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چکیده

 درصد و تأخیر در کشتهای7  درصد آب رودخانه به40  کاهش سهم کشاورزان از،تبدیل رودخانهی زایندهرود از یک رود دائمی به یک رود فصلی
 افزایش، چالشی که منجر به مهاجرت بسیاری از ساکنان. ساکنان عمدهی کشاورز و دامدار شهر ورزنه را با چالشی بزرگ روبهرو کرده است،پاییزه و بهاره
 برای کاهش خسارات ضروری، بنابراین ارائهی راهحلهایی برای مدیریت این بحران.شغلهای کاذب و پیدایش بزهکاریهای اجتماعی شده است
 پژوهش حاضر به بررسی وضعیت تناوب معیشت بهمنزلهی یافتن راهحلی برای افزایش توانایی جامعهی شکنندهی، در پی همین ضرورت.است
 متغیر11  معیار و4  پیمایشی است که به روش پرسشنامهای در قالب-  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیت آن توصیفی.این شهر میپردازد
 تحلیل استنباطی. است0/719  روش نمونهگیری تصادفی ساده و میزان پایایی بر اساس آلفای کرونباخ. نفر انجام شده است374 با حجم نمونهی
 نتایج نشان داد که میزان مشارکتپذیری ساکنان شهر ورزنه. انجام گردیدSPSS  تک نمونهای در محیط نرمافزارt پرسشنامه با استفاده از آزمون
) باال است که دلیل اصلی آن3/12( ) و تمایل به انتخاب شغلهای جایگزین2/45(  میزان آشنایی آنها با تناوب معیشت پایین،)3/31( مطلوب
 همچنین نتایج نشان داد که پیشهی قالیبافی در میان ساکنان.خشک شدن رودخانه و کاهش راندمان تولیدی محصوالت کشاورزی و دامی است
. گردشگری و سفرهبافی دارد، دامداری،مطلوبیت بیشتری نسبت به کشاورزی
 تاالب گاوخونی، رودخانهی زایندهرود، خشکیدگی، تناوب معیشت:واژههای کلیدی
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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

بررسی امکان تناوب معیشت برای کاهش اثرات ناشی از
خشکیدگی رودخانهی زایندهرود و تاالب گاوخونی

F

armers 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 autumn 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 fragility 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 questionnaires 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.
1 Phd student of combat desertification, Department of Natural Resources, Semnan University, Semnan, Iran; Email: sh.mehrabi2011@gmail.com
2 Assoc. Prof, Department of Natural Resources, Semnan University Semnan province, Semnan city, Sadi street, Department of Natural Resources
3 bachelor degree, combat desertification, Department of Natural Resources, Semnan University
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بررسی امکان تناوب معیشت برای کاهش اثرات ناشی از
خشکیدگی رودخانهی زایندهرود و تاالب گاوخونی

