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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 descriptive-

analytical 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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افت منابع بر  اقتصادی نواحی روستایی  -ساخت اجتماعیتأثیر فضاییِ 

های روستایی شهرستان  سکونتگاه: یمورد ۀمطالع) آب زیرزمینی

 (لردگان

 3فرامرز بریمانی ،2سیداسکندر صیدایی ،1پور جاوی علی تقی

 فهان، ایرانریزی، دانشگاه اصفهان، اص علوم جغرافیایی و برنامه ۀدانشجوی دکتری، دانشکد .1

 ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران علوم جغرافیایی و برنامه ۀدانشیار، دانشکد .2
 علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ۀاستاد، دانشکد .3

 (42/10/0931تاریخ پذیرش:  ؛01/10/0931)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 ،پیوند  ناسسسدینی بدا پاید ارا عوامدا انسدانی       ؛ زیراشود عنوان شاخص توسعه مطرح می  پیش به   زا   ترین عنصر حیات، بیش اساسی ،آب
یابی علل افت منابا آب زیرزمیندی   هاا روسیایی دارد. ه ف اصلی این پژوهش، تبیین و ریشه اقیصادا سکونیگاه ویژه کارکرد اعیماعی  به

اصلی این است که همزمدان بدا رشد  عمعیدت و      ۀیی شهرسیان لردسان است. مسئلاقیصادا نواحی روسیا  -با ساخت اعیماعی  در ارتباط
هداا   رویه و فشار بر منابا آب زیرزمینی، سیر صعودا یافیه است. داده بردارا بی ، بهره(براا رفا نیازهاا عواما روسیایی) افزایش تقاضا

در  (0932 تدا  0932)اا  چداه مشداه ه   21بلن مد ت    س آمدار پژوهش، به دو روش مطالعات اسنادا و مطالعات می انی سردآورا ش ، سپ
 GISافدزار   هاا آمار اسدینبایی و ندر    تحلیلی و به یارا روش  -توصیفی ۀتلفیق با مشاه ات کمی و مصاحبه با خبرسان موضوع، به شیو

هداا   بدرداران زراعدی، حفدر چداه     هدره ارضی، افزایش شمار ب اصالحات  ۀده  اعراا برنام هاا تحقیق نشان می و تحلیل ش . یافیه تجزیه 
رویه و افت سطح آب زیرزمیندی در قلمدرو پدژوهش، رابطده دارد.      بردارا بی با بهره ،تولی  ۀسطح زیرکشت آبی و تغییر شیو ۀعمیق، توسع

نیدز   شد ن قطعدات زراعدی و    ها و خرد همگا  با رش  سه برابرا عمعیت در فضاا زیسیی دشت که تحقیق مبین این حقیقت است ۀنییج
 است.کرده میر افت  -44تا مرز  ها آبخوان در ینیرزمیز آب منابا تراز ،هاا عمیق  چاه ۀان از حفر بی

 کلیدیواژگان 

 .نواحی روسیاییاقیصادا، لردسان،   -بردارا، ساخت اعیماعی بهرهزیرزمینی،   آب

                                                           

در دانشناا    8931منا   تیرکه به راهنمایی نویسنندۀ دو  و سنو  در    این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری نویسندۀ اول است  

 اصفهان به اتما  رسید  است.
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 مسئلهبیان 

سنادگی نسن،ید از    تننو  مانانی ،ند در عنین    ۀبه واسط نواحی روستاییاقتصادی   -اجتماعی ساخت

هنای اقتصنادی روسنتاها کنه خنود در فهن         های خاص برخوردار است. در شناخت جن،نه  پیچیدگی

بنرداری از   هایی نظینر حقنوم مالاینت و بهنر      ها نقش بنیادی داردد مقوله ساختار اجتماعی ساونتاا 

هنای   زمنین  ۀاننداز  ها و همچنین وسعت و عملارد نیروی انسانید انوا  فعالیت ۀمنابعد جایاا  و نحو

(. 801 :8918روستایی مورد توجه و تأکید است )سنعیدید    -زراعی و به طور کلی نظا  تولید زراعی

کشناورزی و   ۀهای روستایی م،تنی بر تولیند و اشنتلال در حنوز    نظر به ایناه کارکرد غالب ساونتاا 

ای از  هنای زراعنید نشنانه    یتانجا  فعال راستایاز منابع ،ب در مداو   ۀاستفاد دهای ،ن است زیربخش

تقاضنای  و ،ب کم،ود از این رود  .است ،ب در پیوند با منابع ها این ساونتاا  ارت،اط تنااتنگ کارکردِ

،ب را با چنالش اساسنی در ابعناد     ۀمسئلبرای ،بد کشاورزید صنعت و شرب های  روزافزون بخش

 . (861 :8931فضلی و صالحیاند  رو کرد  است )رحمانی محیطی روبه اقتصادید اجتماعی و زیست

ویژ  در ننواحی خشنک و    به دسو و کم،ود ،ن از سوی دیار یکافزون انسان به ،ب از  نیاز روز

خصنوص مننابع ،ب زیرزمیننی شند       برداری از منابع ،بد به باعث افزایش بهر  دخشک جهان نیمه

ون میننی در منناطقی چن   ،ب زیرز مننابع ناپایندار از   ۀاسنتفاد  (.8 :8913)صن،وحی و مجنردد   است 

که خطرات  استمصارف کشاورزی  برایرویه  برداری بی معلول بهر  و... پاکستان دخاورمیانهد هند

 :Turner et al., 2019) همنرا  خواهند داشنت     به نواحیچشمایری را برای اقتصاد کشاورزی این 

محیط و استانداردهای منابع ،ب زیرزمینی نقش حیاتی در حفظ و ناهداری اقتصادد چرا که  ؛(165

هنای زیرزمیننی توسنط     برداری از ،ب بهر در ایراند  (.Hector et al., 2011دارد )مناطق  اینزندگی 

و اسنت  داشنته  کارایی خوبی  سال ق،ل به 00ها تا  قنات بود  واکثر مرد   قدیمی ۀتد پیشچا  و قنا

ها افنت   ر اکثر دشتدریج سطح ایستابی دت به دگرفتند؛ امّا با ورود چا  و پمپ مورد استفاد  قرار می

(. بنر اسنا    520 :8938)علیزاد د استفاد  خارج شدند  ۀشک و از چرخها خ پیدا کرد و اکثر قنات

میلینارد   68برداشت ،ب از منابع زیرزمیننی کشنور بنالر بنر      دگزارش وزارت نیرود در حال حاضر

