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 تاثیر کاهش سطح آب های زیرزمینی بر مهاجرت های روستایی
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  چکیده:

جتمقايی در  ادارد. مهاجرت یك نوع تطبيق  و سقازگاری    فرهنگ و شرایط اقتصادی و...ارتباط ای پيچيده است که با زمان،مهاجرت پدیده
شود و در سطح محلی، ملی یمعيت ناشی مهای جپاسخ به نيازهای اقتصادی، اجتمايی و دگرگونی های فرهنگی است که از جریان دگرگونی

گيری مهاجرت را نيز بایقد  دهد، يلت شکلآید. همان گونه که پيامدهای مهاجرت، مبدأ و مقصد را تحت تأثير قرار میالمللی پدید میو یا بين
فراد را به حرکت و اهمدیگر،  تقابل باهم در مبدأ و هم در مقصد جستجو کرد. يوامل دافعه در مبدأ و يوامل جاذبه در مقصد در یك ارتباط م

هقای   وتشوند. زیقرا تفقا  ها و تحقيقات مختلف راجع به سنجش يلل مهاجرت، اغلب به نتایج متفاوت منجر میدارند. بررسیمهاجرت وا می
بقا بحقران کقم آبقی      این که کشوره به از این رو با توج. شودز دستيابی به نتایج یکسان میطبيعی، اقتصادی، فرهنگی و ... مانع ا جغرافيایی،

یقر  زان يامل کاهش سقطح آبهقای   لطمه به  اقتصاد، باال رفتن نرخ بيکاری و ... را در بردارد می تو مواجه شده و این جریان پيامدهایی چون
شقود.  سقی مقی  برر هاجرتهای زیرزمينی بر شدت متاثير کاهش آبدر این تحقي  آن بر روند مهاجرت را مورد بررسی قرار داد.  زمينی و آثار

  تقایی اسقت.   5گيری در این تحقي  مقيقاس ليکقرت   مقياس قابل اندازه. کاربردی است وپژوهشی توصيفی ازنوع همبستگی  پژوهش حاضر
جهقت   .شقد اسقتفاده   برای آزمقون فرضقيات   آموسبرای پاسخ به سئواالت تحقي  پس از ساخت یك مدل معادالت ساختاری ، از نرم افزار 

ه دشق فاده های روستایی از آزمون  تی و تحليل واریانس یك طرفه نيز اسقت بر مهاجرتهای زیرزمينی ير کاهش سطح آبرزیابی تاثسنجش ا
  گذارد.ر ميزان مهاجرت تاثير میبهای زیرزمينی نتایج حاکی از آن است که کاهش سطح آب .است

 آب مجازیآب های زیرزمينی، مهاجرت، روستا، خشکسالی،   واژگان کلیدی:

                                                           
د بر مهاجرت های صادی با تاکيیرزمينی بر يوامل اجتمايی و اقتزکاهش سطح آب های تاثير  "، با ينوان مرتضی نادی فرنامه کارشناسی ارشد ی پایانبر مبنا این مقاله

 نگاشته شده است. "سيد مسعود پور صفویدکتر " به راهنمایی " )نمونه موردی: شهرستان قزوین( روستایی
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 مقدمه: -1

زمينی بقوده و  ه به آب زیرپس از یخچالها منابع آب زیرزمينی دومين منبع آب شيرین موجود در جهان است. حدود یك سوم جمعيت جهان وابست

 یبرداشقت بق   مچنقين هافزایش جمعيت، توسعه صنعت، توسعه کشاورزی و  .درصد منابع آب زیرزمينی به مصرف کشاورزی می رسد ٧٠بيش از 

طح آب آبخوان سکاهش شدید  رویه از آب های زیر زمينی در بسياری از نقاط جهان بايث افزایش برداشت از آبهای زیرزمينی و در نتيجه سبب

ود را نمایقان  ت شقدیدتری خق  ها شده است. کشور ایران هم از این قايده مستثنا نيست حتی با توجه به خشکسالی های اخير این بحران به صور

ت سقطح آب زیرزمينقی   متوسط افاست و  ميليارد متر مکعب بوده ٨٠٠تا  ٧5٠کسری حجم مخزن آب زیرزمينی جهان ساالنه بين  ت.ساخته اس

بخوان های آبرفتی ایران تا هشقت  سطح آب زیرزمينی در برخی از آ 2٠٠1سانتيمتر در سال بوده و بر پایه اخبار منتشر شده در سال  2٠در ایران 

 13٧9-٨٠ی ت در سقال آبق  بر مبنای بيالن منابع آب کشور که توسط شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران تهيه شده اس متر افت کرده است.

خازن آب زیرزمينی ميليارد متر مکعب بوده که حدود یك درصد کسری حجم م ٠٠9/٧کسری حجم مخازن آب زیرزمينی در سطح کشور معادل 

ین مسير از ابزارها های مختلف است و در ااز مسائل مورد يالقه پژوهشگران بررسی مهاجرت از زاویه امروزه یکی جهان بوده و جای تامل دارد.

