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مقدمه 
در استان مازندران ،تولیدات کشاورزی و دامپروری از گذشتههای دور تا به امروز وجود داشته است و فعالیتهای
کشاورزی ،باغداری ،و دامپروری نقش مهمی در اقتصاد آن دارد؛ بهطوریکه از کل مساحت استان مازندران (که حدود
 24000کیلومتر مربع است)  470هزار هکتار آن را اراضی کشاورزی ( 370هزار هکتار آبی و  170هزار هکتار دیم که با
احتساب کشت دوم آبی و دیم  650هزار هکتار است) تشکیل میدهد .در این استان 400 ،کیلومتر شبکة مدرن با سطح
زیر کشت  80هزار هکتار 763 ،قطعه آببندان با سطح  17000هکتار و حجم ذخیرة  379میلیون متر مکعب (شرکت آب
منطقهای مازندران -ج )1397 ،و همچنین 7000 ،کیلومتر رودخانهای که در استان مازندران جریان دارند (شرکت آب
منطقهای مازندران -الف )1397 ،آب مورد نیاز فعالیتهای زراعی را تأمین میکنند .
بدیهی است که در همة فعالیتهای کشاورزی ،باغداری ،و دامپروری آب نقشی اساسی دارد و هر نوع مشکالت
مربوط به آب پیامدهای مهمی در سطح منطقهای و ملی به همراه خواهد داشت .با اینکه اکنون هفتاد نوع محصول
کشاورزی و  22محصول با کسب رتبة اول تولید در کشور در استان کشت میشود (شرکت آب منطقهای مازندران -ج،
 )1397و این خود یکی از دالیلی است که عموماً مازندران را مناطق پُرآب یا بدون مشکل آبی قلمداد میکنند ،ولی
مسائل و چالشهای متعدد و گوناگونی در ارتباط با وضعیت آب در استان مازندران مطرح است که عمدة آنها عبارتاند
از :
الف)کاهشظرفیتآبی 
پتانسیل منابع آب سطحی استان از  4/5میلیارد متر مکعب به  3/8میلیارد متر مکعب طی ده سال اخیر کاهش یافته است
(شرکت آب منطقهای مازندران .)8 :1397 ،وضعیت سفرههای آب زیرزمینی در همة استانها از جمله استان مازندران
مناسب نیست (شرکت آب منطقهای مازندران )9 :1397 ،و روند مصرف سفرههای آب زیرزمینی تحتتأثیر رشد جمعیت
و درنتیجه نیاز به رشد تولیدات کشاورزی و صنعتی رو به افزایش است (همتیان و همکاران .)17 :1394 ،
ب)استفادۀنامتعادلازآبدربخشکشاورزی 
در استان مازندران ،بیش از  90درصد آبی که ساالنه مهار و کنترل میشود ،همانند سایر استانهای کشور ،عمدتاً در
بخش کشاورزی استفاده میشود .درحالیکه این رقم در کشورهای صنعتی کمتر از  50درصد است (همتیان و همکاران،
 .)11 :1394آمارها هدررفت آب در آبیاری به شیوة سنتی را بین  70تا  90درصد نشان میدهند (همتیان و همکاران،
 ،)27 :1394که با توجه به اینکه مازندران قطب کشاورزی ایران است ،بخش بزرگی از هدررفت را به خود اختصاص
میدهد.
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عالوه بر این ،منابع آبی در استان مازندران تحتتأثیر مشکالت محیط زیستی بسیاری قرار دارد .
ج)آلودگیشیمیاییمنابعآبی 
استان مازندران از جمله استان پُرمصرف از حیث مصارف کودهای شیمیایی بهویژه فسفات در بخش کشاورزی است.
میزان و روند مصارف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات در بخش کشاورزی که ،عالوه بر آلودگی خاک و گیاه ،به
ورود آالیندههای شیمیایی به منابع آبهای سطحی و زیرزمینی منجر میشود ،بسیار زیاد است .
پسابهایصنعتی 

د)آلودگی
فعالیت واحدهای صنعتی در استان بدون کنترل جدی در تولید آلودگی همراه است و درنتیجه آلودگی حاصل از
پسابهای صنعتیـ که بهدلیل وجود ترکیبهای متعدد و جدید شیمیایی که همهساله در صنایع بهکار گرفته میشود
متنوعتر و پیچیدهتر از فاضالبهای شهری استـ مشکالت آلودگی آب را بسیار پیچیده کرده است (جهانی بهنمیری و
حسننژاد .)3 :1390 ،
یرویهوتخریبمنابعآبی 
ه)چرایب 
فعالیتهای دامداری با چرای بیرویه و درنتیجه از بین بردن پوشش گیاهی و دفع فضوالت دامی در سطح حوضههای
آبریز از دیگر عوامل آلودگی و تخریب منابع آبی استان مازندران است (توکلی و همکاران .)12 :1390 ،تهدید بالقوة
آلودگی منابع آب شرب زیرزمینی بهدلیل ورود شیرابة پسماندهای خانگی و شهری و ورود این شیرابهها و آلودگیهای
سطحی در مناطق پاییندست (جهانی بهنمیری و همکاران )10 :1390 ،همواره وجود دارد .
تخریب منابع آبی مازندران به دو شیوة عمده انجام پذیرفته است .1 :آلودگی آب ناشی از تخلیة فاضالبهای صنعتی،
کشاورزی ،و خانگی به داخل منابع آب .همة فاضالبهای صنعتی به نحوی در تغییر کیفی جریانهای آب مؤثرند .وقتی
این تغییر کیفی به حدی برسد که دیگر نتوان از آب در مصارف عادی استفاده کرد به آن آب «آب آلوده» میگویند
(جهانی بهنمیری و حسننژاد)16 :1390 ،؛  .2برداشت بیرویه و خارج از ظرفیت منابع آبی؛ که سبب شد این منابع آبی
بهخصوص رودخانهها به لحاظ هیدرولیکی ،مورفولوژی ،محیط زیستی ،و اقتصادی آسیب جدی ببینند (شرکت آب
منطقهای مازندران -ب .)1 :1397 ،
تبیینهای مختلفی برای تخریب منابع طبیعی ارائه شده است .اما چرخة تولید مسئولیت اصلی تخریب محیط زیست
را بر گردن ویژگی رقابتی سرمایهداری و نقش دولت در تسهیل رشد صنعتی قرار میدهد .بر اساس دیدگاه اشنایبرگ،
رشد اقتصادی موجب افزایش آلودگی محیط زیست میشود .ادعای اصلی این رویکرد این است که سطح رو به رشد
سرمایهگذاریها و انباشت در اقتصادهای سرمایهداری مدرن از محرکهای اصلی اختالالت محیط زیستی است .به این
دلیل که فشارهای واردة ناشی از رقابت و منافع سهامداران اقتصاد کشورهای (سرمایهداری) مدرن را مرتباً به سمت
افزایش تولید میکشاند .عالوه بر این ،فرایندهای اجتماعی مرتبط با چرخة تولید بسیار نهادینه شدهاند که باعث ایجاد
یک «جنگ پایدار» بین محیط زیست و جامعه میشود (النگو و بیکر.)2014 ،
بنا بر آنچه بیان شد و بر اساس نظریة چرخة تولید ،این مقاله ،به دنبال تبیین این مسئله است که چرا منابع آبی در
استان مازندران دچار تخریب ،آلودگی ،و حتی کمبود آب شده است؟
برای دستیابی به این هدف کلی ،این مطالعه در صدد پاسخگویی به سه سؤال اساسی زیر است:
 .1رشد تولید و کشاورزی چه تأثیری در منابع آبی مازندران گذاشته است؟
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 .2کارگران و ساکنان استان مازندران چه تأثیری در منابع آبی مازندران گذاشتهاند؟
 .3دولت و نهادهای دولتی چه تأثیری در منابع آبی مازندران گذاشتهاند؟