شنود )شنرکت مندیریت     می درصد ،ن در بخش کشاورزی مصرف 11که بیش از  استمترماعب 

هنای مصنرف    یای از دالیل اصلی تلییر در انانار  جمعیت  رشدشکد  بی (.8930منابع ،ب ایراند 
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وینژ    بنه  دافزایش سریع جمعیت ؛(50 :8911چیذرید  راد و )موسوید پزشای رود میشمار   به،ب 

های  ،بخصوص  به د،بمنابع یای از عوامل مؤثر بر مصرف  دهای پس از انقالب در ایران در سال

بنا  که است کوهستانی کشور  ۀشهرستان لردگان بخشی از پهند رابطهدر همین  بود  است.زیرزمینی 

کیلومترمربع در جنوب استان چهارمحال و بختیاری قنرار دارد )سنازمان مندیریت و     9986وسعت 

رش بلندمندت ،ن  میناناین بنا   داز نظنر اقلیمنی   و( 8930ریزی استان چهارمحال و بختیارید  برنامه

کنل   ادارۀ )اسنت  از میناناین کشنور   بیشنتر  مترد یعنی کمتر از میناناین جهنانی و    میلی 011حدود 

هنای   سناونتاا   اکثنر کارکرد اقتصادی  از این رود .(8936هواشناسی استان چهارمحال و بختیارید 

 . استهای وابسته به ،ن  روستایی این خطهد کشاورزی و فعالیت

های زیرزمینی شهرستان لردگناند   ،ب ۀاز کل تخلیش شرکت مدیریت منابع ،ب ایراند به استناد گزار

نامسناعد  وضنعیت  میلینون مترماعنب( بنه دلینل      3/993ماند  ) میلیون مترماعب مصرف و باقی 1/251

شنود. از کنل    ها از دسنتر  خنارج منی    توسط جریان چشمه عمالًهاد  زیاد با دشت ۀتوپوگرافی و فاصل

میلیننون مترماعننب در  6/89میلیننون مترماعننب در بخننش کشنناورزی و  8/295نیننزد مصننرف سننالیانه 

 دناسناکن و تنأمین معیشنت    روسنتاها پاینداری  . نظر به ایناه شود میهای شرب و صنعت استفاد   بخش

اقتصنادی و    تحنوالت اجتمناعی  رداری از منابع ،ب زیرزمینی داردد ب به استحصال و بهر  عمیقیوابستای 

را بنا  پنژوهش   ۀعرصن  ی روستاییها ساونتاا  د8930 تا 8950 ۀدور طیویژ   بهد اخیر ۀفناوری طی سد

پرسنش  د اینن  از همنین رو  .رو کرد  اسنت  برداری از منابع ،ب زیرزمینی روبه های جدی در بهر  چالش

چه نقشنی در   دفناوری گسترشبا  همرا د اقتصادی نواحی روستایی  -ساخت اجتماعی که شود مطرح می

 ؟داردلردگان های شهرستان  دشت در رویه و افت منابع ،ب زیرزمینی یبرداری ب بهر 

 پژوهش اهداف

 بنا تأکیند بنر سناخت    یابی علل افنت مننابع ،ب زیرزمیننی     ت،یین و ریشه هدف اصلی این پژوهش

هنای مناسنب اجتمناعید اقتصنادی و      رویاردها و برنامنه  ۀارائ دفرعی و هدف اقتصادی  -اجتماعی

 .های روستایی شهرستان لردگان است ساونتاا در  منابع ،ب زیرزمینیحفاظت از  برایمحیطی 
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 تجربی ۀپیشین
موضنو  جدیند و   اقتصادی نواحی روستایی بر افت منابع ،ب زیرزمینی   -ساخت اجتماعیبررسی تأثیر 

است. ابعاد اینن   گرفتهروستایی قرار  ۀریزی و توسع مورد توجه پژوهشاران برنامه کمترای است که  تاز 

زمیننی  زیرذخنایر ،ب   بررسنی کمنی و کیفنی    در رابطه بااغلب د های ایران و جهان پژوهشدر وضو  م

 :کرداشار   زیرتوان به تحقیقات پژوهشاران  عنوان نمونه می که بهاست مطرح شد  

شنرم  در بر منابع ،ب زیرزمیننی   ییوهوا تلییرات ،ب تأثیر( با بررسی 2083و همااران ) راکلِ

مننابع ،ب   ۀتلذین  ۀتلییرات فصلی در چرخن  دذوب برف در اوایل سال ۀساالن تحولند کانادا دریافت

بحرانی برای تأمین ،ب و اکوسیست  ایجاد وضعیت و با کاهش جریان پایهد کند  ایجاد میزیرزمینی 

( با استفاد  از مندل توبینتد پاینداری    2081(. لی و همااران )Larocque et al., 2019: 22شود ) می

هنای حفرشند  در ننواحی روسنتایی      وهوایی و تراک  چا  ،ب زیرزمینی متأثر از تلییرات ،بمنابع 

و  هنا  د تنراک  چنا   غیرخطی بین دمنای هنوا   ۀرابط که و به این نتیجه رسیدندکردند مطالعه را  چین

 ۀ( با مطالع2081س و همااران )ول (.Li et al., 2018: 354پایداری منابع ،ب زیرزمینی وجود دارد )

بینان داشنتند    دپایندار   ۀدر چنارچوب اهنداف توسنع   د انسنانی  ۀقش منابع ،ب زیرزمینی در توسنع ن

بنا   دکند و از سوی دیار انسانی را تقویت می ۀطرف توسع های زیرزمینید از یک برداری از ،ب بهر 

زیرزمینی جهان لطمه وارد شنود    ممان است به کمیت و کیفیت منابع ،ب دیبشرجوامع پیشرفت 

(Velis et al., 2017: 1007.) ِهای زیرزمینی  ها و جوامع متای بر ،ب ( احیای اکوسیست 2080د )اور

مقنررات و سناختارهای    اسنت ن،نود  و بینان داشنته    کنرد  شمالی راجستان هند بررسی  ۀرا در نیم

اقتصنادی(    -ن منابع )متأثر از ساخت اجتماعیمناسب برداشت ،ب همرا  با چاونای استفاد  از ای

 ,Everard) ن اکولوژیاید اجتماعی و اقتصادی جوامع متای بر این ذخایر را کاهش داد  اسنت توا

( به بررسی ،ثار کاهش منابع ،ب زیرزمینی بر سنازگاری و  2089(. فیشمن و همااران )125 :2015

 کنه  و بنه اینن نتیجنه رسنیدند    پرداختند مهاجرت کشاورزان در نواحی شهری و روستایی گجرات 

شود که تلیینرات اشنتلالد دگرگنونی     محیطی می ،ب زیرزمینی باعث مهاجرت زیستکاهش منابع 

،نندر    (.Fishman et al., 2013: 1،ورد ) دن،ال می  شدن کشاورزی را به الاوی مهاجرت و کوچک