در این ميقان مهقاجرت داخلقی     که حليل قرار دادتتوان این يلوم را مورد تجزیه و کنند. اما به هر شکلی میهای بسيار متنوع استفاده میو روش

وسقتا بقه   ر 2٧٠ن قزوین بر اساس اخبار منتشر شده توسط مسئولين شهری در استا ختصاص داده است.سهم چشمگيری از مطالعات را به خود ا

هدف ز این رو است نيامد. دع فوق به دليل بحران آب خالی از سکنه شده که البته پس از پيگيری های انجام شده هيچ منبعی جهت اثبات موضو

ای اهش سقطح آب هق  جرت روسقتائيان بقا کق   اشاورزی و شناخت و بررسی رابطه بقين مهق  ، تعيين ميزان بازدهی زمين های کوهش حاضر ژپاز 

زوین تا چقه  ی شهرستان قزیرزمينی شهرستان قزوین می باشد که با توجه به اهداف فوق سوال هایی نظير اینکه کاهش سطح آب های زیرزمين

وستائيان دارد؟ ان مهاجرتی رذاشته است و همچنين چه اثری بر جریزمين های کشاورزی و ميزان يایدی کشاورزان تاثير گحد بر ميزان بازدهی 

ده و بايقث  شق بر این اساس به نظر می رسد کاهش سطح آب های زیرزمينی شهرستان قزوین موجب کاهش بقازدهی زمقين هقای کشقاورزی     

 مهاجرت روستائيان گردیده است.

 

 ضرورت تحقیق: -2

هقا و پوشقش گيقاهی    شود. یکی از طری  نابود کردن جنگلکاهش منابع آب طبيعی می دهد که انسان از دو راه بايثمی تحقيقات نشان
اندازه آب همراه با آلقوده کقردن منقابع آبقی کقه      ز طری  برداشت بیو دیگر ا آیندهای زیر زمينی به شمار میزمين که از ذخيره سازان آب

هقای مسقئول اسقت کقه در     سقازمان  از این رو این وظيفقه دولقت و   اشد.اشته بتواند در هر دو مورد اثر تشدید کننده دافزایش جمعيت می
های کوتاه و بلند مدت خود به حفاظت آب و بهره برداری صحيح از آن توجه داشته و تصميمات خود را بر این مبنا اتخاذ کنند. ریزیبرنامه

ها و پوشش گياهی و ها، تخریب جنگلفزایش آلودگیت، اهای آینده، با توجه به افزایش جمعيلصورت تشدید بحران آب در سادر غير این
 .مينه الزم استگيری در این زهمين جهت محدودیت و سختاجتناب ناپذیر خواهد بود به خشکسالی

 

 روش تحقیق: -3

اده بدون پژوهش حاضرپژوهشی توصيفی ازنوع همبستگی قلمداد می شود. در این قبيل تحقيقات متغيرها دستکاری نشده و آنچه که رخ د
دست کاری توصيف، تحليل و بررسی می شوند. در ضمن این تحقي  با توجه  به هدفی که دنبال می کنقد از نقوع کقاربردی اسقت، زیقرا      
هدف آن ارائه  و توضيح  دقي  نتایج  حاصله به طور  روشن و گویا  با ذکر  بيان يلت  است.  هدف بکارگيری  نتایج  تحقيق  در محقيط    

است  و به يبارت  دیگر  بررسی  و پژوهش  در مقياس  کوچك و سپس  تعميم آن در سطح  کل اجتماع  برای  استفاده  از  واقعی زندگی
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یافته های  تحقي   در جهت دستيابی به یك توسعه پایدار می باشد. همچنين  این تحقيق   از نقوع ميقدانی اسقت. در روش  ميقدانی بقا       

به دیدگاههای موجود درباره ی پدیده های مشخص، چگونگی  تأثير گذاری  آن در جامعقه  بقر اسقاس    استفاده  از نظر سنجی  و مراجعه 
گيری در این زمان ، مکان و حرکات مورد بررسی قرارمی گيرد و برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه استفاده خواهدشد. مقياس قابل اندازه

به سئواالت تحقي  پس از ساخت یك مقدل معقادالت سقاختاری ، از نقرم افقزار       تایی است. درضمن برای پاسخ 5تحقي  مقياس ليکرت 
 .برای آزمون فرضيات استفاده می شود آموس

 

 روش گرد آوری مطالب: -4

 مراجعه به کتب، نشریات، اسناد ومدارک وتحقيقات انجام شده -1-4

 بهره گيری از روش تنظيم وتوزیع پرسشنامه -2-4

 

 پیشینه تحقیق: -5

 : پیشینه تحقیق1جدول 

 نتیجه تحقیق عنوان و سال تحقیق نام محققین و مرکز تحقیق ردیف

  –امينی فسخودی و ميرزایی  1

 هری(ش-توسعه محلی )روستائی

 

خشك شدن زاینده پيامدهای بحران کم آبی و
ه مطالعه موردی: جلگ)رود در مناط  روستایی 
 (1393براآن در شرق اصفهان(. )

 ی موردستایثيرات بحران کم آبی در جامعه رویافته ها نشان ميدهد وجوه اصلی تأ
خش ببط با دی مرتساختار اجتمايی، بنيانها و فرصتهای اقتصا مطالعه به ترتيب متوجه 

 ديباشکشاورزی و ابعاد محيطی در رابطه با مدیریت و کيفيت اراضی زرايی م

  –محمدی یگانه و حکيمدوست  2

  همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی

اقتصادی خشکسالی و تاثير آن بر  اثرات
ناپایداری روستا در استان زنجان )مطالعه 

 (13٨٨()موردی: دهستان قره پشتلو

نی ای زماياسهبر تأثيرات اقتصادی خشکسالی بر تغيير کاربری اراضی روستایی در مق
 .ستشده ا أکيدچندساله و در نتيجه کاهش ميزان درآمد و فرصتهای شغلی روستایيان ت

 –نی ک 3

 Canberra : Drought Policy 

Review, Dept. of Agriculture, 

 Fisheries and Forestry– 
 Australia 

Assessment of social impacts of 

drought.(2008) 
وانی، رسمی و جپژوهش درباره تأثيرات اجتمايی خشکسالی، مواردی مانند تنش این در 

