه

اران()0392؛ ري احي و پ اش ازاده()0392؛ و مط الع ه م ل

و

ه اران( )2005ه راس تاسهپ در ادامه جدول مضامي برساته شده از پيامدها فرهنگي
كمآبي و تش نالي زاينده رود(سرمايه اقتصاد ) ارائه شده اسهپ
جدول شمار ي  :2مضامين برساخت شد از پيامدهاي فرهنگی كمآبی و خ کسالی زايند رود
(سرمايهي اقتصادي)
مقولههاي پايه

كشاورز بيآب

كاهش قي ه زمي ها

كشاورزان

-0كاهش سرمايه اقتصاد و مالي

سرمايه اقتصاد

كشاورزان

درآمد

-2كاهش

-0تفيير در كاشه
محصوالت

 9عبارت

عدم توانايي كاشه محصوالت آبدار به دليل تش نالي-كاشه ب ر محصوالت تش با آب مصرفي كم

سازمان دهند

فراگير

اظهارات

 04عبارت

نبود آب برا آبيار مزارعس ير ص عود گرايش به فروش زمي ها كش اورز بهدليل تش نالي
-تفيير كاربر زمي ها كشاورز

مقولههاي

مقولههاي

تعداد

هدف
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مقولههاي پايه

مقولههاي

مقولههاي

تعداد

سازمان دهند

فراگير

اظهارات

محصوالت

-دريافه وام برا كش ه كردن محص والت و عدم توان

در شهر

به دليل كاهش گردشگر

بي رونقي و ركود در بازار

داليل فروش محصوالت به دالالن

قي هها ناچيز

عرضه محصوالت به دالالن با

زمي ها

چاها ع يق در

ن ودن آب و تعبيه

باال بودن هزينه كرايه

كشاورز

ت ايل به فروش زمي ها كشاورز و ميل به مهاجرت-رو آوردن به مشاغل كاذب و غير قانوني

-4افزايش هزينهها

-پايي بودن سطح درآمد كشاورزان

 7عبارت

كرايه كردن ساعتي آب برا كشه و آبيار محصوالت-باال بودن هزينه كرايه آب و تعبيه چاهها ع يق

-0-2كاهش درآمد شهروندان

-كاهش درآمد كشاورزان

-3كاهش سود كشاورزان

-كاهش سود منتج از فروش محصوالت به دالالن

سرمايه اقتصادي

-فروش محصوالت به دالالن

 6عبارت

شرايط اقتصاد نامناسب كشاورزان و عدم توانايينگهدار محصوالتشان

رود

-ديركرد دوله در پرداته هزينه محصوالت

 09عبارت

-كاهش حضور گردشگران به دليل كمآبي و تش نالي

مضامين برساخت شد از پيامدهاي اجتماعی كمآبی و خ کسالی زايند

پرداته اقناط

داليل كاهش كشه

كاهش ميزان درآمد و سود-باال بودن هزينهها بويشه هزينه آب مصرفي در كشاورز

-2كاهش ميزان كشه

-كاهش كشه محصوالت به دليل شرايط اقتصاد

هدف

بحث و نتيجهگيري:
در ي

دهه اتير تش نالي و بحران كمآبي و تش

شدن زايندهرود ،آسيبها فراواني

در اي حوضه آبخيز بزرگ پديد آورده اسه و باعث شده تا در هي اي سالها ،ساكنان اي
منطقه شاهد تش

شدن زندهرود ،شاهرگ حياتي اي پهنه جفرافيايي گنترده باشندپ عالوه

برساخت معنايی پيامدهاي اجتماعی و فرهنگی كم آبی و خ کسالی زايند رود 11 /

بر كاهش نزوالت جو  ،افزايش ج عيه شهر و تقاضا فزاينده برا مصرف آب شرب و
تقاضا رو به رشد صنايع سنگي منتقر در اي حوضه)ذوب آه و مهت ع فوالد مباركه(،
سوء مديريهها معنادار نيز در اي سالها بر يگانه منبع آبي اي حوضه بزرگ اع ال
شده اسه(اميني فنخود و ميرزايي)0393 ،پ پيامدها پديده م كور ،به تدريج تجثير
ناتوشايند به صورت بحران هبيعي و انناني بر كليه نرامها س ونتگاهي و اِكوسينت ي
گ اشته و متجسفانه رو به گنترش اسهپ بر اساس يافتهها به دسه آمده از مصاحبهها ،شرايط
ميانهي بروز پيامدها فرهنگي و اجت اعي كمآبي و تش نالي زايندهرود در چهار محور كلي
شامل حوزهها اجت اعي ،فرهنگي ،سياسي و اقتصاد و پيامدها منتج از اي شرايط ،مشت ل
بر نزول سطوح سرمايهها اجت اعي ،فرهنگي ،سياسي و اقتصاد شهروندان دستهبند شدندپ
در مدل مفهومي ش اره ( )0ارتباط بي ميانهيها و پيامدها با تجكيد بر پايدار شهر ترسيم
شده اسهپ بر اساس اي مدل كمآبي و تش نالي زايندهرود ه چون كليتي چند بعد به نرر
ميرسد؛ اي كليه هم دارا شرايط ميانهي ساتتار -كالن و هم دارا شرايط ميانهي ميانه
و ترد اسه ،به اي معنا كه بر اساس تهربه زينته شهروندان اصفهاني ،شرايط ميانهي
حوزهها اجت اعي ،فرهنگي ،سياسي و اقتصاد و پيامدها منتج از آنها شامل كاهش سطوح

