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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

“”New Zayanderood
Investigation Within the Zayandehrood Stream Recognition and
Examination it as a Socio-Ecological System

در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است.
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مقدمه

بیان مسئله :رودخانۀ زایندهرود بهعنوان اصلیترین و مهمترین عامل اکولوژیک دشت اصفهان ،عامل اصلی تداوم
بوهوایی،
سکونت و تنظیمکنندۀ اکوسیستم منطقه ،طی چند سال اخیر به داليل مختلف از جمله تغییرات آ 
خشکسالی ،نگاه سنتی در سدسازی ،افزایش جمعیت ،اصرار بر الگوهای کشاورزی سنتی ،صنایع آببر،
برداشتهای بیرویه و خارج از برنامه ،تفکیک مدیریت یکپارچه و تصمیمات غیرکارشناسانه و غیرقانونی ،با کمآبی
و بحران خشکی مواجه شده است .این موضوع سبب قطع متناوب جريان آب رودخانه در شهر اصفهان ،و به تبع
آن نقصانهایی در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و گردشگری شهر شده است.
هداف پژوهش :در همین راستا پژوهش حاضر با خاستگاه نظری دیسیپلین منظر و اتخاذ نگاه سیستمی به پدیدۀ
طبیعی؛ مهمترین مسئلۀ پیرامون بحران رودخانۀ زایندهرود در اصفهان را در تفکیک مؤلفههای سازندۀ کلیت
آن در نتیجۀ فقدان نگاه سیستمی و کلنگر درتحلیل و مدیریت آن میداند .از این رو به عنوان راهبرد اصلی در
مواجهه با این موضوع؛ نگاه کلنگر به رودخانه به مثابۀ یک سیستم یکپارچه ،فهم پیوستۀ مسائل اکولوژیک و
تحلیل تأثیر جامعه بر ادراک از یک رودخانۀ شهری را مطلوب خود قرار داده است.
روش پژوهش :این پژوهش با استفاده از روش تحقیق مطالعۀ موردی با تکیه بر منابع کتابخانهای ،مشاهدات
میدانی و اسناد تصویری و انطباق نظریۀ «فهم و تحلیل رودخانۀ شهری به مثابۀ سیستم یکپارچه اجتماعی-
اکولوژیک» ،به فهم زیرسیستمها ،کشف روابط درونی ،شرایط ،فشارها و جریانهای آن در انطباق با وضعیت
رودخانۀ زایندهرود میپردازد.
نتیجهگیری :نتیجۀ این پژوهش نشان میدهد عدم تناسب میان فشارها و جریانهای درونی میان زیرسیستمهای
اکولوژیک و اجتماعی در این ساختار ،این مجموعه را از تعادل خارج و ویژگی تطبیقپذیری و خودسازماندهی آن
را با اختالل مواجه کرده است .موضوعی که میبایست با بازیابی روابط نادیده گرفته شده میان مؤلفههای اجتماعی
اصلی (ارزشها ،مردم و حکومت) و روابط از بین رفته میان شرایط و فرآیندهای اکوسیستم و نقش زیرساختهای
اجتماعی در تصمیمات کالن ،مورد توجه قرار گیرد و با اجرای برنامهای چندسطحی ،زمانمند و راهبردی این
تعادل به سیستم بازگردد.
واژگان کلیدی :زایندهرود ،اصفهان ،رودخانۀ شهری ،نگاهکل نگر ،سیستم اجتماعی-اکولوژیک.

تاریخ تکوینی رودخانۀ زایندهرود و خوانش روند تغییر نقش
آن از یک عارضۀ طبیعی-اکولوژیک به منبعی برای تأمین آب
* نویسندۀ مسئول09336032244 ,ahmad.saberi72@gmail.com :

آشامیدنی ،کشاورزی و دامپروری و ادامۀ این مسیر تا تأثیر
بر شکلگیری سکونت انسان و ساخت شهر در مجاورت آن،
مسیری است که این رودخانه را در ذیل مفهوم «رودخانههای
شهری» جای میدهد و به سبب این توسعۀ معنایی و کارکردی،
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مؤلفههای سازندۀ زایندهرود به مثابۀ یک رودخانه شهریِ تاریخی،
از حیث کمیت و کیفیت گسترش مییابد .موضوعی که به
همین نسبت در زمان بروز بحرانهای مبتال به رودخانهها اعم از
خشکسالی ،طغیان ،آلودگی ،تغییر مسیر و  ...شکلی پیچیدهتر و
سختتر به خود میگیرد و نیازمند تأمل در فهم و ارائۀ راه حل
است .در همین راستا این پژوهش با توصیف وضعیت پدیده به
عنوان مدخل ورود ،به بررسی پیچیدگی بحرانهای مبتال به آن و
بیان وجوه مسئله آن میپردازد:

....................................................................

الف-معرفیزایندهرود

«رودخانۀ زایندهرود ،از پای زردکوه بختیاری و هفتتنان و شعب
آنها در منطقۀ شوراب تنگگزی از توابع استان چهارمحال و
بختیاری سرچشمه میگیرد و پس از جذب آبهای جاری
بخشهایی از مناطق فریدن و فریدونشهر از استان اصفهان ،به
سمت شهر اصفهان و در نهایت مرداب گاوخونی ،در طول مسیری
حدودا ً  ۳۶۰کیلومتری ،از جنوب غربی به سمت مشرق جریان
مییابد .حدود یکسوم طول این مسیر ،آبگیر و دو سوم آن آبخور
رودخانه است» (حسینی ابری.)106 ،1379 ،
با خوانش سند مربوط به توزیع حقابۀ رودخانۀ زایندهرود-مشهور
به طومار شیخ بهایی -مربوط به سال 923هجری قمری استنتاج
ِمیشود که از  275حقابۀ رودخانه ،سهم اصفهان از طریق  9نهر
اصلی (مادی) و شُ عب آنها در سطح شهر توزیع میشده است و با
توسعۀ این شبکه در عصر صفوی ،اصفهان ب ه صورت یک باغشهر
درآمده و به یکی از برجستهترین سکونتگاههای شهری خاورمیانه
بدل شده است (شفقی«.)69 ،1353،باوجود کثرت حقابهها و
تأثیر عوامل اقلیمی در میزان آب زایندهرود ،سهم اصفهان و بلوک
جی واقع در حومۀ شرقی شهر همواره  %18از کل آب رودخانه
بوده است» (سمیعی .)12 ،1307 ،بهعبارتیدیگر ،چه در مواقع
خشکسالی و چه در سالهای پرآبی ،جریان رودخانه بهصورت
گزینشی بر روی شهر قطع نمیشده است .رودخانۀ زایندهرود
را میتوان از گروه رودخانههای تمدنساز دانست ،چراکه وجود
تپههای باستانی و شکلگیری هستۀ زرتشتی-ساسانی اصفهان
در جوار آن ،زایندهرود را به یکی از گهوارههای تمدن ایران بدل
ساخته است .از سوی دیگر و با بررسی نقشههای تاریخی اصفهان
مشخص میشود که تقریباً تا عصر صفوی این رودخانه نقش
خندق و حصار جنوبی شهر را ایفا میکرده و با ساخت باغها و
پلهای صفوی رفتهرفته رودخانه از مرز طبیعی-دفاعی به یک
رودخانه شهری بدل شدهاست (تصویر.)1
ب -رودخانۀ شهری به مثابۀ پدیدهای عینی-ذهنی