ش فزایای، کاهش کيفيت زندگی افراد، اضطراب و افسردگی، درگيریهای خانوادگ
 مهاجرت و افزایش فقر يمومی بيان شده است
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 مفاهیم و مبانی نظری تحقیق: -6
 آب زیرزمینی: -1-6

 الیقه  بافقت  در موجود فرج و خلل در در زمين یافته نفوذ آب.شود می گفته زمين زیرسطح در موجود آب به که است اصطالحی زیرزمينی آب

 هایی جداره با ایه اسفنج چنين طبيعی بصورت مختلف مناط  در اغلب .شود ذخيره می کنند، می يمل اسفنج نندهما که خاک مختلف های

 ذخيره برای را ا ظرفيتیت شوند می بايث و درآورده کاسه یك شکل به را آنها که اند شده محصور نفوذ، غيرقابل های یا سنگ خاک جنس از

دارنقد کقه    یها انواع مختلفآبخوانگویند.  می آبخوان یا آب زیرزمينی ی سفره اسفنجی، بزرگ بسيار های کاسه این به که آورند بوجود سازی

 .یآزاد، تحت فشار، معل  و کارست از :يبارتند

 آب مجازی: -2-6
 آنها از نميتوا آب قيممست مصارف ينوان به ميشودکه انسان فعاليتهای سایر و شو و شست پز، و پخت نوشيدن، صرف آب زیادی حجم ساالنه

 زیقاد،  حجقم  يليقرغم  آب رمقدا این.ميشود خدمات ارائه و صنعتی کشاورزی، محصوالت توليد صرف آب، از بيشتری بسيار احجام اما کرد، یاد

 چشم تبيين و مصرف ليد،تو در بسزایی نقش اما گيرد، نمی قرار نظر مد بودن نامحسوس دليل به کنندگان مصرف از یك هيچ سوی از معموال

 به خدمات ارائه و توليد هچرخ در آب پنهان و مستقيم غير مصارف به جدید نگرشی مجازی آب مفهوم واقع در.دارد دسترس در آب منابع دازان

 مقدار توليد برای نياز مورد آب کل جمع مجازی، آب ساده بيان به. شد مطرح آلن توسط 1993 سال در بار نخستين مفهوم این.است بشر نسل

 صقنعتی  دانشقگاه  پایقدار  توسعه تردف الکترونيك گاهنامه .)ميباشد توليد راندمان و یزمان مکانی، اقليمی، شرایط به توجه با ، حصولم از معينی

 ميزان آب مجازی تخمينی برخی از کاالهای مصرفی نشان داده شده است. (2)در جدول  (اميرکبير

 

 [1]یمیزان آب مجازی تخمینی برخی از کاالهای مصرف: 2جدول 

 ميزان آب مجازی کاال 

 ليتر 13٠٠هر کيلو گندم 1
 ليتر ٧٠٠٠کيلو هر برنج 2
 ليتر 25٠کيلو هر هندوانه 3
 ليتر 25٠کيلو هر خربزه 4
 ليتر 2٠٠کيلو هر شير 5
 ليتر 135يدد هر تخم مرغ 6
 ليتر 16٠٠٠کيلو هر گوشت قرمز ٧
 ليتر 45٠٠کيلو هر گوشت مرغ ٨
 ليتر 125وکيل هر سيب زمينی 9
 ليتر 5٠٠کيلو هر مرکبات 1٠
 ليتر 25٠٠٠کيلو هر چای 11
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 مهاجرت: -3-6

فردیناند  ( ٧1:  1354یگران ، دمهاجرت شکلی از تحرک جغرافيایی یا مکانی جمعيت است که بين دو واحد جغرافيایی انجام می گيرد. ) امانی و 

رتباطات سنتی نويی حرکت ا وبه جامعه شهری که پيامدهای بسيار متنويی داشته  فرایند شهرنشينی گذر از اجتماع روستایی تونيس مهاجرت را

هميقت  ا ا بسيار بقا فکاريمومی راو تبدیل آن به ارتباطات نو و مدرن در زندگی افراد دانسته است. وی در این تحول نقش وسایل ارتباط جمعی و 

 ایقن . گيقرد  می  انجام ياییجغراف واحد  دو بين که است  يتجمع  مکانی یا  یجغرافيای تحرک از  شکلی  مهاجرتدیگر  تعریف در دانسته است.

 . مهقاجرت بيانجامقد  جدید متاقا محل یا مقصد به وی مهاجرت از و یا محل اقامت قبل مبدا از فرد  معمولی اقامت محل تغيير  به  باید تحرک

بقود  ن معيقت شقهرها،  جمورد توجه است. افزایش سریع  ،ی جهان سومبه خصوص در کشورها یکی از پدیده های مهم جمعيتی است که امروزه،

ی يلقت یقاب  »سقت.  افقر و کمبقود بهداشقت گریبقانگير اکثرکشقورهای جهقان سقوم        امکانات شهری متناسب، ایجاد محله های حاشيه نشينی،

این پدیقده   زاهر یك جزیی  های انجام شده، نجاميده است و بررسیاتاکنون به یك نظریه جامع و مانع در این خصوص ني مهاجرتهای بی رویه،

الن بقه بررسقی   کق ز کقه در سقطح   در برخی نظریه های کل گرا ني را مورد بررسی قرار داده و کمتر توانسته است اصلی کلی را به اثبات برساند.

مقی طلبقد.    احب نظقران را صو کوشش  تالش از اینرو، بررسی این پدیده، پرداخته اند به يلت ضعف تبيين، نتيجه مطلوب به دست نيامده است.