تغییرات آب و هوایی و بــهــرهبــرداری بیش از حد از مراتع و
اراضــی کشاورزی بهخصوص در مناطق خشک و به تبع آن عدم
تعادل بین عرضه و تقاضای مزیتها و خدمات اکوسیستمها،
موجب در معرض خطر قــرار گرفتن آنهــا ،معیشت و درآمــد مردم
محلی شده است .این فرایند در مناطق خشک همهی قارهها رخ
داده و دارای عواقب سوء اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی
برای اکوسیستمها و ساکنان مناطق خشک است .از این رو گفته
میشود که رشد جمعیت ،سیاستهای نادرست و برخی از ابعاد
جهانی شدن (صنعتی شــدن) سهم مهمی در تحمیل تنشهای
ناپایدار بر روی مناطق خشک دارنــد .گــزارش جهانی بیابانزایی
توسط کمیتهی ارزیابی ا کوسیستم هزاره 1میتواند به درک ماهیت
و اثــرات این رونــد کمک کند [ .]1این گــزارش نشان میدهد که
خشکسالی روند افزایشی دارد و بیابانزایی در  41%خشکیهای
جــهــان غــالــب اســت و خــان ـهی بیش از  2میلیارد نفر و معیشت
میلیونها مــردم فقیر را تهدید میکند .بر اســاس گــزارش فــوق ،با
استفاده از یک ســری رویکردهای مدیریتی میتوان تا حــدودی
شــدت ایــن فجایع را کاهش داد [ .]1بــرای حفظ الگوی مصرف
پایدار میتوان از مدیریت یکپارچهی اراضــی و یا تناوب معیشت
استفاده کــرد .مدیریت یکپارچهی اراض ــی ممکن اســت موجب
ایجاد برخی چالشها شود ،زیرا رقابت بر سر منابع محدود افزایش
مییابد و آستانهی پایداری بیابانزایی به خطر میافتد .از سوی
دیگر ،تنش و فشارها روی اراضی تخریب شده و در معرض خطر
را میتوان با ارائهی گزینهها و راهکارهای معیشت پایدار و جدید
برای جمعیتهای مناطق خشک کاهش داد .معیشتهای پایدار
شامل تولید انرژی خورشیدی [ ،]2ا کوتوریسم [ ،]2تکثیر و پرورش
آبزیان در آبهای شور ،ترغیب و ترویج افراد برای تنوع بخشیدن
به محصوالت دامی و مرتعی خود (استفاده از پشم دامها برای تولید
الیاف و نخ و به تبع آن ترویج صنایع دستی) و غیره است [.]4
تناوب معیشت همانطور که از نامش پیداست ،در مناطق خشک
دارای کمترین وابستگی به تولید اولیهی زمین است و در عین حال
میتواند موجب افزایش درآمد در واحد سرمایهگذاری منابع شده و
به اقتصاد محلی در مقایسه با معیشتهای سنتی وابسته به تولید
بیولوژیک تنوع بیشتری بخشد [.]5
یکی از خصوصیات برجستهی تناوب معیشت این است که
عملی بــودن آن مستلزم سرمایهگذاری و بهبود زیرساختهای
تجاری و آموزشی است که به نوبهی خود بستگی به اجرای صحیح
سیاستها و نظارت مؤثر دارد .همهی این موارد برای اجرای کارآمد
ایدهها و معیشتهای جدید و رسیدن به پــایــداری ا کولوژیک بر
اساس تولیدکنندگی مرتعی و غیره حیاتی هستند ،چنین مواردی در
بسیاری از کشورهای خشک جهان وجود ندارد [ .]6لذا نخستین
گام در رسیدن به توسعهی پایدار مناطق خشک ،تالش برای ایجاد
تغییرات اجتماعی ،سیاسی ،نظارتی ،توانمندسازی و ایجاد یک
محیط مطلوب برای پشتیبانی از تناوب معیشتهای نوین است.
این مورد راه را برای ظهور معیشتهای جایگزین در مناطق خشک
و نیمهخشک هموار خواهد کرد [.]8 ،7