مبانینظری 
تحقیقات بسیاری در زمینة منابع آبی در ایران و سایر کشورها انجام شده است که از جملة آنها میتوان به تحقیقات
کشاورز و همکاران ( ،)1395قدوسی و داوری ( ،)1395حیدری ( ،)1397عطارزاده و پردل نوقابی ( ،)1397و بریسمن
( )2014اشاره کرد که نقش کشاورزی در منابع آبی را بررسی کرده و بر تأثیر کشاورزی بر کمیت و کیفیت منابع آبی
اذعان دارند .در تحقیقاتی دیگر حقیقت و محمدی ( ،)1384حسنی و همکاران ( ،)1390حسنی و همکاران ( ،)1394فالح
و فاخران ( ،)1395ژائو و پیای ( ،)2012مککینی ( ،)2012و ورایزاس ( )2018به بررسی کیفیت منابع آبی و نشت
آلودگی (سموم و کودهای شیمیایی و سایر آلودگیها) در منابع آبی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که شیب زمین ،نوع
خاک ،و میزان رطوبت در نشت و ماندگاری سموم مؤثرند .همچنین ،سلیمی کوچی و همکاران ( )2018به بررسی قدرت
اجتماعی و مدیریت منابع آب پرداختند و لنگفلد و اسمیت ( )2013و اسماعیل و همکاران ( )2018نقش فناوری در منابع
آبی و محیط زیست را بررسی کردند .جورجنسون و کالرک ( ،)2012بریسمن ( ،)2014گرافینا و همکاران (،)2015
جیسون سیان ( )2016و سوران ( )2017نظریة چرخة تولید را در بررسی تخریب محیط زیست بهکار برده و اذعان
کردهاند که اقتصاد قدرتمندترین پیشبینیکنندة نگرش دربارة فاجعة محیط زیست است.
به لحاظ نظری ،در حالی که کارهای اولیة جامعهشناسان محیط زیست به دنبال اثبات وابستگی متقابل بین جامعه و
محیط فیزیکی با بررسی تأثیر محیط زیست بر جامعه بوده است ،کارهای جدیدتر تالش کردهاند تا دیدگاه متعادلتری را
با نشاندادن اینکه چگونه جامعه نیز بر محیط زیست تأثیر میگذارد ارائه کنند .بهعنوان مثال ،هانیگن سه تبیین اصلی در
زمینة آسیبهای محیط زیستی و تغییرات اساسی جامعه ،که این آسیبها را تحمیل میکنند ،مطرح میکند :نظریة
محدودیتهای رشد؛ نظریة اخالق مصرفگرایی؛ نظریة چرخة تولید.
نظریةچرخةتولید 
نظریة چرخة تولید را آلن اشناینبرگ مطرح کرد .اشناینبرگ استدالل کرد که افزایش سطح سرمایة موجود برای
سرمایهگذاری و برای تغییر تخصیص سرمایهگذاری افزایش قابل توجهی در تقاضا برای منابع طبیعی ایجاد کرد .اساساً،
تغییر عمدهای که در این نظریه مطرح شد این بود که سرمایة بیشتری در اقتصادهای غربی تجمع یافت که از آن برای
جایگزینی فناوریهای جدید به جای نیروی کار استفاده میشد تا سود افزایش یابد .این فناوریهای جدید نیاز بیشتر به
انرژی یا مواد شیمیایی برای جایگزینی مواد قبلی و فرایندهایی با نیروی کار بیشتر داشتند و در نتیجه سطوح عمیقتر
تخریب اکولوژی نسبت به گذشته را افزایش دادند .فناوریهای جدید در نتیجة فعالیت از سازمانهای تحقیقات علمی و
فناوری در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی همچنین از گروههای جدید «تحقیق و توسعة» شرکتهای بزرگ بهوجود
آمدند .عالوه بر این ،برخالف استفادة قبلی از نیروی کار ،فناوریهای جدید به شکل سرمایهبر درآمدند .برای افزایش
بیشتر سود ،مدیران نیاز به افزایش و حفظ سطوح تولید داشتند (زیرا هزینههای کارگر ،در مقایسه با هزینههای ثابت
عملکرد ماشین ،بهراحتی میتوانست کاهش یابد) (گولد و همکاران.)21 :2016 ،
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نظریة چرخة تولید تغییرات نیروهای تولید و نیز روابط تولید (با استفاده از مفاهیم کارل مارکس) را با هم ترکیب کرد.
عالوه بر این ،نظریة چرخة تولید این تغییرات را با بروز تخریبهای اکوسیستم ناشی از متغیر مقیاس و شکل تولید
اجتماعی مرتبط ساخت (گولد و همکاران.)21 :2016 ،
اقتصاد؛عاملتخریبمحیطزیست 
نظریة چرخة تولید نخست یک نظریة تغییر اقتصادی بود ،اما نظریهای بود که پیامدهای مستقیمی برای استخراج منابع
طبیعی و همچنین برای ساختار فرصت کارگران داشت .درحقیقت ،مؤلفة چرخة تولید پی برد که ماهیت سرمایهگذاری
سرمایه به تقاضای بیشتر برای منابع طبیعی جهت سطح معینی از رفاه اجتماعی (از جمله دستمزدها و هزینههای
اجتماعی) منجر میشود .هر دورة سرمایهگذاری ،وضعیت اشتغال برای کارگران تولیدی را تضعیف و شرایط محیط زیست
را بدتر کرد ،اما سود را افزایش داد .در ارتباط با کارگران تولیدی ،این چرخة تولید مستلزم افزایش سرمایهگذاری بود که
برای بهکارگیری کارگران به آن احتیاج داشت .در ارتباط با اکوسیستمها ،هر میزان استخراج منابع شکل سود جدید و
سرمایهگذاریهای جدید به خود گرفت که آن هم باعث افزایش سریعتر تقاضا برای عناصر اکوسیستم شد (گولد و
همکاران.)24 :2016 ،
1