 دریافنت در ایالت ویساانسین ،مریانا  پیرامون افت منابع ،ب زیرزمینی ( با انجا  پژوهشی 2000)
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زیرزمینی طی  شرب و کشاورزید س،ب افت منابع ،بمصرف  برایا  بزرگ پمپاژ ،ب در مقیکه 

های ،بی نیز ،ثار مخنرب اقتصنادید بهداشنتی و محیطنی بنه       رفتن سفر  شد  و پایینطوالنی  ۀدور

مدیریت و  ۀبا بررسی نحو (2000) کریشنا و هماارانراما (.Andres, 2000: 10همرا  داشته است )

ا و هن  شندن چنا    تد سطح ،ب زیرزمینید خشنک کاداپای هندد کاهش مم ۀمنابع ،بی در منطق ۀتوسع

کشاورزید صننعت  های  منابع ،ب زیرزمینی در زمینه ۀروی برداری بی بهر  ۀمسائل کیفی ،ب را نتیج

 (.Ramakrishna et al., 2000: 342) ددانن و تأمین ،ب دا  می

های نهادی بحنران در مندیریت    یانبررسی بن ضمن( 8936فرزانه و همااران )در منابع فارسید 

هننای  سننال تننالش در زمینننه 00بننا وجننود قریننب بننه  کردننندبیننان  دمنننابع ،ب زیرزمینننی ایننران

بلانه در   دمنابع ،ب زیرزمینی کشور حراسنت نشند   از تنها  نهگذاری و اجراد  گذارید قانون سیاست

 ۀجان،ن  از تشندید همنه   حااینت پژوهش این  ۀنتیج .تخریب ،ن نیز گا  برداشته شد  است راستای

زمنانی و   .(01 :8936فرزانه و همااراند ) دارد ی مورد مطالعهها گریزی در تمامی مؤلفه بستر قانون

( عوامل مؤثر بر افنت مننابع ،ب زیرزمیننی دشنت مهنران را بنا اسنتفاد  از مندل         8936همااران )

هنای   تمرکنز چنا    های مختلف دشنت بنه دلینل    و دریافتند بخش ندکریجینگ معمولی بررسی کرد

هننای زیرزمینننی و  ،ب ۀروینن بننی یبننردارید دچننار افننت شنند  و علننت اصننلی ،ند برداشننت  بهننر 

( بنا  8932و میرزایی ) فسخودی امینی(. 81 :8936های متوالی است )زمانی و همااراند  خشاسالی

 ۀمنطقن شدن منابع ،بی و خشاسالی بر   به ارزیابی پیامدهای ک  دتحلیلی - استفاد  از روش توصیفی

،بید متوجه  و ابراز داشتند وجو  اصلی تأثیرات بحران ک  ندروستایی برا،ن در شرم اصفهان پرداخت

های اقتصادی مرت،ط بنا بخنش کشناورزی و ابعناد محیطنی در       ها و فرصت ساختار اجتماعید بنیان

 (. 801 :8932امینی فسخودی و میرزایید ) استرابطه با مدیریت و کیفیت اراضی زراعی 

های هیدرولوژیک  تحلیلید شاخص  -( با استفاد  از روش توصیفی8930مرتضوی و همااران )

،ب از مننابع   ۀبرداشنت سناالن   ۀاضناف که و به این نتیجه رسیدند  کردند دشت رفسنجان را بررسی

رفنتن اراضنی مزروعنی و خرابنی      مصارف شرب و کشاورزید عامل اصنلی ازبنین   برایزیرزمینی 

بنه   (8912)پنور   محمندی و شمسنی   .(826 :8930ضنوی و هماناراند   )مرتمناطق مساونی است 

بینان  و  نند پرداخت هنای شنمال همندان    بر افت منابع ،ب زیرزمینی دشنت ها  اثر خشاسالیبررسی 
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میننید افنزایش   های ،ب زیرز سفر  ۀصورت غیرمستقی د از طریق کاهش تلذی  خشاسالی به داشتند

کشاورزید افزایش دماد ت،خیر و تعرم و تلییر ننو    مصارف برایهای عمیق  برداشت از طریق چا 

 بننابر  (.880 :8912پنورد   )محمندی و شمسنی   های جوی بر منابع ،ب زیرزمینی مؤثر اسنت  بارش

بر افت مننابع ،ب   نهادی مقررات و ط،یعیی ها نقش مؤلفهحول  تحقیقاتبیشترین  دتجربی ۀپیشین

سناخت   د مجمنو  متلیرهنا در چنارچوب   لنیان در اینن پنژوهش    ؛اسنت متمرکز بود   دزیرزمینی

 راهاارهنای پیشننهادی بنه    دبنر اسنا  ،ن  و و فناوری مورد مداقه قرار گرفته اقتصادی   -اجتماعی

 .شد  است ارائه ،ب زیرزمینیمنظور حفاظت از ذخایر  

 نظری ۀپیشین
 های روستایی اقتصادی سکونتگاه  -مفهوم ساخت اجتماعی

های روستایید مفهومی فراتر از مجمو  دو ننو  سناخت    اا اقتصادی ساونت  -اجتماعی اصطالح ساخت

پنذیری اجتمنا     تنهایی دارد؛ چرا که م،ین بافت درونید برپنایی و سنامان   اجتماعی و ساخت اقتصادی به

ط،نق  هنای روسنتایی    اقتصادی ساونتاا   -فضایی معین است. ساخت اجتماعی ۀروستایی در یک عرص

هنای مختلنف اجتمناعی بنا یاندیارد الانوی        رابطه و نس،ت گرو  ساز قشربندید های زمینه جن،هقاعد  

 (.20 :8911حاصلد  )سعیدی و حسینی شود ها و مانند ،ن را شامل می فعالیتد باورها و ارزش

 و مصرف منابع آب زیرزمینی اقتصادی  -تحوالت اجتماعی

پس از جننگ جهنانی    ویژ  به دجهاناقتصادی در   -ارترین تحوالت اجتماعیترین و تأثیرگذ یای از مه 

 ازجمله هندد ژاپند چیند بولیوید مصنر  داصالحات اراضی است که در بسیاری از کشورهای جهان دو د

د شامل یک سنری قنوانین اسنت    است،نچه در ایران معروف به اصالحات ارضی  اجرا در،مد.  به و ایران

دولت تصویب شند. ماهینت    ۀلوسی  به ددر ن،ودن مجلسو  8950قانونی در سال  ۀکه از طریق یک الیح

 ۀسنال  داری کالن به شال سننتی و تلیینردادن روابنط تولیندی بنود. نتنایج د        این قوانین برانداختن زمین

خنانوار دهقنان    8166620مراحل اول تا سو د در مجمو   ۀاصالحات اراضی م،ین این است که در نتیج

