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  با تاكيد بر  آب منابعمديريت اجتماعيِ بر  ايقدمهم
  هاي زيرزمينيبخشي آبطرح احياء و تعادل

  وزارت نيرو هاي سطحيآببرداري و حفاظت هاي بهرهرئيس گروه نظام -وطن بمحمد ح
  1395 زمستان

  
  مقدمه

طور عام و منابع هبرداري از منابع طبيعي بوجود آمده در حوزه مديريت و بهرههاي بهيات موجود و چالشتجرب
چه در  و حل مشكالت موجودبر اين منابع  صحيحمديريت طور خاص نشانگر اين واقعيت است كه اعمال هآب ب
 و رويكرد يك نگاه نيازمند، )مصرفبرداري و (بهرهرد خُ سطحچه در  و و مديريت) گذاريسياست(كالن  سطح
پيچيده متشكل  يسيستمدر عين حال  و بعدي چند يموضوع آب منابع مديريت .است 1رنگكلاي و رشتهميان

غيره است  و طبيعي محيط اجتماعي، گوناگون روابط و نهادها مردم، فني، تاسيسات آب، هاي گوناگوناز مولفه
 رويكرد يك بدون قطعاًبوده و  مكان و زمانمتاثر از  خود سيستم اين در موجود اجتماعي متقابل هايكنشكه 
 آب منابع مديريت اجتماعيِ و مادي ابعاد آن در كه رويكردي چنين. بود نخواهد تحليل و فهم قابل ايرشتهميان

 مورد توجه قرار گرفته است هاپژوهشاز  برخي درندرت به گيرد، قرار تحليل مورد ابعاد اين بين دروني روابط و
برداري از اين مصرف و بهرهويژه در حوزه به سوي ديگر واز  ).Mollinga, 2008به نقل از  1392وطن، حب(

شناسي به عنوان گيرد، بنابراين جامعههاي انساني صورت ميافراد و گروه، از آنجا كه اين مصرف توسط منابع
تواند كند ميرا مطالعه ميها و روابط آنموجود در يك جامعه نهادهاي اجتماعي و  هاگروهساختارها و علمي كه 

همين دو نكته  مفيد باشد. مشكالت موجود در آندر شناخت نظام مديريت منابع طبيعي و منابع آب و حل 
شناسي بايد در حل مشكالت و كافيست تا ما را به اين نتيجه منطقي برساند كه علوم اجتماعي و جامعه

شناسي با عمر ماهيت و خاستگاه علم جامعه بر اين، هاي مديريت منابع آب مورد مراجعه قرار گيرد. اضافهچالش
در واقع به دنبال  پيامدهاي آن بوده و و عصر جديد يهيداي است كه خود زايگونهش بهاساله دويستكمتر از 

هاي چالشها، ها و انقالبجنگ دنياي مدرن نظيرسياسي در - اقتصادي-هاي اجتماعيبروز پيامدها و آسيب
بشر را تعديل و ي هاين پيامدهاي خودساختبه وجود آمد تا بلكه بتواند محيطي و زندگي شهري و مدرن زيست

محيطي و منابع شناسي براي حل مشكالت زيستاز اين منظر، رجوع به علوم اجتماعي و جامعه مديريت نمايد.
  ي نيز برخوردار است.ختشنامعرفتاز يك منطق كشور آب 
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 سياسي و فرهنگي اجتماعي، ابعاد به و گرفته قرار نظر مد آب منابع مديريت فنيِ عدب بيشتركشورمان  درتاكنون 
در حوزه منابع  »مهندسي-ايسازهمديريت «بودن  حاكم است. شده توجه كمتر آن شناختيجامعه كلي طوربه و

 دارد، و داشته وجود كشور شناختيجامعه كالن مسائل و آب منابع مديريت بين كه شكاف اين وجودآب و 
  .بماند باقي نشدهحل هنوز آبي هايچالش و مشكالت از ايعمده بخش است شده موجب

ها انجام پژوهشهنوز اما شناختي به موضوع مديريت منابع آب رونق گرفته هاي اخير نگاه جامعههرچند در سال
. از طرف ديگر، جايگاه خود را پيدا نكرده استطور كلي كار نظري در اين زمينه هاي و برشتهو مطالعات ميان

حضور موثر علوم اجتماعي در نظام مديريت منابع آب كشور نهادي براي -حقوقينهادسازي و ايجاد بسترهاي 
 آب مديريت متقابل ارتباطدر زمينه  يجديد هايافق گشودندر گام اول هدف از اين حضور  انجام نگرفته است.