حضور رودخانۀ زایندهرود در این سکونتگاه همواره در ادراک
مردم از محیط سکونت خود نقشی اساسی داشته است و عم ً
ال
از یک ساختار طبیعی فراتر رفته و در قالب عنصر هویتبخش
موجب حس تعلق به یک پدیدۀ اجتماعی و اکولوژیک شده
است .همانطور که «امیل دورکیم» جامعهشناس مشهور فرانسوی
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اشاره دارد« :احساس هويت و تعلقمندی ،تحت تأثیر ساختارها،
ارزشها ،فرهنگ و تعامالت انسانی است و مقولهای اجتماعی-
فرهنگی محسوب میشود» (دورکیم.)1383 ،
انتقال مفهوم رودخانۀ زایندهرود از یک پدیدۀ عینی به ذهنیت
مردم و شکلگیری مفهوم زایندهرود به صورت پدیدهای عینی-
ذهنی ،از مطالعۀ آثار روشنفکران پیرامون رودخانۀ زایندهرود در
متون ادبی ،اشعار ،سفرنامهها و اسناد تاریخی قابل فهم است:
ذکر نام زایندهرود در شعر شاعران بزرگ ایران از «حافظ»،
«صائب تبریزی»« ،عبدالطیف خجندی» و «خاقانی شروانی»
تا شاعران ناشناختهتر و مورخانی همچون «ابنحوقل»« ،یاقوت
حموی»« ،حمداهلل مستوفی» و بعدها در ُجنگ ادبی اصفهان و
آثار داستاننویسان معاصر خود را نمایان ساخت؛ سند ارزشــمند
تاریخی در خصوص نقش این رودخانه در دورة سلجوقى،
اشــارات مافروخى در «محاســن اصفهان» (ســدة پنجم) است؛
وى به برخى ويژگیهای آب زايندهرود و همينطور آثار حضور آن
در اصفهان اشاره میکند ،كه بيشتر به «ارتباط انسانى مردمان
با اين طبيعت» مربوط است (عمرانیپور و محمدمرادی،1390،
.)173
در دوران معاصر و با شکلگیری مفهوم شهروندی و هویت ملی
این توجه تعدد یافت؛ چنانکه از داستان «گاوخونی» «جعفر
مدرس صادقی»«،ازسیر تا پیاز» «محمد ابراهیم باستانی پاریزی»
و مجموعه داستان «اصفهان نصف جهان» «صادق هدایت» تا
مجموعه داستان«یحیایی زایندهرود» «کیهان خانجانی»،
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تصویر  .1روند گسترش شهر اصفهان و موقعیت رودخانه زایندهرود نسبت به
آغاز عهد باستان تا پایان عصر صفوی .مأخذ :نقشجهان پارس.1388-
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نویسندگان درک و برداشت خود از این رودخانه را تا مفهوم
اصفهان تعمیم دادهاند .در یکی از شاخصترین نمونهها «احمد
میرعالیی» مترجم و نویسندۀ مشهور اصفهانی -آورده است «:نزدیک
به سی سال پیش وقتی از اصفهان میرفتم تا جهان را ببینم یا شاید
جهان را بگیرم ،فکر نمیکردم دیگر به این شهر بازگردم.کی بودم و در
غرب چکار داشتم؟کمکم اصفهانی شدم ،لهجه پیداکردم ،ناخودآگاه
براین هویت پای فشردم و کنار هر رودی گام زدم آن رود زایندهرود
شد» (میرعالیی.)36،1371،
براساس این شواهد میتوان زایندهرود را عاملی بسیار مهم در درک
تاریخی مردم و نخبگان جامعه از مفهوم اصفهان دانست؛ مسئلهای
که-براساس تعریف دورکیم-آن را به یک پدیدۀ فرهنگی-اجتماعی
با وزن بسیار باال بدل میسازد .به همین علت است که میتوان این
رودخانه را نه صرفاً یک عارضۀ طبیعی در ساختار شهر ،که یک پدیدۀ
اجتماعی-اکولوژیک دید (تصویر.)2
پدیده ای که به عنصر اصلی منظر شهری اصفهان به معنای «نتیجۀ
تعامل خاطرات (غیر محسوس – ذهنی) و کالبد (محسوس-عینی)»
ل شده است.
(آتشین بار )50،1388،تبدی 

بیانمسئله

حضور بازیگران و عوامل مختلف و متعدد در پدیدآمدن وضعیت
نامطلوب رودخانۀ زایندهرود از یک سو و تعدد و تنوع بحرانهای
متعاقب آن؛ فرآیند فهم و بیان مسئلۀ بحران رودخانۀ زایندهرود
را به این نقطه رهنمون میسازد که :مسئلۀ خشکی رودخانۀ
زایندهرود به عنوان مسئلهای که از حاصل جمع غیرجبری چندین
عامل پدید آمده است ،میبایست در فرآیند توصیف علی وضع
موجود به عوامل سازنده تفکیک و به مثابۀ ارکان یک بحران
چندوجهی تحلیل شوند .عواملی که برخی با بروز دیگری نمود
عینی یافتهاند و برخی مستقیماً ناشی از تصمیمات بخشی و
جزءنگرانه مدیریتی بودهاند:
الف-مسئلۀ خشکسالی

