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 چکیده .1

پممردارا  هممای اقلیمممی، یکممی از مهمجممریم وجمموه تمممایری اسممت کممه نظریممهآبممی و ویی ممیکمم 

اممرقی و ایممرا  در تحمموما اججممماعی جامعممه بممدا  همما و اممرایا جواممم  توسممعه در توضممیژ ویی ممی

ایمم نرمرش من مر بمه اراظمه نظریماتی از جملمه امیوه تولیمد آسمیایی، اسمج داد امرقی   انمد توجه کرده

همای جامعمه، سمعی در اراظمه و اسج داد ایرانمی امده اسمت کمه هرکمدام بما توجمه بمه برژمی از ویی می

انممد بمما توجممه بممه انممد کممه نجوان ممجهدااممجه توضممیحی در مناسمم اا توسممعه اممرد و پیونممد آ  بمما آب

 یممری از روش مشخصماا جامعممه ایرانممی، پاسممخ دقیقممی بممرای آ  ت یمیم کننممد  ایممم مطالعممه بمما بهممره

تحقیمممی کیومممی و مطالعممماا تممماریخی، بممما بررسمممی اسمممناد و همبنمممیم مشممماهده و مصممماح ه بممما 
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دااممجه اسممت تمما بجوانممد سممعی در آ  رود،  ممذارا  و مممردم سمماکم حوضممه زاینممدهکشمماورزا ، سیاسممت

 تصویری دقیی از پیوند آب و توسعه در جغرافیای ایم منطقه از ایرا  اراظه دهد 

-سمم ش اممکلآبممی در ایمرا  م مماله کم  دهممد کمهنشمما  ممی نجمای  بدسممت آممده در ایممم تحقیمی

 یممری نظممامی اممده اسممت کممه برآمممده از دو بممازوی مشممروعیت سیاسممی و مق ولیممت اججممماعی بمما 

نجصماب و انجخماب اسمت و توسمعه جامعمه ایرانمی، منموا بمه تمواز  قموای ایمم دو بخم  همای افرآیند

بوده و چنانبمه تعمادل قمدرا آنما  بمر هم  بخمورد، جامعمه بمه سممت اسمج داد سیاسمی و یما انقمالب 

 کند اججماعی حرکت می

 

 رود : توسعه، جامعه ایرانی، حکمرانی آبی، کم ود آب، مدیریت آبی زایندههای کلیدیواژه
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Abstract 

Water scarcity is one of the most important distinguishing features that development 

theorists have paid attention to in explaining the characteristics of eastern societies in the 

social transition. This attitude has led to the presentation of theories such as the Asiatic mode 

of production, Oriental Despotism, and Iranian Despotism, each of which, considering some 

characteristics of the society, has tried to explain the relationship between the development of 

the East and its connection with water, but they have not been able to. This study, by using the 

qualitative research method and historical studies, reviewing the documents, observation, and 

interviews with farmers, policymakers, and people living in the Zayandeh-Rud basin area, has 

tried to get an accurate picture of the connection between water and development of this 

region in Iran. 

The results obtained in this research show that the problem of water scarcity in Iran has 

caused the formation of a system that arises from the two arms of political legitimacy and 

social acceptability with the processes of appointment and selection, and the development of 

Iranian society depends on the balance of The powers of these two parts. if the balance 

disturbed, the society moves towards political despotism or social revolution. 

 

Keywords: development, Iranian society, water governance, water shortage, Zayandeh-Rud water 

management. 
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 مقدمه .2

هما در جغرافیمای زنمد ی پیشمینیا ، دسجرسمی بمه منماب  داظممی آب بموده اسمت  یمری تممد نیازهمای اساسمی امکلاز پی یکی  

رسمد کمه ث ماا منماب  و تمامیم نیازهمای اولیمه از جملمه آب، بمرای ممدا زممانی همومنی، زمینمه مناسمش و ب مجر نظمر ممیو چنیم به

آوری غمذا بمه تولیمد آ  همای ان مانی پراکنمده در فراینمد انجقمال از جمم روهسماژت  زممانی کمه  مهما را فمراه  ممی یمری تممد اکل

روی آوردنممد، اججماعمماا یک انشممیم اولیممه پدیممد آمممد و تمما پممی  از ایممم یک انشممینی، دسممجیابی بممه نیازهممای اولیممه حیمماا در فصممول 

اممکارچی یمما امم ا ، درواقمم  هممی  هممای ان ممانی بممود  زنممد ی و معیشممت چادرنشممینا ، اعمم  از سمماز تحممرو  ممروهمخجلممس سممال، سمم ش

بمه دلیمل محمدویت منماب  -تمر کمرد  نیماز آ  نموع معیشمت، پراکنمد ی جمعیمت در فهماهای هرچمه وسمی  ونه تمرکری را ای اب نمی

همای تمر امد  بافمتبود  در حالی کمه کشماورزی، چمو  بما نموعی حیماا یک انشمینی هممراه اسمت، تما حمدی م مجلرم تنم   -ه یعی

  (229:  1381کی ،  اججماعی بود )دور

کارهای تق ممی  هممای تق ممی  کممار و همبنممیم سممازو یممری نظممامایممم تممراک  جمعیممت و افممرای  تعممامالا اججممماعی، سمم ش اممکل

آ  بمی  از جوامم  غربمی، مشمهود بموده اسمت، نرمرش آبمی مناب  ازجمله آب امد کمه ایمم تممایر و توماوا در جامعمه امرقی کمه کم 

  توضیژ تواوا م یر توسعه ارد و غرب از م یر آب سود داده است مجوکرا  غربی را به اراظه 

 ادبیات نظری .3

رویکممرد جغرافیمما رایی هرچنممد کممه در ادبیمماا اججممماعی کالسممید جایرمماه مهمممی دااممجه و ب ممیاری از اندیشمممندا  بممه تحلیممل 

ه تمممد  اسمالمی بمما کارهممای ابممم پرداژجنممد ولممی ایمم رویکممرد در حمموزتحموما بممر اسمماس موقعیمت جغرافیممایی، آب و همموا و غممذا ممی

ژلممدو  مطممرح و بعممدها توسمما دیرممر اندیشمممندا  در جهمما  اروپممایی، آمریکممایی و آسممیایی دن ممال اممد و از قممر  ه ممده  تمما کنممو  

 ( 184: 1391ها اده است )آزاد ارمکی، های بنیادی بیم جوام  و فرهن مرج  توضیژ تواوا

همما و همبنممیم پدیدآمممد  فیممایی از جهمما ، بممه تمماثیر آب و همموا بممر اژممالد ان مما ژلممدو  بمما بررسممی و اراظممه توصممیواا جغراابممم

پممردازد و عوامممل جغرافیممایی و اقلیمممی را بممه عنمموا  علممت اصمملی رویکردهممای مجنمموع اججممماعی و ج مممانی در جواممم  مخجلممس مممی

 ( 159-15۷:  1393کند )ابم ژلدو ، تمایراا فرهنری در جوام  بشری معرفی می

دو تکیممه اقجصمماددانا  کالسممید انرلممیس نیممر بممر تومماوا اممرد و غممرب و مناسمم اا تولیممدی آ عممالوه بممر رویکممرد جغرافیمما رایی، 

