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 یامسئلهبه  طی سه سال گذشته ،شدهینیبشیپ ی که برایشناکو پیامدهای دهشت هایژگیوبا انواع  بحران آب در ایران

بیشتر  و اهعلت یدربارهمختلف  یهاحوزهمتخصصان . تتبدیل شده اس مختلف یهاگروهی گفتگو جدی و موضوع

 یهاتجربهتکرار  حتمالا اما ارائه راهکار بدون بررسی علل،. کندیممواجهه با آن ابراز عقیده  یهاحلراه

اهکار رو همین امر بر اولویت شناسایی علل به ارائه  را باال خواهد برددر حوزه آب اصالحات پیشین  خوردهشکست

بحران  علل ایجاد» یبندصورتحوزه را با این گرفت دغدغه خود در  میتصمدر همین راستا نویسنده  .گذاردیم صحه

چگونگی ود از تجربه خ کندیمدر این نوشتار نویسنده تالش  کند.پیگیری  دکتری نامهانیپاو در قالب  «ایران آب در

ماعی تچندان اج ظاهربهباره موضوعی که در یشناختجامعهدر یک پژوهش را  پیوند مسئله پژوهش و ادبیات پژوهش

 گزارش کند.  رسدینمبه نظر 

 ،باشدرآمده بو شناسایی خالئی در ادبیات بایستی از مرور ادبیات پژوهش در آن حوزه  یشناختجامعه مسئله پژوهش 

را  پژوهش یمانتا بتو و دغدغه اولیه پژوهش را بدهد سؤالنتوانند پاسخ  دشدهیتولبدین معنا که ادبیاتی که تاکنون 

 اب ، محققیشناختجامعه پژوهش یک انجام و برای مرور ادبیات درباره مسئله علل بحران آب در ایران  .نیمک آغاز

در این حوزه ادبیاتی  اصالًکه  است نیااول  گام مذکور، خألبرای شناسایی  چراکهبود  مواجه جدی چالش یک

 ین حوزه است،در هم مدیریت ناکارآمدینتیجه  ینوعبه آب بحرانکه  آب منابع مدیریت مسئله اما ،باشد گرفتهشکل

 زمینهن ایدر  یایجدو ادبیات  شدیم انگاشتهمدیریت و اقتصادی در انحصار علوم فنی مهندسی،  ایمسئلهدر آغاز 

 نیدر زمان تدوجدی  جستجوهایدر حوزه علوم اجتماعی،  یتسبرکاعالوه  .آمدینمبه چشم  در حوزه علوم اجتماعی

 و سازمانها پراکنده هایزارشبه جز گ نیز هاحوزهسایر  دررا به این نتیجه رساند که  محقق، (93سال پروپوزال )

 . انجام نشده است در ایران در خصوص علل بحران آب دونیپژوهش روشمند و م، متخصصان یاظهارنظرها

 به تماعیاج علوم یهانگاه مورد در خارجی پراکنده ادبیات مروربه اکتفا بود: اول رو پیش راه دو وضعیتی چنین در

داشت، ا نیز و ادبیات پژوهش ر مسئلهامکان مرتفع کردن دغدغه پیوند که دوم منطقی تر و راه مدیریت منابع آب  مسئله

درباره بحران آب  آنچههمه دادن قرار  مدنظرو  برای مرور ادبیاتپژوهشی  یهانامهانیپااز مقاالت و  فراتر رفتن

از پژوهش نقطه آغ ییشناسا براین امقاالت کوتاه و گفتگوهای متخصص ،هاادداشتی ،هایسخنران شامل شدهگفته
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بر  وهو عال یافتهسامان  آب در ایران بحران علل زمینه در متخصصان آرای مرور به معطوف پژوهش ادبیات لذا. بود

ه نامویژه»و نیز « بیایید درباره آب گفتگو کنیم»گانه  13 و میزگردهای هانشستسلسله ، محتوای انتشارات علمی

 .گرفتموردتوجه قرار « ای روزنامه شرق با موضوع بحران آبصفحه 257اختصاصی 

 قاًیدق ءاست و خالنیاز  یشناسجامعهنشان داد که چرا برای بررسی علل بحران آب به یک پژوهش  یخوببه این مرور

از همه دالیلی که کارشناسان ذکر کرده بودند به محقق این  یفهرستاین مرور با فراهم کردن . استدر همین نقطه 

 و پژوهش پایان در ندیگویم همگان آنچه همه از یفهرست که هاییپژوهش از بسیاری برخالفد که اامکان را د

 پژوهشاجرای مسیر و  آغاز نقطه و شده مواجه هادیدگاه این با پژوهش آغاز از پیش ،دهندیم ارائه نتیجه عنوانبه