درصند از کنل خانوارهنای     09رقن   د صناحب زمنین شندند؛ اینن     اراضنی  خرید و واگذاری ۀبه واسط

انجنا    (.810-806 :8963زاد د  )لهسنائی  بنود صند خانوارهنای رعینت در اینران     در 10روستایی و تنها 

تنها موجب یاپارچای اراضی و کناهش تعنداد    اصالحات ارضی در بسیاری از کشورهای جهان سو  نه
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)طالنب و   ر تعداد قطعات اراضنی افنزود  های زراعی ناردیدد بلاه در مواردی نظیر ایراند ب قطعات زمین

ترین نظا  تولید کشناورزی در   بعد از اصالحات ارضید تولید مستقل دهقانی شایع (.995 :8911عن،رید 

کناری   تولید مستقل دهقانی و خردشدن اراضید مس،ب پیدایش سیست  تلم،نه  .شدروستایی ایران  ۀجامع

هنای   کاران در حفر تعداد زیادی چنا د مصنرف ،ب   تلم،هکاری و افزایش مهارت  تلم،ه ۀبا رواج شیو .شد

ساز ازدیناد   اصالحات اراضی زمینه دترتیب . بدین(815-830 :8963زاد د  )لهسائی زیرزمینی شدت گرفت

نظنر بنه اینانه در جلرافینای     . برداشت و مصرف منابع ،ب زیرزمینی در بخنش کشناورزی اینران شند    

داننان مفهنو     برخنی از جلرافنی   دک نو  ویژگی سناختاری دارد تولید ی ۀمارکسیستید هر شیو ساختاریِ

ینند تولیند تأکیند    اجرینان فر  برند که در ،ن بر دگرگونی ط،یعت در ساختارگرایی جلرافیایی را به کار می

تولید و محیط ط،یعی قطعی است؛ لنذا جلرافیندانان ماتنب     ۀشود. در این مفهو د پیوستای میان شیو می

-819 :8911)شناوئید  شنود  ضا باید در ارت،اط با ساختار اجتماعی جامعنه ت،ینین   ساختارگرا معتقدند ف

روسنتایی بنا افنت مننابع ،ب      نواحیاجتماعی   -میان ساخت اقتصادی ارت،اطِ،نچه پیرامون  مطابق (.863

 .شد  استارائه  8به شرح شال زیرزمینی بیان شدد مدل مفهومی 

 

 
 مفهومی پژوهش . مدل1شکل 

 افزایش جمعیت

رویه از منابع آب زیرزمینی برداری بی بهره  

ابع آب زیرزمینیافت من  
 تغییر شیوة تولید

برداران کشاورزی افزایش بهره  

سطح زیرکشت ۀتوسع  

عمیق های عمیق و نیمه حفر چاه  

 توسعۀ فناوری
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 پژوهش ةقلمرو و محدود
. دارداستان چهارمحال و بختیاری قرار  جنوبکیلومترمربع در  1/9986 با وسعتلردگان شهرستان 

کهایلوینه و  بنه اسنتان    جننوب د از بنروجند کینار و اردل   هنای  شهرسنتان از شمال بنه   خطهداین 

محندود   اسنتان خوزسنتان  بنه   ربغاز  و شهرستان بروجن وبه استان اصفهان  شرمد از بویراحمد

 (.2)شال شود  می

 
 . موقعیت سیاسی شهرستان لردگان2شکل 

 شند متر بر،ورد  میلی 1/011 حدود (8930 تا 8950) ساله 00 ۀمیاناین بارندگی شهرستان طی یک دور

هنا در زمسنتان    درصد( باران اسنت. بیشنترین بارنندگی    5/15درصد برف و مابقی ) 6/80که از این مقدارد 

تنرین و   بارد. ،ذرد دی و بهمنن پربناران   شهرستان می ۀدرصد( و کمترین مقدار ،ن در تابستان بر پیار 2/02)
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 بناران  هن  مطالعناتی در منحننی    ۀوسعت پهن های سال هستند و بیشترین ترین ما  باران خرداد تا شهریور ک 

از چننین   متنأثر  (.8936ختینارید  کل هواشناسی اسنتان چهارمحنال و ب   ادار متر قرار دارد ) میلی 600 تا 000

که برپایی و معیشنت  شال گرفته لردگان  شهرستان ۀمحدوددر روستای دارای سانه  985 اقلیمیدوضعیت 

 .(9)شال  ویژ  منابع ،ب زیرزمینی است به دهای محیطی اساساً متای بر توان ها ساونتاا این 

 

 
 انشهرستان لردگ های دشت و توزیع فضایی پراکنش. 3شکل 

 و ابزار تحقیقروش 

د هندف  ۀ. جامعن بنرد  بهر  منی  تحلیلی - توصیفی  از روشکاربردی استد  دبه لحاظ هدفکه این تحقیق 

مننابع ،ب زیرزمیننی دارنند و     ناگسسنتنی بنا   پیونند های روستایی شهرستان لردگان است کنه   ساونتاا 

 روشورد نیناز تحقینق بنه دو    عنات من  وابسته است. اطال ذخایراین و استحصال ها به وجود  پایداری ،ن

ای چهارمحنال   شرکت ،ب منطقنه نظر به ایناه . گرد،وری شد  است مطالعات اسنادیو مطالعات میدانی 

کنه   کنرد حفنر  را ای  چنا  مشناهد    50 حندود  دشهرسنتان لردگنان  هنای   ،بخوان ۀدر محدودو بختیاری 

 تنا  8965)ها  این چا  بلندمدت از ،مارذا لکنندد  د میمنابع ،ب زیرزمینی را رص ۀنوسانات ماهیانه و ساالن

هنای   سنایر داد   ؛شدگیری  های زیرزمینی بهر  ،بافت میزان و تراز ارزیابی سطح  رای بررسی وب( 8935

 

 
N 

 دشت خانمیرزا
لردگان -گیردشت   

جمالدشت   

فالرددشت   

Data: 2018 
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و متنر  فرکانسنه   سنه  GPSبه کمک د مشاهدات کمی و گان موضو با خ،ر انجا  مصاح،ه درنیز ضروری 

. شندند تجزیه و تحلیل  GISافزار  ی ،مار استن،اطی و نر ها با استفاد  از روش سپسو ،وری  جمع دلیزری

 رشند شنامل  )اقتصنادی    -هنای سناخت اجتمناعی    مؤلفنه پنژوهشد  اینن   های مورد بررسی در شاخص

نینز   وبنرداری   بهر میزان  گسترش فناورید د(یبرداران اراض بهر  تولید و ۀشیوجمعیتد سطح زیرکشتد 

