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نویسندگان :محمد فاضلی ،سجاد فتاحی
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صفحه 5

یکـــی از مهمتر ی ــن ابعاد مغف ــول در نظام مدیر ی ــت منابع و مص ــارف آب در ای ــران ،ابعاد
اجتماعی اس ــت .نظ ــام مدیر ی ــت مناب ــع آب در ای ــران در دهههای گذش ــته با فروکاس ــتن
ابعـــاد اجتماع ــی مس ــئله آب ب ــه مفاهیم ــی چ ــون «فرهن ــگ صرفهجوی ــی» ی ــا اس ــتفاده از
کمـــک متخصصین عل ــوم اجتماعی ب ــرای همراه نم ــودن مردم ب ــا تصمیمهای ای ــن نظام،
خوانشـــی تقلیلگرایان ــه و گمراهکنن ــده از ابع ــاد اجتماع ــی حکمرانی و مدیر ی ــت منابع آب
ارائه داده اس ــت.

«ایجـــاد شـــکاف عمیـــق بین مناب ــع آبی
تجدیدپذیـــر و مصـــارف آب در کش ــور،
گویاترین نمود نا کامـــی نظام مدیریت
منابـــع و مصـــارف آب در ای ــران،
هه ــای هنگفت
علیرغـــم صـــرف هزین 
اقتصـــادی ،اجتماعـــی و سیاس ــی در
شـــش دهـــه گذشـــته اس ــت».

فصلنامه اندیشـــکده تدبیـــر آب ایران

ایجاد شکاف عمیق بین منابع آبی تجدیدپذیر و مصارف آب در کشور ،گویاترین نمود
نا کامی نظام مدیریت منابع و مصارف آب در ایران ،علیرغم صرف هزینههای هنگفت
اقــتــصــادی ،اجتماعی و سیاسی در شــش دهــه گذشته اس ــت .یکی از مهمترین علل
نا کامی این نظام مدیریت ،عدم توجه به مسئله آب در ایران به مثابه مسئلهای پیچیده،
بینرشتهای و بدخیم است که سبب شده ارزیابیهای صورتگرفته از پروژهها و طرحها،
ً
صرفا به ابعاد اقتصادی و فنی محدود شده و بهواسطه نادیده گرفتن سایر ابعاد ،در بعضی
موارد حتی اهداف اقتصادی آنها نیز در کوتاه و بلندمدت محقق نگردد.

صفحه 6

رابطه آب و سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی« ،ارزشافـ ــزوده حاصل
از نــوعــی فــرایـنــد تعاملی در بین کنشگران
فــردی و جمعی اســت کــه تحت حاکمیت
ویــژگ ـیهــایــی از قـبـیــل اع ـت ـمــاد ،هـمــدلــی،
آم ــادگ ــی بـ ــرای ان ـجــام اق ــدام ــات عـمـلــی در
کمک به دیگران ،تمایل به انجام باز یهای
بــرد -بــرد در رواب ــط اجتماعی و تصور افــراد
نسبت به حاکمیت هر یک از این ویژگیها
در روابــط قرار دارد ».هرگونه طرحی در حوزه
مدیریت منابع و مصارف آب ،با این تعریف
از سرمایه اجتماعی ارتباط برقرار میکند ،بر
سرمایه اجتماعی در سطوح خــرد ،میانه و
کالن اثرگذار بوده و از آن اثر میپذیرد .از این
رو پیش از تصمیمگیری در بــاره اجــرا یا عدم
اجــرای یک طــرح توسعه و مدیریت منابع و
مصارف آب باید تحلیلی دقیق از رابطه آب
با سرمایه اجتماعی در آن طرح ارائه گردد.
یت ــوان ــد
ای ـ ــن بـ ــررسـ ــی عـ ـ ــاوه بـ ــر آنـ ـک ــه مــ 
هزینههای اقتصادی اجــرای طرح را کاهش
داده و مـیــزان موفقیت آن را افــزایــش دهــد،
مانعی بر سر راه اجــرای طرحهایی است که
میتوانند علیرغم حــل مسئله کمبود آب
بهصورت موقت با اثرگذاری منفی بر سرمایه
اجتماعی در بلندمدت طرح را با شکست
مواجه نموده و هزینههایی بهمراتب بیشتر از
مزایا را بر جوامع تحمیل نمایند .برای نمونه،
نادیدهگرفتن این رابطه در پروژههای انتقال
آب در نقاط مبدأ و مقصد ،یکی از نقاط
ضــعــف اســاســی نـظــام مــدیــر یــت مـنــابــع آب
در ای ــران بــوده کــه مـیتــوان بخشی از بحران
سرمایه اجتماعی و مشروعیت این نظام را که
تبیینکننده ناکامی آن در مدیریت و کاهش
مــصــارف آب اس ــت بــر ای ــن اس ــاس تحلیل
نمود .مطالعات اجتماعی آب باید دستور
کــاری بــرای بررسی سطح سرمایه اجتماعی
و ســازوکــارهــای تولید یا فرسایش آن داشته
باشد.