 را افزایش دهد. علت اصلی بحراننماید و احتمال رسیدن به طراحی  تبا واقعی خود را متناسب

های بخش کشاورزی، های کالن مستقیماً درباره آب، سیاستها و برنامهدسته اصلی سیاست 7شامل  این دالیل 

در این ه بودند ک فرهنگی-ها و علل تاریخیدهای آن، پیشرانو پیامها، قوانین، دولتی بودن های سایر بخشسیاست

وهش از پژغو شرح نقطه آ هاآنو دالیل ناکافی بودن  الذکرفوقعلل شناسایی شده از مسیر  نیترمهم شرح نوشتار به

 خواهیم پرداخت.خود 

 اقاً اتفکه  ترمهم سؤاالتو  ودهعلت اصلی نب کدامچیه رسدیمبه نظر علیرغم مقبولیت هر کدام از این دالیل، 

که  دهدیمبحران آب نشان  یعلل ذکرشده برا یاصل یهامرور دسته. اندگذاشته پاسخیب را هستند یشناختجامعه

ن اصالح که هدف غایی محقق را ناممک یسوبه و راهتقدیرگرایانه دارند  که رویکردی - یخیتار یجز علل فرهنگبه

اند توار بودهاس عاملیت گرایانه فرضشیپ نیبر ا ییها گوهمه علت -باید کنار گذاشته شوندجهت  و از این کنندیم

این دالیل  ها را برطرف کرد.آن توانیداده، مرخ یو اطالع از خطاها یصرفاً با آگاه اکنونداده و رخ ییکه خطاها

چنانکه هست،  تیچرا واقع"سؤال که  نیدرواقع به ا. اندنکرده یافتاده است توجه یاتفاقات نیموضوع که چرا چن نیبه ا

نهان موجود پ تیآمدن وضع شیپ یکه علت اصل شودیسؤال باعث م نیماندن ا پاسخی. بنداده اند پاسخ" هست؟

شاهد  ناموفق بماند. رد،یبگ دهیرا ناد یو ساختار ییبنا ریز یهاهم که علت یدیجد یزیرو برنامه صالحبماند و هر ا

 بی)الاقل از زمان تصو ریسال اخ 15 یمنابع آب در ط تیریدر مد انهیگرااصالح یهامدعا هم تمام تالش نیا

منابع دانسته  داریپا تیریبا اصول مد یتطابق حدود یدارا استیکه مصداق س 79نظام در سال  یکل یهااستیس

 .را محقق نکرده اندالح هدف خود یعنی اصو  امدهیبه مرحله اجرا درن کدامچیکه هاست ( شودیم

 نیادینب یهارساختیز قابل شناسایی در ادبیات همین ناشناخته ماندن خألنقطه  که رسدیبه نظر محقق م درواقع

است که  بمنابع آ تیریمد یتیریو مد یمهندس-یفن هیور ریزدر و پنهان  یکانتکست اجتماع یهایژگیو و یاجتماع

آغاز  و ألخخود و ادبیات برقرار کرد، نقطه  مسئلهر به بحران شده است. به همین منظور محقق در پیوندی که میان جمن
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ی با رویکرد کندیمو تالش مشخص نموده  رانیوقوع بحران آب در ا یشناختعلل جامعهشناسایی پژوهش خود را 

 یهاها و ارادهناخواسته کدام خواسته امدیبحران پ نیااست که  سؤالپاسخ به این موجود و  تیواقع فیبر توص یمبتن

 پاسخ دهد.زیر فرعی  سؤاالتبه آگاهانه کنشگران بوده 

 اند؟شدهتدوین و تصویب (سوی بحرانپیش برنده به)های نامناسباهی، قوانین و سیاستچرا علیرغم آگ .1

a.  گذاران به سیاست (ای یا منافع خاصیشرایط ویژه ،ساختارهای بنیادین)اجتماعی  یهاسمیمکانچه

واسطه هشدارهای کرده است که علیرغم آگاهی بهها را مجبور میداده است یا آناجازه می

 هایی خالف مدیریت پایدار منابع آب تصویب کنند؟گوناگون همچنان سیاست

ستند توانپایدار منابع آب که میخبرگان داخلی و سازگار با اصول مدیریت  از نظرهای خوب چرا سیاست .2

 اند؟سوی بحران بشوند، اجرانشدهمانع پیشروی به

a.  ن مانع از اجرای ای (ای یا منافع خاصیشرایط ویژه ،ساختارهای بنیادیناجتماعی ) یهاسمیمکانچه

 اند؟های خوب شدهسیاست

b. ها عملخالف سیاستشده و ها فراهمتوجهی به سیاستچگونه و در چه فرایند واقعی امکان بی 

 شده است؟