 یمر بمود  نخ مت وجمود منماب  عممومی آب کمه زیمر نومو  و کردند  در نراه ایم  روه، دو ویی می برج مجه در جوامم  امرقی چشم می

ای هما کمه هریمد بمرای ژمود سمازما  جدا انمههما بمه دهکمدهسمرزمیم امقراتموریکنجرل دولت مرکمری قمرار داامت و سمقس تق می  

 ( 1۷9-1۷8: 1380 ردیدند )علمداری،  که به صورا دنیای کوچکی در درو  ژود بدل میدااجند به هوری

یرممر اهمیممت یممافجم آب و مناسمم اا تولیممدی در اممرد در نرمماه نظریممه پردازانممی چممو  مممارکس و ویجوو ممل، سمم ش اممد تمما نظممر د

همما صممورا پممذیرد  روزآوری ایممم دیممد اههممای مجعممددی در تاییممد، رد و یمما بممهپیوهشممررا  همم  بممه ایممم موضمموع جلممش اممود و تممالش
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همای مخمالس سیاسمی در ایمرا ، نمام نظریماتی چمو  فئودالی م  ایرانمی و اسمج داد ایرانمی نیمر در همبنیم با   جرش حهمور و اندیشمه

 به میا  آمد  توضیژ الروی تحوما و توسعه ایرا 

 یمری قمدرا دولجمی دانمد کمه مولمد امکلمارکس ویی ی اصملی حیماا جوامم  امرقی را ن مود مالکیمت ژصوصمی بمر زممیم ممی

موضموع در اقلمی  ژماس آسمیا نهوجمه اسمت کمه آبیماری مصمنوعی را در آ  اججنماب ناپمذیر   ایمم  برر ی در جوام  ارقی اسمت و دلیمل

چمو  کم مود آب در ایمرا  کمامال ج مری و نجی مه وضمعیت جغرافیمای ه یعمی آ    ممارکسبمه نظمر    ( 336:  1399سمازد )کمایمی،  می

بمموده اسممت، بنممابرایم بایممد قممدرتی فاظقممه بممه نممام دولممت اسممج دادی منمماب  محممدود آب را کنجممرل و از سمموی دیرممر امنیممت آبرسممانی را 

 ( 81: 1396فر،  کرد  )سراج و یوسویبرقرار می

پایممه ژممود بهممره  رفممت و در آ  اسممجدمل کممرد کممه ای سممازما  داد  بممه نظریممه دولممت آبهممای مممارکس بممرویجوو ممل از نواممجه

های آسیایی بمه علمت اژجیماری کمه در نظمارا و سملطه بمر اممور حیماتی جامعمه در اممر آبرسمانی داامجند بمه قمدرا مطلقمه و حکومت

هممای کممامال ژشممد ی آسممیا را سممرزمیمداری کممه بخمم  عمممده منمماهدر نظمم  پیشاسممرمایهو  نیرویممی برتممر در جامعممه ت ممدیل اممدند

هممای عظممی  آبرسمانی و توزیمم  دقیمی آب ب ممجری دااممت و ایمم مهمم  تنهمما از پوامانده بممود، حیماا اقجصممادی جامعممه بمه ای مماد ام که

 ( ۷: 1383آمد )افهلی،  سازی ژدماا آبرسانی برمیعهده ید تشکیالا اداری بررگ برای سازماندهی و هماهن 

آبمی سمرزمیم و ضمرورا یمد ممدیریت مجمرکمر و عممومی بمر تولیمد و توزیم  آب را علمت اصملی و کم وی در کجاب ژمود ژشمکی  

یهور اسمج داد در کشمورهای امرقی از چمیم تما ایمرا  معرفمی کمرد و بما اتکما بمه آرای ممارکس )ولمی بما نقمد آنهما( معجقمد اسمت کمه 

رو ه مجی  )ناممدار و سمامری مجمرکمر روبمهژجار دیموا هما مما بما سماپایمه  اسمت و در هممه ایمم دولمتاساس دولت آسیایی »نظمام آب

 ( 210:  139۷نظری مقدم،  

دیممد )ویجوو ممل، همما مممیویجوو ممل آاممکارتریم جمموهره مشممجرو جواممم  اممرقی را در قممدرا اسممج دادی و اقجممدار سیاسممی آ 

بر ریممده بممود کممه بیشممجر بممر کممن  سممامر  را از ایممم روی بممرای اممرد سممامر  و »تمممد  آب( و اصممطالحاا »جامعممه آب15: 1398

سمامر در چمارچوب فکمری ویجوو مل بمر نقم  برج مجه حکوممت همای جغرافیمایی و اقلیممی  اصمطالح آبان انی تاکید دارد تما ویی می

کنمد و در مقای مه بمما هما جلمش مممیتاکیمد دارد و توجمه ممما را بمه ژصملت مممدیریت کشماورزی و دیموا  سممامری کشماورزی ایمم تمممد 

کمرد همای امرقی را سمازما  نیافجمه و از جهمت سیاسمی، نماتوا  ارزیمابی ممیالی، مالکیت ژصوصمی فعمال و مولمد در دولمتجوام  فئود

 ( 20-18: 1398)ویجوو ل،  

کنمد، بمر بنیما  آب و پراکنمده، تکمیمل ممینظریمه اسمج داد ایرانمی کمه ال جمه کاتوزیما  در اداممه آ  را بما جامعمه کم از سوی دیرر  

اناسمما  غربممی بنمما اممده اسممت  کاتوزیمما  بمما وجممود هممای اممرد اندیشمممندا  غربممی از جملممه مممارکس و همبنممیم یاددااممتنظریمماا 
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-انمد ممیهمایی کمه ممارکس، انرلمس و اسالفشما  بمرای زنمد ی و کمار در جامعمه آسمیایی براممردهاینکه به تصدیی ب یاری از ویی می

دهمد همای آبیماری مصمنوعی را نیمر ماننمد آنما  ممورد تاکیمد قمرار ممیرواج امیوهپردازد و اهمیت ارایا اقلیمی، کم ود آب و نیماز بمه  

 ( 63: 1400)کاتوزیا ،  

پمذیرد کمه ژشمکی عممومی کشمور موجمش ، ایمم واقعیمت را ممیمیما  نظریمه ژمود بما اسمج داد امرقی   مذاریکاتوزیا  برای تمایر

(  اممما اعجقمماد 63: 1400امعممه بمموده اسممت )کاتوزیمما ، کم ممود آب و رواج آبیمماری مصممنوعی اممده، عامممل مهمممی در سرنواممت ایممم ج

سممامر اراظممه کممرده اسممت و م جنممی بممر وجممود دسممجراه دارد ه ممجه مرکممری نظریممه ویجوو ممل و مممدل مشخصممی کممه بممرای جامعممه آب

  کندمورد جامعه ایرا  کامال صدد نمیدر دیوانی   جرده و مجمرکر تعمی  یافجه از تاریخ چیم است، 