بنا به تعریف علمی خشکسالی عبارت است از کمبود بارش در
دورهای بلند که موجب کمبود رطوبت در خاک شده و سبب
کاهش منابع آب شود و بدین طریق فعالیتهای انسانی و حیات
معمولی گیاهی و جانوری را برهمزند (.)Barry & Chorely, 1992
عالوه براین ذکر این نکته نیز ضروری است که تغییر در کیفیت
منابع آبی مسئلهای است که به موازات تغییر در کمیت آب به
وقوع شهرنشینی و گسترش شهرها نسبت داده می شود (House
.)et al.1993
در دیرینهترین منبع تاریخ آب ایران در كتاب «صوره االرض»
بیان شده است كه« :رودخانۀ زایندهرود هیچگاه دچار خشكی
نشد و این رودخانه به همین دلیل ،لقب زندهرود را در شناسنامۀ
خود داشت و به فاصلۀ پرتاب یك تیر از شست زره ،آب رودخانه
زایندهرود همیشه رونده بوده است» (ابنحوقل.)1366 ،
«نوسانهای آب زایندهرود ،قحطسالیها ،خشکسالی و تقلیل
بارندگی و در پی آن کاهش ادواری میزان آب رودخانههای ایران،
بهویژه زایندهرود ،خاص چندسالۀ اخیر نیست؛ زیرا ناپایداری اقلیم
و نبود اعتماد به تداوم موزون بارندگی ساالنه ،از ویژگیهای این
منطقه از جهان است » (کاویانی.)۷۹ ،۱۳۸۰ ،
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شکلگیری پدیدۀ عینی-ذهنی زایندهرود در فرآیند امتزاج ساختاری
طبیعی با ادراک مردم از شهر ،با سبقۀ تاریخی و اجتماعی و تأثیر
حضور این پدیده در حیات اکوسیستم ،معاش و اقلیم حوزۀ آبریز آن
منجر شده است که در صورت بروز هرگونه مخاطره در این ساختار،
سایر حوزههای وابسته نیز از آن منتفع یا متضرر شوند .رودخانۀ
زایندهرود به عنوان تنها رودخانۀ دائمی فالت مرکزی ایران ،شریان
حیاتی شهر اصفهان در طول تاریخ بوده است .این شهر اما امروزه در
تأمین آب در بخشهای آشامیدنی ،کشاورزی و نیز محیط زیست به
دلیل کمبود آب با مشکالتی مواجه شده است.
سایر پیامدهای خشکشدن زایندهرود به صورت کاهش رطوبت هوا،
افزایش غبارات محلی و آلودگی هوا ،افت سطح آبهای زیرزمینی،
خشکشدن تدریجی پوشش گیاهی و مراتع ،کاهش فعالیتهای
کشاورزی و باغداری و در نهایت افزایش بیکاری و فقر اجتماعی به
ویژه برای ساکنین اطراف رودخانه است (کاوهزاده .)1 ،1397،از سوی
دیگر آسیبدیدن عامل مهم شکلگیری مفهوم اصفهان در ذهنیت
مردم ،از مهمترین آسیبهای وارده به ادراک مردم از منظر شهری
اصفهان است که این شهردر دو دهۀ گذشته و به واسطۀ خشکشدن
زایندهرود با آن دست بهگریبان بوده است.
رودخانۀ زایندهرود برای قرنها به عنوان ستون فقرات شهر ،نقش
یگانهای در ساخت هویتشهری با غنای تاریخی اصفهان داشتهاست،
و میتوان گفت «براساس تجربۀ زيستۀ شهروندان اصفهانی ،شرايط
میانجی و پیامدهای منتج از کمآبی و خشکسالی زايندهرود به بروز
بحران هويتی (فرهنگی) شهروندان اصفهانی منجر شده است»
(فائقی و نوابخش.)55 ،1395 ،

تصویر  .2عکس هوایی رودخانۀ زایندهرود در حدفاصل مرز جغرافیایی شهر
اصفهان .مأخذ.Krapf, 2006 :

..............................................................................
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توجو در منابع تاریخی آمارهای دقیق و منظمی از روند
با جس 
خشکسالی (دورۀ تناوب خشکی) زایندهرود در دورههای مختلف
یافت نمیشود و میتوان فرض فصلی و موقتیبودن این رودخانه
را رد کرد.
ی به بروز قحطی و
اما تاریخنگاران گذشته کموبیش با اشارههای 
بعضاً خشکسالی در اصفهان نشان میدهند که این امر همواره
در طول تاریخ اتفاق میافتاده است (حسینی ابری.)1382،
برخی از معتبرترین گزارشاتی که در منابع تاریخی ذکر شدهاند از
خشکسالیهایی در قرن 4و  5هجری قمری ،بعد از حملۀ افغانها
به اصفهان ،دوران حکومت کریمخانزند ،سال  1296و 1347
هجری شمسی خبردادهاند.1
با پیشرفت علم هواشناسی در دوران معاصر و تحقیقات انجامشده
در دهههای اخیر بر طبق فرمولهای محاسبۀ دورههای خشکسالی
میتوان گفت که اصفهان به طور متوسط :هر  3 /5سال یکبار
کمبارشی ضعیف ( %70میانگین بارش ساالنه) ،هر 6سال یکبار
کمبارشی متوسط ( %60میانگین بارش ساالنه) و هر 24سال
یکبارکمبارشی شدید ( %60میانگین بارش ساالنه) را تجربه
کرده است (غیور.)13-11 ،1381 ،
«عالوه بر کاهش نزوالت جوی ،افزايش جمعیت شهری و تقاضای
فزاينده برای مصرف آب شرب و تقاضای روب ه رشد صنايع سنگین
مستقر در اين حوزه (ذوبآهن و فوالد مبارکه) سوء مديريتهای
معنیداری نیز در اين سالها بر يگانه منبع آبی اين منطقۀ بزرگ
اعمالشده است» (فائقی و نوابخش.)54 ،1395 ،

....................................................................