علوم  هحوز و آب مديريت هحوز مشترك فصل توانندمي كه است مصاديقي شناسايي و علوم اجتماعي، و
 و )نشان داده شده است 1 شماره اين ارتباط متقابل و مصاديق، در شكل( باشندشناسي از جمله جامعه اجتماعي

 هارائ و علوم اجتماعي نظري مباني از گيريبهره با حوزه دو اين متقابل كنش و روابط تحليل دوم گام در
 منابع برداريبهره و مديريت براي تريموفق و ترجامع هاينسخه بتوان هاآن اساس بر كه است مفهومي هايمدل
و كنش متقابل  ديناميسم به نگاهي بلكه باشد نداشتهاي سازه و فني جنبه فقط كه ايگونهبه كرد ارائه آب

 مديريت« را آنتوان مي كه رويكردي ؛)1392وطن، (حبباشد داشتهاقتصاد و سياست  جامعه، محيطزيست،
برداري منابع اي در تامين و بهرهجايگزين براي راهكارهاي صرفاً سازههاي روشيافتن  ناميد.» آب منابع اجتماعيِ

در مديريت تواند ميضوعاتي است كه از جمله موهاي نظري و عملي علوم اجتماعي با استفاده از رهيافت آب
  د.باشقرار منابع آب مد نظر  اجتماعي
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 )1392وطن، (حب آب منابع مديريت مختلف موضوعات با مرتبط شناسيجامعه هايحوزه -1شكل
  

  هاي اجتماعي مديريت منابع آببرخي از مفاهيم و جنبه
  :آب و سرمايه اجتماعي

 و كرد محروم و مستثني آن از شدن مندبهره از را كسي تواننمي كه است مشترك مالكيت با منبع يك آب
 كاهش موجب افراد، سري يك توسط آن از استفادهاست به اين معنا كه  پذيريرقابت خصلت براين دارايعالوه
 روابط از متاثر شدت به منابع اين از استفاده روش و سطح شرايطي چنين در. شودمي آن از ديگر افراد سهم
 چون مفاهيمي با تواندمي و است و سياسي فرهنگي-اجتماعي موضوعيك  خود كه است يكديگر با هاانسان

 محدود منبع يك عنوان به آب منابع ماهيت به توجه با .گردد تبيين 3»اجتماعي دوراهي« و2»اجتماعي سرمايه«
 سرمايه كاركرد به توجه با ديگر سوي از و سويك از جامعه مختلف هايبخش و افراد هاستفاد مورد مشترك و

 كه داشت انتظار توانمي جامعه، يك افراد همكاري و متقابل كنش هايزمينه و وجوه از يكي عنوان به اجتماعي
مشكالت  و هاتنش تشديد يا تخفيف موجب ترتيب به تواندمي جامعه يك در اجتماعي سرمايه بودن پايين يا باال
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در منابع آب كشور  ايجاد بحران عوامل از بخشي اينكه به توجه با و اساس اين بر. گردد آب كمبود از ناشي
برداري مديريت بهره موضوع به پرداختن لذا ،است آب منابع از افراد رويهبي برداشت و استفاده نحوهمربوط به 
 راهگشا تواندمي -افراد اجتماعي رفتار كنترل هاياهرم از يكي عنوان به -اجتماعي سرمايه منظر ازمنابع آب 

  .باشد
 هاشبكه و قواعد اعتماد، چون اجتماعي هايسازمان از اشكالي بر داللت اجتماعيسرمايه  ،4پاتنام رابرت نظر از

 تسهيل متناسب هايكنش طريق از را] جامعه افراد مشاركت و هماهنگي و[ جامعه كارآيي توانندمي كه دارد
  ).a 1388(ازكيا و غفاري، نمايدمي تسهيل را دانگيختهوخ همكاري لذا و نمايند

 كه هستند اجتماعي سرمايه اصلي مولفه سه اجتماعي مشاركت و اجتماعي) پيوستگي(انسجام جتماعي،اعتماد ا
 اعتماد« مقوله دو قالب در اعتماد. ديگري است كنندة تقويت كدام هر و گرفته قرار متعامل رابطه يك در

 بر دال نهادي اعتماد. شودمي مطرح) دولتيي نهادها به اعتماد(»نهادي اعتماد« و) به افراد اعتماد(»عمومي
 جمعي توافق بر داللت اجتماعي انسجام. دارند دولت به مردم كه است اعتمادي ميزان و كارآيي مقبوليت، ميزان
 فرآيند دري اجتماع روح را آن توانمي جامع تعريف يك عنوان به و داردء و كنشگران يك جامعه اعضا ميان

 مذكور نهادهاى چرا كه اردي دكارآمدتري مومع نهادهاى تر،منسجم و اعتمادتر قابل جامعه .دانست توسعه
 اجتماعي، فرآيندي مشاركت. گيرندمي شكل مردمى مشاركتسي و سيا مشاركت از باالترى سطوح توسط

 در نقش ايفاي به مردم همه كشاندن آن هدف كه است فرهنگي چند و چندبعدي چندگانه، يكپارچه، عمومي،
 با داريمعني و تنگاتنگ رابطه مشاركت و اجتماعي سرمايه ).b 1388(ازكيا و غفاري،است توسعه مراحل همه
 يك در را يكديگر و گذاشته تاثير ديگري بر تواندمي يك هر كه يكديگرند ملزوم و الزم و مكمل و داشته هم

 (پاتنام، ها دو واژه متفاوت براي يك رفتار هستنداين ،پاتنام يگفته ر اساسب .كنند تقويت افزاهم و تعاملي رابطه
1389.( 

