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مقدمه
 یها تیفعالهای دور تا به امروز وجود داشته است و  پروری از گذشته در استان مازندران، تولیدات کشاورزی و دام

)که حدود  که از کل مساحت استان مازندران طوری به ؛دارد آندر اقتصاد ی نقش مهم یپرور و دام ،یباغدار ،یکشاورز

هزار هکتار دیم که با  170هزار هکتار آبی و  370) اضی کشاورزیهزار هکتار آن را ار 470کیلومتر مربع است(  24000

کیلومتر شبکة مدرن با سطح  400دهد. در این استان،  ( تشکیل میاستهزار هکتار  650احتساب کشت دوم آبی و دیم 

آب  کتشر) میلیون متر مکعب 379هکتار و حجم ذخیرة  17000بندان با سطح  قطعه آب 763هزار هکتار،  80زیر کشت 

)شرکت آب  ای که در استان مازندران جریان دارند کیلومتر رودخانه 7000همچنین،  و (1397، ج -ای مازندران منطقه

کنند. می تأمین را زراعی های فعالیت نیاز مورد ( آب1397الف،  -ای مازندران منطقه

دارد و هر نوع مشکالت  یاساس یآب نقش ریوپر و دام ،ی کشاورزی، باغداریها تیدر همة فعالبدیهی است که 

با اینکه اکنون هفتاد نوع محصول به همراه خواهد داشت.  یای و مل در سطح منطقه یمهم یامدهایمربوط به آب پ

، ج -مازندران ای منطقه آب شرکت) شود محصول با کسب رتبة اول تولید در کشور در استان کشت می 22کشاورزی و 

ولی  ،کنند می قلمداد آبی مشکل بدون یا رآبپُ مناطق را مازندران عموماً که است دالیلی از یکی دخو این و (1397

ند ا ها عبارت آن ةکه عمد استآب در استان مازندران مطرح  تیدر ارتباط با وضع یمتعدد و گوناگون یها و چالش لئمسا

از:

یآبتیظرفکاهش(الف
 است افتهیکاهش  ریده سال اخ یمتر مکعب ط اردیلیم 8/3متر مکعب به  اردیلیم 5/4استان از  یمنابع آب سطح لیپتانس

ها از جمله استان مازندران  در همة استان ینیزمریآب ز یها سفره تی(. وضع8: 1397 ،راندای مازن آب منطقه شرکت)

 تیتأثیر رشد جمع تحت ینیزمریآب ز یها مصرف سفره روند( و 9: 1397 ،راندمازنای  آب منطقه شرکت) ستیمناسب ن

(.17: 1394و همکاران،  انتی)هم است شیرو به افزا یو صنعت یکشاورز داتیبه رشد تول ازین جهیو درنت

ینامتعادلازآبدربخشکشاورزۀاستفاد(ب
در  عمدتاً ،کشور یها استان رید، همانند ساشو که ساالنه مهار و کنترل می یدرصد آب 90از  شیدر استان مازندران، ب

و همکاران،  انتی)هم درصد است 50کمتر از  یصنعت یرقم در کشورها نای  که یشود. درحال استفاده می یبخش کشاورز

و همکاران،  انتی)هم دهند درصد نشان می 90تا  70 نیرا ب یسنتوة یبه ش یاری(. آمارها هدررفت آب در آب11: 1394

از هدررفت را به خود اختصاص  یاست، بخش بزرگ رانیا یمازندران قطب کشاورزکه نای  (، که با توجه به27 :1394

 دهد. می
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.دارد قرار بسیاری زیستی محیط مشکالت تأثیر تحت مازندران استان در آبی منابع این، بر عالوه

یمنابعآبییایمیشیآلودگ(ج
است.  یفسفات در بخش کشاورز ژهیو به ییایمیش یمصارف کودها ثیرمصرف از حاستان مازندران از جمله استان پُ

به  اه،یخاک و گ یعالوه بر آلودگ ،که یو سموم دفع آفات در بخش کشاورز ییایمیش یو روند مصارف کودها زانیم

است. ادیز اری، بسشود منجر می ینیزمریو ز یسطح یها به منابع آب ییایمیش یها ندهیورود آال

یصنعتیهاپسابیآلودگ(د
حاصل از  یآلودگ جهیهمراه است و درنت یآلودگ دیدر تول یدر استان بدون کنترل جد یصنعت یواحدها تیفعال

شود  کار گرفته می به عیصنا ساله در که همه ییایمیش دیو جد دمتعد یها بیوجود ترک لیدل که به ـ یصنعت یها پساب

جهانی بهنمیری و ) ده استکر دهیچیپ اریآب را بس یآلودگ کالتمش ـ است یشهر یها فاضالب تر از دهیچیتر و پ متنوع

(.3: 1390نژاد،  حسن

یآبمنابعبیتخروهیرویبیچرا(ه
 یها در سطح حوضه یو دفع فضوالت دام یاهیبردن پوشش گ نیاز ب جهیو درنت هیرو یب یبا چرا یدار دام یها تیفعال

بالقوة  دیتهد(. 12: 1390و همکاران،  ی)توکل ستااستان مازندران  یمنابع آب بیو تخر یعوامل آلودگ گریاز د زیآبر

 های یو آلودگ ها رابهیش نیو ورود ا یو شهر یخانگ یپسماندهارابة یورود ش لیدل بهی نیزمریمنابع آب شرب ز یآلودگ

( همواره وجود دارد. 10: 1390 همکاران، و بهنمیری )جهانی دست نییدر مناطق پا یسطح

 ،یصنعت یها فاضالبة یاز تخل یآب ناش یآلودگ .1: مازندران به دو شیوة عمده انجام پذیرفته است یمنابع آب بیتخر

 یآب مؤثرند. وقت یها انیجر یفیک رییدر تغ یبه نحو یصنعت یها فاضالب همةبه داخل منابع آب.  یو خانگ ،یکشاورز