همای روسمجایی ژودمخجمار و بمه ای ماد واحمد  کنمد کمه کم مود آب در ایمرا ممیهمای مخجلمس ژمود، بیما   نوامجه  کاتوزیا  هم  در

هم ، ممازاد جمعمی کمرد امما بمر روییمد بمرای ای ماد یمد پایرماه قمدرا فئمودالی تکمافو نممیپراکنده از هم  ان امیمد کمه تولیمد همی 

-ای یما کشموری( ممییافجمه بیرونمی )منطقمهوسمیله یمد نیمروی سمازما کردند کمه در صمورا تصماحش آ  بمه چندا  برر ی تولید می

اقجصممادی بکممار رود  ایممم نیممروی نظممامی در ابجممدا عشممایر مهمماج  بودنممد و پممس از -توان ممت بممرای جلممو یری از ت ریممه قممدرا سیاسممی

  ح مم  مممازاد آ  عشممایر داژلممی و مهمماجر کممه موفممی اممدند در مقمماه  مخجلممس تمماریخ، حکومممت اممهری مخجلوممی را تشممکیل دهنممد

همای اسمج دادی را قمادر بمه صمرل م مالغی بمرای حممل قمدر زیماد بمود تما ایمم حکوممتمحصوما کشاورزی م جقی  و غیر م جقی  آ 

امما  را بممر زمممیم حوممز و همم  از پیممدای  همما کنممد کممه همم  سمملطههممای نظممامی و بروکراتیممد و جممر ایمممو نقممل، ارت اهمماا، سممازما 

 ( 349: 1400کاتوزیا ،  کرد )یا اهروندی بورژوایی در اهرها جلو یری می ژودمخجاری فئودالی در کشاورزی

اقجصممادی واحممدهای تولیممدی روسممجایی در ایممرا  م ممجقل از یکممدیرر بممه -بممر اسمماس ایممم رویکممرد، سمماژجار و مناسمم اا اججممماعی

عنمموا  یممد واحممد م ممجقل پرداژجنممد کممه بمما دیرممر روسممجاها، بممه تممامیم و مممدیریت آب و همبنممیم تولیممد محصمموما کشمماورزی مممی

  همبنممیم ایممم دیممد اه، وجممود قممانو  در ایممرا  را کممه بجوانممد حممد و مممرزی بممرای زنممد ی و کممار، پیونممد و ارت مماا چنممدانی ندااممجند

 کند اعمال قدرا توسا دولت تعییم کند، نوی می

قلی ن م ت بمه آ  نداامجند  تریم جن ه ایمم نظمام ایمم بمود کمه اامخاس برژموردار از زممیم یما عایمداا آ ، همی  حمی م مجمه 

( و مالمد ایرانمی همی  حقمی بمر مالکیمت ژمود و همی  امنیجمی بمر 24:  1396امد نمه حمی )کاتوزیما ،  ایم در واق  امجیاز مح وب ممی

 ( 35: 1396عایداا ژود نداات )کاتوزیا ،  

آبمی بنما دو نظریمه بمر آب و کم   تموا   ومت کمه بنیما  همردر مقام مقای ه دو نظریه اسج داد ارقی و اسمج داد ایرانمی، چنمیم ممی

 یمری سمازوکاری جمعمی در سمطژ کشمور سماز برقمراری تعاممل و امکلاده است امما بما ایمم توماوا کمه یکمی ایمم م ماله را زمینمه

امود و دیرمری، بمه دلیمل پراکنمد ی منماب  آب، واحمدهای تولیمدی کوچمد، پراکنمده، داند کمه در نهایمت سم ش ای ماد دولمت ممیمی

 اود  یری نظام فئودالی میکند که مان  از پیروی الروی غربی توسعه و اکلپیوند با یکدیرر را ای اد میم جقل و بی
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 مورد مطالعه .4

های اججماعی آ  که رویدادهای مجعددی  وییه مشمخصمهرود و بههای تاریخی، فرهنری و زی مت محیطی حوضمه زایندهبا توجه به ویی ی

انجخاب امده    از سمر  ذرانده اسمت، به عنوا  مورد مطالعه در ژصموس نق  آب در جریا  توسمعه ایرا  را در ژصموس آب از  ذامجه تا کنو 

فرد ژود، نظر جوام  ان مانی را در هول قرو  مخجلس به ژود کیلومجر مرب ، با زی مت بوم منحصمر به 2691۷ضمه با م ماحت ایم حو اسمت 

محدوده ایم حوضممه، از کمجر از ید میلیو  نور تا نردید چهار میلیو  نور سممال  ذاممجه، جمعیت سمماکنا  در   60  در جلش کرده اسممت

افرای  یافجه است که امروزه معیشت بی  ید میلیو  نور از ساکنا  آ  به اغل کشاورزی واب جه است  همبنیم برژی صنای  مه  کشور 

هرار نور را در ایم منطقه فراه  کرده اسمت  300امجغال حدود  رود قرار  رفجه اسمت و انظیر فومد، پجروامیمی و سمیما  نیر در حاامیه زاینده

 ( 9: 201۷)مهاجری،  

هرار   260ژوانی فصمل کشمت و فصمل بارند ی، حدود کننده آب در حوضمه اسمت که به دلیل عدم ه بخ  کشماورزی، برر جریم مصمرل

درصمد( ایم وضمعیت را  39تا   35زی در ایم منطقه )حدود  هکجار از اراضمی حوضمه نیازمند آبیاری اسمت و ال جه راندما  پاییم آبیاری کشماور

درصمد از م ماحت   ۷درصمد آب حوضمه به کشماورزی اژجصماس یابد، درحالی که تنها نردید به  90کند و سم ش امده اسمت تا حدود  تشمدید می

بردارا  آب به عنوا  بهرهاسمجقرار دو بخ  صمنعت و کشماورزی   ( 2166: 2009کل حوضمه، به کشماورزی اژجصماس دارد )مدنی و مارینو،  

رود در کنار دولت در تامیم آب امرب سماکنیم حوضمه و همبنیم مدیریت مناب  و مصمارل آ  و همبنیم سمابقه و پیوند تاریخی و  زاینده

 رود با جامعه ایرا  باعث انجخاب ایم حوضه در ایم مطالعه اده است سیاسی زاینده

 روش تحقیق .5

  اسمتبرده  های م ماله و ماهیت اکجشمافی بود  آ ، از روش تحقیی کیوی بهرهتحقیی و همبنیم ویی ی  ایم مطالعه، با توجه به اهدال

مصماح ه و مشماهده و همبنیم بررسمی و مطالعه اسمناد و مجو    ازجملهآوری اهالعاا میدانی  های جم کار ب مجم امیوهبر همیم اسماس، با به

با توجه به جایراه تاریخی و سمیاسمی اصموها  در ایرا  و همبنیم امده اسمت   های میدانی و اسمنادی، اقدام  آوری دادهتاریخی ن م ت به جم 

مورد آ  به راجه تحریر درآمده است که در ایم  اسمجقرار پایجخت صمووی در ایم امهر در اوج قدرا ایم سمل مله، اسناد و مکجوباا ب یاری در