 در را جامعه افراد تواندمي اعتماد، و همياري هنجارهاي قالب در آن جمعي شكل در خصوصاً اجتماعي سرمايه
 تاثير. ندشومي برخوردار آن بركات از جامعه افراد همه صورت آن در و برساند ياري جمعي كنش مشكل حل

 مدارقانون و گراجمع شهرونداني افزايش ساالري،مردم گسترش و مدني جامعه بر اجتماعي سرمايه دروني
  ).1384(توسلي و موسوي،  كنند همكاري بهتر دولت با كه باشدمي

 محلي، مردمي هايانجمن نيرومند شبكهدهد مي نشان روستايي توسعههاي انجام شده در خصوص پژوهش
 از برخيبر روي علل موفقيت و يا ناكامي  5استروم الينورنتايج تحقيق . دارند اقتصادي رشد در مهمي نقش
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 موجود] هايظرفيت[ كهدهد نشان مي آب منابع و هاچراگاه قبيل از مشترك منابع كنترل براي هاهمكاري
 اجتماعي زيرساخت اين كه دولت هايدخالت برعكس،. كنندمي ايفاء زمينه اين در مهمي نقش اجتماعي سرمايه

  ).1389(پاتنام،  باشد داشته نامطلوبي پيامدهاي است ممكن كندمي تضعيف يا گيردمي ناديده را
 انسجام و اعتماد مشاركت، حس بودن باال منزله به اجتماعي سرمايه باالبودن شد، گفتهكه  آنچه به توجه با

 و ملي منافع ،اجتماعي هايدوراهي در هاانسان آن سايه در و شودمي جمعي روحيه تقويت موجب اجتماعي
 ايتوسعه هايبرنامه مردم، و دولت بين متقابل اعتماد دليل به و دهندمي ترجيح فردي منافع بر را جمعي
  .شودمي انجام موثرتر و ترموفق مردم مشاركت با هادولت
 بلند ديوارهاي!. نيست زوال منابع آببه و رو وخيم اوضاع به شباهتبي كشورمان در اجتماعي سرمايه زوال
 كاهش رانندگي، نابهنجار رفتارهاي، هاساختمانهاي روي در و ديوار و پنجره ا نردهي خاردار هايسيم ها،خانه

 كارجمعي، فرهنگ تخريب شهروندي، حقوق به تعرض ها،نزاع افزايش همديگر، سوي از افراد تحمل آستانه
 كاهش و جمعي روحيه تحليل از نشان همگي غيره و انرژي منابع رويهبي مصرف فرهنگ فردي، سودجويي

 ايران ،2011 سال در 6لگاتوم موسسه توسط كشورها بنديرتبه درت. سي ماجامعه در اجتماعي اعتماد و انسجام
 در اجتماعي سرمايه ميزان نيز داخلي مختلف هايپژوهش اساس بر .است گرفته قرار كشور 110 از 107 رتبه در

(فيروزجائيان و  مهستي روروبه اجتماعي سرمايه فرسايش با و است شده گيرياندازه متوسط به رو پايين ايران،
  ).1392بابايي، علي

 يا و مردم و دولت بايستمي هاآن در كه دهدمي بروز را خود هاييعرصه در ويژهبه اجتماعي سرمايه تخريب
 عبارت به و برسند متقابل اعتماد و انسجام و همدلي يك به جمعي يا ملي منفعت يك سر بر همديگر با مردم
 و مردم اعتماد و مشاركت نيازمند كشور توسعه مختلف هايحوزه در خود ملي هايطرح اجراي براي دولت ديگر

 با هاطرح اين باشد، پايين جامعه اجتماعي سرمايه اگر كه است شرايطي چنين در. است اجتماعي انسجام
هاي منابع آب توسط رويه و غيرمجاز از منابع آب و ايجاد آلودگيهاي بيبرداشت .شوندنمي مواجه مردم استقبال
بران و مديريت مشاركتي آبياري، عدم استقبال و هاي آبكنندگان، عدم موفقيت دولت در ايجاد تشكلمصرف

 يه اجتماعيفقر سرما تاثيرتوانند مصاديقي از مي غيرههاي مديريت و حفاظت آب و مشاركت كشاورزان در طرح
  باشند. برداري منابع آبدر حوزه مديريت و بهره

هاي منابع هايي كه دولت براي خروج از مشكالت و بحرانها و برنامهرسد طرحبا توجه به مطالب فوق، به نظر مي
  - زيرزميني و طرح نجات درياچه اروميه هايبخشي آبو تعادل ءرح احيانظير ط -آب كشور در دست انجام دارد

بوده و تحقق اين كشاورزان و جوامع محلي ذيربط ، نيازمند مشاركت و همراهي مردم قطعاًها بنابه ماهيت آن
                                                            
6 Legatum 



 

٦ 
 

مستلزم ورود جدي متخصصان علوم ها ها و برنامهبراي اجراي موفق اين طرحمشاركت و بسترسازي اجتماعي 
  .است اجتماعي

  

  :آب و سياست
دهد بحران آب در خيلي از موارد بيشتر ناشي از نحوه نشان مي تجربه مديريت منابع آب در كشورهاي مختلف