بقرای   توجه کننقد،  بخصوص بر متفکران کشورهای جهان سوم که بشدت از يوارض مهاجرت رنج می برند فرض است که به این مسایل بيشتر

ر از دیقدگاه جامعقه   کثن و یا حقدا از تفکر خویش بهره بگيرند و از به کار بردن تفکرات غربی که با توجه به مسائل اجتمايی خود آنا حل مسائل،

 دقيين کنست تا تبآن ار به شهرها يمدتاً بن ستایيات رومهاجرص خصودر  . تحقيقاتپرهيز کنند خویش به مسائل جهان سوم حاصل شده است،

ر وبه طدی قتصااغيری و دقتصاامل اگرچه يو؟ اچيستتاجرقققمهای برن نای آتصميمگيردر مل مؤثر ايو؟ و میکنندت مهاجرن ستایياا روکه چر

مل انسبی يو ره طوبت، مهاجرای بری یند تصميمگيرافردر ید دبیتر، مؤثرندی شهرققق ستا ت رومهاجر یاقققههزقققنگيد ااقققیجدر اگ قققهماهن

ه قققکد قققهندیقققکيل مقققتش راقشرها اد و فرده از اطيفی گستر هقققک اچر؛ تقققسوت ااقققامالً متفقققکن اگوقققمناط  گونص و از شخاار در اثيرگذأت

ار در دققق موضويی پای انبه ينو، هاننسااجابجایی مکانی ت و مهاجر (.6٨: 13٨٠،ند)طاهرخانیت دارمهاجرای رققق بوت اققق متفایی ققق ههقققمينز

ة پدید بالق قن در ها با مکانانسا هقق بطرایایی پو.ستاشته ف دامعطود به خوان را هشگروتوجه پژ، جتمايیو انسانی م ايلو ناگوقگونی اقتههقشر

ت مهاجرص خصوبت با چالش مهاجری بنحوی مع بشراهمه جووز، مری انيادر د تاجرقققققگی مهدترقققققبه يلت گسست. اشته ار داقرت مهاجر

ل قققليده قققبده، وقققجمعيت ب لتحوو صلی تغيير ايامل ر چهااز یکی ت مهاجر(.  64:13٨4ر، پودجه هستند)سجااستا به شهرها مواز رو ناقققناجو

 ،انینج)زکند د یجااجمعيت  رساختااد و تعددر ز قق نيت دقق مه اقق کوتو ریع قق سری ثا، آطوالنیت و مدات درازبر تغييروه ند يالامیتود تخوقماهي

ها تین مهاجراماهيت ع و وليکن ند دارد؛ جووعهقق توسل اقحی در هاروقکشدر هم و توسعه یافته ی هارکشودر هم ت مهاجره پدید  (.12: 13٨٠

 حاکیارک مد وهد اوقق ش امیقتمد، رقیگيقمرت طبيعی صوادث سائل سياسی یا حوثر مدر اکه ری جباا یاقهتمهاجررد مودر ست. جز وت امتفا

ل قق سست توليد ناممکن ن نات آبا مهاجرت طوالنی مدو در هند دمی تاجرقه مهقن بقت، نیقسی اقهوهرقیگر گاز دبيش ن نااست که جواز آن ا

ی به سواول هققققج، در درابه شهرهن ستایيات رومهاجرن، ه جهاتوسعل حای در هارکشودر غالباً  (.1996ون، سکلد)ا اهش یابدققققه کققققجامعدر 

و مهم ی شهرها، یپایتختی شهرهااز بعد د. میگيررت شغل صو آوردنت ققققسده ققققبو ندگی بهتر زیك ی جستجوده، در پایتختی بوی شهرها

ی هاتمهاجر، طلبانهاودزی مرت درونراجقققمهع وقققرین نقققمتقققع مهقققق؛ در وامیگيرندار قران توجه مهاجررد مور، رکشوقق یگی دهانستااکز امر

  (.162:13٧4 وز،بهفر)میباشد  دیقتصاا یهاهنگيزو اکه پاسخی به يلل ده به شهرها بون ستایيارو

  ن:شهری و ویژگی های آ -مفهوم مهاجرت روستا  -4-6

 (٧1:1354،)امانی و دیگران شده است.فاصله و انگيزه مهاجرت استناد  در تعاریف متعددی که از مهاجرت صورت گرفته است بر سه معيار زمان،

سقازگاری اجتمقايی    مهاجرت را می توان یك نوع تطبي  و شرایط اقتصادی ارتباط دارد. فرهنگ و مهاجرت یك پدیده پيچيده است که با زبان،
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نقرخ   ن در حقال توسقعه،  دگرگونی های فرهنگی محسوب کرد. مطالعات نشان می دهند که در جهقا  اقتصادی و در پاسخ به نياز های اجتمايی،

ثر ایقن نيقرو   مقو های مهاجرت از روستا به شهر از نرخ های ایجاد شغل در شهرها فراتر می رود و ظرفيت بخش صنعت و خدمات بقرای جقذب   

اکنون دیگر برای اقتصاددانان مهاجرت سریع به ينوان یك فرایند مسقلم و مفيقد بقرای حقل مشقکالت تقاضقای نيقروی کقار          کاهش می یابد.

