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 چکيده
ک عنوان کرد. اين موضوع از نگاه مهندسي ي "پروبلماتيک انتقال آب"توان انتقال آب در ايران را ميموضوع 

آب به منظور تامين آب شرب، صنعت و کشاورزی از مناطق پرآب به مناطق کممازاد راه موثر برای انتقال آب 

 رپذيتيرؤائل مسبه تدريج مشخص شد که انتقال آب با ادامه آن اما  ؛استمناطق توسعه يافته و مراکز جمعيتي 

بسياری دارد که بايد پيش از اجرا، حين اجرا و پس از اجرای طرح به آنها توجه داشت. اين  ريناپذتيو رؤ

؟ آيا در اجرای يک طرح انتقال آب شاخص ها و محاسبات فني و مهندسي شناختموارد را با چه نگاهي بايد 

را از يک  بردارانحقابه بهره توانمي؟ آيا دارند رانتقال قرايا مقصد اولويت دارد يا شناخت مردمي که در مبدا 

ين خواهد بر اهای اجتماعي مواجه نشد؟ اين نوشتار ميبا واکنشای ديگر انتقال داد و يا حوضه منطقه به منطقه

به مردم، نگر و جامعهنگر های انتقال آب در ايران در خال يک نگاه جامعنکته تاکيد کند که بسياری از طرح

منازعات اجتماعي بسياری در مناطق مبدا ها و تنشاکنون منشا بروز برداران اجرا شده و همنفعان و بهرهذی

ه وارد شود تا طرحي ک حوزه خواهد تاکيد کند که نگاه علوم اجتماعي بايد در اينو ميانتقال شده است. 

 عمل  نکند. ضد خوداجرا شده،  مردمبرای 

 

 آب، تنش اجتماعي، پيامدهای اجتماعي، نگاه اجتماعيانتقال  های کليدی:واژه

 
 مقدمه

وسیله ماشین؛ این ترکیب، اصطالحی است که دکتر مرتضی فرهادی یعنی مکیدن خون زمین به "گیمَکِل مَکِل مَکینه"

اتی های کشاورزی و تخلیه ذخایر حیگرا با تلمیح به تاراج منابع آب فالت ایران توسط چاهپژوه سنتشناس و فرهنگمردم

ماشین و  به معنای "مَکینه"به معنای زالو است و  اصطالح محلی یک "مَکِل ". ها به کار برده استآب زیرزمینی با موتورپمپ

واقعیت این است که ما نه تنها در بخش آب زیرزمینی، بلکه در مدیریت کلی منابع آب کشور تسلط ابزار است بر انسان معاصر. 

های اقعیتو و در غیبت نگاه اجتماعی، نتایجاین وضعیت ایم و بودهای به بخش آب دچار غلبه ماشین و نگاه مهندسی و سازه

 است. را پیش روی ما رقم زده یتلخ

ساختار نامتوازن مصرف آب  توانرا میمواجه است که مهمترین آنها  بزرگ هاییمدیریت آب در ایران با مشکالت و چالش

پایین و عدم مصرف بهینة آب به ویژه در بخش کشاورزی،  یدر بخش های مختلف)غالب بودن بخش کشاورزی(، کارآی
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سیاسی بر فرآیند -تاثیر منفی توسعه نیافتگی اجتماعی ،یسطحو  یآب زیرزمین یتوسعة ناپایدار منابع آب و افت کمّی وکیف

ه و اری یکپارچبرداران از بدنة مدیریتی آب و عدم وجود نظام بهره بردهای حوزة آب، جدایی بهرهگیریمدیریت و تصمیم

دیگر، مدیریت منابع آب یک موضوع چند بُعدی است و یک سیستم  یمشارکتی، و بهره برداری غیر مجاز از منابع آب. از سو

 یها آن بوده و کنش یو ... اجزا یمحیط طبیع ،یمردم، نهادها و روابط گوناگون اجتماع ،یکه آب، تاسیسات فن یپیچیده ا

قابل فهم  یین سیستم خود تحت تاثیر زمان و مکان قرار دارد، قطعاً بدون یک رویکرد میان رشته اموجود در ا یمتقابل اجتماع

.... هرچند چنین رویکردی که در آن ابعاد مادی و اجتماعیِ مدیریت منابع آب و روابط درونی بین این دو تحلیل نخواهد بو