( ااماره کرد  1363( و کمقور )1363(، تاورنیه )1345های امارد  )توا  به سمورنامهها میاند که از جمله آ مطالعه مورد بررسمی قرار  رفجه

 اند های ژود، به نظام آبی ایم حوضه نیر پرداژجهکه در یادداات

مصمماح ه عمیی با سمماکنیم اصمموها ، کشمماورزا  و باغدارا  و همبنیم مدیرا  و کاراممناسمما  مرت ا با   ۷6در ایم مطالعه در م موع 

سمعی امده اسمت   وصمورا  رفت   روش نمونه در دسمجرس رود با اسمجواده ازبرای امناژت دقیی الروهای نظام مدیریت آبی زایندهمدیریت آب 

های ارزاممی ها فارغ از جن ههای تاریخی مربوا به اسممناد و سممورنامهحاصممل از مشمماهده و مصمماح ه و همبنیم یافجههای میدانی  تا یافجه

از آن ا    هرفی و رعایت اژالد پیوه ، همواره مد نظر نرارنده باامد ها، اصمل بینرارنده، ث ت اموند و در اسمجخراج مواهی  و کد  ذاری داده
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ها،  به جهت افرای  اعج ار تحقیی و مشاهده  (414:  1396اود )فلید، م ئله اعج ار بی  از پایایی توجه میدر ارزیابی تحقیی کیوی به  که 

 ژود را صحت سن ی کرده است   و نجای   پرس  از افراد حاضر در جامعه مورد مطالعه اقدام و مشاهداا  ها ویافجه نرارنده ن  ت به هرح

 نتایج .6

 رودتوسعه در حوضه زایندهالگوی مدیریت منابع آب و  .6.1

رود اسممت که در ایم نظام اجرایی، های دقیی مدیریت بر مناب  آب و جوام  در ایرا ، مدیریت سممنجی یا تق ممی  آب زایندهیکی از نظام

مل،  ایم نظام و رویکرد مشممارکجی که بر اسمماس تعا همکاری کامال مشممخو و مشممجرو دولت و مردم با دقت مورد توجه قرار  رفجه اسممت 

  اعجماد و همکاری میا  حاکمیت و مردم اسجقرار یافجه است

رود به مدیریت و نیروی ان مانی زیادی نیاز بوده اسمت و در سماژجار مدیریجی سمل مله مرات ی به امرح زیر قابل  در اجرای تق می  آب زاینده

  مردا  ۷  مادی سمامر 6  کشمید 5  میرآب 4دژانه  بر آب روسمه  33  نمایند ا   3  دیوا  آبیاری )م مجوفیا (  2  حکومت 1بررسمی اسمت:  

دارا  هر واحد آبیاری روسمجایی، سمرجوی را که  بندی، حقابه  در ایم تق می (105:  13۷۷ها )ح مینی ابری،   سمرجوی9  حقابه دارا   8قاصمد  

ها به عنوا  سمامرا  و کشمیدکردند  مادیانجخاب میهای مرت ا با تق می  آب در آبادی،  کرد، برای ان ام فعالیتزیر نظر کدژدا فعالیت می

سممه    33پرداژجند و میراب، به عنوا  مدیر آب، توسمما نمایند ا   ها میها و بلووآب مادینمایند ا  میراب، از هر منطقه، به نظارا بر  

مردا  قاصمد نیر وییوه نظارا بر برداامت  و  امدرود و همبنیم تایید نمایند ا  دیوانی حکومت، برای ید دوره مشمخو، انجخاب میزاینده

ها ایوا   انه نق  مهمی در کنجرل و مدیریت آبهای نهدر ایم میا ، با وجود اینکه هرید از ایم نق  ها را برعهده دااممجند صممحیژ حقابه

 تری بر عهده دااجه است مه  نق   ای ارت اهی ایم دو بخ ،کردند اما میراب به عنوا  واسطه میا  حاکمیت و مردم و همبنیم حلقهمی

های مدیریت مناب  آب امروز کشور در ایم حوضه، دولت و حاکمیت بر اساس اواهد و رویدادهای تاریخی و همبنیم اقداماا و سیاست

مجناسمش با وسمعت زمیم رود ادعای مالکیت داامجه باامد و حجی در ازای برداامت از سمه  کشماورزا ، م لغی به آنا   نجوان مجه اسمت بر زاینده

های کشماورزی ایم منطقه، از دیرباز مجناسمش با وسمعت زمیم، سمه  آب آ  نیر مشمخو و  پرداژت کرده اسمت که در اسمناد مالکیت زمیم

 توا  پرداژت مجناسش با وسعت زمیم را معادل با سه  آب زمیم در نظر  رفت معیم اده است و به نوعی می

رود با احداث تونل اول کوهرن  که هرینه سماژت آ  توسما کشماورزا  پرداژت ه به رژی  ه یعی زایندههمبنیم دولت بر آب اضمافه امد

رود بر اسماس هومار من موب به امیخ بهایی به  دارا  زاینده اه ادعای مالکیت نکرده اسمت و مالکیت آ  آب را نیر برای حقابهامده اسمت، هی 

دانند و به همیم ترتیش، مالکیت دولت بر  رود میواره ژود را مالد ایم بخ  از آب زایندهدار نیر همرسمممیت اممناژجه و کشمماورزا  حقابه

 اناسند های انجقال آب احداث اده با هرینه دولجی به رودژانه افروده اده است را به رسمیت میح   آبی که بر اساس تونل

د در هول تاریخ، با  رووییه نظام مدیریت و حکمرانی حوضمه زایندهبهبا بررسمی و تط یی نظریه اسمج داد امرقی ویجوو ل با جامعه ایرا  و 

نق  دولت به عنوا  مدیر سمماژت و   مطلی نرری ممجم به در برژی موارد مانند پذیرش مالکیت ژصمموصممی در آب و زمیم،  وجود ااممجراو
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  با  های آبیاری و تق ممی  آب،عادمنه نظامسممامرانه و همبنیم حهممور پررن  و موثر دسممجراه حکومجی به عنوا  نایر بر تحقی  سممازهای آب

 های اججماعی، قابل تصدیی نی ت رود، یعنی نق  جامعه و  روهنادیده  رفجم سویه دوم نظام تعادل بخ  تق ی  آب در حوضه زاینده

بممه واسممطه  دانممدهممای تولیممد روسممجایی را ویی ممی جامعممه ایرانممی مممیاسممجقالل و پراکنممد ی واحممدنظریممه اسممج داد ایرانممی نیممر کممه 

بممردارا  آب برآمممده از هممماهنری کامممل و مشممجرو میمما  تمممامی بهممره کممه رودبممازوی اججممماعی نظممام تق ممی  آب زاینممده حهممور

در آ  سماما  یافجمه ای جمعمی و سماژجاری انجخمابی ممدیریت، تق می  و برداامت آب، بما امیوهو رودژانه از ابجمدا تما انجهمای آ  اسمت 