 ندیگو می «آلودهآب »به آن آب  کرداستفاده  ینتوان از آب در مصارف عاد گریکه د درسب یبه حد یفیک رییتغ نیا

 یمنابع آب نیکه سبب شد ا ؛ یمنابع آب تیو خارج از ظرف هیرو یبرداشت ب .2 ؛(16: 1390نژاد،  و حسن یریبهنم ی)جهان

 آب شرکت) نندیبب یجد بیآس یو اقتصاد ،یستیز طیمح ،یرفولوژوم ،یکیدرولیها به لحاظ ه خصوص رودخانه به

(.1: 1397ب،  -مازندرانای  منطقه

 زیست محیط تخریب اصلی لیتئومس چرخة تولید های مختلفی برای تخریب منابع طبیعی ارائه شده است. اما تبیین

 اشنایبرگ، بر اساس دیدگاه. دهد می قرار صنعتی رشد تسهیل در دولت نقش و داری سرمایه رقابتی  ویژگی گردن بر را

 رشد به رو سطح که است این رویکرد این اصلی ادعای. شود می زیست محیط آلودگی افزایش موجب اقتصادی رشد

 این  به. است زیستی محیط اختالالت اصلی های محرک از مدرن داری سرمایه اقتصادهای در انباشت و ها گذاری سرمایه

 سمت به مرتباً را مدرن( داری سرمایه) کشورهای اقتصاد داران سهام منافع و رقابت از واردة ناشی فشارهای که دلیل

 ایجاد باعث  که اند شده نهادینه بسیار تولیدچرخة  با مرتبط اجتماعی فرایندهای این، بر عالوه. کشاند می تولید افزایش

 (.2014 کر،یب و النگو) شود می جامعه و زیست محیط بین «پایدار جنگ» یک

له است که چرا منابع آبی در ئبر آنچه بیان شد و بر اساس نظریة چرخة تولید، این مقاله، به دنبال تبیین این مس بنا

 آب شده است؟ کمبود و حتی  ،آلودگیاستان مازندران دچار تخریب، 

 ال اساسی زیر است:ؤگویی به سه س این هدف کلی، این مطالعه در صدد پاسخ  یابی به برای دست

 گذاشته است؟ مازندران یمنابع آبرشد تولید و کشاورزی چه تأثیری در  .1
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 ند؟ا تهگذاشمازندران  یمنابع آب کارگران و ساکنان استان مازندران چه تأثیری در .2

 ؟اند گذاشتهمازندران  یر منابع آبد یچه تأثیر دولت و نهادهای دولتی .3

مبانینظری
توان به تحقیقات  ها می تحقیقات بسیاری در زمینة منابع آبی در ایران و سایر کشورها انجام شده است که از جملة آن

بریسمن  ، و(1397) نوقابی پردل و عطارزاده ،(1397) حیدری ،(1395)داوری  و قدوسی ،(1395) همکاران و کشاورز

 آبی منابع کیفیت و کمیت بر کشاورزی تأثیر بر و دهکر بررسی را آبی منابع در کشاورزی د که نقشکراشاره ( 2014)

 فالح ،(1394) همکاران و حسنی ،(1390) همکاران و حسنی ،(1384) محمدی و حقیقت در تحقیقاتی دیگر .دارند اذعان

 نشت و آبی منابع کیفیت بررسی به (2018) ورایزاس و ،(2012) مککینی ،(2012) ای پی و ژائو ،(1395) فاخران و

 نوع زمین، شیب که رسیدند نتیجه این  به پرداختند و آبی منابع در( ها آلودگی سایر و شیمیایی کودهای و سموم) آلودگی

به بررسی قدرت ( 2018) همکاران و کوچی همچنین، سلیمی. ثرندؤم سموم ماندگاری و نشت در رطوبت میزان و ،خاک

 منابع در فناوری نقش( 2018) همکاران و اسماعیلو ( 2013) اسمیت و اجتماعی و مدیریت منابع آب پرداختند و لنگفلد

(، 2015) گرافینا و همکاران(، 2014) سمنی(، بر2012) ککالر و . جورجنسونندکرد بررسی را زیست محیط و آبی

 اذعان کار برده و نظریة چرخة تولید را در بررسی تخریب محیط زیست به (2017) سورانو  (2016) جیسون سیان

 .است زیست فاجعة محیط بارةدر کنندة نگرش بینی پیش قدرتمندترین اقتصاد که اند کرده

 و جامعه بین متقابل وابستگی اثبات دنبال به زیست محیط شناسان کارهای اولیة جامعه حالی که به لحاظ نظری، در

 را تری متعادل تا دیدگاه اند کرده تالش کارهای جدیدتر است، محیط زیست بر جامعه بوده تأثیر بررسی فیزیکی با محیط

 در اصلی تبیین سه هانیگن مثال، عنوان گذارد ارائه کنند. به می تأثیر محیط زیست بر نیز جامعه چگونه اینکه دادن نشان با

 ةنظری: کند می مطرح کنند، می تحمیل را ها آسیب این  که جامعه، اساسی تغییرات و زیستی  محیط های زمینة آسیب

 . چرخة تولید ةگرایی؛ نظری مصرف اخالق ةنظری رشد؛ های محدودیت

چرخةتولیدیةنظر
 برای سرمایة موجود سطح افزایش که کرد استدالل چرخة تولید را آلن اشناینبرگ مطرح کرد. اشناینبرگ ةنظری

 ،اساساً .کرد ایجاد طبیعی منابع برای تقاضا در توجهی قابل افزایش گذاری سرمایه برای تغییر تخصیص و گذاری سرمایه

 از آن برای که یافت تجمع غربی اقتصادهای در سرمایة بیشتری که بود این شد مطرح نظریه این در که ای عمده تغییر

 بیشتر به نیاز جدید های فناوری این .شد تا سود افزایش یابد جدید به جای نیروی کار استفاده میهای  فناوری گزینی جای