نظریة چرخة تولید بر شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،و محیط زیستی ذینفعان (کارگران و ساکنان محله) متمرکز بود.
همزمان ،گسترش ساختار چرخة تولید باعث افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی سهامداران (سرمایهگذاران و مدیران) شد.
دستاوردهای سیاسی برای سهامداران شامل ظرفیت فزایندهای است که موجب حمایت دولت و اتحادیههای کارگری از
سرمایهگذاری بیشتر برای استخدام کارگران بیکار و جدید و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت میشود .با گذشت زمان،
این افزایش قدرت سیاسی سهامداران با افزایش ظرفیت آنها برای بهدستآوردن حمایت سیاسی بیشتر برای گسترش
چرخة تولید افزایش یافت که از طریق استفادة گسترده از سود برای کمکهای تبلیغاتی مستقیم (و غیرمستقیم) انجام
میگرفت.
درحالیکه رشد چرخة تولید کارگران را نادیده میگرفت ،عمدة چیزی که کارگران آگاهی داشتند این بود که تسریع
این شکل جدید سرمایهگذاری برای «پیشرفت اجتماعی» الزم و ضروری است .رشد اقتصادی بهعنوان راهحل اولیه برای
پیامدهای اجتماعی منفی رشد اقتصادی تلقی میشد (گولد و همکاران.)25 :2016 ،
بخشی از بیتوجهی به محیط زیست در نتیجة تفکیک فزایندة طبقات اجتماعی تسهیل شد .کارگران طبقة متوسط،
که از گسترش چرخة تولید بهرهمند شدند ،عمدتاً به خوابگاههای جدید حومة شهرها رفتند .کارگران یقهآبی و بسیاری از
صنعتگران در شهرها یا مناطقی که شرکتهای کوچک داشتند زندگی میکردند .این کارگران ،عالوه بر نیاز به حفظ
مشاغل ،با مشکل افزایش آلودگی محلی و مشکالت سالمت عمومی نیز مواجه بودند .کارگران یقهآبی بهعلت هزینههای
مسکن و نیز پایینبودن حقوق و دستمزد ،وادار یا مجبور میشدند در مناطق نامساعد و پاییندست یا در مجاورت
اجتماعات آلوده زندگی کنند .این توزیع موقعیت مسکونی مبتنی بر طبقه تصمیمگیرندگان تولید را از پیامدهای بهداشتی و
محیط زیستی تصمیماتشان تفکیک کرد (گولد و همکاران.)26 :2016 ،

1. stakeholders

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،54شمارۀ،1بهار1401

224

تناقضهایچرخةتولید 

مدل چرخة تولید بر اهمیت نابرابری ،قدرت ،و تضاد اجتماعی بهعنوان عناصر اصلی تأثیرات سیستمهای اجتماعی بر
محیط زیست نیز تأکید میکند .تصمیم دربارة اینکه کدام یک از شکلهای جایگزین تولید به مصرفکنندگان ارائه شود
در دست مصرفکنندگان نیست .این تصمیم در دستان همان اقلیت کوچک از افراد قدرتمند (نخبگان چرخة تولید) باقی
میماند که از طریق دسترسی به سرمایة تولید قدرتمند شدهاند (گولد و همکاران.)28 :2016 ،
اشنایبرگ یک تضاد اساسی را شناسایی میکند :دیالکتیک بین جامعه و محیط زیست -بین تولید اقتصادی و
اکوسیستم .برخالف تئوری نوسازی اکولوژیکی ،1اشنایبرگ بر آن است که تولیدکنندگان تمایل ندارند هزینههای محیط
زیستی تولید را درونی کنند ،زیرا این کار باعث کاهش منافع و موجب نگرانی اصلی تولیدکنندگان خواهد شد .عالوه بر
این ،بهدلیل قدرت سیاسی نخبگان اقتصادی ،اصالحات و چرخشهای اجتماعی و اقدامات سیاسی بعید است که اساساً
قدرت تولیدکنندگان یا اثرهای محیط زیستی خروجی آن را کاهش دهد .از دیدگاه چرخة تولید ،تنها راهحل «تضاد
ماندگار» بین جامعه و محیط زیست این است که بهطور ریشهای جامعه را بازسازی کنند تا هژمونی تولیدکنندگان را
محدود کنند (یورک و همکاران.)2003 ،
نتیجه ،اولین تناقض سرمایهداری است :بحران تقاضا که در آن تولید و مصرف نامتعادلاند .یک مسیر بالقوه برای
خروج از این بحران گسترش بازار است .بااینحال ،گسترش محدود است ،زیرا تعداد بازارها محدود و نیز منابع طبیعی در
نهایت محدود است .اکنر این امر را منجر به تضاد دوم سرمایهداری میداند :رشد تولید ،منابع طبیعی مورد نیاز برای تولید
را از بین می برد و هزینهها را افزایش میدهد و موجب کاهش سود میشود .خالیکردن مداوم منابع میتواند به بحران
محیط زیستی منجر شود؛ بهطوریکه سرمایه و منابع طبیعت از بین میرود (یورک و همکاران.)2003 ،

روشپژوهش 
در تحقیق حاضر جامعة آماری شامل سه گروه اساسی است :الف) کارگران و ساکنان کشاورز؛ ب) اسناد و آییننامههای
موجود ،سالنامههای آماری ،و آمارهای تهیهشده و موجود در سایت آمار ایران؛ ج) کارشناسان سازمانها و ادارات مرتبط
با آب و جهاد کشاورزی در استان مازندران .از روش اسنادی و تحلیل دادههای ثانویه برای بررسی شباهتها و اختالف
(ساروخانی )183 :1389 ،روند متغیرهای مستقل و وابستهـ که این پژوهش قصد بررسی و تحلیل آنها را داردـ بهره
گرفته شده است؛ دادههایی که توسط سازمانهای آب منطقهای و جهاد کشاورزی بهمنظور دیگری جمعآوری شدهاند
(بیکر )221 :1385 ،بررسی و تفسیر خواهد شد .در این پژوهش ،دادههای مرتبط با میزان برداشت از منابع آبی ،میزان
شوری و نیترات ،تعداد مجوزهای صادره برای واحدهای تولیدی ،میزان سرمایهگذاری و میزان جذب مواد خام ،و  ...که
طی ده سال از سال  1389تا  1398توسط شرکت آب منطقهای و جهاد کشاورزی استان مازندران جمعآوری شده و
بهصورت سالنامههای آماری منتشر شده است بررسی و تحلیل میشود .