 دهد می است، صحت ژود را از دست

ای قممانو  در ایممرا  اسممت کممه آ  را بممه سراسممر قممانونی و یمما اعمممال سمملیقهورزد، بممینکجممه دیرممری کممه کاتوزیمما  بممر آ  تاکیممد مممی

رود، دهممد  هومممار من مموب بممه اممیخ بهممایی کممه قمموانیم بردااممت و سممه  هریممد از منمماهی را از آب زاینممدهدورا  تمماریخ تعمممی  مممی

کنمد چراکمه هم  قمانونی سراسمری اسمت، یعنمی محمدود بمه یمد روسمجا یما بمه همور آاکار ایم ادعا را نیر رد میکند، به هور  معیم می

بممردارا  در آ  دیممده اممده اسممت و همم  سممازوکار دقیممی اجممرای آ  بمما فراینممدی دوسممویه از م ممجقل نی ممت و مشممارکت همرممانی بهممره

کممه ک ممی نجوانممد از آ  تخطممی کنممد و در صممورا  ای هراحممی اممده اسممتسمممت حاکمیممت سیاسممی و بدنممه اججممماعی بممه  ونممه

 اده است های مجعددی برای آنا  در نظر  رفجه و اجرا میزیرپا ذااجم قانو ، م ازاا

همای کشماورزی، عماملی اسمت کمه ن ود مالکیت و ناپایمداری آ ، چنانکمه کاتوزیما  بیما  کمرده اسمت، حجمی مموروثی ن مود  زممیم

رود اماهد آ  ه مجی  کمه در حوضمه زاینمده امما  یمری جامعمه کوتماه ممدا من مر امده اسمتبمه امکل از نراه او در کنار ن ود قمانو ،

-عالوه بر اینکه مالکیت زمیم کشاورزا  از دیرباز تما کنمو  بمه رسممیت امناژجه امده اسمت، عمالوه بمر زممیم، آنما  بمر حقابمه زاینمده

 و مصو  مانده است رود نیر مالکیت دااجه و ایم مالکیت در تمام هول تاریخ، محووظ 

رسمد کمه ایمم انمد، چنمیم بمه نظمر ممیاناژجی که بمه تعیمیم نقم  آب در جوامم  امرقی و ایمرا  پرداژجمهبررسی نظریاا جامعه

ممدلی در ممدیریت منماب  آب در  بمه نظریمه جدیمد و نظریاا بر یکمی از دو بخم  سیاسمی یما اججمماعی تاکیمد دارنمد کمه ایمم مطالعمه

اججمماعی -تعمادل سیاسمی  رویکمرد»رود دست یافجه اسمت کمه نشمانرر حهمور ایمم دو بخم  در کنمار یکمدیرر اسمت کمه  حوضه زاینده

  نامیده اده استجامعه ایرانی  

 اجتماعی جامعه ایرانی - رویکرد تعادل سیاسی  .6.2

کمرا  غربمی را در کم ود آب و تواوا ارایا اقلیممی جغرافیمای امرد بما غمرب، اولمیم وجمه تممایری بمود کمه نظمر ب میاری از مجو

همای پمرآب اروپمایی در کنمار وسمعت ایمم منطقمه در برابمر محمدودیت زممیم اروپما جلمش توضیژ چرایی تواوا ایم منطقه بما سمرزمیم

 جا رساند که آب، عامل اصلی و کمیاب تولید در ارد نام  رفت کرد  ایم تواوا کار را بدا 

 یمری دولممت در همای آب را اسمماس و بنیما  اممکلوسممعه و سماژت امم کهبمر اسمماس رویکمرد اسممج داد امرقی، چنانبممه آبیماری و ت

 یمرد کمه سمعی در بمرداری و هممه ایمم اقمداماا زیمر نظمر دولجمی اسمج دادی صمورا ممیسازی، نظمارا، بهمرهارد بدانی ، اجرا، پیاده
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اسممج داد  کنممد نممد پیممدا نمممیکنجممرل تمممامی ایممم ممموارد در داژممل دسممجراه اداری ژممود دارد و جامعممه نقشممی بممرای ایومما در ایممم فرای

ایرانممی نیممر بمما محممدود سمماژجم تعممامالا اججممماعی در داژممل مممرز و محممدوده روسممجا، ایممم واحممد تولیممدی را ژودمخجممار و فممارغ از 

 یمری جامعمه و پنمدارد  همبنمیم بما پمی  فمرت  مرفجم ناپایمداری و عمدم اسمجمرار مالکیمت، امکلهمای دیرمر ممیهم ایه و آبمادی

ایمم پمیوه ، بمه الرموی جدیمدی در توسمعه جامعمه ایرانمی دسمت    یمرد همای تولیمدی در سمطحی برر جمر را نادیمده ممیارت اا نظام

 ساز برقراری پیوند دولت و جامعه اده است آبی، زمینهیافجه است که بر م نای آ  م اله ک 

همای ان مام امده، در جریما  ایمم تحقیمی بما و بما توجمه بمه مصماح ه ایم رود از دیربماز اماهد آ  بمودهآنبه کمه در حوضمه زاینمده

، اسمجقرار و فعالیممت حکوممت در کنممار جامعمه بممه منظمور مممدیریت همای مخجلممس و کد مذاری و تحلیممل آنما  بدسممت آممده اسممت مروه

 یمرد  رود، بمر اسماس اسمجقرار بمر دو بنیما  سیاسمی و اججمماعی امکل ممینظام تق ی  آب بموده اسمت  نظمام ممدیریت سمنجی زاینمده

سمموی ایممم نظممام، امماهد حهممور و فعالیممت حکومممت مرکممری ه ممجی  و در سمموی دیرممر آ  جامعممه و در پمماییم سممطژ، مممردم و یممددر 

همای اججمماعی بمه ع مارا دیرمر جامعمه ایرانمی نمه بمر سملطه کاممل حکوممت بنما امده و نمه بمر اسمجقالل واحمد  کشاورزا  قرار دارند 

ایمم منطقمه بمه وجمود آورده اسمت، سم ش امده تما دو بمازوی سیاسمی و اججمماعی ای کمه کم  آبمی در  کوچد و پراکنده  موقعیت وییه

همای کشماورزی و به منظور تحقی اهدال مشجرو یعنمی ممدیریت آب بمه عنموا  عاممل کمیماب تولیمد بمرای تولیمد محصمول و فمراورده

 صنعجی در کنار یکدیرر نق  کلیدی در توسعه را بر عهده بریرند 

آب و آبممی عمممومی آ ، امماید در نرمماه کاتوزیمما  بشممود آ  را بممه چشمم  جامعممه کمم یممم منطقممه و کمم بمما وجممود وسممعت جغرافیممایی ا

رود یعنممی بممردارا  سممنجی زاینممدهپراکنممده دیممد، اممما ایممم پراکنممد ی بممه معنممی    ممجه بممود  و عممدم پیوسممجری نی ممت  تمممامی بهممره

 ممی  آب بمما همم  مممرت ا اممده و الرمموی سممهمی و نممه دار، در قالممش یممد امم که پیوسممجه و مممنظ ، در ایممم نظممام تقکشمماورزا  حقابممه