حسوب نمی شود بلکه بريکس مهاجرت به ينوان يامل يمده ای که پدیده يمومی و فراگير نيروی کار را دامن می زند و مشقکالت جقدی و   م

  (.6:136٧،مورد توجه قرار می گيرد)تودارو بيکاری شهری را وخيم تر می سازد،

 مود:در ایران مشخص ن را در مورد مهاجرت های روستاییبه طور کلی با توجه به بررسی های انجام شده می توان ویژگی های زیر    

 .مجرد گزین وجوان گزین هستند مهاجرت ها مرد گزین، -1

 .شروع مهاجرت ها به صورت فردی است و سپس شکل جمعی و خانوادگی پيدا می کند -2

 .دهند باسوادها و خوش نشينان بخش يمده ای از مهاجران را تشکيل می -3

 .يامل اقتصادی در قالب جستجوی کار يامل مهمی محسوب می شود -4

بققا مهققاجرت ارتبققاط تنگققاتنگی     الگققوی کشققت تجققاری،   کمققی زمققين،  متغيرهققایی ماننققد وجققود خویشققاوندان در شققهر،     -5
 (.4٧:13٧٧آسایش، ) و(22:13٨3،دارند)ازکياوغفاری

 

 مطالعه موردی: -7
 موقعیت و وسعت شهرستان قزوین: -1-7

جان، از شرق بقه  به استان زن قسمت شمال استان قزوین قرار گرفته است که از شمال به استان گيالن و مازندران ، از غربشهرستان قزوین در 
درجقه  4٨بقين   يقت جغرافيقای  استان البرز و از جنوب به شهرستان های آبيك ، البرز ، بوئين زهرا و تاکستان محقدود مقی شقود و ازلحقاق موقع    

مالی نسبت به خقط اسقتوا   دقيقه يرض ش4٨درجه و 36دقيقه تا٧درجه و 36قه طول شرقی ازنصف النهارگرنيویج و دقي 51درجه و5٠دقيقه تا٨5و
سقت و شهرسقتان ققزوین    کيلومتر مربع از مساحت کل کشور را بقه خقود اختصقاص داده ا    15626قرارگرفته است. استان قزوین مساحتی برابر 

 يرد.درصد از مساحت کل استان را در بر می گ36داده است که تقریبا کيلومتر مربع از استان را تشکيل  56٨9مساحت 

را در خود جقای داده    هرش ٧پنج بخش )طارم سفلی ، کوهين ، مرکزی ، رودبار الموت غربی و رودبارالموت شرقی( است و این شهرستان شامل
 است.
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 : تقسيمات کشوری1نقشه

 ب های زیرزمینی شهرستان قزوین:آ -2-7

بقه   تفقاع آب را ماهانقه  حفر شقده کقه توسقط آن ار   قزوین چاه پيزومتری جهت اندازه گيری آب های زیرزمينی در سطح استان  31به طور کلی 

ن و کمترین سطح کقاهش  باالتری( 3)چاه در شهرستان قزوین حفر شده است. جدول 5شرکت آب منطقه ای گزارش می کنند که از این تعداد ، 

 در سقال  به طور جداگانهین را ماهه ارتفاع آب استان و همچنين چاه های پيزومتری شهرستان قزو 12ه ميانگين با توجه ب نسبت به تراز آب آب

 ( برای هر چاه را نشان  می دهد.13٧5،13٨5،139٠های )

 ماهه ارتفاع آب 12: ميانگين 3جدول 

 UTM ردیف نام ایستگاه فاصله سطح آب تا تراز آب  

 Y X 139٠ 13٨5 13٧5  

استتتتان  1 جنوب یارآباد 9.4٧ 49.4 6.4٨ 3٧9٧65 39٧٠٨٨2 

 3٨361٠ 39٨٨41٨  قزوین
96.2 ٧4.3  

تاکستان راه 
 اک

2 
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 39٨131٨ 3٨5٠٠5 

٧4.4 5٧.٧ 22.٧4 
محمود آباد 
 شارین

3 

شهرستان 

 قزوین

 4 نظام آباد  ٧6.56 59 396٧٨٨ 4٠1٧925

 5 مچين ٨.٨9 13.2٨ 29.5 39٧٧٨4 39٧9192

 6 فارسيان 5.2٠ 33.3٨ 9.4٧ 4٠4961 4٠٠3٠2٨

 ٧ جنت آباد  ٠6.14 14.99 4٠9٧2٠ 39٧٠34٨

 ٨ قدرت آباد  2٧.9٨ ٠9.1٠5 42٠٨6٠ 3951433

 
 

 موقعیت روستاهای استان قزوین:  -3-7
 اسقتان  این باشد. دریمای روستایی استان قزوین بنا به موقعيت جغرافيایی و شرایط توپوگرافی منحصر به فرد، دارای تعداد باالیی از سکونتگاهه

نفقر   322٧٨٧ان، معقادل  توسط مرکز آمار ایر 139٠دهستان وجود دارد که جمعيت آن طب  آخرین سرشماری در سال  46روستا در قالب  114٨
 بوده است.

 
  

 [2]جمعیت شهری و روستایی کشور ، استان قزوین و شهرستان قزوین)ارقام به هزار(: 4جدول 

 90 85 75 65 محدوده

 روستایی شهری کل روستایی شهری کل روستایی شهری کل روستایی شهری کل

 2144٧ 5364٧ ٧515٠ 22131 4٨365 ٧٠496 2323٨ 36٨1٨ 6٠٠55 226٠٠ 2٨٨45 49445 کشور

استتتتتان 

 قزوین

٧95 412 3٨3 96٨ 5٧5 393 1143 ٧٧٨ 365 12٠2 ٨٧9 323 

شهرستان 

 قزوین

442 3٠5 136 5٧٨ 424 154 54٠ 43٠ 11٠ 56٧ 464 1٠2 

 

 

ير جمعيقت روسقتایی   ز ميزان تغيااز آنجائيکه در سرشماری ها ميزان مهاجران خارج شده جمع آوری نمی شود لذا به طور غير مستقيم با استفاده 
نقرخ رشقد    نو همچنقي 139٠و 13٨5، 13٧5، 1365سرشماری شده شهرستان قزوین در سرشماری های يمومی نفوس و مسکن در سال هقای  

تایی را مهقاجرت روسق   جمعيت کل)شهری و روستایی( و روستایی کشور و مقایسه این دو داده با یکدیگر می تقوان بقه صقورت تقریبقی ميقزان     
 نيز به آن اشاره شده است.( 5)محاسبه نمود که در جدول 