-توان نشان داد رابطه معنادار و مشخصي بين ساختار سياسيمديريت آب است تا كمبود آب. بر اين اساس مي
اقتصادي يك كشور و نحوه مديريت منابع آب در آن وجود داشته و نحوه اين مديريت هم تاثيرپذير از - اجتماعي

 7»آب خوب حكمراني«مفهوم  پيدايشاين ساختارهاست و هم تاثيرگذار بر آن؛ كه شايد مصداق بارز آن  توسعه
يك جامعه يا كشور در ابعاد مختلف نقش  اقتصادي- اجتماعي- به بيان ديگر، ميزان توسعه سياسياشد. ب

برداري پايدار از منابع آب دارد و با اعمال مديريت صحيح و كارآمد بر اي در نحوه مديريت و بهرهكنندهتعيين
توان مشكالت منابع آب كه خود مستلزم توسعه در ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور است، مي

يكي از مهمترين وجوه رابطه مديريت منابع آب و تواند مياين خود  را تعديل نمود و ناشي از بحران و كمبود آب
  شود.مي شارهااز مصاديق اين موضوع به شرح زير  ه دو موردببا اين مقدمه  حوزه سياست باشد.

 و مجلس نمايندگان ها،دولت از اعم سياسي نهادهاي فشار اعمال آب: مدتكوتاه مديريت و مدتكوتاه هجامع 
كسب مختلف از جمله هاي هانگيز با و خود مسئوليت هدور در نهاد مديريت آب كشور برمحلي  سياسي نمسئوال

 هايگاهي منجر به تصميم )مدت چهار سالهيك دوره كوتاهبراي  مردم راي جلب(مدت منافع سياسي كوتاه
 كشور آب مديريت هايچالششده است كه به عنوان يكي از در حوزه مديريت منابع آب  مدتكوتاه و زدهشتاب

 با ارتباط در كه هايينظريه از يكي. شودرابطه نهاد مديريت آب و نهاد سياست محسوب مي مصاديقاز 
 ويژگي اين تبيين و تحليل براي مناسبي نظري پشتوانه تواندمي نوعي به و شده ارائه ايران تاريخي شناسيجامعه

 مقايسه اروپا جامعه با را ايران جامعه وي. است كاتوزيان »مدتكوتاه هجامع« هنظري باشد، كشور آب مديريت از
 آن در كه ايجامعه يعني كند؛مي معرفي مدتكوتاه ايجامعه اروپا، بلندمدت جامعه برخالف را آن و كندمي

 هاريزيبرنامه و مناسبات تمامي بنابراين و ندارد وجود فردي زندگي و اجتماعي زندگي در بلندمدتي اندازچشم
  ).1391 كاتوزيان،( گيردمي شكل جامعه بودن مدتكوتاه اساس بر
 مصوبه ،1389 سال در اسالمي شوراي مجلس توسط »پروانه فاقد هايچاه تكليف تعيين قانون« تصويب و رائها

 ،1390 سال در »]فدك طرح[كشاورزي بخش توسعة طرح« عنوان تحت وقت جمهور رئيس ويژة نمايندگان
 فشارهاي تحت و الساعهخلق تصميمات مجموع در و دهم و نهم دولت استاني سفرهاي مصوبات از بخشي
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 در هرچند قوانين و تصميمات اين. شوندمي محسوب مدتكوتاه و زدهشتاب تصميمات اين از مصاديقي سياسي،
 اصول و معيارها منظر از اما دارند، را اشتغال ايجاد و مردم معيشت از حمايت قبيل از هاييتوجيه خود مباني
 قوانينو گاهاً مغاير با  كشور آب بخش بلندمدت هايريزيبرنامه و اصولاين  با مغاير آب منابع پايدار توسعه

 شده داده ممنوعه هايدشت در كشاورزي چاه حفر اجازه هاآن در نمونه عنوان به( هستند كشور آب موضوعه
 و متزلزل خصلتهمواره  نيزو تصميمات  مصوبات اين مدت،كوتاه جامعه خصلت با تطبيق در بنابراين و) است
ها و بسترها و ساختارهاي تاريخي توجه به ويژگي ،از اين منظر .اندو اغلب اجرايي نشده اندشتهدا را بودن ثباتبي

شناسي سياسي آب در كشورمان تواند در تحليل درست آنچه كه در فضاي جامعهشناختي كشورمان ميو جامعه
  مفيد واقع شود. ،افتداتفاق مي

 هتوسع وضعيت متقابل تاثير از ديگري شكل تواندمي نيز مفهوم اين :سياسيجلب راي  براي آب منابع خرج 
 سياسي اعتماد كه كشورهايي در. نمايد تبيين را جامعه آن آب مديريت وضعيت و جامعه يك اجتماعي- سياسي
از  ،اعتمادي شكاف اين ترميم هدف با است ممكن يا مجلس دولت است، پايين دولتي نهادهاي و دولت به مردم

تسهيل در اجازه برداشت از منابع اي و هاي توسعهاجراي طرحقول و قرارهايي را به مردم در خصوص يك سو 
 و رويهبي برداريبهره هحوز در ايسختگيرانه مقررات و اقداماتد و از سوي ديگر بده )از جمله منابع آبطبيعي (