ایمم پیونمد کمه بمر   زنمد هم  پیونمد ممیح می آب، نخ مجیم تما آژمریم زممیم کشماورزی را بما وجمود فاصمله چندصمد کیلمومجری بمه

 یمرد، باعمث پدیمدار امد  یمد قمدرا اججمماعی در کنمار قمدرا سماژجار سیاسمی حکوممت رود امکل ممیاساس آب و حقابمه زاینمده

بمر   ایمم نظمام  کننمده یکمدیرر اسمت کننمده و نیمر کنجمرلد که اسجقرار ایم دو قدرا در جامعمه ایرانمی در کنمار یکمدیرر، تقویمتاومی

  ایم تعادل و موازنه است حوز، منوا به جامعه بنا اده است و پایداری آ اساس موازنه دو نهاد حکومت و  
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امماهد اسممجقرار دو بممازوی سیاسممی و اججممماعی در جامعممه ایرانممی ه ممجی  کممه از دو نشمما  داده اممده اسممت،  1چنانکممه در اممکل 

فرآینممدی انجخممابی، دار بمما رود، کشمماورزا  حقابممهبممرد  در نظممام سممنجی تق ممی  آب زاینممدهالرمموی مجومماوا انجخمماب و انجصمماب سممود مممی

کردنممد و ایممم نماینممد ا  منجخممش، فممردی را بممه صممورا رود را انجخمماب مممیسممه  آب زاینممده 33سممرجوی و کدژممدا تمما نماینممد ا  

  ریدند ای به عنوا  میراب بر میدوره

کمه مق ولیمت از سوی دیرر، در راس قمدرا، اماه، بما انجصماب ممامورا  دیموانی ژمود و درنهایمت انجصماب میمراب، بمه ایمم منصمش  

ع ممارا دیرممر، ایممم اممخو دارای یممد بممازوی بخشممد  بممهاججممماعی دارد و برآمممده از انجخمماب مممردم اسممت، مشممروعیت سیاسممی مممی

 سیاسی و ید بازوی اججماعی است که از مشروعیت سیاسی و مق ولیت اججماعی برژوردار است 

کمه بما قمدرا بدنمه اججمماعی در تعمادل کاممل باامد  در ایم حالت، نقطه تعمادل آرممانی وضمعیجی اسمت کمه قمدرا بدنمه سیاسمی 

، ضمعیس یما بمی  از حمد قموی آنما ، تما حمدودی برقمرار بمانمد امما چنانکمه یکمی از  همای انمدو همر یمد از ایمم دوتواند با نوسما می

 هد اد اود، ایم تعادل از میا  ژواهد رفت و جامعه در حوز ث اا سیاسی یا ث اا اججماعی ژود، با چال  رو به رو ژوا

یکی از اواهد تاریخی مهم  در ژصموس پایمداری ایمم تعمادل، هوممار من موب بمه امیخ بهمایی اسمت  اصمرار و بماور کشماورزا  بمه 

یعنممی   اممودکممه امممروزه نادیممده  رفجممه مممی ایممم انج مماب، برآمممده از همممیم موازنممه قممدرا میمما  دو بخمم  سیاسممی و اججممماعی اسممت

اسمی برژموردار اسمت و مق ولیمت اججمماعی او، سم ش امده تما دیمد اه وی )هرچنمد کمه بمر فردی که به عنوا  وزیمر، از مشمروعیت سی

حکوممت و  روابما میما  بخم توانمد تهیمه امده بمه دسمت او باامد( ممورد پمذیرش و تعمادلاساس م جنداا تاریخی، ایم هوممار نممی

 جامعه بااد 

، ایمم هوممار نوامجه کمه ام هاا ب میاری در ژصموس انج ماب هوممار بما نمام او وجمود دارد  از سوی دیرر، فارغ از نام امیخ بهمایی

ناممه انمد و ایمم امیوهدار آ  را پذیرفجمههر اخو یا  روهی که باامد، مجهممم دو اممر اسمت  نخ مت آنکمه ممردم و کشماورزا  حقابمه

 در دسجراه حاکمیت برژوردار است تق ی  آب، مق ولیت اججماعی دارد، و دوم، با مهر ااه، از مشروعیت سیاسی  

 )منبع: نتایج تحقیق( اجتماعی جامعه ایرانی-سیاسیمدل تعادل   -1شکل  
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ایمم   بدنممه رود، امماهد همکمماری مشممجرو میمما  دو بدنممه سیاسممی و اججممماعی جامعممه بممودهدر نظممام مممدیریت سممنجی آب زاینممده

-سیاسمی وییومه نظمارا و بدنمه اججمماعی، اجممرا را برعهمده داامجه اسمت و هر ماه در اثمر تهممعیس یکمی از ایمم دو بخم  و یما دسممت

ایرماه و حمری  دیرمری، سمعی در پمذیرش و سملطه بمر سمهمی فراتمر از نقم  تعمادلی ژمود داامجه اسمت، بما بمره  انمدازی یکمی بمر ج

 ژورد  ایم موازنه قدرا، مناس اا تولیدی و توسعه، دچار چال  جدی اده است 

ارا سممامانی نظممزمممانی کممه قممدرا مرکممری و حکومممت در پایمما  دولممت صممووی رو بممه ضممعس نهمماد، امماهد آ  بممودی  کممه بمما بممی

بممرداری سیاسممی، نظممام تق ممی  آب دچممار چممال  اممده و هممر  ممروه اججممماعی کممه دارای قممدرا بیشممجری بمموده اسممت، سممعی در بهممره

ایم  چراکمه بما ت ملا  مروه اججمماعی دیرمر بمه قمدرا و  یمری توسمعه نمامجواز  و ناپایمدار بمودهبیشجر از آب و درنجی مه اماهد امکل

 توسعه کوتاه مدا پی  آمده رو به زوال  ذااجه است های مازاد بدست آمده،  بره  ژورد  سه 

در مقابل، هر زما  که دولمت سمعی در کنجمرل کاممل و افمرای  سملطه ژمود بمر ایمم فرآینمد داامجه اسمت، بما نماتوانی در ممدیریت 

بممه انوعممال  دار آ  بمموده اسممت، کشمماورزا  رابممرداری کممه بخمم  اججممماعی در حالممت تعممادل، همکممار و عهممدهفرآینممدهای اجرایممی بهممره

 کار از حاکمیت سود داده است وادااجه و درنهایت به موض  هلش

و پیشمروی در نظمام ممدیریت آب کمه بما کماه  اژجیماراا و مشمارکت اججمماعی هممراه اسمت، قمدرا با افمرای  سملطه حکوممت  

 ممری حکومممت کممه در رلیابممد  افممرای  قممدرا کنجممبممازوی سیاسممی افممرای  یافجممه و بممه ت مم  آ ، قممدرا بممازوی اججممماعی کمماه  مممی

دهمد سمو بما افمرای  فشمار بمر جامعمه، وقموع تحموما اججمماعی را کماه  ممیدهمد، از یمدنجی ه افرای  قدرا بازوی سیاسی رخ می