تاریخچهی معیشت پــایــدار و جایگزین به ده ـهی  1980با
توسعهی یــک روش پژوهشی کــاربــردی  -اجتماعی مــوســوم به
ارزیابی مشارکتی روستایی ( 2)PRAتوسط روبرت چامبرز)1983( 3
برمیگردد .ایــن طــرح محبوبیت خاصی را در سطوح بینالمللی
توسط سازمانهای مردم نهاد کسب کرده است [ .]9امرار معاش
به معنی قابلیتها ،داراییها و فعالیتهای مورد نیاز برای زندگی
کردن تعریف میشود [ .]9یک امرار معاش زمانی پایدار است که
بتواند با شــوک و فشارهای تحمیلی کنار آمــده و دوب ــاره قــادر به
بازسازی قابلیتها و تواناییها باشد .مطالعات در زمینهی تناوب
امرار معاش پیشتر در جوامع معدنکاوی مطرح شده و در سالهای
اخیر به علوم محیطی نیز راه پیدا کرده است [ .]11 ،10امرار معاش
ً
پایدار و تناوب معیشت عموما به جای یکدیگر به کار میروند که
در هر دو هدف ،تنوع اقتصادی جوامع محلی بهمنظور کنار آمدن
با اغتشاشات است [ .]12مطالعات انجام گرفته در جوامع جنگلی
و مــعــدنکــاوی نشان داده اســت کــه عمدهترین مــوانــع بــر ســر راه
دستیابی به یک الگوی تناوب معیشت پایدار شامل عدم دسترسی
مناسب جوامع روستایی به بازار ،مواد خام ،منابع مالی و موارد دیگر
از قبیل نابرابری جنسیتی در دسترسی به منابع ،اشترا کگذاری
سود و پویایی گروهها است [ .]15،16 ،14 ،13معرفی تدریجی و
فرهنگسازی تناوب معیشت همراه با افزایش درآمد ناشی از اجرای
همزمان مدیریت اراضی مرتعی میتواند یک حلقهی بازخورد مثبت
ایجاد کند .وقتی که تناوب معیشت شروع به درآمدزایی میکند ،دو
نتیجه حاصل میشود .1 :جایگزینی تدریجی معیشتهای جدید
با معیشتهای سنتی و  .2سرمایهگذاری بخشی از درآمــد ایجاد
شده توسط تناوب معیشت در معیشتهای زمینبنیان ،طوری که
بتوان هر دو شیوه را تداوم بخشید (تصویر  .)1تداوم همزمان هر
دو شیوه میتواند به عنوان بافر و تضمین کننده در برابر نوسانات
اقلیمی و شوکهای اقتصادی عمل کرده و در نهایت پایداری و
ثبات را برای معیشت روستانشینان و عشایر در مناطق خشک کشور
و پایداری اکولوژیک ( ناشی از عدم تخریب) را برای اکوسیستم به
ارمغان آورد .از طرفی تنوع در راههای کسب درآمد بهویژه در جوامع
روستایی میتواند ت ــابآوری آنهــا را در زمــان وقــوع یک رخــداد
طبیعی تضمین کند و خسارتهای حاصله را به حداقل برساند
[ .]17تنوع در شیوههای کشاورزی و راههــای امــرار معاش ،تنوع
در محصوالت غذایی را به همراه دارد ،تنوع در محصوالت غذایی
در یک جامعه و دسترسی آسان به نوبهی خود امنیت غذایی آن
جامعه را تضمین میکند [.]18
از آنجا که شهر ورزنه در انتهای حوزهی زایندهرود قرار گرفته ،از
یک طرف وابستگی زیادی به آب رودخانه و تاالب برای به جریان
افتادن زندگی دارد و از طــرف دیگر قرارگیری در حاشیهی کویر
مرکزی با اقلیمی خشک و نیمهخشک محیط شهر را شکننده و
آسیبپذیر کرده است .از این رو ،توجه به تناوب معیشت بهمنظور
پایدار ماندن این محیط شکننده ضروری به نظر میرسد .بنابراین
هدف پژوهش حاضر ،بررسی جایگاه مقولهی تناوب معیشت در
میان ساکنان شهر ورزنه است.

دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاري اﻗﺘﺼﺎدي
و اﮐﻮﻟﻮژي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ
درآد زاﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﺎوب ﻣﻌﯿﺸﺖ

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ در ﮐﻤﺎل ﺣﻔﻆ آن
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ

اﺟﺮاي ﺗﻨﺎوب ﻣﻌﯿﺸﺖ

ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ راﻫﺒﺮد ﻫﺎي
ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻨﺎوب ﻣﻌﯿﺸﺖ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري روي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ،ﺗﺮوﯾﺞ و
آﻣﻮزش در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻓﻘﯿﺮ
تصویر  :1راهبرد پیشنهادی برای رسیدن به پایداری ا کولوژیکی و معیشتی در مناطق خشک از طریق معرفی و ترویج تناوب معیشت []8
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گردید .پایایی آن نیز با استفاده از روش
ارزیابی
محتوایی آن
ظاهری و
کارشناسان
بالغو بربا نظر
مساحتیشد
شهر دارای طراحی
کرده است.
فراهم
14000
رواییجمعیتی
مربع و
 2300کیلومتر
گیری ،روش تصادفی طبقهبندی شده است .بدین صورت که با
ورزنهنمونه
روش
گاوخونی (در/701
محاسبه شد
نفری است.آلفای
آخرین
شرق.)1شهر
کرونباختاالب
اکوسیستم
روشبهتحقیق
ارتفاع از
محالتزایندهرود
رودخانهی
یبهآبریز
نقطهی حوضه
صورت تصادفی توزیع گردید .در این تحقیق،
سطحپرسشنامهها
محله)،
است10(.
مختلف شهر
جمعیت
توجه
ماهیت و گردآوری
دستاز نظر
کاربردی و
هدف
افرازاز نظر
حاضر
طریق ترتیب
اولیهیاز آن به
سالیانه
دمای
دستبارش
میانگین
دریا  1477متر
آمده مورد
نتایج به
SPSS
پژوهشنرم
پرسشنامه ،با استفاده از
های
آوردنو داده
پس واز به
دادههــا ،توصیفی -پیمایشی است .قلمرو مکانی آن شهر ورزنه و
برابر با  80میلیمتر و  15درجهی سانتیگراد است .عمدهی فعالیت
مطالعه و بررسی قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون  tتک نمونهای استفاده شد .توزیع  tبه

جدول  :1معیار و متغیرهای مورد سنجش
ردیف

معیار

متغیرها

1
2
3
4

تمایل به مشارکت
تمایل افراد به انتخاب شغل جایگزین
میزان آشنایی با تناوب معیشت
معیشتهای جایگزین

کارگروهی ،حس مشارکتپذیری ،همکاری متقابل ،رابطهی همسایگی و تمایل به سرمایهی زمانی
حس تغییرپذیری ،میزان رضایتمندی و پذیرش خانوادگی
آ گاهی و اطالعرسانی
پتانسیلسنجی در فعالیتهای کشاورزی ،دامداری ،گردشگری ،قالیبافی و سفرهبافی

جدول  :2نتایج آزمون  tتک نمونهای برای تحلیل تمایل به مشارکت سا کنان شهر ورزنه
معیار

تمایل به مشارکت

تعداد جامعهی نمونه

میانگین

انحراف معیار

خطای میانگین

323
مقدار t
9/901

3/31
درجهی آزادی

1/358
سطح اطمینان
0/000

0/031

1925

کمترین
0/25

بیشترین
0/37

ارزش تی3 :
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جامعهی آماری مشتمل بر ساکنان این شهر است .بهمنظور انجام
پژوهش حاضر ،ابتدا با توجه به جامعهی آمــاری ( 14000نفر) با
استفاده از روش کوکران ،حجم نمونه ( )374محاسبه و سپس
یک پرسشنامه مشتمل بر چهار بخش اصلی و  19ســؤال بسته
(جدول  )1در قالب طیف لیکرت و دو سؤال باز طراحی شد و با نظر
کارشناسان روایی ظاهری و محتوایی آن ارزیابی گردید .پایایی آن
نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد ( .)0/719روش
نمونهگیری ،روش تصادفی طبقهبندی شده است .بدین صورت
کــه بــا تــوجــه بــه جمعیت مــحــات مختلف شــهــر ( 21مــحــلــه)،
پرسشنامهها به صورت تصادفی توزیع گردید .در این تحقیق،
پس از به دســت آوردن دادهه ــای اولیه از طریق پرسشنامه ،با
استفاده از نرمافراز  SPSSنتایج به دست آمده مورد مطالعه و بررسی
قرار گرفت و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون  tتک نمونهای
استفاده شد .توزیع  tبه درجهی آزادی بستگی دارد .هرچه درجهی
آزادی بیشتر شــود ،توزیع  tبه توزیع نرمال اســتــانــدارد نزدیکتر
میگردد .بر اساس قضیهی حد مرکزی ،توزیع آماره وقتی که حجم
نمونه بزرگ باشد ( ) n ≥30به تقریب نرمال است .بنابراین در این
حالت به جای محاسبهی آمارهی  tمقدار  zاز رابطهی  1محاسبه
میشود.
رابطهی :1