 
 

 میزان مهاجرت برآوردی روستایی: 5جدول 

 سال
روستایی  جمعیت

 شهرستان قزوین

د نرخ رش

 کل

جمعیت 

 برآوردی

میزان 

 مهاجرت

نرخ رشد 

 روستایی

جمعیت 

 برآوردی

میزان 

 مهاجرت
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1365 1362٨2 

1.96 
- - 

٠.2٧٨ 
- - 

1375 153612 1654٧٧ 11٨65- 14٠11٨ 13494 

1.61 ٠.43- 

1385 11٠223 1٨٠214 69991- 1469٨5 36٧62- 

1.29 ٠.63- 
1390 1٠245٠ 11٧51٨ 15٠6٨- 1٠6٧94 4344- 

 

 یافته های تحقیق: -8
اس پی اس اس  اریافزارهای آممها استخراج گردیده، سپس کليه اطاليات با استفاده از نرنامهدر تحقي  حاضر، ابتدا اطاليات حاصل از پرسش

هقای تحقيق    يهسقتنباطی، فرضق  مار ادر بخش تجزیه وتحليل، با استفاده از آ. گيرنددربخش آماراستنباطی مورد تجزیه وتحليل قرار می و آموس

 .گيری خواهد شدآزمون شده و در مورد تایيد یا رد آنها تصميم

 

 آمار توصیفی: -1-8

 :نفر بود که  12٠گویان تعداد کل پاسخ

 نفر را مردان تشکيل دادند. ٧6نفر از پاسخگویان را زنان و  44 جنسیت: -

کمترین آن هم مربقوط بقه    ونفر(  43درصد ) ٨/35ر دیپلم و دیپلم است با بر اساس نتایج، بيشترین فراوانی مربوط به طبقه زی سن: -

 باشد. نفر( می 9درصد ) 5/٧سال با  2٠طبقه کمتر از 

کمترین آن هم مربوط  ونفر(  65درصد ) 2/54سال است با  35تا  2٠بر اساس نتایج، بيشترین فراوانی مربوط به طبقه  تحصیالت: -

 باشد.نفر( می 2درصد ) ٧/1ا به طبقه باالتر از ليسانس ب

نفر( و کمترین  46درصد ) 3/3٨سال است با  3٠بر اساس نتایج، بيشترین فراوانی مربوط به طبقه باالتر از  مدت اقامت در روستا: -

 باشد. نفر( می 19درصد ) ٨/15سال با  2٠تا  1٠آن هم مربوط به طبقه کمتر از 

 

 آمار استنباطی: -2-8

سقازی  مقدل ایقم.  بهقره گرفتقه   آمقوس کنقيم و بقرای ایقن کقار از نقرم افقزار       سازی معادالت سقاختاری اسقتفاده مقی   لدر آمار استنباطی از مد

گيقری، جزیقی از مقدل سقاختاری     باشقد. مقدل انقدازه   گيقری و مقدل سقاختاری مقی    معادالت ساختاری از دو جز تشکيل شده کقه مقدل انقدازه   

-اسقتفاده از دو یقا تعقداد بيشقتری متغيقر مشقاهده شقده تعریقف شقده اسقت. همچنقين مقی             گيری متغير پنهان بقا باشد که به نحوه اندازهمی

توان مشخص کرد که متغيرهای مشاهده شده تا چه حقد تحقت تقاثير متغيرهقای پنهقان مقورد نظقر و تقا چقه حقد تحقت تقاثير متغيقر خطقا               

د وزن آن متغيقر مشقاهده شقده در تعریقف متغيقر      هستند. هرچقدر واریقانس مشقترک بقين متغيقر پنهقان بقا متغيرمشقاهده شقده بيشقتر باشق          

گيقری  گيقری هسقتيم. مقدل انقدازه    توان گفقت بقه ازای هقر متغيقر پنهقان دارای یقك مقدل انقدازه        پنهان بيشتر خواهد شد. به این ترتيب می

لی تایيقدی،  کنقد. تحليقل يقام   هقای مقدل، متغيرهقای مشقاهده شقده و روابقط بقين آنهقا را مشقخص مقی          یك نمایش بصری است که سقازه 
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دهقد  کنقد. مقدل سقاختاری جزیقی از مقدل معادلقه سقاختاری اسقت کقه نشقان مقی           هقا را فقراهم مقی   مقياس کمی از ايتبقار و پایقایی سقازه   

هقا صقورت گرفتقه را    گذارنقد. مقدل سقاختاری رابطقه سقاختارهای مقدلی کقه بقه وسقيله فرضقيه          متغيرهای پنهان چگونه بر یکدیگر اثقر مقی  

کنقد آیقا روابطقی بقين سقازه هقا وجقود دارد و بقه همقراه تحليقل يقاملی تایيقدی             ازی معادلقه سقاختاری تعيقين مقی    سق کنقد. مقدل  تعيين می

 .سازدهای خود توانمند میپژوهشگر را به پذیرش یا رد تئوری

 

 مدل اندازه گیری: -1-2-11

گيقری  مقدل انقدازه   ایيدی که همقان تحليل ياملی تپردازیم که در ابتدا با استفاده از نرم افزار سازی معادالت ساختاری میدر این بخش به مدل

ی تحقي  مقورد  مدل فريی و اصل در این قسمت دو پردازیم. گيری به تعيين مدل ساختاری میکنيم  و پس از اصالح مدل اندازهاست را اجرا می

 انقد. های تحقي  آزمقون شقده  اصلی، فرضيهبر مهاجرت بررسی شده و در مدل  اند. در مدل فريی تاثير يوامل زیست محيطیبررسی قرار گرفته