 دارد در کنجرل مطلی نظام مدیریت آب    یری ید نظام اسج دادی ، سعیو از سوی دیرر، با حرکت به سمت اکل

داد  نظممام مممدیریت آب ن مموده و در نهایممت موجممش ترلممرل ث مماا تنهممایی قممادر بممه سمماما بمما انوعممال جامعممه، قممدرا سیاسممی بممه

 ممردد و در چنممیم وضممعیجی، نظممام حمماک  یمما بمما کمماه  سمملطه ژممود بممر جامعممه، زمینممه را بممرای اقجصممادی و مناسمم اا تولیممدی مممی

اقجمدارهل ی سیاسمی، بمه سممت اسمج داد مطلمی و کنمد و یما بما اسمجمرار افرای  قدرا بازوی اججمماعی و مشمارکت جامعمه فمراه  ممی

 کند درنهایت د ر ونی ساژجاری حرکت می

همبنممیم درصممورتی کممه قممدرا جامعممه بممر حکومممت غل ممه جویممد، بمما افممرای  قممدرا بممازوی اججممماعی و بممه دن ممال آ ، کمماه  

همای  یمری انقمالبه سممت امکل ری سیاسی در کنار سلطه جامعمه بمر نظمام سیاسمی، ایمم افمرای  قمدرا جامعمه را بمقدرا کنجرل

  دهداججماعی سود می

جمویی یکمی از ایمم دو بخم  ن موده اسمت  در ممواردی نیمر بمه دمیمل اما سیر تحموما تماریخی جامعمه هممواره بمه سممت قمدرا

- یمری جامعمه از مشمارکت در مناسم اا اججمماعی مشمجرو بما حاکمیمت بمودهمخجلس اماهد تنمرل قمدرا نظمام سیاسمی و یما کنماره

کومایجی اماهراد ا ، همای پایمانی حکوممت صمووی، بما تهمعیس سماژجار سیاسمی و بمروز ف ماد اداری و بمی   به عنوا  مثال، در سمالای
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هممای مخجلممس اججممماعی بمما تعقیممش منمماف   ممری ژممود را از دسممت داد و در ایممم اممرایا،  ممروهحکومممت قممدرا نظممارا و کنجممرل

 ا اججماعی ادند های اقجصادی و تحومث اتیاخصی، باعث بروز بی

کنمد کمه همای سیاسمی یما اقجصمادی، تممایلی بمه مشمارکت در ایمم اممر پیمدا نممیدر برژی موارد نیر جامعه بمه دلیمل سمرژورد ی

اججمماعی، بما افمرای  ویمایس و قمدرا بمازوی حکمومجی، نظمام سیاسمی بمه سممت -در صورا عدم تالش بمرای احیمای تعمادل سیاسمی

هممایی کممه امممروزه در اعطممای برژممی اژجیمماراا و افممرای  مشممارکت رسممد تممالشنظممر مممیو بممهو سمموی اسممج داد حرکممت ژواهممد کممرد 

تموا  نموعی از اقمداماا اصمالحی دان مت کمه نادان مجه در  یمرد را ممیبردار با   مجرش رویکردهمای مشمارکجی صمورا ممیجوام  بهره

 کواد اججماعی می-احیای ایم تعادل سیاسی

همای ایمم مطالعمه، بمه محمدودیت نرمرش دو رویکمرد اسمج داد امرقی و اسمج داد ایرانمی بما نجمای  و یافجمهتواوا رویکردهای نظری  

رود رخ داده اسمت، حهمور ایمم دو  مردد  آنبمه در نظمام تق می  آب زاینمدههمای سیاسمی و اججمماعی بماز ممیفود بمه یکمی از سماحت

کنممد کممه بممه صممورا دهممی تولیممد دژیممل مممیه را در سمماما بخمم  در کنممار یکممدیرر اسممت  اسممج داد ایرانممی، بخمم  کمموچکی از جامعمم

هممای آبیمماری را برعهممده دارد و همم  بممرداری از امم کهواحممدهای کوچممد و پراکنممده، همم  وییوممه تق ممی  آب، مممدیریت و توسممعه و بهممره

از همرل  ازد پمرداینکه ایمم واحمد، بمه تولیمد محصموما کشماورزی، م مجقل از دیرمر واحمدهای تولیمدی پراکنمده و منومد از هم  ممی

 یمری دانمد و حجمی در ایمم نظریمه، امکلدیرر، اسمج داد امرقی، تممام دولمت را در فرآینمد تق می  و توزیم  آب در امرد دژیمل ممی

  آورددهی نظام تق ی  آب در جامعه به وجود میهای آبی و ساما دولت را همیم نیاز به ساژت و ساز

از دیربماز، نشما  از آ  داامجه کمه همای ایمم مطالعمه،  بمر اسماس یافجمهرود،  ایم در حالی است که مناسم اا تولیمدی حوضمه زاینمده

دو، چالشمی اسمت کمه دو رویکمرد کننمد و نادیمده  مرفجم یکمی از ایممهر دو بخم  جامعمه و حکوممت، در ایمم فرآینمد نقم  ایوما ممی

، اسمج داد 2ع مارا دیرمر، بمر اسماس امکل بمه  مذارد نظری اسج داد ایرانمی و اسمج داد امرقی را در توضمیژ امرایا ایمرا ، ناکمام ممی

پنممدارد و نظریممه هممای تق ممی  آب و همبنممیم مممدیریت آب در اممرد مممی یممری نظمماماممرقی، حکومممت منهممای جامعممه را عامممل اممکل

آبممی، باعممث برقممراری نظممام مشممارکجی دارد و م مماله کمم نممی، ایممم وییوممه را بممرای جامعممه منهممای حکومممت موممروت مممیاسممج داد ایرا

اججماعی در ایرا  اده اسمت کمه ضمرورا حومز ایمم تعمادل بمه منظمور پایمداری تولیمد و نظمام اقجصمادی، دولمت و جامعمه را -سیاسی

 به یکدیرر پیوند داده است 

 )منبع: نتایج تحقیق( جایگاه جامعه و حکومت در رویکردهای نظری -2شکل 
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همای میمدانی، بمدا  دسمت یافجمه اسمت، پیشمرفت و توسمعه در اسماس اسمناد تماریخی و همبنمیم مصماح هآنبه که ایم مطالعه بر  

ممدیریت منماب  آب  کمه بمر اسماس نیماز جامعه ایرانی، منوا بمه فعالیمت مجعمادل وجمه مشمجرو جامعمه و حاکمیمت در ایمم اممر اسمت

پیونمدد کمه منصموبا  حکمومجی بما منجخ ما  مردممی،   پدیمد آممد  ایمم اامجراو نیمر زممانی بمه وقموع ممی یمردامکل ممیدر جامعه  

یعنممی نماینممد ا  سیاسممی بمما نماینممد ا  اججممماعی ااممجراو دااممجه بااممند  هرچممه ااممجراو ایممم دو م موعممه بیشممجر بااممد، تعممادل 

 سیاسی اججماعی به صورتی پایدارتر برقرار ژواهد اد 

دولجممی تق ممی  آب بممر اسمماس رویکممرد ژممود و نهادهممای  در صممورتی کممه ایممم دو م موعممه، ااممجراو ندااممجه بااممند، یعنممی نظممام