بحثویافتهها 

یافته های پژوهش حاضر نقش عوامل مؤثر در تخریب منابع آبی مازندران را بهصورت زیر توضیح میدهند:

1. ecological modernization
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سهامداران)ومنابعآبیمازندران 

شرکتهایتولیدیوتولیدکنندگان(

.1
نظریة چرخة تولید به جامعة مدرن و صنعتی میپردازد و دربارة سودجویی شرکتها ،نقش و تأثیر دولت و نهادهای دولتی
در حفظ یا تخریب محیط زیست ،نابرابریها در قدرت تصمیمگیری دربارة محیط زیست و نیز نابرابری در درگیری با
پیامدهای این تصمیمها و شرایط بد محیط زیستی نیز توضیح میدهد .اشنایبرگ مطرح میکند که رقابت در اینجا بر سر
دستیابی به منابع بیشتر برای تولید بیشتر و سود بیشتر است .امروزه ،در کنار روش سنتی کشت توسط کشاورزان
مازندرانی ،شرکتهای تولیدی ،کشت و صنعتها ،کارخانجات تولید و فروش خوراک دام و طیور و غیره نیز قرار گرفتهاند
که مبتنی بر کسب سود هستند و صنعتگرایی (عنبری )35 :1395 ،مشخصة بارز آنهاست.

.تبلیغاتومشوقهایخرید 

تصویر1



منبع:نگارندگان 1399،

آنها صاحب ابزار تولیدند؛ سرمایهای در اختیار دارند که آن را برای تولید صنعتی ،تحقیق و پژوهش برای افزایش
تولید مانند اصالحات ژنتیکی بذر ،ترکیب کودها و سموم ،افزایش عملکرد کشت و افزایش بهرهبرداری از زمین زیر کشت
و راههای مؤثر و پُرفروشتر عرضة محصوالت در بازارها سرمایهگذاری میکنند .در مقابل این سرمایهداران و
تولیدکنندگان صنعتی ،کارگران و کشاورزان محلی فاقد چنین ابزارهای تولیدیاند .اشنایبرگ مطرح میکند نه
مصرفکنندگان و نه کارگران و کشاورزان محلی ،هیچ کدام ،تعیینکنندة آنچه مصرف میشود نیستند ،بلکه
سرمایهداراناند که با بهکارگیری روشهای مؤثر عرضه و فروش مصرف را تعیین میکنند .در بسیاری از موارد،
سرمایهگذار فردی غیر از مدیر واحد تولیدی است .تولید هرچه بیشتر و کسب سود بیشتر دارای اهمیت است؛ بنابراین ،در
این زمینه و بر سر منافع اقتصادی خود با سایر تویدکنندگان به رقابت میپردازند و از روشهای مختلف تبلیغاتی برای
جذب مشتری و فروش استفاده میکنند .انواع نمایشگاههای فروش محصوالت غذایی ،تبلیغات محیطی ،تبلیغات روی
کیسههای خرید ،خودکار و چاپ بروشورهای تبلیغاتی و نیز تبلیغات برای محصوالت تحت عناوینی مانند «ارگانیک»،
«دارندة نشان استاندارد و بهداشت»« ،تحت لیسانس کشورهای  ،»...و  ...بسیاری از این دست تبلیغات خرید بیشتر و با
اطمینان خاطر بیشتر را توصیه میکنند و اغلب احساس نیاز برای تهیة محصوالتی از این دست را نیز بهوجود میآورند.
همچنین ،مدیریت فروش ،مالی ،و غیره میزان فروش و سود را بهطور دقیق تحت نظر دارند.
به طور کلی ،نقش تولیدکنندگان در تخریب منابع آبی استان مازندران از سه جنبة اصلی و مهم زیر قابل توجه است:
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الف)رشدسرمایهگذاری 

ایجاد سرمایهگذاریهای جدید تولیدکنندگان در زمینههای تولید کشاورزی و صنایع تبدیلی مربوط به کشاورزی مانند
خرید زمینهای زراعی ،ایجاد واحدهای تولیدی ،سرمایهگذاری برای اصالح و تولید بذر مرغوب ،و سایر نهادههای
تولیدی.
یهاینوین 
نآالتوفناور 
رشدبهکارگیریماشی 

ب) 

در زمینة زراعت بهکارگیری انواع ماشینآالت و بذرهای اصالحشده ،دستگاههای بستهبندی ،صنایع وابسته به
ذخیرهسازی و نگهداری محصوالت کشاورزی و فناوریهایی مانند استفاده از پهپاد برای سمپاشی ،بهزعم اشنایبرگ
ممکن است در ابتدا به افزایش بهرهوری یا کاهش استفاده از سموم در هر متر مربع از زمین کشاورزی منجر شوند و
بهنظر برسد که به حفظ منابع آبی کمک میکند ،اما درنهایت ،به رشد تولید محصوالت کشاورزی و درنتیجه رشد سرمایه
منجر میشود.
ج)رشدتولید 