ار نباشقند را  دمعنی ٠5/٠ی کنيم و بارهای ياملی که در سطح خطانخست، روابط بين متغيرهای مشاهده شده با متغيرهای مکنون را بررسی می

 کنيم.حذف می

 بُعد زیست محیطی:

دار معنقی وجقه بقه   تبقا  و شقد  ی آلقودگی زیسقتی جداگانقه بررسق     ابتدا هر یك از ابعقاد ایقن يامقل، یعنقی بخعقد خشکسقالی، بالیقای طبيعقی و        

دار بقودن بارهقای يقاملی هقر یقك      بقا توجقه بقه نتقایج حاصقل و معنقی       کنقيم. گيری زیست محيطی وارد مقی ها، هر یك را در مدل اندازهبودن آن

ایقن   ودن هقر یقك از ابعقاد بخعقد زیسقت محيطقی، بقه بررسقی        دار بق شقود. حقال بعقد از معنقی    گيقری نتيجقه مقی   دار بودن این مدل انقدازه ها، معنیاز گویه

 پردازیم:يامل می

 

 گيری بخعد زیست محيطی( : مدل اندازه1) نمودار
 

 بایقد کمتقر   RMRو  ٠٨/٠بایقد کمتقر از   RMSEA هقای بقدی بقرازش مقدل هسقتند کقه       مقالک  RMR و  RMSEAدر اینجقا  

باشقد و در   9٠/٠ز اوبی بقرازش مقدل هسقتند و ميقزان آن بهتقر اسقت بيشقتر        هقای خق  مقالک CFI و AGFI  ،GFIباشقند. همچنقين    ٠٧/٠از 

 تر باشند بهتر است.کل هر چقدر به مقدار یك نزدیك

 

 های برازش مدل: شاخص6جدول

RMR GFI AGFI CFI RMSEA 

٠55/٠ 952/٨٨٨/٠ ٠ 919/٠٨ ٠3/٠ 
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 محیطیهای زیستداری و بارهای عاملی گویه: نتایج معنی  7جدول 
 داریسطح معنی نسبت بحرانی بارهای ياملی هاگویه
   ٧٧5/٠ خشکسالی گویه
 *** 142/٧ ٧٠2/٠ بالیای طبيعی گویه
 *** 5٠3/٧ ٨52/٠ آلودگی زیستی گویه

 برابر با *** ٠٠٠1/٠داری کمتر از سطح معنی

 

 مدل ساختاری: -2-2-11
ی دهقيم کقه   مق بررسقی ققرار    را بقر مهقاجرت مقورد   اد زیسقت محيطقی   تقاثير ابعق  ها بقر ابعقاد مطمقئن شقدیم،     حال که از تاثيرگذاری شاخص

 نتایج در نمودار و جداول زیر قابل مالحظه است.

 

 

 

 

 : مدل اندازه گيری بعد مهاجرت2نمودار 

 بایقد کمتقر   RMRو  ٠٨/٠بایقد کمتقر از   RMSEA هقای بقدی بقرازش مقدل هسقتند کقه       مقالک  RMR و  RMSEAدر اینجقا  

باشقد و در   9٠/٠ز اهقای خقوبی بقرازش مقدل هسقتند و ميقزان آن بهتقر اسقت بيشقتر          مقالک CFI و AGFI  ،GFIهمچنقين   باشقند.  ٠٧/٠از 

 تر باشند بهتر است.کل هر چقدر به مقدار یك نزدیك

 های برازش مدل: شاخص8جدول

RMR GFI AGFI CFI RMSEA 

٠23/٠ 992/٠ 959/٠٠٠ ٠/1 ٠12/٠ 

 

 بر مهاجرت یست محیطی: نتایج تاثیر عامل ز 9جدول 

 نتيجه داریسطح معنی نسبت بحرانی ضریب تاثير روابط ميان سازه

 تایيد رابطه *** 5٨٠/5 6٠2/٠ زیست محيطی

 برابر با *** ٠٠٠1/٠داری کمتر از سطح معنی

 

mohajerat environmemtal e.z .60

6 
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 نتایج بررسی فرضیات تحقیق: -12

 ده است.وین موجب کاهش بازدهی زمين ها شبه نظر می رسد کاهش سطح آب های زیرزمينی شهرستان قز فرضیه اول تحقیق:

هققای زیرزمينققی بققر بققازدهی داری بققرای ضققرایب تققاثير کققاهش آبطبقق  تحليققل انجققام شققده سققطح معنققی نتیجتته آزمتتون: -

 باشد.می ٠5/٠های کشاورزی کمتر از زمين

های نداری بر بازدهی زميمينی تاثير معنیهای زیرزتوان گفت، کاهش آبدرصد می 95طب  نتيجه آزمون، با اطمينان  تفسیر نتیجه آزمون:

 شود.  کشاورزی دارد. لذا فرضيه مقابل پذیرفته شده و فرضيه صفر رد می

 ده است.به نظر می رسد کاهش سطح آب های زیرزمينی شهرستان قزوین بايث مهاجرت روستائيان گردی تحقیق: دومفرضیه 

متقر  هقای زیرزمينقی بقر مهقاجرت ک    ی بقرای ضقرایب تقاثير کقاهش آب    دارطب  تحليل انجام شقده سقطح معنقی    نتیجه آزمون: -

 باشد.می ٠5/٠از 

هقای زیرزمينقی بقر مهقاجرت     تقوان گفقت، کقاهش آب   درصقد مقی   95طب  نتيجقه آزمقون، بقا اطمينقان      تفسیر نتیجه آزمون: -

 شود.داری دارد. لذا فرضيه مقابل پذیرفته شده و فرضيه صفر رد میتاثير معنی

 