رابطه آب ،قدرت و تضاد

هر طرحی در حوزه آب ،بهویژه در کشوری
با اقلیم ایران که کمبود آب مسئلهای دیرپا
در تاریخ آن است ،میتواند روابط و معادالت
قدرت در جوامع محلی را تغییر داده ،سبب
افزایش قــدرت برخی گــرو ههــای ذینفع شده
و از قــدرت برخی گروههای اجتماعی دیگر

ً
بکاهد .در این میان عموما منافع گروههایی با آب است.
که از قدرت کمتری در جامعه برخوردارند و
رابطه آب و مشارکت ذینفعان
نمایندگانی در سطوح گوناگون قدرت ندارند
مشارکت ذینفعان در طرحها و پروژههای
نادیده گرفته میشود .همچنین با توجه به
مرتبط بــا آب ضمن افــزایــش ذخــیــره دانــش
ارزشمند بودن کاالی آب ،طرحهای توسعه
و اف ــزای ــش آ گ ــاه ــی نـســبــت ب ــه راهحـ ـله ــای
و مدیریت منابع و مصارف آب بر شــدت و
جایگزین برای مواجهه بهینه با مسئله کمبود
خشونت تضاد در جوامع محلی اثرگذارند؛
آب ،بــه م ـیــزان قــابـلتــوجــهــی از هزینههای
از ایــن رو هرگونه طرحی در ایــن زمینه باید
گــونــا گــون ای ــن طــرحهــا کــاســتــه و بــر امــکــان
از حیث ارت ـبــاط بــا مسئله ق ــدرت ،شدت
موفقیت آنهــا مـیافــزایــد .رابــطــه ایــرانــیــان با
و خشونت تضاد در جــوامــع محلی تحلیل
منابع آبــی تــا دهــه  ،۱۳۲۰تــوســط نظامهای
و بــررســی ش ــده و در بـ ــاره آن تحلیلیهایی
حکمرانی تعریف و سامان داده میشد که
روشــن از منافع ذینفعان در جــر یــان اجــرای
در مدت زمانی طوالنی تکامل یافته و توانسته
این طرحها ،اختیارات و اقتدارهای هر یک
بودند وضعیت بالنسبه پایداری را در رابطه
ً
و منازعات و تعارضات بین این منافع ارائه
ان ـســان ایــرانــی بــا منابع آبــی نسبتا ان ــدک و
گردد.
وضعیت اقلیمی کشور پدید آورند .رابطهای
افزایش شــدت تضاد در ارتباط با مسئله مستقیم بین حرکت از نظام حکمرانی آب
آب در بــرخــی اس ـتــا 
نهــای ک ـشــور از قبیل بــه ن ـظــام مــدیــر یــت مـنــابــع آب و خــلــع یــد از
اصفهان ،چهارمحال و بختیاری و خوزستان ذینفعان گوناگون و کاهش مشارکت آنها
بــارزتــر یــن نتیجه چـنـیــن اقــدامــاتــی اســت .از این دهه به بعد وجود دارد .بدیهی است
شکسته شدن خط لوله انتقال آب به یزد در که یکی از مهمترین پیامدهای این خلع ید و
سال  ۱۳۹۱توسط کـشــاورزان شرق اصفهان کاهش مشارکت ،کاهش سرمایه اجتماعی
و درگ ـیــر 
یهــای خـشــونـتآمـیــز در بلداجی در سطوح گوناگون و تضعیف اجتماعات و
در اواخــر تیرماه  ۱۳۹۵بر سر مسئله انتقال واحدهای خود تنظیمگر و افزایش واحدهای
آب ب ــرای اسـتـفــاده در کــارخــانــه ف ــوالد ،تنها اجتماعی وابستهای بوده است که نظارت و
نمونههایی از تضادهای خشونتآمیز مرتبط کنترل خارجی در آنهــا بسیار هزینهبر و در

بعضی موارد غیرممکن است .یکی از دالیل در آن تشدید میکند؛ اما این نظام به دلیل
نا کامی نظام مدیریت منابع در مواجهه با نادیده گرفتن تاریخ در مطالعات خود ،بدون
پــدیــده چــا ههــای غـیــرمـجــاز از همین منظر توجه به تجارب تاریخی گذشته ،همچنان بر
طبل تکرار راهکارهای قدیمی و پرهزینهای
قابلتحلیل و بررسی است.
میکوبد که توانایی حل مسئله را ندارند.