دو مولفة رشد سرمایهگذاری و رشد بهکارگیری فناوری به رشد تولید منجر میشود .سرمایهگذاری در زمینة صنایع
بستهبندی و بذرهای اصالحشده ،بهکارگیری دستگاههای جدید شالیکوبی ،ایجاد سورتینگهای جدید ،دستگاههای
نشاکاری و سیستمهای آبیاری مدرن همگی باعث میشود امکان تولید باالتر برود و تولیدکننده به کشت دوم و متناوب،
روش کاشت گلخانهای ،و غیره روی آورد .درنتیجه ،نیاز بیشتری به منابع آبی ایجاد میشود که کاهش و تخریب منابع
آبی مازندران را در پی داشته است.
اشنایبرگ بر آن است که افزایش سطح سرمایة موجود برای سرمایهگذاری و برای تغییر تخصیص سرمایهگذاری
افزایش قابل توجهی در تقاضا برای منابع طبیعی ایجاد کرد .او این سرمایهگذاریها را در جهت جایگزینی فناوریهای
جدید به جای نیروی کار برای افزایش بیشتر سود میداند .در مازندران نیز ،تعداد ماشینآالت کشاورزی از 188969
دستگاه به  213872دستگاه در سال  1397رسیده است که نشاندهندة افزایش بهکارگیری ماشینآالت کشاورزی و به
تبع آن سرمایهگذاری در ماشینآالت کشاورزی بوده است .اشنایبرگ مطرح میکند این فناوریهای جدید نیاز بیشتر به
انرژی یا مواد شیمیایی برای جایگزینی مواد قبلی و فرایندهایی با نیروی کار بیشتر داشتند و درنتیجه سطوح عمیقتر
تخریب اکولوژی نسبت به گذشته را افزایش دادند .عالوه بر این ،برخالف استفادة قبلی از نیروی کار ،فناوریهای جدید
به شکل سرمایهبر درآمدند .یافتههای این تحقیق این فرض را که افزایش و تغییر تخصیص سرمایهگذاری در فعالیتهای
تولیدی زراعی ،صنایع خدماتی و تبدیلی موجب افزایش تقاضا برای منابع طبیعی میشود تأیید میکند ،زیرا همانطور که
یافتههای تحقیق نشان میدهد ،همزمان با افزایش سرمایهگذاری و بهرهبرداری از واحدهای تولیدی جدید که تعداد
جوازهای صادره و میزان سرمایهگذاری در صنایع تبدیلی و خدماتی کشاورزی در استان مازندران بهترتیب از  1786به
 2691فقره و از  12567به  30541میلیارد ریال در سال  1397رسیده است و نشاندهندة افزایش سرمایهگذاری در
صنایع تبدیلی و خدماتی کشاورزی در استان مازندران است ،توان جذب مواد خام کشاورزی توسط واحدهای تولیدی
افزایش یافته است؛ بهطوریکه توان جذب مواد خام کشاورزی توسط این واحدهای تولیدی در سال  1397به 6587/8
هزار تن رسیده که افزایش چشمگیری داشته است.
تولید مواد خام کشاورزی مورد نیاز این واحدهای تولیدی نیاز به زیر کشت بردن سطوح بیشتر و منابع آبی بیشتر را
بهوجود میآورد ،اما از آنجا که سطوح زیر کشت تا حد معینی قابل گسترش است نیاز به استفاده از انواع فناوریها،
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ماشینآالت ،سموم ،کودها ،و بذرهای اصالحشده که تولید را و درنتیجة آن سود را افزایش دهند بهوجود آورده است .در
طی ده سالة مورد مطالعه در این تحقیق ،سطح زیر کشت محصوالت زراعی آبی از  24449هکتار در سال  1389به
 312809هکتار و سطح زیر کشت محصوالت زراعی دیم از  189583هکتار در سال  1389به  96268هکتار و جمع
سطوح زیر کشت محصوالت زراعی آبی و دیم از  438032هکتار به  409078هکتار در سال  1397رسیده است که نشان
میدهد این تغییرات در راستای کاهش سطوح زیر کشت محصوالت دیم و افزایش سطوح زیر کشت محصوالت زراعی
آبی بوده است .همانگونه که اشنایبرگ بیان میکند ،این مصرفکنندگان نیستند که نوع تولیدات را تعیین میکنند .بلکه
تولیدکنندگاناند که قدرت تصمیمگیری دارند و آن را بر پایة منافع خود بهکار میگیرند .اینکه با وجود همة چالشها و
مشکالت همچنان منابع آبی به شکلی بیرویه بهرهبرداری و برای تولید بیشتر در کشت محصوالت آببر و حتی کشت
دوم صرف میشوند تصمیمی است که نه مصرفکنندگان ،کارگران ،و کشاورزان محلی ،بلکه تولیدکنندگان و
سرمایهداران بر پایة منافع اقتصادی خود اتخاذ میکنند .اینکه چه بذری کاشته شود ،کدام نوع کود ،و چه میزان از سموم
کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد کامالً در اختیار سرمایهداران است.
در طی دهسالة مورد مطالعة تحقیق حاضر ،جمع فروش و توزیع کود و سموم شیمیایی از  192306لیتر /کیلوگرم به
 742749لیتر /کیلوگرم در سال  1397رسیده است .با توجه به محدودیت گسترش سطوح زیر کشت ،نیاز به
سرمایهگذاری برای اصالح بذر ،استفاده از سموم و کودهای شیمیایی ،کشت دوم ،و تولیدات گلخانهای و غیره بهوجود
میآید که در نتیجة این اقدامات افزایش و رشد تولیدات زراعی بهوجود میآید؛ در طی دورة مورد مطالعة این تحقیق،
مجموع تولیدات آبی و دیم این محصوالت  3167034تن در سال  1389بوده است که  1374501تن آن تولیدات کشت
آبی و  1792533تن آن تولیدات کشت دیم بوده است که مجموع تولیدات کشت آبی و دیم به  2811451تن در سال
 1397رسیده است که  2019620تن آن تولیدات کشت آبی و  791831تن نیز تولیدات کشت دیم بوده است .اما همان
گونه که اشنایبرگ مطرح میکند ،بهای آن افزایش تقاضا برای منابع آبی و برداشتهای بیرویه از منابع آبی ،نفوذ سموم
و کودهای شیمیایی ،و درنتیجه آلودگی منابع آبی است که یافتههای این تحقیق نیز آرای اشنایبرگ را تأیید میکند.
میزان مصرف آبخوانها در سال  1389برابر با  790/950میلیون متر مکعب بوده است که در سال  1398به 1377
میلیون متر مکعب افزایش یافته است.
.2کارگرانوساکناناستانمازندرانوتخریبمنابعآبیمازندران 
اشنایبرگ در طرح نظریة خود مانند مارکس (ریتزر61 :1389 ،؛ ریتزر93 :1393 ،؛ جالییپور )53 :1392 ،به نظام
نابرابری ،قدرت ،و تضاد اجتماعی در روابط تولید توجه دارد .اما مدل چرخة تولید بر اهمیت نابرابری ،قدرت ،و تضاد
اجتماعی بهعنوان عناصر اصلی تأثیرات سیستمهای اجتماعی بر محیط زیست نیز تأکید میکند .بسیاری از محققان
(حاتمی و نوربخش1397 ،؛ عرب و همکاران )1397 ،صرفاً نگرشها و نگرانیهای محیط زیستی مردم را بررسی کردند.
اما نظریة چرخة تولید نهتنها به تحلیل آنچه مردم دربارة محیط زیست فکر میکردند پرداخت ،بلکه بر رفتار نهادهای
اجتماعی و تأثیرات آنها بر جهان طبیعی نیز تمرکز داشت.
بر اساس نظریة چرخة تولید ،تولیدکنندگان سودهای حاصل از تولید را برای ایجاد سود بیشتر سرمایهگذاری میکنند
و برای این منظور اقدام به خرید تجهیزاتی میکنند که سرمایهبرند ،اما به وسیلة این تجهیزات مراحل سهگانة کاشت،
داشت ،و برداشت آسانتر و با نیاز کمتری به کارگران انجام میشود .اینجاست که بین منافع تولیدکننده و کارگر تضاد
بهوجود میآید .کارگر هرچه بیشتر در فرایند تولید کار کند سود بیشتری برای کارفرما بهوجود میآورد که برای خرید