بررسی امکان تناوب معیشت برای کاهش اثرات ناشی از
خشکیدگی رودخانهی زایندهرود و تاالب گاوخونی

که در آن :میانگین جامعه و  µمیانگین نمونه است.
برای آزمون فرضیهها ،مقدار  zمحاسبه شده با  zجدول نرمال
استاندارد مقایسه میگردد ،اما اگر حجم نمونه کمتر از  30باشد،
آمــارهی  tتعیین میشود و برای تصمیمگیری در مورد رد یا قبول
فرضیهها ،ایــن آمــاره با مقدار جــدول  tاستیودنت که با درجـهی
آزادی  n-1و سطح احتمال معین به دست میآید ،مقایسه خواهد
شد [.]20

بحث و نتایج
بــرای مدیریت یکپارچهی منابع طبیعی ،تضمین موفقیت
طر حهای احیایی و اعمال یک برنامهی موفق تناوب معیشت،
مشارکت جوامع و تمایل آنهــا ضــرورت دارد .از آنجا که ساکنان

ً
شهر ورزنه عموما کشاورز و دامدار بودهاند ،خشکسالیهای پی در
پی و بحران مدیریتی در قالب خشک شدن رودخانهی زایندهرود
و تاالب گاوخونی ،قدرت اقتصادی و اجتماعی آنان را تحت تأثیر
قرار داده است .به طوری که پاشیده شدن پیکرهی شهر ،مهاجرت
جــوانــان ،فقر ،بیکاری ،کاهش سطح درآم ــد خــانــوارهــا ،کاهش
ثروت عمومی جامعه ،طوفانهای گرد و غبار تاالب گاوخونی ،رها
شدن زمینهای کشاورزی ،کاهش گردشگر ،افت سطح آبهای
زیرزمینی و تغییر اقلیم را نتیجهی این خشکیدگی میدانند .عالوه
بر آن بر اساس آمار گرفته شده از سازمان جهاد کشاورزی بخش
پایین رود در سالهای اخیر سطح آبهای زیرزمینی به میزان 15
 17متر افت کــرده و شــوری آب به طور میانگین  17تا  18میلیگرم در هزار است [ .]21در نتیج ه به وجود آمدن مشکالت فوق،
فعالیتهای کشاورزی و دامداری را که از پیشههای اصلی مردمان
ً
این شهر است شدیدا متأثر کرده است .از همین روست که تناوب
معیشت و توجه به آن در این شهر ضرورت مییابد .برای جایگزین
کردن معیشتهایی غیر از معیشتهای رایج در یک جامعه اطالع
از سرمایههای اجتماعی (مشارکت ،اعتماد ،میزان تمایل افــراد
و  )...موجود در آن جامعه میتواند راهگشای بسیاری از مسائل
باشد .محاسبهی میانگین کل نظرات ساکنان شهر ورزنه ()3/31
در مقایسه با ارزش  tمرتبط با تمایل به مشارکت بیانگر آن است
که ساکنان این شهر به مشارکت تمایل دارند که سطح معناداری
محاسبه شده ( )0/000نیز نشانگر توافق معنادار در بین نگرشهای
ساکنان است (جدول .)2
تغییر معیشتهای غالب در یک جامعهی آسیبدیده و یک
محیط شکننده ،در واقع تغییر الگوها و باورها است؛ و این تغییر
وابسته به ایمانی است که محصول شناخت اســت .شناخت نیز
میتواند ناشی از آ گاهی فردی یا اجتماعی باشد .آ گاهی و شناخت
میزان تمایل یا عــدم تمایل فــرد و جامعه را به مقولهی معینی
تحت تأثیر قــرار مـیدهــد .مـیــزان شناخت ساکنان شهر ورزن ــه از
تناوب معیشت با استفاده از  4گویهی میزان آشنایی با شغلهای
جایگزین ،میزان شناخت از معایب و مزایای تناوب معیشت ،میزان
اطالعرسانی مسئوالن و میزان مطرح شدن این موضوع در شهر
ارزیابی گردید .متوسط مطلوب برای  4گویه 3 ،است که میانگین