سرمايهها اجت اعي ،فرهنگي ،سياسي و اقتصاد شهروندان اصفهاني ،بر بحران وضعيه كم-
آبي و تش نالي زايندهرود افزوده اسهپ با تش ي آب رودتانه زاينده رود ،ميزان اننهام
اجت اعي ،اعت اد اجت اعي و رعايه هنهارها اجت اعي نزد شهروندان در قالب سرمايهها
اجت اعي كاهش يافته و اي منجله بيانگر آن اسه كه زنده بودن ،تداوم و حيات زايندهرود در
حوزه اجت اعي نقش مه ي را در كيفيه رضايه و سب

زندگي شهروندان ايفا ميكند ،در

حوزه سياسي ،سرمايه سياسي شهروندان دستخوش تفيير شده و كاهش اعت اد سياسي و
مشاركه سياسي شهروندان از تجثيرات منفي آن اسهپ در حوزه اقتصاد و در قالب سرمايه
اقتصاد  ،كاهش سرمايه اقتصاد و مالي شهروندان و بويشه قشر كشاورزان ،كاهش درآمد و
سود كشاورزان و شهروندان و افزايش هزينهها بويشه هزينهها زمي دار را ميتوان برش ردپ
در حوزه فرهنگي نيز تفيير در عادتوارهها ،ابعاد عينيهيافته و تهنميافته سطوح سرمايه
فرهنگي و ه چني تفيير معنايي سرمايهها ن ادي شهروندان از تجثيرات منفي اي حوزه اسهپ
با توجه به يافتهها مطالعه حاضر ميتوان گفه كه تش نالي به وجود آورنده شب ها از
پيامدها اسه و تجثيرات آن بنيار فراتر از تش نالي فيزي ي تهربه شده اسه؛ اي پيچيدگي
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به دليل آن اسه كه آب از ج له ملزومات اساسي برا توليد كاالها و ارائه تدمات اسهپ
شعاع تجثيراقتصاد پديده تش نالي در مناهق روستايي س ه شرق اصفهان بيش از ساير
نقاط بوده اسه؛ چراكه ي ي از منابع اصلي تجمي

غ ا

تانوارها

روستايي ،روش

تودمصرفي توليدات زارعي ،باغي و دامي ميباشد (اميني فنخود و ميرزايي)0393 ،پ به
عالوه فعاليهها كشاورز در استان اصفهان مبنا ساير فعاليهها اقتصاد اسه و هيف
اثرات مربوط گنترده اسه و شامل كاهش سطح زيركشه محصوالت زراعي ،كاهش
حاصلخيز مراتع ،كاهش سطح آبها زيرزميني ،افزايش مرگ و مير دام و افزايش تنارات
وارد شده به حيات وحش و زينهگاه ماهيان ،كاهش سرمايه ،كاهش درآمد كشاورزان و
شاغالن ،كاهش تريد و فروش و معامالت ،رشد بي ار  ،كاهش درآمدها مالياتي ،افزايش
جرايم و اعالم دعو و مش الت حقوقي در زمينه تجتير در بازپرداته وامها بان ي،
اسهپ اي در حالي اسه كه شعاع تجثيرات اجت اعي ،فرهنگي و سياسي پديده تش نالي
نه تنها در جوامع روستايي و قشركشاورزان بل ه در فضا شهر و جامعه شهروندان اصفهاني
ن ايانتر اسه و به گونها بيانگر زوال فرهنگ و ت دن ديرينها اسه كه در صورت تداوم
شرايط بحراني پديد آمده ،به مرور زمان ،دام مدنيمه گرانبها و پرافتخار اصفهان را نيز تواهد
گرفهپ اي پيامدها شامل كاهش سالمه اجت اعي و رواني ،تفيير در سب