ب .مدیریت جزءنگرانه و غیرسیستمی

استفاده از اراضی و تغییرات هیدرولوژیکی مرتبط با شهرنشینی بر
رژیم رسوب و مورفولوژی رودخانهها تأثیر میگذارد (& Taylor
 )Owens, 2009و این امر مدیریت رودخانههای شهری را اهمیتی
دوچندان میبخشد .وضعیت تقسیم آب زایندهرود به آب شرب
وکشاورزی در کنار نظام حقابهای ،که برای چند صد سال مورد
وثوق بود با افزایش جمعیت و ورود دولت مرکزی به امر تأمین
آب در ایران ،شکل دیگری به خود گرفت .بعدها با ورود صنایع
آببری چون فوالد و نیروگاه حرارتی به حوزۀ زایندهرود ،بار وارده
بر این رودخانه افزایش یافت .امری که با انتقال آب به سایرمناطق
همجوار و عدم تحقق طرحهای انتقال آب از سایر نواحی به این
منطقه تشدید شد .علیرغم الزام مدیریت یکپارچۀ رودخانهها
توسط وزارت نیرو در قوانین«آب و نحوۀ ملیشدن آن» مصوب
(1347سلطانی و جعفری ،)11 ،1389 ،قانون توزیع عادالنۀ آب
مصوب (1361همان )23،و آییننامۀ اجرایی این قانون -مصوب
(1379همان )7،در هیأت وزیران و سلسهمراتب ادارۀ سازمانی
رودخانهها مدیریت یکپارچه آب زایندهرود به تدریج تفکیک و
مدیریت محلی آب به استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری
(ادارۀ کل آب منطقهای هر استان) واگذار شد و عم ً
ال در نیمۀ
دوم دهۀ  80با تصمیم دولت مرکزی این مدیریت-بدون دخالت

..............................................................................
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تصویر  .3خشکسالی اصفهان در عهد ناصری .مأخذ:

https://www.fararu.com

مدیریت شهری در مورد محدوۀ رودخانه در داخل شهرها -تفکیک
ت مکرر آب بدون پیشبینی منابع
شد .این عوامل درکنار برداش 
در نقاط مختلف (علیمحمدی 4 ،1393 ،و )5مجموعه عواملی
هستند که بیانگر مدیریت لجام گسیختۀ آب در این پهنه هستند.
مصارف فعلی آب در حوضۀ آبريز زايندهرود در سه بخش عمدۀ
کشاورزی ،شهری و صنعتي انجام ميگيرد ،که پس از مصرف،
مقداری از آنها به صورت زهکشي از اراضي کشاورزی مجاور
رودخانه و يا پسابهای شهری و صنعتي مجددا ً به منابع آب
زيرزميني يا رودخانۀ زايندهرود بازمیگردد (صفوی و راستقلم،
.)13 ،1395
«شايد تا چند دهۀ گذشته مهمترين دغدغه مديران منابع آب،
تأمين و عرضه آب از مناطق مختلف دوردست يا اعماق بيشتر بود،
ولي امروزه مديريت مصرف نيز در اولويت برنامهريزی و مديريت
جامع منابع آب قرار دارد» (همان) امری که بانبود برنامهریزی
به منظور تأمین واقعنگرانۀ نیازهای آبی مناطق مختلف و فقدان
مدیریت کلنگر در حد شعار باقی مانده است.
برخالف رویکردهای ناموفق جزءنگرانه ،مدیریت یکپارچۀ منابع
آب بیانگر نمونهای موفق از حرکت به سمت تفکری یکپارچه و در
عین حال جامع است؛ در همین راستا در گزارش سند مدیریت
یکپارچۀ منابع آب زایندهرود  iwrmدر سال  1396آمدهاست«در
این مدیریت پیکرههای آبی و اکوسیستمهای مربوطه ،ذینفعان
آب و سطوح مختلف حکمرانی باید در فرآیند تصمیمگیری
لحاظ و همچنین اهداف اکولوژیک ،اقتصادی و اجتماعی جهت
نیل به دستاوردهای پایدار با یکدیگر تلفیق شوند (وزارت
آموزش و تحقیقات دولت فدرال آلمان و شرکت آب منطقهای
اصفهان.)1396،
ج-سد زاینده رود
سد زایندهرود -بانام سد شاه عباس کبیر -در سال  ۱۳۴۹مورد
بهرهبرداری قرار گرفت .درسه دهۀ گذشته ایران نیز از جمله
کشورهایی بود که ساخت سد در آن به جنبشی عظیم تبدیل شد.
با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان حوزۀ محیط زیست درست یا
غلطبودن احداث سدهای آبی را به ویژگیهای منحصربهفرد هر
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ن میان هستند کسانی که سدها را
سد نسبت میدهند اما در ای 
عامل اصلی تنشهای آبی در ایران میدانند.
اثرات منفی و فشار گروههای زیستمحیطی در برخی کشورهای
جهان مانند آمریکا موجب شد تا برخی سدها تخریب شود؛
برداشتن آخرین سد از روی رودخانه  Elwhaدر سال  2014در
واشنگتن نمونهای از این تخریب است .این جنبش تنها محدود
به آمریکا نشد و امروز چین نیز پروژههای بزرگ سدسازی خود
را تعطیل کرده است (مدنی .)1395 ،در بررسی سد زایندهرود
«صفدر اسالمیفر» درسال  1388عوامل مثبت و منفی احداث
این سد را ذکر میکند ،که مهمترین آسیبهای مورد اشاره به
شرح زیر است:
 .1کاهش کیفیت سطحی آب به علت ایجاد رسوب ،الیهبندی،
تغییرات دمایی در مخزن و افزودهشدن پساب کشاورزی و صنعتی
در مسیر به آن.
 .2اثر منفی بر کشاورزی پایین دست به دلیل کاهش قابل توجه
رسوبات و مواد مغذی آب و اجبار به استفاده از کودهای شیمیایی.
 .3شوری سفرههای آب زیرزمینی از طریق افزایش سطح زیر
کشت و استفاده از آبهای سطحی.
 .4تغییرات اقلیمی مناطق پاییندست در صورت عدم جریان آب
در بستر رودخانه در بازههای طوالنی (اسالمیفر.)25-28 ،1388 ،
به طور کلی مهمترین تأثير سد بر کمیت آب ،کاهش دبی رودخانه
در تغییر رژیم هیدرولیکی رودخانه در پایین دست است ،با
بهرهبرداری کامل از سدها ،ميزان آب پاییندست به تأمین حداقل
نیازهای زیستمحیطی محدود خواهد شد (معاونت پژوهش و
برنامهریزی شهرداری اصفهان.)97 ،1397 ،
د -مصارف حوضۀ آبریز

پرسشتحقیق

با فهم تعدد ،تنوع و پراکندگی عوامل ساخت بحران رودخانه و
وابستگی ساختاری آنها در این پدیدۀ شهری-طبیعی ،برای بازیابی
نقش رودخانۀ زایندهرود در سازمان فضایی شهر و احیاء نقشهای
اجتماعی ،زیستمحیطی ،اکولوژیکی و به طریق اولی نقش آن در
تعریف منظر اصفهان ،چگونه میتوان آن را به گونهای تأویل کرد
که تمام اجزاء ،مسائل و ارتباطات درونی و بیرونی این پدیده-به
تناسب وزن ساختاری آنها -درنظر گرفته شود و برمبنای این
تحلیل ،به ساختاری صحیح برای مدیریت پایدار این رودخانه
دست یافت؟

فرضیه

برای حل پایدار مسئلۀ رودخانۀ زایندهرود میبایست با تعیین
نقش مؤلفههای سازندۀ این پدیدۀ عینی-ذهنی ،آن را به مثابۀ

...................................................................