جدول  :3نتایج آزمون  tتک نمونهای برای تحلیل آشنایی با تناوب معیشت سا کنان شهر ورزنه
معیار

تعداد جامعه نمونه

میانگین

انحراف معیار

خطای میانگین

مقدار t

2/45
درجهی آزادی

-17/521

1276

1/126
سطح اطمینان
0/000

0/032
بیشترین
کمترین
-0/49
-0/61

323

آشنایی با تناوب معیشت

ارزش تی3 :
جدول  :4نتایج آزمون  tتک نمونهای برای تحلیل تمایل به شغل جایگزین سا کنان شهر ورزنه

تمایل به شغل جایگزین

تعداد جامعه نمونه

میانگین

انحراف معیار

خطای میانگین

323
مقدار t

3/12
درجهی آزادی

3/079

1595

1/504
سطح اطمینان
0/002

0/038
بیشترین
کمترین
0/19
0/04

ارزش تی3 :
جدول  :5نتایج آزمون  tتک نمونهای برای مشاغل مطلوب در شهر ورزنه از دید سا کنان شهر
نوع فعالیت

تعداد جامعهی نمونه

میانگین

انحراف معیار

مقدار t

درجهی آزادی

سطح اطمینان

کشاورزی
دامداری
گردشگری
قالیبافی
سفرهبافی

323
321
321
319
320

4/10
4/06
4/04
4/13
3/27

1/344
1/171
1/066
1/061
1/349

14/739
16/254
17/437
19/004
3/523

322
320
320
318
319

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

25

شمـاره دوازدهم
پاییز و زمستان

1396

دوفصلنامه
علمی وپژوهشی

بررسی امکان تناوب معیشت برای کاهش اثرات ناشی از
خشکیدگی رودخانهی زایندهرود و تاالب گاوخونی