 تر عمیق سطوح نتیجه با نیروی کار بیشتر داشتند و در فرایندهایی گزینی مواد قبلی و جای برای شیمیایی مواد یا انرژی

 و علمی های تحقیقات سازمان در نتیجة فعالیت از جدید های فناوری .گذشته را افزایش دادند به اکولوژی نسبت تخریب

وجود  به بزرگ های شرکت «ةتوسع و تحقیق»جدید  های گروه از همچنین تحقیقاتی سساتؤم و ها دانشگاه در فناوری

 افزایش برای .بر درآمدند سرمایه شکل به جدید های فناوری نیروی کار، از استفادة قبلی برخالف این، بر عالوه .آمدند

 ثابت های هزینه با مقایسه در کارگر، های هزینه زیرا) داشتند تولید سطوح حفظ و افزایش به نیاز مدیران سود، بیشتر

 (.21: 2016 )گولد و همکاران، (توانست کاهش یابد راحتی می ماشین، به عملکرد
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 .دکررا با هم ترکیب ( مارکس کارل مفاهیم از استفاده با) روابط تولید نیز و تولید نیروهای تغییرات نظریة چرخة تولید

 تولید شکل و متغیر مقیاس ناشی از اکوسیستم های بروز تخریب با را تغییرات عالوه بر این، نظریة چرخة تولید این

 (.21: 2016 )گولد و همکاران، مرتبط ساخت اجتماعی

زیستعاملتخریبمحیطاقتصاد؛
 منابع استخراج ای بود که پیامدهای مستقیمی برای اما نظریه بود، اقتصادی ییرنخست یک نظریة تغ نظریة چرخة تولید

گذاری  سرمایه ماهیت که لفة چرخة تولید پی بردؤم درحقیقت، .داشت کارگران فرصت برای ساختار همچنین و طبیعی

 های هزینه و دستمزدها جمله از)اجتماعی  رفاه معینی از جهت سطح طبیعی برای منابع بیشتر به تقاضای سرمایه

محیط زیست  تولیدی را تضعیف و شرایط کارگران برای اشتغال وضعیت گذاری، دورة سرمایه هر .شود منجر می( اجتماعی

گذاری بود که  سرمایه افزایش چرخة تولید مستلزم این تولیدی، کارگران در ارتباط با .داد افزایش را سود اما د،کر بدتر را

 و جدید سود منابع شکل استخراج میزان هر ها، اکوسیستم در ارتباط با .احتیاج داشت کارگران به آنکارگیری  برای به

)گولد و  شد اکوسیستم عناصر برای تر تقاضا سریع آن هم باعث افزایش که جدید به خود گرفت های گذاری سرمایه

 .(24: 2016 همکاران،

 .بود متمرکز( محله ناساکن و کارگران) 1نفعان ذی زیستی محیط و ،اقتصادی اجتماعی، شرایط بر نظریة چرخة تولید

 .شد( مدیران و گذاران سرمایه) داران سهام سیاسی و اقتصادی قدرت افزایش باعث چرخة تولید ساختار گسترش زمان، هم

از  کارگری های اتحادیه و دولت موجب حمایت که است ای فزاینده ظرفیت شامل داران سهام برای سیاسی دستاوردهای

 زمان، گذشت با .شود دولت می مالیاتی درآمدهای افزایش و جدید و بیکار کارگران استخدام گذاری بیشتر برای سرمایه

 گسترش برای بیشتر سیاسی حمایت آوردن دست به برای ها آن ظرفیت افزایش با داران سهام سیاسی قدرت افزایش این

 انجام (غیرمستقیم و) تبلیغاتی مستقیم های کمک برای سود از استفادة گستردهچرخة تولید افزایش یافت که از طریق 

 گرفت. می

 تسریع این بود که گرفت، عمدة چیزی که کارگران آگاهی داشتند که رشد چرخة تولید کارگران را نادیده می درحالی

برای  اولیه حل راه عنوان به اقتصادی رشد .است الزم و ضروری «اجتماعی پیشرفت» برای گذاری سرمایه جدید شکل این

 .(25: 2016 )گولد و همکاران، شد تلقی می اقتصادی رشد منفی پیامدهای اجتماعی

 طبقة متوسط، کارگران .تسهیل شد اجتماعی فزایندة طبقات به محیط زیست در نتیجة تفکیک توجهی بی از بخشی

 از بسیاری و آبی کارگران یقه .های جدید حومة شهرها رفتند خوابگاه به شدند، عمدتاً مند بهره چرخة تولید گسترش از که

کردند. این کارگران، عالوه بر نیاز به حفظ  می داشتند زندگی کوچک های مناطقی که شرکت یا شهرها در صنعتگران

های  هزینه علت به آبی کارگران یقه .سالمت عمومی نیز مواجه بودند مشکالت و محلی آلودگی افزایش مشاغل، با مشکل

 مجاورت در یا دست پایین و در مناطق نامساعد شدند می مجبور یا دستمزد، وادار بودن حقوق و نیز پایین و مسکن

 و بهداشتی گیرندگان تولید را از پیامدهای تصمیم طبقه بر موقعیت مسکونی مبتنی توزیع این .کنند زندگی اجتماعات آلوده

 .(26: 2016 )گولد و همکاران، کردتصمیماتشان تفکیک  زیستی محیط

                                                                                                                                                                   
1. stakeholders 
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هایچرخةتولیدتناقض
 بر اجتماعی های سیستم عناصر اصلی تأثیرات عنوان به اجتماعی تضاد و قدرت، نابرابری، بر اهمیت چرخة تولید مدل

 ارائه شود کنندگان مصرف به دیتول نیگز یجا یها شکلیک از  کدام دربارة اینکه تصمیم. کند می نیز تأکید زیست محیط

باقی ( چرخة تولید نخبگان)قدرتمند  افراد از کوچک اقلیت دستان همان در این تصمیم .نیست کنندگان مصرف دست در