 كه نمايد اتخاذ هاييگيريسهل و نكند اعمال - غيره و جنگل آب، منابع نظير - طبيعي منابع از غيرمجاز حتي
 در توانمي را اغماض اين از هايينمونه. گردد آب جمله از طبيعي منابع بيشتر تخريب به منجر خود امر اين

 منابع از غيرمجاز هايبرداشت از جلوگيري براي مجلس و دولت قوي اراده وجود عدم در زماني مقاطع از برخي
. كرد مشاهده آب، مصارف از ناشي محيطيزيست هايآلودگي و هارودخانه در غيرمجاز هايتصرف و دخل آب،
 به مردم اعتماد از اعم( جامعه در اعتماد و اجتماعيه سرماي بودن الاب و سياسي هتوسع نقش مفهومي مدل اين

 هرچقدر دهدمي نشان و كندمي تبيين و آشكار آب منابع مطلوب مديريت بر را) دولت به مردم و يكديگر
 و كنترل تواندمي ترجدي و بهتر باشد، باال جامعه يك درها آن به مردم اعتماد و دولتنهادهاي  سياسي مقبوليت
  .كند اعمال آب منابع بر مديريت

  

  :هاي منابع آبفرهنگي طرح-پيوست اجتماعي
بوده و سابقه  8»ارزيابي تاثيرات اجتماعي«فرهنگي در ادبيات مطالعات اجتماعي، معادل -مفهوم پيوست اجتماعي

سـازماني راهبردهـا و   كميته بـين تاثيرات اجتماعي بر اساس تعريف  آن در كشورمان تقريباً دو دهه است. ارزيابي
اي كـه ممكـن اسـت از    تالشي است براي ارزيابي و برآورد پيامدهاي اجتمـاعي ، 9تاثيرات اجتماعياصول ارزيابي 
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هاي دولتي مشخص ناشي شوند. منظور از تاثيرات اجتماعي، هرگونه هاي خاص و اجراي برنامهاقدامات و سياست
رتبـاط، شـيوه تـامين    عواقب ناشي از اقدامات بخش عمومي و خصوصي است كه شـيوه زنـدگي، كـار، برقـراري ا    

ارزيـابي  ، 10بـه گفتـه ونكلـي    .دهـد ت تاثير قرار مياشان را تحها و روش غلبه مردم بر مشكالت زندگينيازمندي
محيطـي)،  هاي توسعه (اثرات مخرب زيستاي درباره توسعه و دموكراسي است كه آسيبفلسفه تاثيرات اجتماعي

كننـده  كنـد و تضـمين  مشاركت) را لحـاظ مـي   سازي ور ظرفيت(نظي اهداف توسعه (تعديل فقر) و فرآيند توسعه
پايدار منابع طبيعي در ابعاد اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي است. به دنبال تصويب قانون ارزيـابي  توسعه 

(فاضلي،  كشور، بحث ارزيابي تاثيرات اجتماعي نيز اهميت پيدا كرد 50در  1990محيطي در دهه تاثيرات زيست
به تهيه پيوست فرهنگـي بـراي   ابالغي برنامه پنجم توسعه در كشورمان نيز دولت مكلف  هايدر سياست ).1391

تهيـه ايـن   شـده اسـت كـه تـاكنون     هـا  عوارض اجتماعي و فرهنگـي طـرح  و تعيين هاي مهم كشور تمامي طرح
  است.اي نيافته جايگاه شايستههاي مديريت منابع آب كشور ها و برنامهها در طرحپيوست

اي به عنوان ابزاري بـراي شناسـايي و   هاي توسعهها يا پروژهها و برنامهفرهنگي براي طرح-پيوست اجتماعيتهيه 
ها و سپس مديريت اين پيامدها (كاهش تـاثيرات منفـي و افـزايش    فرهنگي اين طرح-برآورد پيامدهاي اجتماعي

هـا دارد. مفهـوم ديگـر پيوسـت     ژههـا و پـرو  تاثيرات مثبت) نقش مهمي در موفقيت و تضمين اجراي ايـن طـرح  
هـا اسـتفاده   فرهنگي در پيشبرد و اجـراي طـرح  -هاي اجتماعيفرهنگي اين است كه چگونه از ظرفيت-اجتماعي

  شود.
اي اشــكال مختلفــي مــي توانــد داشــته باشــد كــه پايــداري اقتصــادي، اجتمــاعي،  هــاي توســعهپايــداري طــرح

ايداري اقتصادي يك طرح به اين معناست كـه اقـدامات ناشـي از    پاند. از آن جمله غيرهمحيطي، سياسي و زيست
پايداري اجتماعي يـك طـرح توسـعه    اجراي اين طرح معيشت و اقتصاد جامعه انساني هدف طرح را تهديد نكند. 