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تجهیزات جدیدتر و کاراتر مصرف میشود ،اما برای کارگری که فناوری جایگزین کار او میشود بیکاری را به دنبال
دارد .یافتههای این پژوهش تأیید میکند سرمایهگذاری در ماشینآالت کشاورزی عمدتاً مرتبط با آن ماشینآالتی بوده
است که در مرحلة خاکورزی ،کاشت ،و داشت نیاز بیشتری به کارگر داشتهاند .تعداد ماشینآالت نشاکاری ،دروگر ،و
غیره افزایش یافته ،اما ماشینآالت مرتبط با داشتـ که کمتر نیاز به کار یدی و کارگر داشتهاندـ افزایش نداشته است.
برخالف برخی نویسندگان مانند اسپارگارن ( )2003و کوهن و مورفی ( )2001که اهمیت بیشتری برای نقش
مصرفکنندگان در شکلدادن و بازتولید بعضی از نهادهای اصلی تولید و مصرف مبذول میداشتند ،یورک و همکاران
( ،)2003بریسمن ( ،)2014و گولد و همکاران ( )2016این تصمیم را در نتیجة یک نابرابری ایجادشده توسط انباشت
سرمایه در اختیار اقلیتی محدود میدانند .آنها تصمیم دربارة اینکه چه شیوههای آبیاری ،کدام سموم و کودها ،یا اینکه
کدام مجوزهای حفر چاه با چه عمقی و در چه موقعیت جغرافیایی صادر شود را در اختیار مصرفکنندگان نمیدانند .این
تصمیمگیریها در دستان اقلیتی کوچک از تولیدکنندگان باقی میماند .در همین تصمیمات است که قدرت
(تصمیمگیری) نمایان میشود و تولیدکنندگانی که قدرت تصمیمگیری دارند برای کسب سود تخریب منابع آبی را نادیده
میگیرد .در اینجا نظریة چرخة تولید به نابرابری در پیامدهای این تصمیمگیری اشاره میکند .کارگران و ساکنان
مازندران ،که قدرت تصمیم گیری در فرایند تولید را ندارند ،بیشترین آسیب را از آلودگی منابع آبی یا کمآبی خواهند دید.
حفر چاههای عمیق ممکن است برای برخی از ساکنان کمآبی یا خشکشدن چاههای آبیشان را در پی داشته باشد یا
اینکه سموم و کودهای شیمیایی به منابع آبی مورد استفادة آنها نفوذ کند .برخی از کارگران یا ساکنان ممکن است،
بهدلیل شرایط بد محیط زیستیشان ،نگران این گونه برداشتهای بیرویة آب و آلودگیهای منابع آبی شوند ،اما عموم
کارگران به دالیلی مانند شرایط اجتماعی و اقتصادی از رشد تولید و رشد کشاورزی حمایت میکنند .زیرا از نظر آنان این
تنها راه برای ایجاد اشتغال است.
یافتههای این پژوهش این آرا را تأیید میکند و ،همانطورکه یافتههای تحقیق نشان میدهد ،در نواحی شرقی استان
مازندران ،که حدود  1293000نفر از جمعیت استان مازندران ،در نواحی شرقی استان ساکناند ،در شرایطی از منابع آبی
استفاده میکنند که آب در دسترس آنان بیشترین میزان شوری و نیترات را در استان داشته است .همانطورکه اشنایبرگ
مطرح میکند ،این ساکنان و کشاورزان نه قدرتی در تصمیمگیری دربارة اینکه روشهای جایگزین این شیوة تولید آببر
را امتحان کنند دارند و نه قدرت تصمیمگیری برای تغییر شرایط اجتماعی و محیط زیستیشان را .آنها کارگرانی هستند
که در فرایند تولید شرکت دارند و محصول تولیدشدهشان را متناسب با نیاز بازار و نه نیاز خود و متناسب با شرایط محیط
زیستیشان تولید و به فروش میرسانند .هر واحد تولیدی که به بهرهبرداری میرسد برای آنان به معنی ایجاد فرصتهای
اشتغال برای خود یا فرزندانشان است .هرچند ،آن واحد تولیدی سموم بیشتری وارد محیط زیستشان کند یا با نیاز بیشتری
به منابع آبی ،منابع آبی در دسترس آنان را کمتر و آلودهتر سازد.
.3نهادهایدولتیوتخریبمنابعآبیمازندران 
بر اساس نظر اشنایبرگ ،چرخة تولیدات محصوالت کشاورزی در کارخانجات ،شرکتهای تولیدی و کشت و صنعتها
عالوه بر اینکه به رشد اقتصادی تولیدکنندگان کمک میکند امکان رشد قدرت سیاسی آنان را نیز فراهم میکند .از آنجا
که اغلب این واحدهای تولیدی کارگرانی را بهکار گرفتهاند ،هر زمانی که دولت یا نهادهای دولتی به دلیل شرایط منابع
آبی بخواهند بر دسترسی آنها بر این منابع آبی محدودیتی ایجاد کنند این واحدهای تولید محصوالت کشاورزی با اخراج
کارگران و از طریق این کارگران بیکار ،که بهدلیل درخواستهای شغلی که گاهی به تجمعات اعتراضی هم میانجامد،
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بر دولت تأثیر میگذارند و دولت و نهادهای دولتی را تحت فشارهای سیاسی قرار میدهند .از سویی دیگر ،دولتها در
جوامع جدید تعهداتی در زمینة ایجاد رفاه اجتماعی به عموم مردم دارند که بخشی از این تعهدات از راه دریافت مالیات از
همین واحدهای تولیدی تأمین میشود .هرگونه ایجاد محدودیت برای دسترسی به منابع آبی یا ایجاد ضوابط جدید در این
زمینه با مقاومت تولیدکنندگان مواجه میشود و آنها از پرداخت مالیات سر باز میزنند .همچنین ،رشد تولید خود به معنی
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است و دولت و نهادهای دولتی را وامیدارد تا مستقیم و غیرمستقیم از این نوع گسترش
تولید حمایت کنند .دولت و نهادهای دولتی از سویی موظف به ایجاد شغل برای کارگران و ایجاد رفاه برای عموم
مردماند .از سویی ،آنها میباید نقش حفاظت از منابع آبی را هم برعهده بگیرند .بیلی و برایانت بر آناند که دولت باید از
یک طرف نقشهای دولت بهعنوان یک دولت توسعهگر و از طرف دیگر نقشهای دولت حمایتگر ،محافظ ،و مسئول
محیط زیست طبیعی را ایفا کند (غالمپور.)1386 ،
یافتههای این پژوهش آرای اشنایبرگ را تأیید میکند ،زیرا مازندران دارای  1897238نفر جمعیت ساکن مناطق
شهری است که معادل  58درصد جمعیت استان است 1386337 .نفر نیز ساکن مناطق روستاییاند که معادل  42درصد
جمعیت استان است .زندگی ساکنان روستایی مازندران عمدتاً وابسته به کشاورزی است .همچنین 1097231 ،نفر جمعیت
فعال استان را تشکیل میدهند که از این تعداد  132358نفر بیکار چشمانتظار ایجاد مشاغل جدیدند .با توجه به اینکه
میزان اشتغالزایی صنایع تبدیلی و خدماتی کشاورزی در حال احداث در استان مازندران از  16446به  20021نفر در سال
 1397رسیده و میزان اشتغالزایی در صنایع تبدیلی و خدماتی کشاورزی بهبهرهبرداریرسیده از  6377به  12306نفر در
سال  1397رسیده است ،نقش حیاتی زراعت و فعالیتهای تولیدی وابسته به کشاورزی را در مازندران و تأثیرپذیری
بخش بزرگی از جمعیت مازندران از هر گونه تصمیمگیری و سیاستهای مرتبط با کشاورزی را تأیید میکند و از آنجا که
کشاورزی بدون آب ممکن نیست ،سیاستهای مرتبط با آب نیز در شرایط اجتماعی و اقتصادی این بخش بزرگ از
جمعیت استان مازندران تأثیر میگذارد .درواقع ،میتوان بیان کرد مجموعه شرایط اقتصادی و اجتماعی ساکنان و کارگران
سبب میشود دولت بهرهبرداری از منابع آبی را برای تولیدات کشاورزی و به قیمت افزایش تولیدات کشاورزی ،افزایش
صادرات ،و رشد اقتصادی جهت تأمین رفاه و اشتغالی که مورد انتظار است هزینه میکند.