 .(28: 2016 )گولد و همکاران،اند  قدرتمند شده سرمایة تولید دسترسی به طریق از ماند که می

 و اقتصادی تولید بین -زیست محیط و جامعه بین دیالکتیک :کند می شناسایی را اساسی تضاد اشنایبرگ یک

محیط  های هزینه ندارند تمایل که تولیدکنندگان است بر آن اشنایبرگ ،1اکولوژیکی نوسازی تئوری برخالف .اکوسیستم

 بر عالوه .شد خواهد تولیدکنندگان اصلی موجب نگرانی منافع و کاهش باعث کار این زیرا کنند، درونی را تولید زیستی

 اساساً که است بعید سیاسی و اقدامات اجتماعی های اصالحات و چرخش اقتصادی، نخبگان سیاسی قدرت دلیل به این،

 تضاد» حل راه تنها چرخة تولید، دیدگاه از .محیط زیستی خروجی آن را کاهش دهد هایاثر یا تولیدکنندگان قدرت

 را تولیدکنندگان هژمونی تا کنند بازسازی را جامعه ای ریشه طور به که است این زیست محیط و جامعه بین «ماندگار

 .(2003)یورک و همکاران،  کنند محدود

 برای بالقوه مسیر . یکاند نامتعادل مصرف و تولید آن در که تقاضا بحران: است داری سرمایه تناقض اولین نتیجه،

 در طبیعی منابع و نیز محدود بازارها تعداد زیرا است، محدود گسترش حال، بااین .است بازار گسترش بحران این از خروج

 تولید برای نیاز مورد طبیعی منابع تولید، رشد: داند می داری سرمایه دوم تضاد به را منجر امر یناکنر ا .است محدود نهایت

 بحران به تواند می منابع مداوم کردن خالی .شود می سود کاهش موجب و دهد می افزایش را ها هزینه و برد می بین از را

 .(2003)یورک و همکاران،  رود می بین از طبیعت منابع و سرمایه که طوری به منجر شود؛ محیط زیستی

روشپژوهش
 های نامه آیین و اسناد (ب ؛کشاورز ساکنان و کارگران (الف: است اساسی گروه سه شامل جامعة آماری حاضر تحقیق در

 مرتبط ادارات و ها سازمان کارشناسان (ج ؛ایران آمار سایت در موجود و شده تهیه آمارهای و آماری، های نامه سال موجود،

  اختالف و ها شباهت بررسی ثانویه برای های داده تحلیل و اسنادی روش مازندران. از استان در کشاورزی جهاد و آب با

 ـ بهره دارد را ها آن تحلیل و بررسی قصد پژوهش این  که ـ وابسته و مستقل متغیرهای روند( 183: 1389 ،یساروخان)

 اند شده آوری جمع دیگری منظور به کشاورزی جهاد و ای منطقه آب های سازمان توسط که هایی داده گرفته شده است؛ 

میزان های مرتبط با میزان برداشت از منابع آبی،  پژوهش، داده این در. خواهد شد تفسیر و بررسی( 221: 1385 بیکر،)

گذاری و میزان جذب مواد خام، و ... که  شوری و نیترات، تعداد مجوزهای صادره برای واحدهای تولیدی، میزان سرمایه

آوری شده و  ای و جهاد کشاورزی استان مازندران جمع توسط شرکت آب منطقه 1398تا  1389طی ده سال از سال 

 .شود می تحلیل و است بررسی  های آماری منتشر شده نامه صورت سال به

هابحثویافته
 دهند: صورت زیر توضیح می های پژوهش حاضر نقش عوامل مؤثر در تخریب منابع آبی مازندران را به یافته

                                                                                                                                                                   
1. ecological modernization 
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مازندرانیآبمنابعو(دارانسهام)دکنندگانیتولویدیتولیهاشرکت.1
 یدولت یها، نقش و تأثیر دولت و نهادها شرکت ییسودجو بارةو در زدپردا می یبه جامعة مدرن و صنعت دیچرخة تولة ینظر

با  یریدر درگ ینابرابر زیو ن ستیز طیدربارة مح یریگ میصمدر قدرت ت ها ینابرابر ست،یز طیمح بیتخر ایدر حفظ 

بر سر جا نیکند که رقابت در ا مطرح می برگیدهد. اشنا می حیتوض زین یستیز طیبد مح طیو شرا ها میتصم نیا یامدهایپ

 کشت توسط کشاورزان یدر کنار روش سنت امروزه،است.  شتریو سود ب شتریب دیتول یبرا شتریبه منابع ب یابی دست

اند  قرار گرفتهنیز  رهیو غ وریو فروش خوراک دام و ط دیها، کارخانجات تول کشت و صنعت ،یدیتول یها ، شرکتمازندرانی

 هاست. مشخصة بارز آن (35: 1395 ،یعنبر) گرایی مبتنی بر کسب سود هستند و صنعتکه 

 


هایخرید.تبلیغاتومشوق1تصویر

1399منبع:نگارندگان،

ای در اختیار دارند که آن را برای تولید صنعتی، تحقیق و پژوهش برای افزایش  ؛ سرمایهدندیابزار تولها صاحب  آن 

برداری از زمین زیر کشت  افزایش عملکرد کشت و افزایش بهرهتولید مانند اصالحات ژنتیکی بذر، ترکیب کودها و سموم، 

داران و  در مقابل این سرمایه کنند. گذاری می تر عرضة محصوالت در بازارها سرمایه رفروشثر و پُؤهای م و راه

کند نه  اشنایبرگ مطرح می. اند تولیدی هایابزار چنین فاقدو کشاورزان محلی کارگران تولیدکنندگان صنعتی، 

شود نیستند، بلکه  کنندة آنچه مصرف می کنندگان و نه کارگران و کشاورزان محلی، هیچ کدام، تعیین مصرف