 ما نسبتاً نادر است.ها وجود دارد اابعاد مورد تحلیل قرار گیرد، در برخی پژوهش

 
 زايش يک مساله 

و با افزایش ناگهانی جمعیت و کاهش سرانه آب تجدیدشونده به نسبت هر نفر که از آن به دوره  06مساله آب در ایران از دهه 

د. تحلیل کر"فالکن مارک"توان با شاخصی به نام شود، وارد مرحله جدیدی شده است. این موضوع را میشکست یاد می

کرده  فیساالنه هر کشور تعر ریدپذیدر مطالعات خود بحران آب را بر اساس مقدار سرانه منابع آب تجد یفالکن مارک سوئد

که  ییاساس کشورها نیکرده است. بر ا یعنوان شاخص کمبود معرفمترمکعب در سال را به 0066سرانه آب  زانیم ویاست. 

ه سران یکه دارا ییکشورها ،مترمکعب هستند، مشکل بحران آب ندارند 0066از  شیب ریدپذیتجد نهسرانه منابع آب ساال یدارا

ه ک ییو کشورها شوندیمحسوب م یبا تنش آب یمترمکعب هستند جزو کشورها 0066تا  0666 نیب ریدپذیمنابع آب تجد

سرانه آب کمتر از  ؛با کمبود آب هستند یامترمکعب در سال هستند جزو کشوره 0666کمتر از  ریدپذیسرانه آب تجد یدارا

حدود  تیجمع . با توجه بهکندیم لیبه آن کشور تحم یدیشد اریفشار بس آبی شدید کهنیز یعنی کم مترمکعب در سال 066

 زماندر ، میلیارد مترمکعب نیز منابع آب تجدیدشونده 000با درنظر گرفتن متوسط درازمدت و  50در سال  رانیا یونیلیم 10

 شده است. یمترمکعب عبور کرده و کشور ما وارد دوره تنش آب 0066 حدود رانیا ریدپذیاضر سرانه آب تجدح

تری نسبت به مناطق مرکزی و شرق کشور سرانه آب تجدیدپذیر بسیار پایینای به منابع آب، در این شرایط و در نگاه منطقه

نابع آبی عدم توازن م و شرق کشور،در فالت مرکزی  معیت میلیونیوجود چند کالنشهر با جغربی کشور دارند. از طرفی نیمه

 .کندتر میپررنگو استقرار جمعیت را در کشور 

 و تامین آب مورد نیاز جمعیت، حکمرانی آبدر شرایط توسعه ناموزون شهرها، که  هاز زمانی آغاز شد محوری اما مسئله

الت گیرد و دخمیمرکزی قرار  دولتدر اختیار  یری درباره آنگو تصمیم مدیریت آب به عنوان یک کاالی استراتژیک

 . رنگ شدای کمنفعان منطقهبرداران و ذیبهره

اعث ب ویژه پس از انقالبو توسعه ناموزون بههای تمرکزگرا موج مهاجرت به شهرها آغاز شد و سیاستهای گذشته دههدر 

بر  ، تامین آب شرب بوده  ودولتاین جمعیت از  مطالبهافزایش چند برابری جمعیت در چند کالنشهر عمده کشور شد. اولین 

این اساس، این موضوع به یک مطالبه و حق عمومی بدل شد که هر میزان جمعیت در یک منطقه ساکن شد، باید به هر نحو 
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رآب از مناطق پ "انتقال آب"نیز برای جمعیت مستقر فراهم شود؛ از این رو موضوع  ممکن و از هر جغرافیایی، آب مورد نیاز

 کشور به مراکز جمعیتی آغاز شد.