رابطه آب با تاریخ و زمان

برنامهریزی بــرای توسعه و مدیریت منابع کمبود آب و راهحلهای جایگزین

آب ،بــدون توجه به دو مقوله تاریخ و زمان
مـیتــوانــد بــه ت ـکــرار ت ـجــارب نــامــوفــق گذشته
یا اقداماتی بــدون آیندهنگری بینجامد که
نه ــا با
بـهواسـطــه اث ــرات انباشتی و راب ـطــه آ 
سایر متغیرها در طــول زم ــان ،سبب ایجاد
نــاپــایــداری در منابع آبــی گ ــردد .عــدم توجه
به تجارب تاریخی در نظام مدیریت منابع
و مــصــارف آب در ای ــران سبب شــده است
کــه ایــن نظام برخی اشتباهات و اقــدامــات
نا کارآمد را چندین و چند بار تکرار نماید.
طرحهای مختلف مدیریت و توسعه منابع
آب در حوضه زایندهرود آشکارترین نمود این
مسئله است .جامعهشناسی تاریخی بحران
آب در حوضه زای ـنــدهرود نشان میدهد که
افزایش منابع آبی حوضه به دالیل گوناگونی
که مجال پرداختن به آنها در اینجا نیست
نهتنها نمیتواند کمبود آب را در این حوضه
ح ــل ن ـمــایــد بـلـکــه ب ــا اف ــزای ــش ش ـکــاف بین
مصارف و منابع آبــی حوضه ،بحران آب را

طــرحهــای توسعه و مــدیــر یــت منابع آب
ً
عـمــومــا در پــاســخ بــه مسئله کـمـبــود آب در
جــوامــع یــا در ت ــاش بـ ــرای بـهـبــود وضعیت
اقـ ـتـ ـص ــادی ی ــا ت ــوسـ ـعـ ـهای جــام ـعــه محلی
بــرنــام ـهر یــزی و اجـ ــرا م ـیشــونــد .ام ــا ج ــدا از
مدیریت و توسعه منابع آب با اتکا به ابــزار
و تکنولوژی کــه ســاد هتــریــن و در عین حال
پرهزینهترین راهحــل بــرای مواجهه با مسئله
یت ــوان راهحـ ـله ــای
ک ـم ـبــود آب اسـ ــت ،مـ ـ 
جــایـگــز یــن دی ـگــری از قبیل اص ــاح الـگــوی
مصرف از طریق اصالح قواعد شکلدهنده
بــه رف ـتــار مصرفکنندگان ،تولیدکنندگان
و حـ ـکـ ـم ــران ــان آب ،آسـ ـیـ ـبشـ ـن ــاس ــی و
کــارآمــدســازی نـظــامهــای حکمرانی آب در
سطوح ملی و محلی ،اصالح الگوی تغذیه،
اصـ ــاح الــگ ــوی ک ـشــت ،ک ـن ـتــرل جمعیت
بــا توجه بــه تــوان ا کــولــوژ یــک ســرزمـیــن ،تغییر
م ـحــور تــوسـعــه در جــوامــع بــه مـحــورهــایــی با
مصرف کمتر آب از قبیل تغییر محور توسعه

از ک ـشــاورزی بــه توریسم و گــردشــگــری را در
دستور کار قرار داد .این راهحلهای جایگزین
اگرچه پیچیدگیهای اجتماعی ،سیاسی
و اقتصادی بیشتری نسبت به راهحلهای
فناورانه و سازهای دارند ،اما دارای تبعات و
هزینههای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
و محیطزیستی کمتری هستند و پایداری
آنها بیشتر است.

رابطـــه آب و مســـئله بیطرف ــی عل ــوم
بیو فیز یکی

تحلیلهای اجتماعی نشان میدهد که
در برخی مواقع ،نتایج برآمده از پژوهشهای
ع ـلــوم بـیــوفـیــز یـکــی ،در خــدمــت گــروههــای
مختلف قــدرت در جامعه بــوده و میتواند
تــوج ـی ـ هگــر م ـنــافــع آنهـ ــا ب ــاش ــد؛ درحــال ـیکــه
نگریستن به موضوعاتی واحــد در این علوم
از منظر ذینفعان مختلف مـیتــوانــد نتایج
متفاوتی را به بار آورد .اما در دهههای گذشته
غلبه توهم بیطرفی ارزشی علوم بیوفیزیکی
در نظام مدیریت منابع آب سبب شده است
که منافع گروههایی که از توانایی و قدرت
بیشتری بــرای بــه خدمت گرفتن ایــن علوم
برخوردارند در دستور کار و صدر برنامههای
این نظام مدیریتی قرار گیرد .این رویکرد در
برخی مــوارد با منافع ملی کشور و پایداری
سرزمین تعارض دارد.

ارزیابی تأثیر اجتماعی
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منبع :شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی
(با تلخیص)

صفحه 7

هر نوع مداخله حقوقی ،تغییر در حکمرانی
و مــدیــر یــت مـنــابــع آب ،اجـ ــرای پــروژههــای
آبــی از قبیل ســدســازی ،انتقال آب یــا حفر
چــاههــای آب ،اث ــرات اجتماعی گوناگونی
در بــازههــای زمانی مختلف بر زندگی مردم
بر جــای م ـیگــذارد .یکی از مهمترین دستور
کــارهــای مطالعات اجتماعی آب ،تحلیل
اینگونه تأثیرات اســت .تحلیل نشدن این
تأثیرات و آشکار نشدن آنهــا بــرای جامعه
است که فضایی برای تصمیمگیریهای گاه
مخرب در حکمرانی و مدیریت منابع آب
ایـجــاد کــرده اســت و از ایــن روســت کــه باید
ارزیابی تأثیر اجتماعی یکی از بنیادیترین
بخش شــرح خــدمــات مطالعات اجتماعی
آب باشد.