جهگیری 
نتی 
در استان مازندران ،تولیدات کشاورزی و دامپروری از گذشتههای دور وجود داشته است ،اما نوع جدیدی از تولید در کنار
روش سنتی شکل گرفته که کامالً مبتنی بر کسب سود است .در کنار روش سنتی کشت ،شرکتهای تولیدی ،کشت و
صنعتها ،کارخانجات تولید و فروش خوراک دام و طیور و غیره قرار گرفتهاند که صاحب ابزار تولیدند و کارگران فاقد ابزار
تولید را بهکار میگیرند.
بر اساس نظریة اشنایبرگ ،سه محور اصلی تخریب منابع آبی استان مازندران ،بر اساس نقشی که هر یک در ارتباط
با منابع آبی دارند ،شامل محورهای زیر است:
ـ محور اول شرکتهای تولیدی ،کشت و صنعتها ،کارخانجات تولید و فروش خوراک دام و طیور و غیره است که از
یک طرف ،با هدف افزایش سود ،به افزایش رشد اقتصادی و افزایش تولیدات کشاورزی از طریق افزایش سرمایهگذاری و
استفاده از فناوریهای نوین کشاورزی و در نتیجه افزایش سرعت و شدت بهرهبرداری از منابع آبی و همچنین استفاده از
انواع کودها و سموم کشاورزی میپردازند و ،از طرف دیگر ،این سرمایهداران تولیدکننده ،بهدلیل ایجاد فرصتهای شغلی
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برای کارگران و نیز بهدلیل پرداخت مالیات و تأمین منابع مالی دولت ،مورد حمایت دولت و کارگران قرار دارند و سبب
میشود تخریبی که در منابع آبی ایجاد میکنند از سوی دو محور دیگر نادیده گرفته شود.
ـ محور دوم گروه کارگران ،جامعة محلی ،و کشاورزاناند که از سویی تحت تأثیر شرایط بد منابع آبی ناشی از
فعالیتهای تولیدی سرمایهدارانهاند و از سویی تحت تأثیر شرایط بد اقتصادی قرار دارند که بر مطالبات و گرایشهای
محیط زیستی یا مطالبات اقتصادی آنها مؤثر است .این گروه رونق و افزایش تولید را بهمنزلة فرصتهای شغلی بیشتر
میبیند و ،در عین حال ،بهعنوان کارگر ،کشاورز ،و ساکن مازندران بیشترین تأثیر را از تخریب منابع آبی استان میپذیرند.
ـ محور سوم دولت است که از یک سو واسط بین این دو گروه یادشده است و باید شرایط اقتصادی مطلوب و
زمینههای ایجاد اشتغال و  ...را فراهم کند و از سویی دیگر متعهد به حفاظت از محیط زیست و ایجاد توسعة پایدار است.
اینکه دولت به کدام تعهدات خود (تعهد در برابر حفاظت از منابع آبی یا تعهد در برابر ایجاد اشتغال و رفاه برای افراد
جامعه) عمل کند بستگی به شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،و محیط زیستی دارد و بهنظر میرسد فشارها و مطالبات
اقتصادی و محیط زیستی که از سوی دو گروه دیگر وارد میشود بر اقدامات و سیاستهای دولت در زمینة منابع آبی
مؤثر خواهد بود.
نظریهپردازان نظریة چرخة تولید مطرح میکنند که مشکالت محیط زیستی نمیتواند در چنین سیستمی حل شود.
بنابراین ،دستیابی به پایداری محیط زیست نیاز به بازسازی رادیکال اقتصاد سیاسی و حرکت از رشد وابسته دارد
(بریسمن .)2014 ،بنابراین ،تا زمانی که در مازندران هدف رسیدن به رشد اقتصادی و رشد تولیدات کشاورزی باشد و هر
سودی جهت رسیدن به این اهداف بدون توجه به شاخصهای توسعة پایدار سرمایهگذاری شود ،نمیتوان به پایداری
اکولوژیکی و پایداری در منابع آبی مازندران رسید .هر گونه سیاستگذاری در زمینة تولیدات کشاورزی و بهرهبرداری از
منابع آبی مازندران باید اهداف پایداری اکولوژیکی مازندران را مد نظر قرار دهد و ،همانطورکه نظریهپردازان چرخة تولید
مطرح میکنند ،نیاز به بازسازی رادیکال اقتصاد سیاسی با توجه به توان اکولوژیکی مازندران وجود دارد.