ها در مناطق مبدا و در بین طرحهای اجتماعی ناشی از این و پیامدها و تنش "انتقال آب"موضوع محوری در این پژوهش 

است،  ها نگذشتهتامین آب به روش انتقال هستیم و هنوز زمان درازی از این طرح هایاست. ما در ابتدای برنامه برداران آببهره

اما سیر حوادث و رویدادها در کشور نشان می دهد که توجه بیش از حد به ابعاد فنی و سیاسی موضوع انتقال آب، پیامدهای 

آورد. در کشور سر برمی "نازعه بر سر آبمناقشه و م"ضوع جدیدی تحت عنوان واجتماعی آن را در غفلت فروبرده و هر روز م

در  شود؛ درگیریتر میدهد که تکرار و شیوع این چالش هر روز گستردههای روی داده در این مدت نشان مینگاهی بر اتفاق

 "اژیه"و  "ورزنه"بروجن، شکستن چندباره خط انتقال آب به یزد در  -ی بر سر انتقال آب بناریچهارمحال و بختبلداجی استان 

استان اصفهان و تجمع در اهواز و شهرکرد  در اعتراض به طرح انتقال آب کارون به فالت مرکزی رویدادهایی است که این 

و  وردو ضد و خ های مذکور و بروز اعتراض در شکل درگیریتکرار این وضعیت در استانکند. هشدار را برای ما تقویت می

نظم و انسجام اجتماعی در این مناطق از حالت طبیعی و بهنجار این واقعیت است که گر نشانبرجای گذاردن تلفات انسانی 

 خارج شده و به یک چالش عمومی تبدیل شده است.

را در امر توسعه  یدیجد کردیرو "انتقال آب"موضوع  قتیدر حقاین مباحث، آغاز یک بحث جامعه شناختی جدی است. 

مشترک همة آنها عبارت است از تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، نگرش مردم است، مفهوم  رانیدر ا اجتماعی– یاقتصاد

در  یاز مسائل و مباحث توسعه اقتصاد یکی اما [0] و نهادهای ملی و نیز تسریع در رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و فقر مطلق.

 یهاتیت واقعو شناخ نییتب ل،یتحل یبرا یاجتماع -یدر توسعه اقتصاد نهیجامع و به ینظر یامروز نبود چارچوب و الگو رانیا

  یو ساختار یفیک یخود دگرگون فیاست. توسعه در تعر یجامعه انسان یازهایها و نبه هدف یابیدست یبرا یزیرجامعه و برنامه

وجود، م طیشراگذر کند؛ اما در  یو بهتر نینو تیموجود به وضع تیدر تمام ارکان و عناصر جامعه آن طور که جامعه از وضع

و  دهیبه وخامت اوضاع در مناطق مبدا انتقال انجام افته،یدست  یمثبت جیانتقال آب اگر در جوامع مقصد انتقال به نتا یهاطرح

 [2]کرد.  ادیتوسعه محور  یبه عنوان طرح توانیاساس نم نیبر ا

شناخت  بنابراین ؛توجه به اینکه هدف مدیریت منابع آب در نهایت تامین آب و رفاه اجتماعی برای افراد یک جامعه است با

دقیق این جامعة انسانی و زمینه ها و ویژگی های جامعه شناختی آن در گام اول و شناخت و تحلیل رابطة بین نهاد مدیریت آب 

 یهاا در طرحچر دیپرس دیبا نیسیاسی آن جامعه در گام بعدی امری ضروری است. بنابراو نهادهای توسعة اجتماعی، اقتصادی و 

  ؟میاوعملکرد معکوس داشته تیماه ند،یبه توسعه روند، فرا یابیانتقال آب در دست

جستجو  یندهنده در جامعه انسا لیتشک یبه ساختار و کارکرد ارکان عناصر و مولفه ها دیسو با کیپرسش از  نیدر پاسخ به ا

 ینامتعادل و ناعادالنه در درون جوامع انسان یروابط اجتماع یریآن را در شکل گ یامدهایدر وهله اول پ گریکرد و از طرف د

 جستجو کرد.  یجوامع انسان نیروابط و ارتباطات نامتعادل و ناعادالنه ب یریگو در وهله دوم در شکل

. کندیم یا طر داریتوسعه ناموزون و ناپا ریانتقال آب مس یهاکه طرح افتیدر یذکر شده به روشن یهاتوجه به نمونه اب توانیم

و  یشهر ،ییایو مناطق جغراف یاقتصاد یهادر بخش یانامتعادل وشکننده یهایاکنون دگرگونها، همطرح نیا یبا اجرا
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ده در جامعه مبدا انتقال ش یو اجتماع یاقتصاد یناهماهنگآمده و موجب  دیاز آب پد یمیدق نفعانیمناطق مبدا و ذ ییروستا