 است.العاتی مط ۀدر عرصزیرزمینی   ،ب سطحافت مقادیر 

 ها تجزیه و تحلیل داده
 جمعیت رشد

نفنر و در   51352د 8950در سنال  دهد این قلمنرو   نشان میشهرستان لردگان  جمعیت بررسی ،مار

 نفر جمعیت روستایی داشته است 802631د 8930،خرین سرشماری عمومی نفو  و مسان سال 

م،ند    برابنرِ سنال   8/9د به بنیش از  (8930) مقصد جمعیت روستایی در سال به ع،ارتی .(8 )جدول

ننواحی روسنتایی    اقتصادی -اجتماعی بر ساخت  تا چند دههکه ،ثار و پیامدهای ،ن ( رسید 8950)

هنای افنزایش    پژوهشد بنه سیاسنت   ۀعلل افزایش جمعیت در عرص .(5 )شالاست حائز اهمیت 

د دسترسنی بنه ،ب و   روسنتایی  ۀموالیدد یاجانشینی و اساان عشایرد فرهنگد ،داب و سننن جامعن  

 است.مربوط خاک حاصلخیزد استحصال منابع ،ب زیرزمینی و رونق کشت و زر  

)واحد نفر( 1331 تا 1331 ۀ. رشد جمعیت روستایی شهرستان لردگان طی دور1جدول   

 آماری ۀدور
 نام بخش

5431 5411 5431 5431 5431 5431 5431 

 60080 60619 60153 60101 05982 91210 21031 مرکزی
 98882 21306 23029 91950 28011 89136 80051 خانمیرزا
 21333 23256 21232 21930 28128 85221 80131 فالرد
 86006 86056 81292 - - - - منج

 88018 85151 89006 - - - - رودشت

 کل
 802631 800223 851902 826032 31288 66233 51352 جمعیت
 50861 95138 23000 28163 86339 82986 3190 خانوار

 92/0 93/0 02/8 61/2 3/9 01/9 نرخ رشد

 8930 تا 8950من،ع: مرکز ،مار ایراند 
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 (نفر)واحد  1331 تا 1331 ۀطی دورلردگان جمعیت روستایی شهرستان . 3شکل 

 اقتصادی ساخت اجتماعی
 الگوی فعالیت

 ندشند  زمنین د بسیاری از رعایا و دهقانان صاحب ،ب و قلمرو پژوهش در با شرو  اصالحات ارضی

ت،دیل مراتع و مرغزارها به با ن اراضی افزایش یافت. پس از انقالب اسالمی و او به یا،ار  شمار مالا

نفنر د   های هفت به مرد  فاقد زمین در قالب هیئت این اراضیاراضی زراعی توسط دولت و واگذاری 

نفنر در سنال    8000و از حندود   ه اسنت اورزی از نظر کمی بیش از پیش افزایش یافتبرداران کش بهر 

 (.0و شال  2رسید  است )جدول  8936نفر در سال  81062به رق   8958

 درصد(واحد نفر و برداران کشاورزی قبل و پس از اصالحات اراضی ) تعداد بهره. 2جدول 

 آماری ۀدور

 شاخص

 پس از اصالحات اراضی قبل از اصالحات ارضی

 5433 5434 5431 5433 5435تا5411

 81062 81202 86100 82636 8000 برداران تعداد بهر 

 1/35 9/0 نس،ت به درصد

 8939و مرکز ،مار ایراند  8936من،ع: سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیارید 
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 از اصالحات ارضی )واحد نفر(برداران کشاورزی قبل و پس  بهره تعداد. 1شکل 

 برداری نظام بهره

بنرداری خنانوادگی    ایلنی و بهنر    ای برداری طایفه تولید رایج در قلمرو پژوهشد م،تنی بر بهر  ۀشیو

اقتصناد دهقنانی و    عنناوین متفناوت دیانر تحنت     ۀبرداری خانوادگید دو شیو است. در قالب بهر 

منا   به مفهو  ساختارگرایی جلرافیایی نااهی گذرااست.  جرایی بر اقتصاد بازار نیز داری م،تن مزرعه

چنرا کنه در قلمنرو     کنند؛  یند تولید میانی ط،یعت در فرتولید و دگرگو ۀرا متوجه ارت،اط میان شیو

پنذیری   ،سیب دعواملدیار  ۀبه محیط ط،یعی وابسته است و به واسط شدت بهتولید  ۀپژوهشد شیو

 بخشد. ط،یعت را شدت می

 کشتسطح زیر

،مد  از سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری حاکی از ،ن است  دست ،خرین ،مار به

د 8936هاتار بود  امنا در سنال    50681د 8910در سال مطالعاتی  ۀمحدودکه کل اراضی دی  و ،بی 

(. تا ق،ل از سنال  6و شال  9هاتار رسید  است )جدول  68103به حدود  ددرصدی 90با افزایش 

و واگنذاری   8958اصالحات اراضنی در سنال    ۀکشتد اجرای برنامد علت افزایش سطح زیر8901

گینری نظنا  تولیند     شدن قطعات زراعنید شنال  خرد دو رعایا بود که به دن،ال ،ن اراضی به دهقانان



 343 ...نواحی روستایی بر افت منابع آب زیرزمینی اقتصادی   -تأثیر فضاییِ ساخت اجتماعی

د همزمنان بنا   8901یافت؛ پنس از سنال    رواجبرداری از منابع ،ب زیرزمینی  دهقانی مستقل و بهر 

ع جمعیت و واگذاری مراتع و مرغزارها به افراد فاقند زمنیند شنمار و وسنعت قطعنات      رشد سری

 های گذشته افزایش یافت. زراعی نس،ت به دور 

 )واحد هکتار( 1331تا1383 ۀکشت شهرستان لردگان طی دور. سطح زیر3جدول 

 آماری ۀدور

 شاخص
5431 5433 5431 5431 5433 

 21265 21521 95000 23100 25211 کشت ،بی

 99550 99590 96880 91200 28990 کشت دی 

 68103 68101 10860 61000 50681 جمع

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

 
 . سطح زیرکشت اراضی آبی )واحد هکتار(1شکل 

 مالکیت اراضی

پایندار و  )کناری   اجنار   شنامل هرستان لردگنان  های روستایی ش مالایت در ساونتاا  ۀاشاال عمد

تنرین   قندیمی  قس  اخینرد  است که برداری گروهی یا مشا  بهر حق نسق زراعید حقابه و د (موقت
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وینژ  بعند از انقنالب    بنه  د. این نو  مالاینت شود از زمین برشمرد  میبرداری  مالایت و بهر  شال

تنا   گینرد  قنوت منی  راضی ملی از سوی دولت و واگذاری انفر   های هفت تشایل هیئت با داسالمی