اججماعی بر م نای نررای مجواوا، بمدو  اامجراو دسمت بمه فعالیمت برننمد، بمر م نمای اینکمه قمدرا کمدام  مروه، ن م ت بمه دیرمری 

 بیشجر ژواهد بود، جامعه به سمت اسج داد سیاسی و یا انقالب اججماعی حرکت ژواهد کرد 

توانممد بممر جامعممه و سمماژجار بخشممد کممه مممیاهمیممت اسممجمرار جریمما  آب، قممدرتی بممه ایممم بخمم  مشممجرو دولممت و جامعممه مممی

نشمما  داده اممده اسممت، ایممم بخمم  برآمممده از  3چنانکممه در اممکل  کنجممرل و نظممارا دااممجه بااممد  سیاسممی، در مناسمم اا تولیممد،

انجصمماب دولجممی و انجخمماب اججممماعی، بممه واسممطه وضممعیت منمماب  موجممود، در فرآینممد تولیممد و توسممعه، عملکممرد جامعممه و دولممت را در 

ت و مق ولیمت کنمد و مشمروعیهمای مخجلمس حوضمه را کنجمرل ممیبمرداریتعییم نموع و سمطژ زیمر کشمت و همبنمیم مصمارل و بهمره

آ ، سمم ش اممده اسممت تمما تصمممیماا آ  اجممرا  ممردد  اممما چنانکممه ایممم تعممادل برقممرار ن ااممد و یکممی از بازوهممای آ ، حممذل امموند، 

 کند مناس اا تولید و توسعه در جامعه ایرانی به سمت مناف  ید سمت،  رای  پیدا می

ر کنمار مقطعمی بمود  آ ، یمد ویی می مهم  دیرمر نیمر امود امما داججمماعی ای ماد ممی-قدرتی که به واسمطه ایمم تعمادل سیاسمی

آیمد و آ  م ماله ایمم اسمت همای آبمی پدیمد ممیدارد که بر اساس   مجرد ی جغرافیمای ایمرا  و همبنمیم پراکنمد ی منماب  و حوضمه

یا اممرا کممه یممد میممراب واحممد در تمممام کشممور و یممد  ممروه واحممد برآمممده از دو بممازوی اججممماعی و سیاسممی در کشممور وجممود نممدارد 

اقلیممی ایمرا ، مممان  از امکما  اسمجقرار یممد قمدرا واحممد در سراسمر کشمور بممه منظمور ممدیریت و توسممعه سماژجارهای مممدیریت آب و 

پدیمد از    رود،همای مخجلمس، ماننمد زاینمدهامده اسمت  ایمم اممر بما تکثمر قمدرا در میما  میمرابهمبنیم کنجرل جامعه و حکومت ممی

 کند ساژجار سیاسی کشور بااد، جلو یری میید دولت سایه که تهدیدی برای  آمد 

 گیرینتیجه .7

 )منبع: نتایج تحقیق(اجتماعی مدیریت آب بر جامعه  -نقش کنترلی نظام سیاسی -3شکل 



 

15 

 

اججمماعی در ایمرا ، بمه ممدیریت و کنجمرل -آیمد کمه نظمام میرابمی، بمه عنموا  سماژجار و الرموی تعمادل سیاسمینظمر ممیچنیم بمه

پرداژجمه و بما توجمه بمه بنمدی سیاسمی تماریخی ایمرا  وجمود داامجه اسمت ممیمناس اا تولیمدی در واحمدهای ومیجمی کمه در تق می 

اججممماعی، -هممای میممدانی، ایممم بخمم  مشممجرو سیاسممیرود و همبنممیم یافجممهم ممجنداا موجممود ازجملممه هومممار تق ممی  آب زاینممده

انممد، اججممماعی، نظممارا و کنجممرل دااممجه-تولیممد نیممر بممه واسممطه نیازهممای سیاسممی ممذاری توسممعه و سیاسممتعممالوه بممر تق ممی  آب، بممر 

همای زممانی سمال تنظمی  امده اسمت کمه ایمم رود بمر اسماس نموع محصمول کشمت در منماهی مخجلمس و دورهزایندهچراکه تق ی  آب  

 مدیریت آبی بر توسعه جامعه ایرانی دارد آبی و نیاز  ک امر، نشا  از نق  ایم نهاد برآمده از 

یاسمی و اججمماعی در ایمم محمدوده آبمی، سم ش امده اسمت تما دو رویکمرد ستوسعه جامعه ایرانی بمه واسمطه عواممل اقلیممی و کم 

اججمماعی جامعمه ایرانمی کمه بمر مناسم اا تولیمد و -جغرافیایی در کنمار یکمدیرر قمرار  رفجمه و سم ش اموند تما الرموی تعمادل سیاسمی

کنمد، پدیمدار امود و اقمداماتی کمه بمه حمذل یما کماه  یکمی از ایمم دو بخم  توسعه و همبنیم کنجرل جامعه و حکوممت اقمدام ممی

 مردد درحمالی کمه نظریماا موجش کاه  توسعه و حرکمت جامعمه بمه سموی اسمج داد سیاسمی و یما انقمالب اججمماعی ممی  من ر اود،

 اند  رفجم تمام مشخصاا و الروهای نظام تولیدی، جامعه ایرانی را به یکی از ایم دو بخ  تقلیل دادهپیشیم، با نادیده

همای مخجلمس و اعجراضماا اججمماعی مجعمدد بموده رود کمه اماهد تمن زاینمدههمای ایمم مطالعمه در حوضمه  نجای  و یافجمه  بر اساس

 مردد جامعمه ایرانمی، پیشمنهاد ممیاججمماعی و سیاسمی در    بازوهمایژمورد  موازنمه  همای ناامی از بمره ، به منظور کاه  پیاممداست

 بمرداری، بلکمهرکت در اقمداماا بهمرهرود و نمه صمرفا تقلیمل مشماهمای اججمماعی در ممدیریت آبمی حوضمه زاینمدهتا با افرای  مشمارکت

ای، نقمم  و جایرمماه قممدرا اججممماعی بازیممابی اممود  بمما برقممراری توسممعه کممال  هممایسممازی ممذاری و تصمممی سیاسممت ارتقممای آ  بممه

بمردار در همای موجمود میما  ممردم بهمرهامود عمالوه بمر کاسمجه امد  از تمن بینمی ممیم دد ایم تعادل و ای اد موازنه قمدرا، پمی 

تصممیماتی کمه من مر بمه ای ماد توسمعه  یمری امکلو از  جلمو یری  مرددحوضه، از تعارضماا پمی  آممده میما  ممردم و دولمت نیمر 

ه و بمما ای مماد رویمم ، ممرفجم تمموا  اکولوژیممد سممرزمیم در توسممعه صممنای  و کشمماورزی اممده اسممت نیممرنممامجواز  در منطقممه و نادیممده

   اود   یریپی سیاسی و مق ولیت اججماعی، های جمعی م جنی بر مشروعیت  سازوکار
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