محاسبه شــده ( )2/45میزان پایینتری را نشان میدهد .این
یافتهها بیانگر آن است که میزان آشنایی جامعهی ورزنه در رابطه
با تناوب معیشت و مزایا و معایب آن پایین است .سطح معناداری
محاسبه شده در ناحیهی آلفای  0/05بیانگر توافق معناداری در
بین نگرش ساکنان شهر ورزنه است (جدول .)3
میزان شناخت افراد ،کاهش سطح درآمد خانوارها در نتیجهی
راندمان پایین شغلهای فعلی ،سیاستگذاریها و خط مشیهای
ت از مهمترین دالی ــل تمایل یــک جامعه بــه شغلهای
حکوم 
جایگزین است [ .]22از آنجا که میزان آشنایی ساکنان شهر ورزنه
با تناوب معیشت مطلوب نبوده و تاکنون نیز برنامهای مدون در
زمینهی تناوب معیشت بــرای ایــن شهر نوشته نشده ،میتوان
دلیل اصلی میزان باالتر میانگین محاسبه شده ( )3/12از میانگین
مطلوب ( )3در رابطه با تمایل افراد به انتخاب شغل جایگزین را
در خشک شدن رودخانهی زایندهرود ،تاالب گاوخونی و راندمان
پایین مشاغل فعلی دانست (جدول  .)4خشک شدنی که از سال
 1379آغاز شد و سهم کشاورزان را از  40درصد به  7درصد کاهش
داد [ .]21تبدیل شدن رودخانهی زایــنــدهرود از یک رودخانهی
دائمی به یک رودخانهی فصلی باعث شد که آب مورد نیاز برای
کشت بهاره و پاییزه به دلیل دیر باز شدن و یا زود بسته شدن آب
تأمین نگردد و کشاورزان شهر ورزنه ورشکسته شوند .نکتهی حائز
اهمیت آن است که  31/9درصــد از ساکنان شهر ،تغییر شغل را
همراه با دلهره 42/3 ،درصد مورد تأیید خانواده و  65/4درصد
حمایت دولت را مؤثر میدانند.
تعیین شــغ ـلهــای جــایــگــزیــن مــنــاســب بـ ــرای هــر منطقهی
جغرافیایی کلیدیترین مرحلهی تناوب معیشت است .شغلهای
جایگزین باید متناسب با شرایط اکولوژیکی ،اجتماعی ،اقتصادی،

فرهنگی و مذهبی جوامع انسانی باشد و تناوب معیشت در مناطق
خشک باید کمترین وابستگی را به تولید اولیهی زمین داشته باشد
[ .]23از دیرباز شهر ورزنه به دلیل همجواری با تاالب گاوخونی،
رودخانهی زایندهرود و داشتن زمینهایی با خاک مرغوب ،انبار
غلهی حکومتها بوده است و به دلیل کشت گستردهی محصول
پنبه به شهر چادرهای سفید مشهور اســت .در سالهای اخیر در
صورت وجود آب ده هزار هکتار و در صورت نبود آب کافی ،اراضی زیر
کشت تا  3000هکتار کاهش پیدا کرده است [ .]19فعالیت دامداری
از دیگر مشاغل رایج مردمان این منطقه بوده به طوری که در سال
 80 ،1393تا  100هزار رأس دام سبک و  12000راس دام سنگین
سرشماری شده است .قالیبافی و سفرهبافی از مشاغل خانگی در
شهر ورزنــه است که در سالهای اخیر به دلیل رکــود اقتصادی و
کاهش اقبال عمومی سیر نزولی چشمگیری داشته است .در حال
حاضر  15کارگاه سفرهبافی در شهر فعال است .صنعت گردشگری
تاریخی و ا کوتوریسم نیز در سالهای اخیر با اقبال عمومی روبهرو
بوده که بر اساس آمار محلی در ده ماه اول سال  1393حدود 30000
نفر از کمپ گردشگری تپههای ماسهای دیدن کردهاند .بنابراین
سابقهی تاریخی و آمار حاکی از آن است که فعالیتهای کشاورزی،
دامــداری ،قالیبافی ،سفرهبافی و گردشگری معیشتهای اصلی
مردمان این شهر است .حال با توجه به شرایط موجود مسئلهی
اساسی آن اســت که کــدامیــک از ایــن مشاغل و یا مشاغل نوین
میتوانند جایگزین مناسبی برای کشاورزی و دامداری باشند؟ بر
اساس مستندات فوق و خروجی آزمون  ،tاقبال ساکنان به ترتیب
با قالیبافی ،کشاورزی ،دامــداری ،گردشگری و سفرهبافی است
(جدول  .)5همانطور که جدول  5نشان میدهد میانگین محاسبه
شده در تمام فعالیتها بیشتر از میانگین مطلوب ( )3است و سطح

معناداری ( )0/000حاکی از توافق معنادار در نظرات ساکنان است.
همچنین نتایج سؤاالت باز بیانگر آن است که ساکنان فعالیتهای
دیگر مانند کارخانجات صنعتی و تولیدی ،صنایع دستی ،حمل
و نقل جــادهای ،احــداث شهرک صنعتی ،پــرورش طیور ،گلخانه،
مشاغل خانگی ،کارگاههای زود بازده ،پرورش قارچ ،احداث بندر
خشک ،پرورش ماهی آب شور ،مزرعهی گیاهان دارویــی و تولید
انرژی خورشیدی و بادی را مطلوب میدانند.