کنند. در بسیاری از موارد،  ثر عرضه و فروش مصرف را تعیین میؤهای م کارگیری روش که با به اند داران سرمایه

شتر و کسب سود بیشتر دارای اهمیت است؛ بنابراین، در گذار فردی غیر از مدیر واحد تولیدی است. تولید هرچه بی سرمایه

های مختلف تبلیغاتی برای  پردازند و از روش این زمینه و بر سر منافع اقتصادی خود با سایر تویدکنندگان به رقابت می

وی های فروش محصوالت غذایی، تبلیغات محیطی، تبلیغات ر کنند. انواع نمایشگاه می هجذب مشتری و فروش استفاد

، «ارگانیک»های خرید، خودکار و چاپ بروشورهای تبلیغاتی و نیز تبلیغات برای محصوالت تحت عناوینی مانند  کیسه

و ...  بسیاری از این دست تبلیغات خرید بیشتر و با  ،...«تحت لیسانس کشورهای »، «دارندة نشان استاندارد و بهداشت»

آورند.  وجود می ب احساس نیاز برای تهیة محصوالتی از این دست را نیز بهکنند و اغل اطمینان خاطر بیشتر را توصیه می

 طور دقیق تحت نظر دارند. همچنین، مدیریت فروش، مالی، و غیره میزان فروش و سود را به

 طور کلی، نقش تولیدکنندگان در تخریب منابع آبی استان مازندران از سه جنبة اصلی و مهم زیر قابل توجه است:  به
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یگذارهیسرمارشد(فال

های تولید کشاورزی و صنایع تبدیلی مربوط به کشاورزی مانند  های جدید تولیدکنندگان در زمینه گذاری ایجاد سرمایه

های  گذاری برای اصالح و تولید بذر مرغوب، و سایر نهاده های زراعی، ایجاد واحدهای تولیدی، سرمایه خرید زمین

 تولیدی. 

نینویهایفناوروآالتنیماشیریکارگرشدبه(ب

بندی، صنایع وابسته به  های بسته شده، دستگاه آالت و بذرهای اصالح کارگیری انواع ماشین در زمینة زراعت به

زعم اشنایبرگ  پاشی، به هایی مانند استفاده از پهپاد برای سم داری محصوالت کشاورزی و فناوری سازی و نگه ذخیره

وری یا کاهش استفاده از سموم در هر متر مربع از زمین کشاورزی منجر شوند و  افزایش بهرهممکن است در ابتدا به 

کند، اما درنهایت، به رشد تولید محصوالت کشاورزی و درنتیجه رشد سرمایه  نظر برسد که به حفظ منابع آبی کمک می به

 شود.  منجر می

دیرشدتول(ج

گذاری در زمینة صنایع  شود. سرمایه یری فناوری به رشد تولید منجر میکارگ گذاری و رشد به دو مولفة رشد سرمایه

های  های جدید، دستگاه کوبی، ایجاد سورتینگ های جدید شالی کارگیری دستگاه شده، به بندی و بذرهای اصالح بسته

و تولیدکننده به کشت دوم و متناوب،  ودربشود امکان تولید باالتر  های آبیاری مدرن همگی باعث می نشاکاری و سیستم

شود که کاهش و تخریب منابع  ای، و غیره روی آورد. درنتیجه، نیاز بیشتری به منابع آبی ایجاد می روش کاشت گلخانه

 آبی مازندران را در پی داشته است.

 گذاری سرمایه تخصیص تغییر برای و گذاری سرمایه برای سرمایة موجود سطح افزایش که استبر آن  اشنایبرگ

 های فناوری گزینی جای جهت در را ها گذاری سرمایه این او. کرد ایجاد طبیعی منابع برای تقاضا در توجهی قابل افزایش

 188969 از کشاورزی آالت ماشین تعداد نیز، مازندران در. داند می سود بیشتر افزایش برای کار نیروی جای به جدید

به  و کشاورزی آالت ماشین کارگیری به دهندة افزایش نشان که است رسیده 1397 سال در دستگاه 213872 به دستگاه

 به بیشتر نیاز جدید های فناوری این کند می مطرح اشنایبرگ. است بوده کشاورزی آالت ماشین در گذاری سرمایه آن تبع

 تر عمیق سطوح درنتیجه و داشتند بیشتر کار نیروی با فرایندهایی و قبلی مواد گزینی جای برای شیمیایی مواد یا انرژی

 جدید های فناوری کار، نیروی از استفادة قبلی برخالف این، بر عالوه. دادند افزایش را گذشته به نسبت اکولوژی تخریب

 های فعالیت در گذاری سرمایه تخصیص تغییر و افزایش که را فرض این تحقیق این های یافته. درآمدند بر سرمایه شکل به

که  طور همان زیرا کند، می تأیید شود می طبیعی منابع برای تقاضا افزایش موجب تبدیلی و خدماتی صنایع زراعی، تولیدی

 تعداد که جدید تولیدی واحدهای از برداری بهره و گذاری سرمایه افزایش با زمان هم دهد، می نشان تحقیق های یافته

 به 1786 از ترتیب به مازندران استان در کشاورزی خدماتی و تبدیلی صنایع در گذاری سرمایه میزان و صادره جوازهای

 در گذاری سرمایه دهندة افزایش نشان و است رسیده 1397 سال در ریال میلیارد 30541 به 12567 از و فقره 2691

 تولیدی واحدهای توسط کشاورزی خام مواد جذب توان است، مازندران استان در کشاورزی خدماتی و تبدیلی صنایع

 8/6587 به 1397 سال در تولیدی واحدهای این توسط کشاورزی خام مواد جذب توان که طوری به ؛یافته است افزایش

 .است داشته گیری چشم افزایش که رسیده تن هزار

 را بیشتر آبی منابع و بیشتر سطوح بردن کشت زیر به نیاز تولیدی واحدهای این نیاز مورد کشاورزی خام مواد تولید