تقدیروتشكر 
مقالة حاضر مستخرج از رسالة دکتری با نام «بررسی جامعهشناختی علل تخریب منابع آبی (مورد مطالعه :مازندران)»
است که در دانشگاه مازندران انجام شده و از حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور -معاونت علمی
ریاست جهموری برخوردار بوده است که بدین وسیله مراتب تقدیر و تشکر اعالم میشود .
منابع
.1

آمارنامة کشاورزی  ،1390 ،1389وزارت جهاد کشاورزی ،معاونت برنامهریزی و اقتصادی ،مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات ،تهران.

.2

آمارنامة کشاورزی  ،1398 ،1397وزارت جهاد کشاورزی ،معاونت برنامهریزی و اقتصادی ،مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات ،تهران.

.3

آمارنامة محصوالت زراعی سال زراعی  ،1393 ،1389-1388وزارت جهاد کشاورزی ،معاونت برنامهریـزی و اقتصـادی ،مرکـز فنـاوری
اطالعات و ارتباطات ،تهران.

.4

آمارنامة محصوالت زراعی سال زراعی  ،1398 ،1397-1396وزارت جهاد کشاورزی ،معاونت برنامهریـزی و اقتصـادی ،مرکـز فنـاوری
اطالعات و ارتباطات ،تهران.

.5

بیکر ،ترز ال ،1386،روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی ،ترجمه ی هوشنگ نایبی ،دانشگاه پیام نور ،تهران.

.6

توکلی ،محمدتقی و همکاران ،1390 ،جلوگیری از آلودگی منابع آب مدیریت صحیح فعالیتهای کشـاورزی و دامـی ،شـرکت مـدیریت
منابع آب ایران.
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.7

جالیی پور ،حمیدرضا ،مجمدی ،جمال ،1392،نظریه های متاخر جامعه شناسی ،نشر نی ،تهران.

.8

جهانی بهنمیری ،اصغر و حسننژاد ،جواد ،1390 ،جلوگیری از آلودگی منابع آب با کنترل و تصفیة فاضالبهای صنعتی ،شرکت مدیریت
منابع آب ایران.

.9

جهانی بهنمیری ،اصغر؛ حسننژاد ،جواد و محمودی ،شاهرخ ،1390 ،جلوگیری از آلودگی منابع آب با دفع صحیح زبالـههـای شـهری و
روستایی ،شرکت مدیریت منابع آب ایران.

 .10حاتمی ،عباس و نوربخش ،سوسن ،1397 ،بازسازی معنایی بحران آب در شـرق اصـفهان براسـاس نظریـة زمینـهای ،جامعـه شناسـی
کاربردی ،دوره  ،30شماره  - 1شماره پیاپی  ،73ص .146 -123
 .11حسنی ،امیرحسام؛ صیادی ،مجتبی و جعفری ،ساناز ،1390 ،بررسی تأثیر سموم دفع آفـات کشـاورزی بـر کیفیـت آب شـرب چـاههـای
محفورة روستاهای شمیرانات ،آب و فاضالب ،شمارة  ،1صص .130-119
 .12حسنی ،امیرحسام؛ اسکندری ،مهفام و صیادی ،مجتبی ،1394 ،بررسی اثـرات کودهـای شـیمیایی بـر منـابع آب زیرزمینـی روسـتاهای
شهرستان شمیرانات ،پایداری ،توسعه و محیط زیست ،دورة دوم ،شمارة  ،4ص .15-1
 .13حقیقت ،رضا و محمدی ،یوسف ،1384 ،چگونگی وضعیت آلودگی منابع آب در منطقة رامسر ،پژوهش در پزشـکی ،دورة  ،29شـمارة ،4
ص .355 - 365
 .14حیدری ،نادر ،1397 ،مسائل و راهکارهای تسکین تغییر اقلیم از جنبههای مدیریت تولید در کشاورزی ،نشریة آب و توسعه پایـدار ،سـال
پنجم ،شمارة  ،1صص .54-45
 .15ریتزر ،جورج ،1389 ،مبانی نظریه ی جامعه شناسی معاصر و ریشه های کالسیک آن ،شهناز مسمی پرست ،ثالث ،تهران.
 .16ریتزر ،جورج ،1393 ،نظریه ی جامعه شناسی ،هوشنگ نایبی ،نشر نی ،تهران.
 .17ساروخانی ،باقر ،1389 ،روش های تحقیق در علوم اجتماعی ،بینش ها و فنون ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعـات فرهنگـی ،جلـد دوم
تهران.
 .18سالنامة آماری آب کشور  ،1393 ،1389-1388وزارت نیرو ،دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفا ،تهران.
 .19سالنامة آماری آب کشور  ،1393 ،1390-1389وزارت نیرو ،دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفا ،تهران.
 .20سالنامة آماری آب کشور  ،1394 ،1391-1390وزارت نیرو ،دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفا ،تهران.
 .21سالنامة آماری آب کشور  ،1394 ،1392-1391وزارت نیرو ،دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفا ،تهران.
 .22سالنامة آماری آب کشور  ،1395 ،1393-1392وزارت نیرو ،دفتر برنامهریزی کالن آب و آبفا ،تهران.
 .23شرکت آب منطقهای مازندران -الف ،1397 ،روشهای نوین صیانت از رودخانهها در مازندران ،وزارت نیرو ،شرکت مـدیریت منـابع آب
ایران.
 .24شرکت آب منطقهای مازندران -ب ،1397 ،آب زیرزمینی سرمایة پنهان ،وزارت نیرو ،شرکت مدیریت منابع آب ایران.
 .25شرکت آب منطقهای مازندران -ج ،1397،کلیات ،وزارت نیرو ،شرکت مدیریت منابع آب ایران.

 .26عرب ،محمد؛ فتاحی اردکانی؛ احمد و فهرستی ثانی ،مسعود ،1397،ارزیابی تأثیر احداث سدها بر جامعه محلی و محیط پیرامون در ایران:
مرور نظام مند ،نشریه آب و توسعه پایدار ،سال پنجم ،شماره  ،2صص .152-141
 .27عطارزاده ،فاطمه و پردل نوقابی ،رسول،1397 ،کشاورزی و آبیاری دقیق ،نشریة آب و توسعة پایدار ،سال پنجم ،شـمارة  ،2صـص -61
.70
 .28عنبری ،موسی ،1395 ،جامعه شناسی توسعه از اقتصاد تا فرهنگ ،سمت ،تهران.
 .29فالح ،مریم و فاخران ،سیما ،1395 ،ارزیابی کیفیت آب تاالب بینالمللی انزلی با استفاده از شـاخصهـای کیفـی ،نشـریة آب و توسـعه
پایدار ،سال چهارم ،شمارة  ،2صص .30-23
 .30قدوسی ،حامد و داوری ،حامد ،1395 ،تحلیل انتقادی آب مجازی از منظر سیاستگذاری ،نشریة آب و توسعة پایدار ،سال سوم ،شمارة ،1
صص .58-47
 .31کشاورز ،عباس و همکاران ،1395 ،برآورد ارزش اقتصادی آب ازدسترفتة ناشی از ضایعات محصوالت کشاورزی (زراعی و باغی آبی ،از
مرحلة برداشت تا قبل از مصرف) ،نشریة آب و توسعه پایدار ،سال سوم ،شمارة  ،1صص .81-73
 .32همتیان ،فریبا؛ معلمی ،بهرام و امانی طهرانی ،محمود ،1394 ،نجات آب ،چاپ هادی ،وزارت نیرو ،شرکت مدیریت منابع آب ایران.
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