نتیجهگیری
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بررسی امکان تناوب معیشت برای کاهش اثرات ناشی از
خشکیدگی رودخانهی زایندهرود و تاالب گاوخونی

معرفی و ترویج تناوب معیشت در مناطق خشک ،بهخصوص
برای جمعیتهای روستایی و شهری آسیبدیده میتواند ابزاری
کارآمد برای کاهش فقر باشد .رویکرد اتخاذ شدهی تناوب معیشت
در کشورهای دیگر جهان حاکی از آن است که این روشها میتوانند
در احیای اکوسیستمهای خشک و نیمهخشک تخریب شده از
جمله اکوسیستمهای ایران بسیار کارآمد باشند .با این حال ،اتخاذ
موفقیتآمیز آنها چالشهای جدیدی برای جوامع در پی دارد که
درخــور توجه اســت .از جمله مهمترین این چالشها میتوان به
مقاومت جوامع محلی برای ترک شغلی که سینهبهسینه به مدت
چندین نسل از نیاکان به آنها رسیده است و کشف رویکردهای
معیشتی جــدیــد اشـ ــاره ک ــرد .ب ــرای حــل ای ــن مــعــضــل ،آ گــاهــی از
میزان مشارکتپذیری جوامع محلی ،تمایل افــراد به شغلهای
جایگزین و میزان آشنایی آنها با مقولهی تناوب معیشت ضروری
اســت .بنابراین قبل از هر چیز بــرای رسیدن به پــایــداری در شهر
آسیبدیدهی ورزنه ارزیابی پارامترهای فوق اجتنابناپذیر است.
نتایج نشان داد که میزان مشارکتپذیری ساکنان ورزنه مطلوب
است ،بدین صورت که به کار گروهی اعتماد داشته و مشتاق به
صرف زمان و انــرژی برای آبادانی شهر خود هستند .از طرفی نیز
معتقدند که سازمانهای دولتی از مردم برای مشارکت در طر حهای
خود استفاده نمیکنند .نتایج همچنین نشان داد که اهالی این
شهر آشنایی چندانی با مقولهی تناوب معیشت ندارند .اما میزان
تمایلشان برای تغییر شغل خود باال است که دلیل اصلی آن خشک
شدن رودخانهی زایندهرود و کاهش راندمان تولیدی محصوالت
کــشــاورزی و دام ــی اس ــت .از دیــد ســاکــنــان شهر ورزن ــه قالیبافی
بیشترین میزان مطلوبیت را دارد و کشاورزی ،دامداری ،گردشگری
و سفرهبافی در مرتبههای بعدی قرار دارند .هرچند برخی تنگناهای
اقلیمی و محدودیتهای طبیعی ،سبب شــده تا تــوان رویــش در
سرزمینهای خشک از دیگر همتایان مرطوبتر آنها کمتر باشد،
با این وجود ،چنانچه قوانین حاکم بر این زیستبومها به خوبی
شناخته و درک شــود ،مـیتــوان بــا اعــمــال برنامهها و تمهیداتی
متناسب با ویژگیهای بومشناختی این مناطق ،هم پایداری حیات
و چشماندازهای طبیعی آن را تضمین کرد و هم بومنشینان ساکن
در این مناطق را از رفاهی درخور و متناسب با ارزشهای ناهمتای
سرزمینهای خشک بهرهمند ساخت.
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