 ها، فناوری انواع از استفاده به نیاز است گسترش قابل معینی حد تا زیر کشت سطوح که آنجا از اما آورد، می وجود به
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 در. است آورده وجود به دهند افزایش را سود درنتیجة آن و را تولید که شده اصالح بذرهای و کودها، سموم، آالت، ماشین

 به 1389 سال در هکتار 24449 از آبی زراعی محصوالت کشت زیر سطح تحقیق، این در مطالعه سالة مورد ده  طی

 جمع و هکتار 96268 به 1389 سال در هکتار 189583 از دیم زراعی محصوالت کشت زیر سطح و هکتار 312809

 نشان که است رسیده 1397 سال در هکتار 409078 به هکتار 438032 از دیم و آبی زراعی محصوالت کشت زیر سطوح

 زراعی محصوالت کشت زیر سطوح افزایش و دیم محصوالت کشت زیر سطوح کاهش راستای در تغییرات این دهد می

 بلکه کنند. می تعیین را تولیدات نوع که نیستند کنندگان مصرف این کند، بیان می گونه که اشنایبرگ همان. است بوده آبی

 و ها همة چالش وجود با اینکه. گیرند می کار به خود پایة منافع بر را آن و دارند گیری تصمیم قدرت که اند تولیدکنندگان

 کشت حتی و بر آب محصوالت کشت در بیشتر تولید برای و برداری بهره رویه بی شکلی به آبی منابع همچنان مشکالت

تولیدکنندگان و  بلکه کنندگان، کارگران، و کشاورزان محلی، مصرف نه که است تصمیمی شوند می صرف دوم

 سموم از میزان چه و کود، نوع کدام شود، کاشته بذری چه اینکه. کنند  می اتخاذ خود اقتصادی پایة منافع بر داران سرمایه

 .است داران سرمایه اختیار در کامالً گیرد قرار استفاده مورد کشاورزی

 به کیلوگرم /لیتر 192306 از شیمیایی سموم و کود توزیع و فروش جمع حاضر، مطالعة تحقیق سالة مورد ده طی در

 به نیاز کشت، زیر سطوح گسترش محدودیت به توجه با. است رسیده 1397 سال در کیلوگرم /لیتر 742749

 وجود به غیره و ای گلخانه تولیدات و دوم، کشت شیمیایی، کودهای و سموم از استفاده بذر، اصالح برای گذاری سرمایه

 تحقیق، مطالعة این دورة مورد طی در آید؛ وجود می به زراعی تولیدات رشد و افزایش اقدامات این نتیجة در که آید می

 کشت تولیدات آن تن 1374501 که است بوده 1389 سال در تن 3167034 محصوالت این دیم و آبی تولیدات مجموع

 سال در تن 2811451 به دیم و آبی کشت تولیدات مجموع که است بوده دیم کشت آن تولیدات تن 1792533 و آبی

 همان اما. است بوده دیم کشت تولیدات نیز تن 791831 و آبی کشت تولیدات آن تن 2019620 که است رسیده 1397

 سموم نفوذ آبی، منابع از رویه بی های برداشت و آبی منابع برای تقاضا افزایش آن بهای کند، می مطرح اشنایبرگ که گونه

 کند. آرای اشنایبرگ را تأیید می نیز تحقیق این های که یافته است آبی منابع آلودگی درنتیجه و شیمیایی، کودهای و

 1377 به 1398 سال در که است بوده مکعب متر میلیون 950/790 با برابر 1389 سال در ها آبخوان مصرف میزان

 . است یافته افزایش مکعب متر میلیون

مازندرانیمنابعآبکارگرانوساکناناستانمازندرانوتخریب.2
به نظام ( 53: 1392 پور، ییجال؛ 93 :1393 تزر،یر؛ 61: 1389 تزر،ی)ر خود مانند مارکسة یدر طرح نظر برگیاشنا

و تضاد ، قدرت ،ینابرابر تیبر اهم دیمدل چرخة تول اما توجه دارد. دیدر روابط تول یتضاد اجتماعو  ،نابرابری، قدرت

 از محققان یاریکند. بس می دیتأک زین ستیز طیبر مح یاجتماع یها ستمیس اتتأثیر یعنوان عناصر اصل به یاجتماع

دند. کر یمردم را بررس یستیز طیمح های یها و نگران نگرش ( صرفا1397ً همکاران، و عرب ؛1397 نوربخش، و یحاتم)

 یکردند پرداخت، بلکه بر رفتار نهادها فکر می ستیز طیمح بارةآنچه مردم در لیتحلتنها به  نه دیچرخة تولة یاما نظر

  داشت. مرکزت زین یعیها بر جهان طب آن اتو تأثیر یاجتماع

کنند  گذاری می بر اساس نظریة چرخة تولید، تولیدکنندگان سودهای حاصل از تولید را برای ایجاد سود بیشتر سرمایه

گانة کاشت،  برند، اما به وسیلة این تجهیزات مراحل سه کنند که سرمایه این منظور اقدام به خرید تجهیزاتی میو برای 

شود. اینجاست که بین منافع تولیدکننده و کارگر تضاد  تر و با نیاز کمتری به کارگران انجام می داشت، و برداشت آسان

خرید  آورد که برای وجود می بهکارفرما  یبرالید کار کند سود بیشتری آید. کارگر هرچه بیشتر در فرایند تو وجود می به
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کاری را به دنبال  شود بی گزین کار او می اما برای کارگری که فناوری جای ،شود تجهیزات جدیدتر و کاراتر مصرف می

آالتی بوده  ط با آن ماشینمرتب آالت کشاورزی عمدتاً گذاری در ماشین کند سرمایه های این پژوهش تأیید می یافته دارد.