  .ناعادالنه است یروابط اجتماع یریگامر سرآغاز شکل نیاست و هم

 یاسیو س یگفرهن ،یاقتصاد-یشتیمع ،یتیجمع ،یمیاقل-ییایجغراف یهاشامل عناصر و مولفه یگوناگون نظام اجتماع عناصر

 ناعادالنه و یروابط اجتماع یریگها به شکلبخش نیو عملکرد ناموزون در ا کنندیرا مشخص م یروابط اجتماع تیماه

کل و نامطلوب آن در ش یامدهایباشد، پ شتریب یدهنده جامعه انسان لیتشک ردر عناص ی. هر قدر ناموزونشودیناموزون منجر م

، به مضوع عدالت در جامعه مبدا و مقصد یتوجهیب لیبه دل زیانتقال آب ن خواهد شد. در موضوع شتریب یجامعه انسان تیماه

در  یگرزهیو ست یآن ناسازگار ندیبرآ وآمده  دیپد یاجتماع یهاها و مناقشهناعادالنه، تعارض یوجود روابط اجتماع لیبه دل

 جامعه خواهد بود. 

 هایال آب مطرح بود، طرحهای انتقهای قومی ناشی از طرحدر ابتدای پروردن این موضوع در ذهن نگارنده، طرح مسئله تنش

از مناطق کردنشین  "سیبکانی"های اصفهان و یزد و ی به استاناریچهار محال و بختاز استان  "آبادبهشت"انتقال همچون طرح 

شا من ای،اکنون با رویکردی مبتنی بر توسعه ناموزون و نابرابری منطقههایی بودند که همآذربایجان غربی به دریاچه ارومیه نمونه

های آذربایجان شده است؛ اما واقعیت ها و یا کردها و ترکهای مختلف کشور همچون لرها و فارسبروز تنش بین قومیت

شناسد و حتی اگر انتقال در درون یک استان که قومیت یکسانی دارد اتفاق دهد که آب قومیت نمیبیرونی جامعه نشان می

د. شاهد این موضوع درگیری در بلداجی استان چهارمحال و بختیاری است و بیفتد، ممکن است به درگیری و نزاع بینجام

بروجن از تاالب چغاخور اعتراض داشتند و در دو مرحله  -مردمی از یک استان و یک گروه فرهنگی که به طرح انتقال آب بن

رسد و ظر میتر به ناجتماعی منطقیهای بزرگی در این منطقه اتفاق افتاد؛ بنابراین موضوع کلی تنش ها و تنازعات درگیری

 .موضوع قومیت ها نیز می تواند بخشی از این کار باشد

های انتقال آب در های انتقال آب است. از آغاز اجرای طرحدر طرح اجتماعیبر پیامدها و تاثیرات  نوشتاراین  دیگر تاکید

های های انتقال را جزو ضرورتارزیابی اجتماعی طرحهای مجری طرح بر اساس الزام های قانونی، مطالعات کشور، دستگاه

اجرای طرح قرار دادند، با فرض اینکه این مطالعات در حد رفع تکلیف و فرمالیته نبوده و با استانداردهای پژوهش اجتماعی 

اه نظارتی ری یا هر دستگهای مجماند که آیا تاکنون دستگاهها میانجام گرفته است، باز هم این نقطه ابهام و تاریک در این طرح

تا ابعاد اجتماعی و پیامدهای  انددیگر، پس از اجرای یک طرح عمرانی بزرگ همچون انتقال آب، پژوهشی را  انجام داده

 ای را دربر نداشته است. اجرای طرح در منطقه اجرا مشخص شود؟ جستجوی اولیه در این زمینه نتیجه

نیا برای اجرای طرح های انتقال آب، عادالنه بودن این طرح ها در مبدا و مقصد از سوی دیگر، یکی از رویکردهای مهم د

مندی مردم ساکن در منطقه ای دیگر انتقال می یابد، باید تغییر است، وقتی حجمی از آب از یک منطقه برای توسعه و بهره

دست حوضه می االبباعث کاهش دسترسی مردم وضعیتی نیز در مبدا انتقال اتفاق بیفتد. انتقال منابع آب از یک حوضه آبریز، 

شود، مردمی که اقتصاد آنان بیشتر مبتنی بر کشاورزی و دامپروری است و تغییر فاحشی در زندگی آنها رخ خواهد داد؛ موضوع 