یکی از عوامل مهم تشدید فشار بر زایندهرود در خارجشدن
مصارف حوضۀ آبریز از تعادل با افزایش بیش از حد مصارف آن
بدون جبران عملی این منابع در طول 40سال گذشته بوده است.
بیشترین سهم جمعیتی حوضۀ آبریز رودخانه به استان اصفهان ،با
اکثریت جمعیت شهرنشین تعلق دارد .در طول سالهای گذشته،
میزان آب در دسترس در سد زایندهرود پاسخگوی نیاز آبی و
حقابهها نبوده است .بنابراین بخش کشاورزی به طور خاص و نیز
محیط زیست به دلیل کمبود آب با مشکالتی مواجه شدهاند .از
زمانی که عرضۀ آب کاهش یافته ،کشاورزان قادر به استفادۀ کامل
از حقوق برداشت آب خود نبودهاند (براساس گزارش تأییدیه جلسه
سیزدهم شورای عالی آب و جلسه چهارم مورخۀ دوم شهریور
سال  1393شورای هماهنگی حوضۀ آبریز زایندهرود) ،همچنین
تاالب گاوخونی آب بسیار کمی دریافت کرده و آبخوانهای اطراف
رودخانه نیز تحت تأثیر عوارض منفی آن قرار گرفتهاند (وزارت
آموزش و تحقیقات دولت فدرال آلمان و شرکت آب منطقهای
اصفهان.)1396،
در همین راستا بنا به گزارش مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست

جمهوری :از ابتدای دهۀ  30تاکنون علیرغم طرحهای گوناگون
انتقال آب از حوضۀ مجاور (تونل کوهرنگ یک ،تونل کوهرنگ دو،
سد و تونل چشمهلنگان) ،اعمال مدیریت و کنترل آب رودخانه
(از طریق سد مخزنی زایندهرود و برداشت  30برابری از منابع آب
زیرزمینی در دهۀ  80و  20برابری در دهۀ  90در مقایسه با دهۀ
 ،)30نه تنها مسئلۀ دیرین کمبود آب در این حوضه مرتفع نشده
بلکه با افزایش شکاف بین منابع آبی حوضه و مصارف آن ،مسئلۀ
کمبود آب به بحران آب تبدیل شده و بحرانهای زیستمحیطی،
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی -امنیتی را پدید آورده که میتواند
به شدت قابلیت پایداری این حوضۀ آبریز و به واسطۀ نقش مهم
آن درکشور ،کل ایران را کاهش دهد .در شرایط کنونی این حوضه
چنان آسیبپذیر شده است که در صورت کاهش  10درصدی
منابع آب ،حوضه دچار تنش شدید آبی میشود (مرکز بررسیهای
استراتژیک نهاد ریاست جمهوری.)4 ،1397 ،
در جمعبندی شناخت علَی بحران زایندهرود و فهم عوامل ساخت
مسئله-به عنوان بازیگران اصلی بحران رودخانۀ زایندهرود -با
درنظرگرفتن وجود سایر مسائل چون :الزام «قانون توزیع عادالنۀ
آب»-مصوب  1362مجلس شورای اسالمی -در مدیریت یکپارچه
رودخانهها (از سرچشمه تا تاالب) و حذف مدیریت شهری از
مدیریت کالن رودخانه (سلطانی و جعفری،)23،1389 ،
سایراقدامات بخشی مدیریتی همچون :حذف منظر طبیعی
رودخانه در نتیجه تعریض بستر و ساخت پارکهای حاشیهای،
اتکای کشاورزی با شیوههای آبیاری سنتی و کشت محصوالت
آببر بدون توجه به نسبت منابع و جمعیت در هر منطقه ،نگاه
قومی و محلی به مسئلهای ملی و عدم توجه به کالن دادهها با در
نظرگرفتن مقیاس مسئله ،به کاهش و توقف جریان آب زایندهرود
و نهایتاً به تضعیف و حذف مهم ترین عامل مولد مفهوم اصفهان در
ذهن شهروندان ،منجر شده است (تصویر)4؛ (جدول .)1

..............................................................................
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جدول .1دسترسی و برداشت آب در حوضۀ آبریز زایندهرود در دورۀ آماری 1350تا .1392مأخذ :وزارت آموزش و تحقیقات دولت فدرال آلمان و شرکت آب منطقهای
اصفهان.1396،
دسترسی و برداشت آب
متوسط بارش

 265میلیمتر در سال

متوسط ورودی به سد زایندهرود (شامل انتقال آب)

 1402میلیون متر مکعب در سال

برداشت آب آشامیدنی برای استان اصفهان

 334میلیون متر مکعب در سال

برداشت آب برای صنایع اصفهان

 152میلیون متر مکعب در سال

برداشت آب برای استان چهارمحال و بختیاری(کل)

 227میلیون متر مکعب در سال

برداشت آب آشامیدنی یزد

 65میلیون متر مکعب در سال

برداشت آب کشاورزی (حقآبه)

 419میلیون متر مکعب در سال (درحال بررسی)

برداشت آب کشاورزی (سهم آبه)

 655میلیون متر مکعب در سال (درحال بررسی)

حقابۀ محیط زیستی (گاوخونی)

 176میلیون متر مکعب در سال

آسیبشناسانۀ اکولوژیک ،پژوهشهای آسیبشناسانۀ اجتماعی
و پژوهشهای مدیریت حوضۀ آبریز رودخانه قابل تقسیمبندی

تصویر .4استقبال مردم از بازگشایی مجدد رودخانه زایندهرود .مأخذ :خبرگزاری
تسنیم ،مرتضی صالحی.1397 ،

یک سیستم یکپارچه اجتماعی-اکولوژیک مورد بررسی قرار داد و
از طریق انطباق وضعیت بهینۀ سیستم با چالشهای کنونی آن،
وضعیت تعادل و خودسازماندهی سیستم را شناسایی کرد و نقش
بازیگران مختلف را درتحقق آن تعیین کرد.

....................................................................