آالت نشاکاری، دروگر، و  اند. تعداد ماشین ورزی، کاشت، و داشت نیاز بیشتری به کارگر داشته است که در مرحلة خاک

 ـ افزایش نداشته است. اند ـ که کمتر نیاز به کار یدی و کارگر داشته آالت مرتبط با داشت غیره افزایش یافته، اما ماشین

نقش  یبرا یشتریب تیاهم که (2001) یمورف و کوهن و( 2003) اسپارگارن دنویسندگان ماننبرخالف برخی 

 یورک و همکاران داشتند، مبذول میو مصرف  دیتول یاصل یاز نهادها یبعض دیدادن و بازتول کنندگان در شکل مصرف

تصمیم را در نتیجة یک نابرابری ایجادشده توسط انباشت  نی( ا2016) و همکاران لدوو گ ،(2014) (، بریسمن2003)

های آبیاری، کدام سموم و کودها، یا اینکه  چه شیوه اینکه بارةدر ها تصمیم دانند. آن سرمایه در اختیار اقلیتی محدود می

این  .دانند نمی کنندگان مصرف اختیار کدام مجوزهای حفر چاه با چه عمقی و در چه موقعیت جغرافیایی صادر شود را در

 در همین تصمیمات است که قدرت. ماند باقی می تولیدکنندگان از کوچک دستان اقلیتی ها در گیری تصمیم

گیری دارند برای کسب سود تخریب منابع آبی را نادیده  شود و تولیدکنندگانی که قدرت تصمیم گیری( نمایان می )تصمیم

کند. کارگران و ساکنان  گیری اشاره می نابرابری در پیامدهای این تصمیمدر اینجا نظریة چرخة تولید به گیرد.  می

آبی خواهند دید.  گیری در فرایند تولید را ندارند، بیشترین آسیب را از آلودگی منابع آبی یا کم مازندران، که قدرت تصمیم

شان را در پی داشته باشد یا  های آبی شدن چاه آبی یا خشک های عمیق ممکن است برای برخی از ساکنان کم حفر چاه

 ،ساکنان ممکن است ایاز کارگران  یبرخها نفوذ کند.  اینکه سموم و کودهای شیمیایی به منابع آبی مورد استفادة آن

عموم اما  ،شوند یمنابع آب های یآب و آلودگ یةرو یب یها گونه برداشت نیشان، نگران ا یستیز طیبد مح طیشرا لیدل به

 نیاز نظر آنان ا رایکنند. ز می تیحما یو رشد کشاورز دیاز رشد تول یو اقتصاد یاجتماع طیمانند شرا یلیکارگران به دال

 اشتغال است. جادیا یتنها راه برا

دهد، در نواحی شرقی استان  های تحقیق نشان می افتهی هطورک کند و، همان های این پژوهش این آرا را تأیید می یافته

 آبی منابع از شرایطی ، دراند ساکن استان شرقی نواحی در مازندران، استان جمعیت از نفر 1293000 حدود که مازندران،

طورکه اشنایبرگ  همان. است داشته استان در را نیترات و شوری میزان بیشترین آنان دسترس در آب که کنند می استفاده

بر  گزین این شیوة تولید آب های جای دربارة اینکه روشگیری  کند، این ساکنان و کشاورزان نه قدرتی در تصمیم مطرح می

ها کارگرانی هستند  شان را. آن گیری برای تغییر شرایط اجتماعی و محیط زیستی را امتحان کنند دارند و نه قدرت تصمیم

ب با شرایط محیط شان را متناسب با نیاز بازار و نه نیاز خود و متناس که در فرایند تولید شرکت دارند و محصول تولیدشده

های  رسد برای آنان به معنی ایجاد فرصت برداری می رسانند. هر واحد تولیدی که به بهره فروش می  شان تولید و به زیستی

اشتغال برای خود یا فرزندانشان است. هرچند، آن واحد تولیدی سموم بیشتری وارد محیط زیستشان کند یا با نیاز بیشتری 

 تر سازد. آبی در دسترس آنان را کمتر و آلودهبه منابع آبی، منابع 

مازندرانیمنابعآببیتخرویدولتینهادها.3
ها  های تولیدی و کشت و صنعت بر اساس نظر اشنایبرگ، چرخة تولیدات محصوالت کشاورزی در کارخانجات، شرکت

کند. از آنجا  سیاسی آنان را نیز فراهم میکند امکان رشد قدرت  عالوه بر اینکه به رشد اقتصادی تولیدکنندگان کمک می

اند، هر زمانی که دولت یا نهادهای دولتی به دلیل شرایط منابع  کار گرفته که اغلب این واحدهای تولیدی کارگرانی را به

اج ها بر این منابع آبی محدودیتی ایجاد کنند این واحدهای تولید محصوالت کشاورزی با اخر آبی بخواهند بر دسترسی آن

انجامد،  های شغلی که گاهی به تجمعات اعتراضی هم می دلیل درخواست کار، که به کارگران و از طریق این کارگران بی
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ها در  دولت ،دهند. از سویی دیگر گذارند و دولت و نهادهای دولتی را تحت فشارهای سیاسی قرار می بر دولت تأثیر می

جتماعی به عموم مردم دارند که بخشی از این تعهدات از راه دریافت مالیات از جوامع جدید تعهداتی در زمینة ایجاد رفاه ا

ایجاد محدودیت برای دسترسی به منابع آبی یا ایجاد ضوابط جدید در این   شود. هرگونه همین واحدهای تولیدی تأمین می

زنند. همچنین، رشد تولید خود به معنی  باز می ها از پرداخت مالیات سر شود و آن زمینه با مقاومت تولیدکنندگان مواجه می

نوع گسترش  نیاز ا میرمستقیو غ میتا مستقدارد  افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است و دولت و نهادهای دولتی را وامی

ایجاد شغل برای کارگران و ایجاد رفاه برای عموم   دولت و نهادهای دولتی از سویی موظف بهکنند.  تیحماتولید 

از  دیدولت با اند که بر آن انتیو برا یلیبباید نقش حفاظت از منابع آبی را هم برعهده بگیرند.  ها می آن ،از سویی اند. مردم