اشتغال  یها و بسترهای دیگری براگوید به همان نسبت برداشت از حقابه یک منطقه، باید زمینهها میعدالت در اجرای این طرح

 های مختلف انتقال آب در ایران این موضوع بسیار کم رنگ و ضعیف است.نفعان پدید آید؛ اما در تجربهو معیشت ذی



 

 «زيستانديشي با متخصصان علوم آب و محيطهم»اولين اجالس  

 1396اسفند  10وزارت نيرو، 
 

 

5 

 

 گيرینتيجه

اکنون به عنوان یکی از بحران های پیش روی ایران در دهه های آینده مطرح است، از این رو در برنامه ششم توسعه هم "آب"

ریزی قرار گرفته است. اما آنچه به وضوح مشهود است، ضعف مطالعات نظری از محورهای مهم برنامه کشور نیز به عنوان یکی

جامع و کالن در حیطه اجتماعی آب و توجه به ابعاد اقتصادی، فنی و سیاسی آن است. شاهد این موضوع نیز اختصاص هزاران 

قال است که بدون پشتوانه مطالعه اجتماعی و فقط به اقتضا و میلیارد بودجه و اعتبار برای طرح های آب از جمله طرح های انت

شود. نبود پشتوانه نظری قوی در این حوزه و روشن نبودن ابعاد اجتماعی این طرح مصلحت سیاسی و فنی اختصاص داده می

 ها برای برنامه ریزان  مجریان طرح ها یک خطر بالقوه اجتماعی برای ایران محسوب می شود.

شود، هر چند که ماهیتی ملی داشته باشد. از گذشته تاکنون بین ینی همچون ایران یک کاالی رقابتی محسوب میآب در سرزم

اکنون یک آب و پایین دست آن رقابتی برای استفاده بیشتر از آن وجود داشته است، اما هممنبعیک برداران در باالدست بهره

کند و آب مندی از آب پا به میدان گذاشته که دولت نیز از آن حمایت میبهرهرقیب تازه و قدرتمندی پا به عرصه رقابت برای 

کند. این امر به نحوی اتفاق افتاده که هیچ گونه مطالعه اجتماعی عمیق و تر منتقل میها به کیلومترها آن طرفرا از سرچشمه

برداران نبع مشترک ملی،  محور رقابت بین بهرهدقیقی در این زمینه انجام نشده است. بنابراین زمانی که آب به عنوان یک م

های گروهی بر سر مالکیت و انتفاع از آن نخواهد ای غیر از تنش و نزاعگیرد،  نتیجهمحلی و کالنشهرهای بزرگ قرار می

 داشت. این یعنی به خطر افتادن پایداری اجتماعی و مورد تهدید قرار گرفتن انسجام و وحدت ملی.

اکنون بحث انتقال آب به فالت مرکزی و شهرهای نیمه شرقی کشور همچون اصفهان، یزد و کرمان به شد، هم همانگونه اشاره

ها تبدیل شده است، در چند سال گذشته، خط انتقال آب از چهارمحال و بختیاری نقطه تنش و آشوب در برخی شهرها و استان

ن اژیه و ورزنه اصفهان تخریب شده است، همچنین طی پنج سال توسط کشاورزا 50و آبان  50به یزد، دو بار در اسفندماه 

های چهارمحال و بختیاری و خوزستان چندین مرحله نسبت به طرح های بزرگ انتقال آب از سرشاخه های دز، گذشته استان

 ست.ها و تنش هااند و روند کنونی نشانگر تکرار و تشدید روز افزون این اعتراضکرخه و کارون اعتراض کرده

یق و های واقعی میدان تحقها بر اساس دادهبه دنبال شناخت عمیق از این حساسیت متولی بخش آب بایدکوتاه سخن اینکه 

و در نهایت کمک به درک و شناخت شرایط و  اینفعان منطقهبینی و تبیین رفتارهای اجتماعی کنشگران و ذیهمچنین پیش

ارت نیرو را وز است.پژوهشگر جامعه شناسی و این کار  باشدگذارن بخش آب کشور ریزان و سیاستها توسط برنامهموقعیت

 کردگان علوم اجتماعی نیست.گریزی از مشارکت و همکاری با تحصیل
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