روش تحقیق

در این پژوهش روش تحقیق کیفی مطالعۀ موردی با تکیه بر
منابع کتابخانهای ،مشاهدات میدانی و اسناد تصویری در چهار
مرحله :توصیف وضعیت کنونی پدیده-جمعآوری اطالعات در
حوزۀ ع ُلی وضع موجود -بررسی فرضیهها و انطباق پدیده با آنها-و
ارائۀ پیشنهاد برای آیندۀ آن مورد استفاده قرار گرفت ه است.
همچنین از روش تحلیل-تاریخی و تحلیل محتوا در توصیف
وضعیت کنونی و علتیابی مسئله در ذیل مراحل اول و دوم روش
مطالعۀ موردی استفاده شدهاست.

پیشینۀ تحقیق

پژوهشهایی که پیش از این به مسئله بحران خشکی زایندهرود
و راهحلهای آن پرداختهاند ،عمدتاً در سه گروه پژوهشهای
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هستند .گروه اول عمدتاً به بررسی آسیبهای ناشی از خشکی
رودخانه در حوزههای مختلف پرداختهاند ،مانند« :بحران کمآبی
زایندهرود ،پیامدها و راهکارها» (امینی نژاد ،صمد و رحمتی،
 .)4931که ضمن بررسی سیمای هیدرولوژی تاریخی زایندهرود،
وضعیت منابع آبی و برداشت از آنها به لزوم مدلسازی مدیریت
یکپارچه منابع آب و توجه به سایر وجوه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی رودخانه اشاره میکند .درهمین گروه پژوهش «اثرات
زیستمحیطی دریاچۀ سد زاینده رود» (اسالمیفر )1381 ،در
سال  1388نیز به بررسی اثرات اکولوژیک و زیستمحیطی
خشکی رودخانه میپردازد.
گروه دوم این پژوهشها-به ویژه -با سربازکردن بحرانها و
اعتراضات اجتماعی در اثر بحران خشکی زایندهرود به بررسی
تأثیرات بحران زایندهرود در میان گروههای اجتماعی و
ناپایداریهای پیش آمده درمیان آنها میپردازد .در همین دسته
پژوهشهایی مانند«برساخت معنایی پیامدهای فرهنگی کمآبی
و خشکسالی زاینده رود (با تأکید بر هویت فرهنگی شهروندان
اصفهانی)» (فائقی و نوابخش )1395 ،و پژوهش «تأثير خشکسالي
زاينده رود در تعامالت اجتماعي و فضاهاي جمعي در اصفهان»
(قاسمزاده ،پژوهان ،حاتمینژاد و سجادزاده )1393،به تأثیر بحران
کمآبی و خشکی رودخانه در استحاله نقش فرهنگی رودخانه و
کاهش تأثیر آن در تعامالت اجتماعی پرداختهاند .پژوهش«تأثیر
محدودیت منابع آب برتنشهای هیدروپلتیک» (گلکرمی و مراد
کاویانیراد )1394 ،نیز با بررسی تنشهای اجتماعی منتج از
بحران خشکی زایندهرود ،با دیدگاه جغرافیای سیاسی به تحلیل
مخاطرات اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و زیستمحیطی این
بحران میپردازد.
ً
دستۀ سوم عمدتا پژوهشهایی هستند که با تأکید بر لزوم نگاه

نشریۀ علمی باغ نظر / 114-101 ،)102(18 ،آذر 1400

بررسی فرضیهها و انطباق با پدیده

•راه حل:فهم منظرین ،نگاه کلنگر ،مدیریت سیستمی
زایندهرود به مثابۀ رودخانهای شهری با این گستردگی تأثیر
و تأثر نیازمند دیدگاهی است که آن را به صورت کل واحد و
مشتمل بر وجوه اقتصادی ،اکولوژیک و اجتماعی به شکل جمع
غیرجبری این اجزا ببیند و به تناسب تأثیر و نقش این پدیده در
شهر ،درآن مداخله کند .دیدگاهی که در مرحلۀ مداخله ضمن
فهم این کلیت ،آن را به زبانی قابل اجرا که همان حاکمیت تفکر
سیستمی –برمبنای زیرسیستمهای به هم وابسته در شهر به مثابۀ
یک ابرسیستم-است ،ترجمه میکند.
به زبان ساده سیستم مجموعهای متشکل از اجزای مستقل و
نیمهمستقل است که هدف واحدی را تعریف میکنند و هریک
از اجزاء برای آن هدف ،نقش خاصی پذیرفتند .با این اصول اگر
شهر یک سیستم و یک کلیت واحد دیده شود؛ مداخله در این
کل مستلزم نگاه کلنگر متناسب با فهم نقش هریک از اجزاء
سازنده آن و در فهم منظرین تأمینکنندۀ اهداف سهگانۀ
منظر(زیباییشناسی ،هویت و کارکرد) است (منصوری.)1396،
رودخانههای شهری نقشهای متعددی مانند فراهمکردن ارتباط
میان مناظر و جامعه دارند .همچنین این رودخانهها هستند که
مردم را حول ایدهای برای محیطی پایدار و خالق گرد هم میآورند.
به همین جهت مردم از تمام طبقات اجتماعی به شکل عمومی و
خصوصی باید بخشی از برنامۀ پیشرفت مدیریت رودخانههای
شهری باشند ()Cengiz , 2013, 551-550؛ (تصاویر  5و.)6
الف -رودخانۀ شهری به مثابۀ سیستم یکپارچه اجتماعی-
اکولوژیک

حضور پدیدههای طبیعی در شهرها و مترتبشدن زمان بر آنها،
مشخصات و مختصات کالبدی آنها را با تغییر روبرو میسازد
و به تبع نحوۀ تعامل انسان با آنها ،ادراک جمعی از آنها را نیز
دستخوش تغییر میسازد .گروهی از محققان در بررسی ،تحلیل
و برخورد با رودخانههای شهری-در ذیل پدیدههای فوقالذکر-
ضمن در نظرگیری عدم امکان تفکیک مؤلفههای اجتماعی از
ماهیت اکولوژیک آنها به سبب ساختار طبیعی و یکپارچه ،نگرش
سیستمی را تنها راه پایداری این پدیدههای طبیعی در بستر زمان
یدانند:
م
- -از دیدگاه علوم اجتماعی