ريختن امنيت اجتماعي، تخريب روابـط  هماي سبب بهشود كه تغييرات ناشي از اقدامات توسعهزماني تضمين مي
. ارزيـابي  گـردد هـاي ضـعيف ن  هاي اجتماعي، افزايش فاصله طبقاتي و تبعيض عليـه گـروه  الم، آسيباجتماعي س

كوشـد بـا سـهيم شـدن در همـه      اي با محوريت علوم اجتماعي است كه ميرشتهتاثيرات اجتماعي، پژوهشي بين
تـي كـه ايـن اقـدامات در     راشـناخت معتبـري از تغيي   ،ايريزي، اجرا و ارزيابي نتايج اقدامات توسعهمراحل برنامه

اي، تـاثيرات اجتمـاعي   كنند ارائه دهد و پيش از اجرا شدن اقـدامات توسـعه  محيط طبيعي و اجتماعي ايجاد مي
فرهنگـي  -. به اين ترتيب، ارزيـابي تـاثيرات اجتمـاعي يـا پيوسـت اجتمـاعي      نمايدها را برآورد ناشي از اجراي آن

  .هاي توسعه استتضمين كننده پايداري طرح
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اقتصـادي  -برداري منابع آب در حيات اجتماعيهاي مربوط به مديريت و بهرهبا توجه به مداخالتي كه اغلب طرح
هـايي بايـد بـيش از پـيش مـورد توجـه       فرهنگي براي چنين طـرح -دهند، تهيه پيوست اجتماعيمردم انجام مي

فرهنگـي بـراي   -تهيـه پيوسـت اجتمـاعي   اهداف كالن و عمومي كـه در  گذاران قرار گيرد. ريزان و سياستبرنامه
  :تواند به شرح زير باشدميباشد متصور مي هاي منابع آبها/پروژهطرح

  اعم از بازدارنده  منابع آب نهادي مؤثر بر طرح/پروژه فرهنگي و-بسترهاي اجتماعيو  عواملشناسايي
  برندهو پيش

 اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي مثبـت و منفـي و تعارضـات     و پيامدهاي بيني تاثيراتبررسي و پيش
  منابع آباحتمالي ناشي از اجراي طرح/پروژه 

 پيامدها و تاثيرات منفي و افزايش تاثيرات مثبت ناشي از طرح/پروژه و تعديل ارائه راهكارهاي كاهش 

          اجـراي  مطالعه و تدوين مالحظـات اجرايـي الزم بـراي تضـمين مشـاركت مـؤثر همـه ذينفعـان در
 منابع آب طرح/پروژه

 كردن طرح/پـروژه بـا كمتـرين پيامـدها و     فرهنگي براي اجرايي-تدوين و ارائه دستورالعمل اجتماعي
  .و بيشترين پايداري اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي فرهنگي-تعارضات اجتماعي

  
  اجتماعي آن بسترسازيهاي زيرزميني و مدل پيشنهادي براي بخشي آبطرح احياء و تعادل

  :شناسانمهندسان و جامعههاي زيرزميني آزموني براي تعامل بخشي آبتعادلاحياء و طرح 
هاي جنبهتوجه به پس از چند دهه تجربه، كشور در وضعيت كنوني  و مباحث گفته شدهبه مجموعه  با توجه

امري ، نگركلرويكرد يك و اتخاذ  در كنار مسائل فنيكشور مديريت منابع آب  سياسيِ- فرهنگي- اجتماعي
و نحوه عملياتي كردن اين نگاه واقعيت اين است كه ما رسد. ادر حل مشكالت منابع آب به نظر ميضروري 

  روشن و مورد اتفاق نظر نيست.رويكرد هنوز 
 محيطي ناشي از منابع آب در كشورمان،نبال بروز مشكالت اجتماعي و زيستهاي اخير و به دهرچند در سال

و  هاشناختي به موضوع مديريت منابع آب رونق گرفته و نهادهاي ذيربط با برگزاري همايشجامعه نگاه
اند، اما هنوز يك د اجتماعي به اين مسئله را در دستور كار خود قرار دادههاي تخصصي و غيره رويكرنشست
بيش از نيم قرن توسعه كشور كه در طول  مهندسي-ايكه تفكر سازهو ترديد بزرگ به قوت خود باقيست سوال 

 محيطي، زيست، فرهنگياجتماعي(شناختي و جامعهنگر كلتفكر ، چه رويكرد و اقبالي نسبت به حاكم بوده است
حاضر و قادر به واگذاري حل مسئله به تفكر  تا چه ميزانمهندسي -ايكه تفكر سازه؟! ايندارد) غيرهو 

ها كافي را به آن فرصتشناسان اعتماد كنند و آيا توانند به جامعهيان مكه آيا مهندسشناختي است؟ اينجامعه
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دهند و تاب و تحمل است مي نگركلهاي حلياز راهنپيشهاي اجتماعي عميق كه براي انجام مطالعات و پژوهش
بر بهانه زمان، به كه طبق روالي كه حاكم بودهبر هستند، دارند؟ يا اينهاي عميق را كه معموالً زماناين پژوهش

هاي مسئله، نياز به انجام بررسيكردن صورتشناسان به پيچيدهبودن اين مطالعات و با متهم ساختن جامعه
مشكالت خودساخته را حل  ايسازه- هاي صرفاً فنيو بر آنند كه با همان نسخه نمودهشناختي را نفي جامعه