 و بیان پیشنهادات:نتیجه گیری  -13

يقری از نتقایج بقه    گچنقين بهقره   با توجه به اطاليات جمع آوری شقده از طریق  مراجعقه بقه نشقریات، کتابهقا و اطاليقات کتابخانقه ای وهم        

ثير یرزمينققی تققازدسققت آمققده از پرسشققنامه توزیققع شققده و بررسققی فرضققيات تحقيقق  مققی تققوان اذيققان نمققود کققه کققاهش سققطح آب هققای 

د رذا بقا توجقه بقه مقوا    لق . طقه دانسقت  روستائيان دارد و می توان آن را بقه ينقوان یکقی از دالیقل قابقل تامقل در ایقن راب        مستقيم بر مهاجرت

 يان کرد:بها الب فرضيهقتوان پيشنهادات زیر را در می توان پيشنهادات متعدد مدیریتی و کاربردی ارائه کرد. از نظر محق  میفوق 

 مجاز از چاههای جلوگيری از حفر چاههای غير مجاز و مدیریت در بهره برداری تعيين اگوی بهينه مصرف و همچنين -1

 محصوالت پروی شده تعيين الگوی کشت برای کشاورزان به طوری که از کاشت محصوالتی که مصرف آب باالیی دارند جلوگير -2

 بازده و با مصرف کم را جایگزین آنها کنند.

 :ها یادداشت

1.Spss 2.Amos 3.Allen 4.Ferdinand Tonnies 

 مراجع:

ht، آب مجازی؛ راهکاری برای مقابله با بحران آب(، 1394توکلی، يليرضا، ) -1 tp://www.sharghdai l y.i r 

 (139٠،  13٨5،  13٧5،  1365مرکز آمار ایران ) -2

 متروپققل مققوردی همطالعقق) رسققمیغير اسققکان در روسققتایی هققایمهققاجرت نقققش محمققود، اکبققری، و حميدرضققا وارثققی، ييسققی، زاده،ابققراهيم -3
 .(اهواز
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 شناسقی  جمعيقت  ارشقد  ناسقی کارش نامقه  پایقان . آن بقر  مقؤثر  يوامقل  و شقهر  بقه  روسقتا  از مهقاجرت  بقه  گرایش بررسی ،(13٨3) وکيل ، احمدی -4

 تهران.  دانشگاه:  تهران ،

بقر   )بقا تاکيقد  نيقت ملقی   ام بررسقی رونقد مهقاجرت در جمهقوری اسقالمی ایقران طقی سقه دهقه اخيقر و تقأثير آن بقر            (، 13٨5) نی، مجتبقی الاص -5
  .56-55، فصلنامه جمعيت، شماره (داخلی به تقهقران مهاجرت

کيققد بققر مهاجرتهققای بققا تأ تحليققل دگرگققونی الگققوی مهققاجرت داخلققی کشققور  ح اهلل تققواالیی، کيققومرث ایراندوسققت محمدحسققين بوچققانی رو -6

 .11٨- 1٠5 -6 –يلمی پژوهشی مطالعات شهری  فصلنامه -1393، شهری

 ٨6-٨5 آبقققی سقققال وزآبقققادفير مطالعقققاتی محقققدوده زیرزمينقققی آب منقققابع ممنوييققت تمدیققد پيشققنهاد تققوجيهی گققزارش. 13٨6. ع یققانپوالد -٧
 .95-1 ص .فارس ای منطقه آب سهامی شرکت نيرو، وزارت زیرزمينی، آبهای مدیریت آب منابع پایه مطالعات ،معاونقت

 ،آذر ٧آمقققاری، شققماره  بقررسقققی مهققاجرت و جابجایيهققای جمعيققت، فصققلنامه گزیققده مطالققب   روشهقققققای (، 1364اهلل )زنجققانی، حقبقيقبققق -٨
1364. 

 هقای سقال  فاصقله  در آن رکقا  بقازار  تحقوالت  بقا  رابطقه  در بلوچسقتان  و سيسقتان  اسقتان  جمعيقت  رشقد  و مهقاجرت  کمقی  تحليل یعقوب، زنگنه، -9
 .13٨9 فروردین م،اسال جهان نانجغرافيدا المللیبين کنگره چهارمين مقاالت مجمويه ،13٨5-1365

 چنقد  ریقزی  برنامقه  مقدل  از هاسقتفاد  بقا  زیرزمينقی  هقای  آب از بقرداری  بهقره  مقدیریت  در مقوثر  (، يوامقل 139٠منصقور )  زیبقایی . فاطمه فتحی -1٠
 فيروزآباد دشت موردی مطالعه: هدفه

  .13٨1،تابستان  1٠مهاجرت از روستا به شهر، فصلنامه مدیریت شهری، شماره (، 13٨1) ظيمی، ناصري -11
 ایران در شهر به روستا از مهاجرت بر موثر يوامل بررسی محمود، صبوحی، و زهرا مقدم،غفاری  -12

پشتلو،  قره دهستان: موردی مطالعه) زنجان ستانا در روستا ناپایداری بر آن تاثير و خشکسالی اقتصادی ، اثرات13٨٨ حکيمدوست، و یگانه محمدی -13

 خشکسالی. و آب بحران ای منطقه همایش

 1393ناصر يظيمی دوبخشری، کاربری زمين در برنامه ریزی منطقه ای ، نشر ژرف، چاپ اول، تهران  -14

ن( ت فرسقوده شقهر تهقرا   ، مقاله آسقيب شناسقی و پقایش رونقد فرسقودگی در بافقت شقهری )مطالعقه مقوردی: بافق          1391سيد مسعود پورصفوی،  -15
 1391، فصلنامه معماری و شهرسازی 
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