ط زیست ،قدمتی
ارتباط علوم اجتماعی و انسانشناسی با محی 
طوالنی دارد :در سال « ،1903دوركیم» و «هابرماس»
معتقد بودند كه رابطۀ بین طبیعت ( )Macrocosmو فرهنگ
( )Microcosmبنیانی مقدماتی هم برای شناخت انسان و هم
برای سازمان اجتماعی است .اکولوژیستهای فرهنگی بعدا ً یک
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جامعنگر در مدیریت رودخانۀ زایندهرود به بررسی مدیریت
حوضههای مصرف آن میپردازند ،مانند (گزارش سند
مدیریت یکپارچه منابع آب زایندهرود،)1396 ، iwrm -
حاصل همکاری وزارت آموزش و تحقیقات دولت فدرال آلمان
و شرکت آب منطقهای اصفهان که به لزوم مدیریت یکپارچه
منابع و مصارف آب در حوزههای کشاورزی ،صنعتی و آبرسانی
شهری میپردازد .همچنین (برنامۀ ستاد احیای حوضه آبریز
زایندهرود «گاوخونی» مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست
جمهوری  )1397 ،ضمن پیشنهاد عملی در اصالح نظام
حکمرانی آب از لزوم استفاده از مشارکت عمومی و کاهش
مداخلۀ دولت مرکزی در مدیریت حوزۀ آبریز زایندهرود سخن
به میان میآورد .در همین دسته پژوهشهایی مانند«راهکار
برون رفت از بحران آب در حوضه آبريز زايندهرود» (صفوی
و راست قلم )1395 ،به بررسی وضعیت مدیریت جاری
رودخانه در حوضههای مورد اشاره در باال و ارائه راهکارهای
بخشی جهت اصالح آن توجه نشانمیدهد.
در همین راستا در گروهی از پژوهشها با نزدیکی نگاه
آسیب شناسانۀ اجتماعی به مسئلۀ مدیریت جامع رودخانه
به آسیبشناسی و بعضاً ارائۀ راهکار دراین حوزه پرداختهاند.
پژوهش «جامعهشناسییکبحران؛ آسیبشناسیاجتماعیب
حرانآبدر حوضۀ آبریز زایندهرود» نوشتۀ (طالبی صومعه
سرایی ،ذکایی ،فاضلی و جمعهپور ،)1398 ،ضمن توجه
به مسائل اجتماعی و سیاسی مبتالبه بحران زایندهرود ،با
مطالعۀ قوانین و جلب نظر متخصصین سعی در اتخاذ نگاه
جامعنگرانه نسبت به گسستهای حکمرانی و ضعفهای
مدیریت منابع رودخانه به عنوان مولدین اصلی وضعیت فعلی
داشته است .همچنین پژوهش «بحران تأمین آب در حوضۀ
آبریز زایندهرود؛ مسائل سیاسی و اجتماعی و راهکارهایی
برای مدیریت آن (مطالعه موردی :اعتراضات سالهای 1389
تا  »)1392نوشتۀ «محمد مهدی اسماعیلی» در سال ،1399
با بررسی میدانی بحرانها و اعتراضات اجتماعی و عوامل
آنها به ارائۀ راهکارهایی برای حل تأمین آب در حوضة آبریز
زاینده رود و کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله تهیۀ طرح
آمایش سرزمین و مدیریت واحد رودخانه میپردازد.
در مقام مقایسه ،تفاوت دیدگاه اتخاذ شده در مواجهه با
مسئلۀ بحران زایندهرود در پژوهش پیشرو با پژوهشهای
پیشین در همگامسازی نگاه آسیبشناسانه و جامعنگرانۀ
مدیریتی-اشاره شده در باال -و رسیدن به نگاه کلنگرانه
شناخت و مدیریت رودخانۀ زایندهرود نهفته است .درحقیقت
بداعت ادعا شده در تحقیق نه در جمع جبری سه نگاه
پیشین بلکه مبتنی بر فهم رودخانۀ زایندهرود و مسائل مبتال
به آن در قالب کلیتی یکپارچه و ی ّکه ،خودسازماندهنده و
تطبیقپذیر با تمام وجوه پیچیده اکولوژیک اجتماعی آن است

که برخالف نگاه جامعنگرانه به شکل مطلق قابل تفکیک از
یکدیگر نیستند.
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احمد صابری نهرفروزانی و سید امیر منصوری

و متقاب ً
ال تعداد کمی اکوسیستم همچون مناطق بیابانی بزرگ
بدون حضور انسان وجوددارند (.)Petrosillio et al, 2015,1
- -از دیدگاه اکولوژی

....................................................................

تصویر  .5منظره طبیعی رودخۀ زایندهرود در دهۀ50پیش از تعریض بستر
و پارکسازی پیرامون .مأخذ :سجادی.1390،

تصویر  .6خشکسالی ،تعریض و پارکسازی حاشیۀ رودخانه -مأخذ :پایگاه خبری
معاون اول ریاست جمهوری.1393 ،

بعد اکولوژیکی را به این دیدگاه افزودند و مفهومی از سیستمهای
اجتماعی -اکولوژیکی را شکل دادند .مفهومی که به طور ضمنی
نشان میدهد که رابطۀ بین آنها پیچیدهتر از بهرهبرداری ساده
از منابع زمین است ( .)Lansing & Devet, 2018,4در واقع
میتوان گفت :هیچ سیستم اجتماعی بدون طبیعت وجود ندارد،