هاي قدرت (نهادهاي اداري مسئول ساخت اري در حلقهدطور معنيهها و مهندسان كه بكنند؟! آيا تكنوكرات
 هايها و بررسيتحليل) حضور دارند، تحمل غيرههاي پيمانكاري و ) و ثروت (شركتغيرهسد، جاده، مسكن و 

ها در مطالعات خود با دهند كه آنشناسان حق ميآيا به جامعه دارند؟شناختيِ گروه مقابل را منتقدانه و جامعه
ها را توان آنسرعت نميراحتي و بههاي انساني) مواجه هستند كه بهها و گروهاصر هوشمند (انسانسري عنيك

  مهندسي كرد.
كه در برخي از دهند ها حق ميدارند؟ آيا به آنكار آشتي با مهندسان سازه شناسان چقدر سرِدر مقابل، جامعه

با توجه به شرايط خاص  از مرگ سهراب خواهد بود؟! پسبر نوشداروي انجام مطالعات زمانها و مشكالت، پديده
مسائل و  شدنچيدهمنجر به پياجتماعي اتخاذ رويكرد آيا ، ي ماو معرفتي حاكم بر جامعه جتماعي، تاريخيا

  ؟سازي منفي جامعه هدف نخواهد شدحساس
پيوست «گيري از ابزار رسد بهرهو رسيدن به يك نقطه وفاق، به نظر مي هاي رويكردياختالفاين  رفعبراي 

تقريباً معادل داخلي و بومي  . اين ابزار كهواقع شودمفيد تواند مياي هاي توسعهدر طرح »فرهنگي- اجتماعي
در واقع نوعي شناسي توسعه در دنياست، مطالعات ارزيابي تاثيرات اجتماعي در ادبيات مطالعات جامعهي شده

را فرهنگي الزم -يكي است كه بستر اجتماعيفيز ايتوسعههاي ريزيو برنامه هابراي طرح »مهندسي اجتماعي«
  كند.فراهم ميها و حضور و مشاركت مردم در اجراي آنها اين طرحموفق براي اجراي 

بحران حل هاي وزارت نيرو و دولت براي يكي از مهمترين طرح »هاي زيرزمينيبخشي آبطرح احياء و تعادل«
اين  و در حال اجراست. شدهتدوين  1393در سال پس از تصويب در شوراي عالي آب ت كه آب در كشور اس

طرح با توجه به اهميت آن در حوزه مديريت آب كشور و ماهيت آن كه نيازمند نگاه و رويكرد اجتماعي است، 
  شناسان و مهندسان.ي آشتي و تعامل بين جامعهباشد برا آزمونيشايد 

  
  :هاي زيرزمينيبخشي آبتعادل احياء و طرحدر مدل پيشنهادي براي بسترسازي اجتماعي 

اي بوده و سازه- پروژه و راهكار است كه عمدتاً فني پانزدههاي زيرزميني مشتمل بر بخشي آبطرح تعادل
هاي غيرمجاز و شامل انسداد چاه نداني شدهيبراهكارهاي اصلي كه براي تامين اهداف كمي اين طرح پيش

هاي برداري چاههاي بهرهها و تعديل پروانههاي مجاز، نصب كنتور بر روي چاهبرداشت چاهجلوگيري از اضافه
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شود كه در اين طرح كه مالحظه مي باشد.هاي كشور ميكشاورزي براي كاهش برداشت آب زيرزميني در دشت
مدت منافعي نصيب افراد و در كوتاهتنها قرار نيست زميني كشور است، نهنجات منابع آب زير هشايد تنها را

در اختيار خود را اعم از و منابع هاي اجتماعي هدف اين طرح (عمدتاً كشاورزان) گردد بلكه بخشي از منافع گروه
نتواند  طرح با توجه به همين ماهيتش ممكن است اين از سوي ديگرمجاز يا غيرمجاز از دست خواهند داد. 

كه نگران  آنانيكه احتماالً نياز به راي كشاورزان دارند و چه  آنانيچه را اي حمايت مسئوالن سياسي منطقه
جلب كند. بنابراين پايداري اجتماعي و سياسي اين طرح سياسي ناشي از اجراي طرح هستند، - تبعات اجتماعي

پيامدهاي هاي ذيل اين طرح پروژهبرخي از اجراي  شودبيني ميپيش. از سوي ديگر تواند مورد ترديد باشدمي
هاي حمايتي بيني بستهسوئي بر اقتصاد و معيشت جامعه هدف طرح خواهد داشت و بر اين اساس ضرورت پيش

فرهنگي -به همين دليل تهيه پيوست اجتماعيشود. معيشتي توسط نهادهاي ذيربط استاني يا ملي احساس مي
بوده و جاي خالي آن احساس اقتصادي اين طرح الزم و ضروري  ، سياسي واجتماعيطرح براي تضمين پايداري 

   .شودمي
البته جاي اميدواري است كه در جلسات مستمري كه در سطح وزارت نيرو در خصوص هدايت و پيگيري طرح 