و مسئول  ،گر، محافظتیدولت حما یها نقش گریگر و از طرف د دولت توسعه کیعنوان  دولت به یها طرف نقش کی

 (.1386پور،  )غالمکند  فایرا ا یعیطب ستیز طیمح

 مناطق ساکن جمعیت نفر 1897238 دارای زیرا مازندران ،کند اشنایبرگ را تأیید میآرای های این پژوهش  یافته

 درصد 42 معادل که اند روستایی مناطق ساکن نیز نفر 1386337. استان است جمعیت درصد 58 معادل که است شهری

 جمعیت نفر 1097231وابسته به کشاورزی است. همچنین،  زندگی ساکنان روستایی مازندران عمدتاً .استان است جمعیت

اینکه   با توجه به. انتظار ایجاد مشاغل جدیدند چشم کار بی نفر 132358دهند که از این تعداد  استان را تشکیل می فعال

 سال در نفر 20021 به 16446 از مازندران استان در احداث حال در کشاورزی خدماتی و تبدیلی صنایع زایی اشتغال میزان

 در نفر 12306 به 6377 از رسیده برداری بهره به کشاورزی خدماتی و تبدیلی صنایع در زایی اشتغال میزان و رسیده 1397

 تأثیرپذیری مازندران و های تولیدی وابسته به کشاورزی را در زراعت و فعالیت حیاتی نقش است، رسیده 1397 سال

 که آنجا از و کند می تأیید را کشاورزی با مرتبط های سیاست و گیری تصمیم گونه هر از مازندران جمعیت از بزرگی بخش

 از بزرگ بخش این اقتصادی و اجتماعی شرایط در نیز آب با مرتبط های سیاست نیست، ممکن آب بدون کشاورزی

توان بیان کرد مجموعه شرایط اقتصادی و اجتماعی ساکنان و کارگران  می ،درواقع .گذارد می تأثیر مازندران استان جمعیت

برداری از منابع آبی را برای تولیدات کشاورزی و به قیمت افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش  شود دولت بهره سبب می

 کند.  و رشد اقتصادی جهت تأمین رفاه و اشتغالی که مورد انتظار است هزینه می ،صادرات

گیریجهنتی
های دور وجود داشته است، اما نوع جدیدی از تولید در کنار  پروری از گذشته در استان مازندران، تولیدات کشاورزی و دام

های تولیدی، کشت و  روش سنتی شکل گرفته که کامالً مبتنی بر کسب سود است. در کنار روش سنتی کشت، شرکت

اند که صاحب ابزار تولیدند و کارگران فاقد ابزار  و طیور و غیره قرار گرفته ها، کارخانجات تولید و فروش خوراک دام صنعت

 گیرند.  کار می تولید را به

در ارتباط  کیکه هر  یبر اساس نقشبر اساس نظریة اشنایبرگ، سه محور اصلی تخریب منابع آبی استان مازندران، 

 شامل محورهای زیر است:دارند،  یبا منابع آب

که از  است رهیو غ وریو فروش خوراک دام و ط دیها، کارخانجات تول کشت و صنعت ،یدیتول یها کتشرـ محور اول 

و  یگذار سرمایه شیافزا قیاز طر یکشاورز داتیتول شیو افزا یرشد اقتصاد شیسود، به افزا شیطرف، با هدف افزا کی

استفاده از  نیو همچنی از منابع آب یبردار بهره تسرعت و شد شیافزا جهیو در نت یکشاورز نینو های یاستفاده از فناور

 یشغل یها فرصت جادیل ایدل به دکننده،یداران تول سرمایه نیا ،گریاز طرف د ،پردازند و می یانواع کودها و سموم کشاورز
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دولت و کارگران قرار دارند و سبب  تیدولت، مورد حما یو تأمین منابع مال اتیپرداخت مال لیدل به زیکارگران و ن یبرا

 گرفته شود.  دهیناد گریدو محور د یکنند از سو می جادیا یکه در منابع آب یبیشود تخر می

از  یناش یبد منابع آب طیتحت تأثیر شرا ییکه از سو اند و کشاورزان ی،محل ةمحور دوم گروه کارگران، جامعـ 

 های شیقرار دارند که بر مطالبات و گرا یبد اقتصاد طیتحت تأثیر شرا ییسو و از اند دارانه سرمایه یدیتول یها تیفعال

 شتریب یشغل یها منزلة فرصت را به دیتول شیگروه رونق و افزا نیثر است. اؤها م آن یاقتصاد لباتمطا ای یستیز طیمح

 . رندیپذ استان می یمنابع آب بیتأثیر را از تخر نیشتریو ساکن مازندران ب ،عنوان کارگر، کشاورز حال، به نیدر ع ،و ندیب می

 و مطلوب یاقتصاد طیشرا دیاست و بایادشده دو گروه  نیا نیسو واسط بیک محور سوم دولت است که از ـ 

است.  داریتوسعة پا جادیو ا ستیز طیمتعهد به حفاظت از محدیگر  ییاشتغال و ... را فراهم کند و از سو جادیا یها نهیزم

افراد  یاشتغال و رفاه برا جادیا تعهد در برابر ای یحفاظت از منابع آببرابر )تعهد در  دولت به کدام تعهدات خود کهنیا

رسد فشارها و مطالبات  نظر می دارد و به یستیز طیو مح ،یاجتماع ،یاقتصاد طیبه شرا یجامعه( عمل کند بستگ

 یمنابع آبنة یدولت در زم یها استیشود بر اقدامات و س وارد می گریدو گروه د یکه از سو یستیز طیو مح یاقتصاد

 مؤثر خواهد بود. 

. شود حل سیستمی چنین در تواند نمی زیستی محیط مشکالت که کنند می مطرح نظریة چرخة تولید پردازان نظریه

 دارد وابسته رشد از حرکت و سیاسی اقتصاد رادیکال بازسازی به نیاز زیست محیط پایداری به یابی دست بنابراین،
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