زندگي ،كاهش

مشاركه اجت اعي و سياسي ،كاهش اننهام اجت اعي ،كاهش اعت اد سياسي و اجت اعي،
كاهش كيفيه زندگي ،كاهش امنيه ع ومي ،افزايش درگير و رقابه بي مصرفكنندگان
آب و بيعدالتي ،افزايش مهاجرت و جابهجايي اسهپ
مقابله با پديده تش نالي در اي منطقه نياز به اقدامات اساسي دارد ،برا بهبود فرآيند
تص يمگير در رابطه با مقابله با آثار كوتاهمدت و بلندمدت تش نالي ،انهام اصالح ساتتار
تص يمگير امر ضرور اسهپ برتورد با پديده تش نالي به لحاظ گنتردگي دامنه
بحران تش نالي و رشد ج عيه و پيچيدگي منائل تاص اقتصاد  ،اجت اعي ،فرهنگي و
سياسي در اي منطقه به دليل ويشگيها منحصر به فرد ت دني ،تاريخي و فرهنگي شهر و
وابنتگي بخش كشاورز و حتي آثار و ميراث فرهنگي به منابع آبي ،به برنامهريز متفاوتي
ننبه به ساير مناهق نياز داردپ صالح و مختار راه ار مناسبي را پيشنهاد دادهاند كه ذكر اي
راه ارها در اي مطالعه مفيد و ضرور اسه؛ از ج له راه ارها كنترل پيامدها پديده
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تش نالي ،ميتوان به ايهاد و توسعه تش لها غيردولتي اشاره ن ودپ در ه ي ارتباط الزم
به ذكر اسه كه تص يمگير ها در كشور اغلب به هور مت ركز انهام ميگيرد بنابراي در هنگام
بروز وقايعي نرير تش نالي ،تص يمگيرندگان در منطقه بايد به تبعيه از نرام تص يمگير
مت ركز ،تابع تص ي ات و اعطا اعتبارات ويشه تش نالي از سو مراكز و نهادها تص يم-
گيرنده باشند ،كه اي امر ع دتاً موجب بروز نارسايي و تجتير درباره مقابله با اثرات و
پيامدها كوتاهمدت و بلندمدت تش نالي ميگرددپ بنابراي اصالح فرآيند ساتتار تص يم-
گير در اي گونه موارد و نيز رشد و توسعه نهادهايي نرير تش لها غيردولتي ،ميتواند
به بهبود اوضاع ك

كند صالح و مختار ()0386پ بنابراي بهرهگير از مشاركه مردم و

بهبود ه بنتگي اجت اعي از ج له راه ارها زيربنايي محنوب شده و به استفاده از روش-
ها ارزيابي مشاركه روستايي و شهر به منرور تبديل به فرآيند برنامهريز از نوع برنامه-
ريز و تص يمگير از پايي به باال تجكيد ميگرددپ ه چني به عنوان ي ي از راه ارها
اساسي ميتوان به انهام تحقيقات و مطالعات در زمينه پيشآگاهي ،كنترل و مقابله با پيامدها
تش نالي اشاره ن ود ،چراكه نتايج حاصل از اي گونه مطالعات ميتواند ض

ك

به

تص يمگير برنامهريزان و مديران دستگاهها ذ ربط ،در رابطه با بهبود واكنش در برابر
تش ناليها آينده ،شرايط مطلوبتر را برا كنترل و كاهش تنارات مربوط فراهم آوردپ
در نهايه ،بايد توجه داش ه كه ش هروندان اص فهاني و بويشه قش ر كش اورزان س ه شرق
اص فهان در حال تهربه كردن زين ه جهان بنيار پيچيدهتر ،دشوارتر هنتند كه ام ان تفهم
و درک ه ه ابعاد آن يا وجود ندارد يا به س ختي قابل دسترسي اسهپ از اي رو ،الزم به ذكر
اس ه كه مطالعه كنوني محدوديهها و دش وار ها متعدد برا مص احبه با ش هروندان
اص فهاني و قش ر كش اورز درباره تش نالي و كمآبي زاينده رود و ابعاد حناستر داشته
اس هپ بر ه ي اس اس ،ن يتوان ادعا كرد كه كل برس اتتهها معنايي ش هروندان م كور
درباره پديده تش نالي و كمآبي زايندهرود ،به هور كامل بازن ايي يا روايه شده اسه؛
با اي حال ،آنچه در بخش يافتهها ديده ش د ،بيانگر من ائلي اس ه كه حتي در ه ي حد نيز
بنيار نگرانكننده و هشداردهنده اسه.
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مدل شمار ي  :8الگوي نظري پديدارشناختی تجربهي پيامدهاي اجتماعی و فرهنگی كمآبی و خ کسالی
زايند رود از ديدگا شهروندان اصفهانی
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