پرداخته  فرهنگي طرح-هاي اجتماعيشود به دقت به مباحث و جنبههاي زيرزميني برگزار ميبخشي آبتعادل
شود، اما واقعيت اين است كه هنوز نحوه ارتباط بين ابعاد فني طرح و ابعاد اجتماعي طرح و اينكه عوامل مي

برنده اين طرح كدامند و پيامدهاي اجراي طرح چيست و چگونه بايد جبران و تعديل شوند، و بازدارنده و پيش
طور كلي چگونه بسترهاي اتفاق بيفتد و به سازي نهادي در اجراي آنچگونه مشاركت مردمي و هماهنگ

رود كه مشابه اجتماعي، سياسي و اقتصادي براي اجرا و پايداري طرح فراهم شود، مشخص نيست و بيم آن مي
هاي مديريت منابع آب كشور مرسوم بوده، بخش اجتماعي تنها يك ضميمه تزئيني چيزي كه تاكنون در طرح

  بيش نباشد. 
بيني شده است شامل دو پيش هاي زيرزمينيآب بخشيفرهنگي در طرح تعادل- ث اجتماعيآنچه كه براي مباح

» زيرزميني منابع آبمديريت مشاركتي سازي پيادهتوسعه و «و  »سازيرساني، آموزش و فرهنگاطالع« پروژه
در عين حال كه الزم و ضروري هستند اما بيني شده در اين دو پروژه واقعيت اين است كه محتويات پيش. است

با تهيه پيوست  ماهويتفاوت  اجتماعي، هايو بررسي در مقايسه با استانداردهاي مطالعاتكافي نبوده و اصوالً 
بيني پيشاقدامات ، لحاظ نظريبها بخشي از آن هستند. هتنشايد اجتماعي (ارزيابي تاثيرات اجتماعي) داشته و 

طرح شوند  هدف و ذينفعان هايگروهافراد و د منجر به تغيير رفتار در نتوانتنهايي نميپروژه بهشده در اين دو 
و همسو با برآورده كننده  ،بخشيذيل طرح تعادل هايو پيامدهاي پروژهگونه كه اشاره شد ماهيت چون همان

  .باشدنمي و منافع سياسي برخي از ذيمدخالن منافع اقتصادي ذينفعان
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اين طرح مبهم است. پايداري اقتصادي اين اجراي سازي نهادهاي ذيمدخل در ديگر، نحوه هماهنگ از سوي
هاي جبراني و تعديل پيامدها در زمينه بهبود هاي طرح، برنامهطرح مستلزم اين است كه همزمان با اجراي پروژه

هاي حمايتي در زمينه برنامهدرآمد (توسط سازمان جهاد كشاورزي)،  الگوي كشت با هدف ترويج محصوالت پر
گردد. همچنين از نظر پايداري سياسي،  تدوينريزي استان) اشتغال جايگزين (توسط سازمان مديريت و برنامه

انتظامي دارند هماهنگ عمل كنند و اقداماتي -هايي كه جنبه قضاييهاي ذيمدخل در پروژهالزم است ارگان
سرعت و هماهنگي بيشتري انجام گرفته و در بوروكراسي اداري و قضايي  هاي غيرمجاز و غيره بانظير انسداد چاه

  .دنگرفتار نشو
هاي زيرزميني دو بعد فني و بخشي آبتوان چنين تصور كرد كه طرح تعادلميبا توجه به آنچه گفته شد، 

بدون  شودبيني ميپيش عملياتي شوند واجتماعي دارد كه الزم است در هماهنگي و همكاري با همديگر 
آنچه  نهادي، موفقيتي در بعد فني آن حاصل نخواهد شد.- ها و بسترهاي اجتماعيپرداختن و لحاظ كردن زمينه

تدابير حمايتي ، اخذ سازي نهاديپيامدهاي طرح، هماهنگاز طريق برآورد و تعديل را  اين طرح كه موفقيت
تضمين كند، اين است كه براي هر دشت  تواندمي كت مردميمشارجلب هاي هدف و باالخره اقتصادي از گروه
هاي طرح بيني شده در دستورالعمل(پيش »شوراي هماهنگي دشت«توسط آن بخشي تعادل كه اقدامات فنيِ

، پيوست اجتماعي مربوط به اين شودمي) تدوين و تصويب آبهاي زيرزميني ابالغي وزارت نيرو بخشيتعادل
فني طرح هاي راه و دستورالعمل اجتماعي براي عملياتي كردن پروژهبه عنوان نقشهتهيه و  نيزاقدامات 

براي اين منظور و با توجه به ضرورت حضور نهادهايي  .)2(شكل شماره استفاده قرار گيردمورد بخشي تعادل
عملياتي براي در تهيه اين پيوست اجتماعي،  غيرهريزي استان و نظير استانداري و سازمان مديريت و برنامه

با  شوراي عالي آب .گذاشته شودبه مورد اجرا نمودن اين امر الزم است موضوع در يك نهاد باالدستي تصويب و 
  .توجه به ماهيت و ساختار آن، نهاد مناسبي براي طرح و تصويب اين موضوع است
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