 .سازدافراد فاقد زمین را مالک 

 وسعت اراضی

ن ننواحی شنرقی   اسناکن  ؛شهرستان لردگنان متفناوت اسنت    مختلفوسعت اراضی زراعی در نقاط 

ن نواحی غربی )دشنت  اساکنو  تر بزرگقطعات  و فالرد( مالک گیر -جمالهای خانمیرزاد  )دشت

د مالک قطعنات  توپوگرافینامساعد وضعیت محدودیت اراضی و به علت لردگاند منج و سردشت( 

. گینرد  مواقع تحت تأثیر عامل ارث قنرار منی   برخیبودن قطعات  دلیل کوچکتری هستند.  کوچک

هنای روسنتایی    هاتارد تیپ غالب مالایت در سناونتاا   0 تا 8د اراضی کشاورزی 5 جدول مطابق

 .استشهرستان 

 رزی شهرستان لردگان )درصد(. وسعت اراضی کشاو3جدول 

 نوع اراضی             

 وسعت
 جمع اراضی زراعی و باغات باغ و قلمستان زراعی

 6/5 2/82 5/9 هاتار 8کمتر از 

 1/90 91 1/23 هاتار 0 تا 8

 9/20 6/89 5/28 هاتار 80 تا 0

 8/81 1/82 83 هاتار 20 تا 80

 3/85 1/3 1/80 هاتار 00 تا 20

 5/88 1/85 1/80 هاتار و بیشتر 00

 800 800 800 جمع کل

 8939: مرکز ،مار ایراند من،ع

 های پژوهش یافته
 زیرزمینی آب منابع

سنط شنرکت مندیریت مننابع ،ب اینراند      وهنای ،برینز ت    شند  از حوضنه   ستناد مرزبندی انجنا  به ا

هننایی از  هننای مطالعنناتی جننوانمردی )خننانمیرزا(د لردگنناند مالخلیفننه )فننالرد( و بخننش  محنندود 
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تقسنیمات   ۀمحندود در صنیدون  بارزد چشمه سلیماند دوراهاند سمیر  و  های مطالعاتی د  محدود 

بنرای مصنارف شنرب و زراعنت     مین ،ب أترین من،ع ت مه  .اند شهرستان لردگان واقع شد سیاسی 

هنا جرینان دارد ینا بنه      های زیرزمینی است که یا به صورت ط،یعی از طریق چشنمه  ،بشهرستاند 

 شنود  عمیق استحصنال منی   های عمیق و نیمه و حفر چا  ها اتی از طریق احداث قنصورت مصنوع

های خنانمیرزاد فنالرد و مرکنزی کنه سنطح اراضنی وسنیع بنود  و          بخش ۀدر محدود .(1)شال 

 های زیرزمینی است. پروری رایج استد بیشترین تایه روی ،ب  های زراعید باغی و دام فعالیت

 
آب زیرزمینی در شهرستان لردگان نابعمتوزیع فضایی . 7شکل   

لقنه چنا    ح 8928عمیق و  حلقه چا  نیمه 861رشته قناتد  50دهنه چشمهد  913در قلمرو پژوهشد 

 235د 8960 سنال  تنا  8958 سنال  د از8958حلقه تا سال  02شود؛ به لحاظ زمانید  برداری می عمیق بهر 

 6/011هنا برابنر بنا     ،ن ۀسناالن  ۀتخلین  که دحفر شچا  حلقه  8859د 8935تا سال  8960سال  حلقه و از

 3/993مانند  )  میلیون مترماعب مصرف و بناقی  1/251این مقدار از  (.0میلیون مترماعب است )جدول 
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 8/295شود. از کل مصرف سنالیانه نینزد    ها از دستر  خارج می میلیون مترماعب( توسط جریان چشمه

های شرب و صننعت اسنتفاد     ماعب در بخشمیلیون متر 6/89میلیون مترماعب در بخش کشاورزی و 

تولید به سوی محصوالت زراعی  ۀگسترش سطح زیر کشت محصوالت ،بی همرا  با تلییر شیو. شود می

هنای عمینق و    میلیون مترماعنب ،ب از چنا    5/896 متوسططور   ساالنه به شد باعث،بخوا  و سود،ور 

هنا بنه منظنور     یلیون مترماعب دیار از چشنمه م 1/30و حدود  ها میلیون مترماعب از قنات1عمیقد  نیمه

 (.8930برداری شود )شرکت مدیریت منابع ،ب ایراند  ،بیاری این اراضید استحصال و بهر 

 میلیون مترمکعب(واحد شهرستان لردگان )در منابع آب زیرزمینی  ۀساالن ۀتخلی. 1جدول 

 جمع چاه عمیق عمیق چاه نیمه قنات چشمه آبریز ۀحوض ردیف

 90/881 11/61 11/21 22/5 01/81 انمردیجو 8

 30/839 18/80 08/8 50/8 61/810 مالخلیفه 2

 11/829 10/20 15/0 95/8 35/30 لردگان 9

 28/821 60/0 0 0 68/821 د  بارز 5

 08/8 60/0 20/0 09/0 89/0 سلیمان ۀچشم 0

 0 0 0 0 0 صیدون 6

 0 0 0 0 0 سمیر  1

 22/22 0 0 08/0 28/22 دوراهان 1

 6/011 6/808 1/95 1 8/555 جمع کل

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

،ب زیرزمیننی از  های شهرستان لردگاند بیشترین مصنرف   ها و ،بخوان با توجه به وسعت دشت

میرزا( دی و خنان های جنوانمر  گیرد که در این میاند دشت خانمیرزا )دهستان طریق چا  صورت می

د در دشنت  2/16های جمال و لردگناند حندود    خانمیرزاد در دشت ۀجلا. پس از دنخست دار ۀرت،

صننعت و   میلیون مترماعب ،ب برای مصنارف شنربد   1/1و در دیار نقاط شهرستان  6/01فالرد 

هنای   ،ب در بخنش کشناورزی بنرای دشنت     ۀمتوسنط مصنرف سنالیان   . شود کشاورزی استفاد  می

هنای مصنرفی و    درصد از کنل ،ب  2/38و  2/35د 1/36و فالرد به ترتیب اعداد  خانمیرزاد لردگان

هنای   درصد است؛ لذا بخش کشاورزی بیشترین مصرف ،ب 0/35شهرستان رقمی معادل کل برای 

 است. از ،نِ خود کرد ها  در میان دیار بخشزیرزمینی را 
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 گیری نتیجه
؛   اسنت رسنید  8950سنال   برابنرِ  8/9یش از بنه بن   د8930در سنال   لردگان جمعیت روستایی شهرستان

هاتنار در   50681بنه   8950هاتنار در سنال    90000سطح زیرکشت اراضی نیز از رق  حندود  همزمان 

بنرداران زراعنی از عندد     متعاق،اً شنمار بهنر    ؛است رسید  8936هاتار در سال  68103ه و ب 8910سال 

 ۀافنزایش یافنت. بنا اجنرای برنامن      8936ر سنال  نفنر د  81062به رقن    8950نفر در سال  8000حدود 

شندن اراضنید    اصالحات ارضید ت،دیل و واگذاری مراتع توسط دولت به افنراد فاقند زمنین و منوروثی    

هاتنارد بنه نسن،ت     80ن قطعنات زینر   امالان  شنمار ها به حدی کوچک و خرد شند کنه    مالایت ۀانداز

بنه  د منذکور اقتصنادی    -های اجتماعی مؤلفه ونیدگرگبا  مقارنفزونی یافت.  شدت بهمالاان سابقد  بزرگ

استحصنال مننابع ،ب    عمینق و  هنای عمینق و نیمنه    د حفر چا برداری از این اراضی و بهر  ،بیاری منظور

هنای   در سرتاسنر دشنت  هنای ننوین    گینری از فنناوری   با بهنر   دبه این سو 60 ۀبه ویژ  از ده دزیرزمینی

های عمینق و   از این رود حفر چا قرار گرفت. کشاورز هقانان ن و دازارع ۀمورد استق،ال گستردشهرستان 

کنه   و رواج محصوالت زراعی ،بخنوا  همچنون بنرنج و لوبینا     گسترش سطح زیرکشت ،بی عمیقد نیمه

های اجراینی دولنت در اینن     تاسیسنیز اصالحات ارضی و  ۀاجرای برنام افزایش جمعیتدخود معلول 

بنر   بنالر  ۀاسنتفاد ؛ شند  نواحی روستاییدر ،ب زیرزمینی  منابعاز  رویه بیبرداری  س،ب بهر حوز  استد 

. به دن،ال چننین  حقیقت استاین  گویایخود د کشاورزی مصارف برای،ب زیرزمینی  ذخایردرصد  35

،ب زیرزمیننی در دشنت   منابع  ترازبرداری از ذخایر ،ب زیرزمینید  بهر متعاق،اً تولید و  ۀتلییراتی در شیو

مترد در دشنت   -95/89سال ،مارید  85مترد در دشت جمال طی  -00/22سال ،مارید  90خانمیرزا طی 

 کنرد  متنر افنت    -61/6 دسال ،ماری 25در دشت فالرد طی  متر و -19/28 سال ،مارید 21لردگان طی 

متنر(   -0/81بنا تنراز منفنی )    بررسی ۀدر طول دورهای شهرستان لردگان  ،بخوان ۀدر مجمو د کلی. است

هنا و   در دشنت متنر سنطح ،ب زیرزمیننی     سنانتی  62حندود   دسنالیانه بنه طنور متوسنط     و  شد مواجه 

نتنایج اینن تحقینق بنا نتنایج       .(80و  3د 1و شال  6)جدول  است کرد افت شهرستان این های  ،بخوان

(د زمنانی و  2000(د ،ندر  )2089(د فیشمن و همااران )2080) داورِ(د 2081تحقیقات لی و همااران )

لنیان   ؛( مطابقنت دارد 8912پور ) ( و محمدی و شمسی8930(د مرتضوی و همااران )8936همااران )

اقتصادی و گسترش فناوری به عنوان عوامنل    -های ساخت اجتماعی بر نقش مؤلفه متاید نتایج پژوهش
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( و امیننی فسنخودی و میرزاینی    2083و هماناران )  راکلِمؤثر بر افت منابع ،ب زیرزمینید با تحقیقات 

 -افنت مننابع ،ب زیرزمیننی عنالو  بنر تأثیرپنذیری از سناخت اجتمناعی        ندارد؛ زینرا   ی( تشابه8932)

چنون  هم ط،یعنی های نویند ممان است تحت تأثیر عوامنل   فناوری ۀاقتصادی نواحی روستایی و توسع 

 نیز قرار گیرد.ی ایتاتونهای  فعالیت ها و تلییر اقلی د خشاسالی

 های آبرفتی نی در آبخوانآب زیرزمی مقادیر افت سطح. 1جدول 

 افت ساالنه افت هیدروگراف ایستگاه سنجش آماری ۀدور مساحت آبخوان نام دشت

 -0/19 -00/22 86 8935 تا 8965 81/890 خانمیرزا

 -2/30 -95/89 5 8935 تا 8918 8/58 جمال

 -6/11 -19/28 88 8935 تا 8961 22/61 لردگان

 -1/21 -61/6 3 8935 تا 8910 02/93 فالرد

 -1/68 -02/81 50 8935 تا 8965 0/211 معج

 متر( ها: کیلومترمربعد سالد حلقهد متر و سانتی )واحدها به ترتیب ستون من،ع: محاس،ات ناارندگان

      
)واحد  1333 تا 1313آماری  ۀطی دور آبرفتی خانمیرزا آبخواندر افت آب زیرزمینی  هم های منحنیتوزیع فضایی . 8شکل 

 افزاری نویسندگان ج نرممتر(، منبع: نتای
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 تا 1317 آماری ۀطی دور لردگان -های آبرفتی جمال افت آب زیرزمینی در آبخوان های هم . توزیع فضایی منحنی3شکل 

 افزاری نویسندگان نتایج نرممنبع:  (،واحد متر) 1333

 
)واحد  1333 تا 1373 آماری ۀورطی د آبرفتی فالرد  افت آب زیرزمینی در آبخوان های هم . توزیع فضایی منحنی13شکل 

 افزاری نویسندگان نتایج نرممنبع:  (،متر
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 هاپیشنهاد

 شود: زیر مطرح می یها شنهادیپنتایج مستخرج از تحقیقد ها و  یافتهعنایت به 

روستایی شهرستان لردگان برای رفع نیازهای خودد وابستای شدیدی به  ۀ. نظر به ایناه جامع8

 طنرح جنامع  »ی از این ذخنایر در چنارچوب   بردار ی داردد هرگونه بهر ط،یعت و منابع ،ب زیرزمین

 تعریف شود. «بخشی منابع ،ب زیرزمینی کشور و تعادل احیا

عنوان متنولی صنیانت از مننابع ،ب زیرزمیننید از اعطنای هرگوننه مجنوز حفنرد           . دولت به2

هنای   وینژ  دشنت   بنه  دفیمن النیبپذیر و دارای  های ،سیب در دشتها  چا شانی  جایی یا کف هجاب

 .کندخودداری  )خانمیرزا(بحرانی  ۀو ممنوع)جمال و لردگان( ممنوعه 

بنا  ) کشناورزی   مصرف ،ب در بخش ۀحون دبرداران و توان اقتصادی بهر ظرفیت  متناسب با .9

های خانمیرزاد لردگان و  ویژ  در دشت  به) شرببخش در نیز و  (،بخوا  تأکید بر کاشت گیاهان ک 

 سازی شود. هدفمند فرهنگبه صورت  (مالج

 مخنازن برای به،نود وضنعیت   داری  ،بخیزداری و ،بخوان مصنوعید  ۀهای تلذی اجرای پروژ  .5

 ۀسرلوحد دارندتراز منفی به طور مستمر که های خانمیرزاد جمال و لردگان  دشتدر ،ب زیرزمینی 

 .گیرد قرار مرد  و دولت بلندمدتهای  برنامه

پنذیری مننابع ،ب زیرزمیننی و     به منظور کاهش ،سیب دهای شهرستان لردگان دشت ۀدر کلی .0

محصنوالت   ننوبتی  خاموشی اج،اری در طول سال همرا  بنا کشنت  تقویت توان اکولوژیای منابعد 

 و مرد  قرار گیرد.های دولت  عالیت،بخوا  در ر   ف دی  و ک 
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 منابع 
 شهرکرد.،مار و اطالعات هواشناسید (. 8936) اریکل هواشناسی استان چهارمحال و بختی ادار 

رود  شدن زاینند   خشک،بی و  (. پیامدهای بحران ک 8932امینی فسخودید ع،ا  و میرزایید مهرنوش )

 -محلی )روستاییمجلۀ توسعۀ در مناطق روستایی )مطالعه موردی: جلاه برا،ن در شرم اصفهان(د 
 .801-810(د 2)0د شهری(

هنای انسنانی و    گسنترش سناونتاا   رابطنۀ  (. بررسنی  8931و صنالحیاند سنعید )   فضلید ع،دالرضنا  رحمانی

 .861-832(د 8)80د ،مایش سرزمینمجلۀ رودد  ،بریز زایند حوضۀ ناپایداری منابع ،ب کشاورزی در 

(. عوامل منؤثر بنر افنت ،ب    8936زمانید طاهر ؛ کریمید حاجی؛ توکلید محسن و علیمرادید صادم )

 .81-21(د 2)2د هیدروژئولوژیمجلۀ د استان ایال د زیرزمینی دشت مهران

عملانرد سنازمان جهناد کشناورزی و     (. 8910سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحنال و بختیناری )  

 د شهرکرد.ادارات تابعه

 د شهرکرد.کشاورزی استان،مارنامۀ (. 8916سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری )

 د شهرکرد.کشاورزی استان،مارنامۀ (. 8930استان چهارمحال و بختیاری )سازمان جهاد کشاورزی 

 د شهرکرد.کشاورزی استان ۀ،مارنام(. 8930سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری )

 د شهرکرد.کشاورزی استان،مارنامۀ (. 8936سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری )

،ماری اسنتان )سنرزمین و   سالنامۀ (. 8930ریزی استان چهارمحال و بختیاری ) هسازمان مدیریت و برنام

 د شهرکرد.،ب و هوا(

 د تهران: سمت.م،انی جلرافیای روستایی(. 8918سعیدید ع،ا  )

د بنیناد  یابی و استقرار روستاهای جدیند  ماانشالودۀ (. 8911حاصلد صدیقه ) سعیدید ع،ا  و حسینی

 شهیدی.ان: تهرمسان انقالب اسالمید 

 د تهران.خالصه وضعیت منابع و مصارف ،ب زیرزمینی(. 8930شرکت مدیریت منابع ،ب ایران )

د های جلرافیایی های محیطی و ماتب جلرافیاد فلسفهفلسفۀ های نو در  اندیشه(. 8911شاوئید حسین )

 جلد دو د تهران: گیتاشناسی.

حوضۀ بازی در مدیریت منابع ،ب زیرزمینی نظریۀ (. کاربرد 8913ص،وحید محمود و مجردد عصمت )

 .8-82(د 8)25د کشاورزیتوسعۀ اقتصاد و فصلنامۀ ،بریز اترکد 
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جامعنۀ  شناسنی روسنتایی؛ ابعناد تلیینر و توسنعه در       جامعنه (. 8911طالبد مهدی و عن،رید موسنی ) 
 د تهران: انتشارات دانشاا  تهران.روستایی ایران

 د مشهد: دانشاا  اما  رضا.لوژی کاربردیاصول هیدرو(. 8938) علیزاد د امین

های نهادی بحنران در   (. بنیان8936،بادید محمدحسین ) فرزانهد محمدرضا؛ باقرید علی و رمضانی قوا 

 .01-35(د 65)81د اقتصادیمجلۀ پژوهشنامۀ مدیریت منابع ،ب زیرزمینی ایراند 

 د شیراز: نوید شیراز.ایران تحوالت اجتماعی در روستاهای(. 8963زاد د ع،دالعلی ) لهسائی

هنای اخینر در افنت مننابع ،ب      سنالی  (. تأثیر خشنک 8912اک،ر ) پورد علی محمدید حسینمراد و شمسی

 .880-890(د 2)90د جلرافیایی  های پژوهشفصلنامۀ های شمال همداند  زیرزمینی دشت 

توسنعۀ  ننابع ،ب و  (. مندیریت م 8930مرتضوید سیدمصطفی؛ سلیمانید کری  و غفاری موفقد فرشته )

 .826-898(د 2)22د سال ،ب و فاضالبمجلۀ د (موردی: دشت رفسنجان)مطالعۀ پایدار 

 د تهران.های کشور )شهرستان بروجن( ،بادیشناسنامۀ (. 8950مرکز ،مار ایران )

 د تهران.های کشور )شهرستان بروجن( ،بادیشناسنامۀ (. 8900مرکز ،مار ایران )

 د تهران.های کشور )شهرستان لردگان( ،بادیشناسنامۀ . (8960مرکز ،مار ایران )

 د تهران.های کشور )شهرستان لردگان( ،بادیشناسنامۀ (. 8910مرکز ،مار ایران )

 د تهران.سرشماری عمومی نفو  و مسان )شهرستان لردگان((. 8910مرکز ،مار ایران )

 د تهران.ن لردگان(سرشماری عمومی نفو  و مسان )شهرستا(. 8930مرکز ،مار ایران )

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

 د تهران.سرشماری عمومی نفو  و مسان )شهرستان لردگان((. 8930مرکز ،مار ایران )

هنای اجتمناعی بنا     مشخصنه  ۀرابطن  (.8911)محمند   دغالمرضا و چیذری دراد پزشای ؛موسوید فاطمه

علو  تنرویج و ،منوزش کشناورزی     ۀفصلنامبه مدیریت پایدار منابع ،بد  نس،تران بردا نارش بهر 
 .59-02(د 2)5د ایران
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