..............................................................................
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در نظرگیری رودخانههای شهری به مثابۀ سیستمهای اجتماعی-
اکولوژیک متضمن شناخت پیچیدگی این پدیدهها و شناخت
مؤلفههای سازندۀ آنها به مثابۀ زیرسیستمهای این کل یکپارچه
است :نگاه به رودخانههای شهری به مثابۀ یک سیستم اجتماعی-
اکولوژیک نگاهی برخواسته از تجدید نظر اکولوژیستها در
بررسی این رودخانههاست .دراین نگاه هماهنگی و همگرایی
درتحلیل جوامع و منابع آبی منجر به ساخت سیستمهای پیچیدۀ
اجتماعی -اکولوژیکی شده است که در آن انسانها رودخانهها را
فرم بخشیدهاند (.)Ashmore, 2015
در حقیقت بر مبنای تحلیل متخصصان اکولوژی :فهم درست
منظر رودخانه الزاماً با علم اکولوژیستی بهتر حاصل نمیشود،
بلکه تحلیل رفتارهای انسانی ،جامعهشناختی ،مؤلفههای اساسی،
انگیزههای اقتصادی و  ...میتواند درک و برداشتهای بهتری
بدهد .واضح است که تمرکز بر فرآیندهای اکولوژیکی و تنوع
زیستی به تنهایی به احتمال زیاد منجر به تولید تصویری از
چگونگی عملکرد رودخانهها و نحوۀ مدیریت آنها به طور مؤثر
نخواهد شد (.)Dunham et al, 2018, 2
در تبیین رودخانۀ زایندهرود به مثابۀ یک پدیدۀ عینی-ذهنی
(منظرین) به سبب نقش این رودخانه در تکوین شهر اصفهان؛
تغییر تاریخی نقش این پدیده از یک پدیدۀ اکولوژیک به خندق
و بعدها یک رودخانۀ شهری و شکلگیری مفاهیم ادبی ،فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی مرتبط با آن؛ هویت و ماهیت آن را به
طریقی غیرقابل تفکیک یکپارچه ساخته است .تحلیل رفتارهای
اجتماعی ،جامعهشناختی و اعتراضات مردمی همچون حمله
به تأسیسات انتقال آب یزد در سال  ،1391اعتراض به طرح
انتقال آب بهشتآباد به فالت مرکزی ،اعتراض مسئوالن استان
چهارمحال و بختیاری به احداث تونل گالب برای انتقال آب
و به خطر افتادن حیات مؤسسات بزرگ اقتصادی و صنعتی
(اسماعیلی 578 ،1399 ،و  )579از علل روشن امتزاج ابعاد
اجتماعی با این پدیدۀ طبیعی و لزوم ورود علوم اجتماعی به
بررسی میانرشتهای آن است.
- -تأثیر عوامل انسانی بر رودخانههای شهری

با در نظرگیری تأثیر رفتارهای انسانی در پارادایمهای مختلف
بر پدیدۀ رودخانههای شهری در نگاه جامعهشناسی و اکولو ِژی،
رودخانهها به مثابۀ یک کل واحد و پدیدهای اجتماعی-اکولوژیک
در نظرگرفته میشوند و تأثیر عوامل انسانی نیز برروی آن مورد
ی قرار میگیرد.
بررس 
عوامل انسانی در قالب تفکر سیستمی به عنوان مؤلفههای
مستقیم مؤثر بر رودخانههای شهری به سه دسته :ارزشها،
حکومت و مردم تقسیم میشوند.
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- -سازمانیابیسیستمبراساستعامالتدوسویۀزیرسیستمها

در این ساختار سیستم تحت تأثیر دو دسته از شرایط قرار دارد:
 .1شرایط اجتماعی شامل ارزشها ،حکومتها و زیرسیستمهای
منتج از روابط انسانی (مانند :اجتماع ،اقتصاد ،فرهنگ و سیاست).
 .2شرایط اکوسیستم شامل فرآیندهای فیزیکی (اقلیم ،تابش ،دما،
رطوبت و  )...و فرآیندهای زیستمحیطی (خشکسالی ،ترسالی،
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«ارزشها به سبب تأثیر بر رفتار و تصمیمات در سطوح فردی و
سازمانی اهمیت دارند .مردم در نتیجه تأثیرات متقابل میان همۀ
زیر سیستمهای اجتماعی ،برای رودخانهها ارزش قائل میشوند
و بر این اساس :آنچه که ارزش دارد ،احساس تعلق جمعی به
آن پدیده ،نظرات پیرامون آن ارزش و اصول اخالقی است
(.)Dunham et al, 2018 , 2
این ارز شها اغلب در سه سطح مورد توجه هستند:
ارزشهای فردی ،خانوادگی و اجتماعی که شکلدهندۀ
نگرشها و تصمیمات پیرامون چگونگی اقدام در جهان است
( .)Hitlin & Piliavin, 2004,362از سوی دیگر ،فرهنگ عامل به
اشتراکگذاری ارزشهاست .این ارزشها و هنجارهای اجتماعی
شکلدهندۀ اعمال افراد آن جوامع هستند و اغلب در قوانین و
سیاستهای اجتماعی بازنمایانده میشوند.
افزون بر ارزشها ،حکومتها نیز یکی از وجوه مهم سیستمهای
اجتماعی پویا هستند که به متغیرهای انسانی مناظر رودخان های
شکل میدهند .فهم و تحلیل مدیریت رودها و مطالعۀ اقدامات
حکومتها به آثار متقابل سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیستمهای اداری یا مقرراتی که بر منابع آب تأثیرگذارند ،اشاره
دارد (.)Dunham et al, 2018, 5
در این بحث مردم به عنوان ذینفعان اصلی مناظر رودخانهای به
حساب میآیند .از طریق مردم (منظور افراد و سازمانها) که به
شدت متأثر از منابع طبیعی هستند ،میتوان بر این منابع تأثیر
داشت یا متأثر شد .درک و مشارکت این ذینفعان است که
موجب بهبود مشروعیت اجتماعی میشود (.)ibid., 5-6
در ارتباط عوامل انسانی مورد بحث در باال و مسئلۀ رودخانۀ
زایندهرود؛ ضعف ارتباط و پیوند نهاد حاکمیت (وزارت نیرو،
جهاد کشاورزی و مدیریت شهری) و مردم (از طریق اصناف و
تشکلها) در حدف مشارکت اجتماعی و نبود ارتباط همبسته
مداوم و گفتوگو میان آنها در پژوهش«جامعهشناسییکبحران؛
ن آبدر حوضۀآبریززایندهرود»
آسیبشناسیاجتماعیبحرا 
( )1398به شکل مستقیم و به صورت تلویحی در «سند مدیریت
یکپارچه منابع آب زایندهرود» ( )1396و «برنامه ستاد احیای
حوضۀ آبریز زایندهرود» ( )1397مورد اشاره قرار گرفته است.
مسئلهای که با تعمیق شکاف حکمرانی آب ،ناپایداری منابع و
همچنین مشکالت اجتماعی ،موجب ابهام در تعریف ارزشهای
مشترک نیز خواهد شد و تمام مؤلفههای تأثیر و تأثر عامل انسانی
و پدیدۀ طبیعی رودخانه زایندهرود را تحتالشعاع قرار خواهد داد.

تغییرات زیست بوم و )...که سازندۀ شرایط منظر رودخانه (در
ارگانهای زنده ،ریختشناسی زمین ،کمیت و کیفیت آب)
هستند .ارتباط دوسویۀ بین این دو سیستم اجتماعی و اکولوژیک
بر اثر فشارهای وارده از شرایط اجتماعی بر اکوسیستم و جریان
امکاناتوخدمات اکوسیستم به شرایط اجتماعی برقرار میگردد
و سیستم یکپارچۀ اجتماعی-اکولوژیک شکل میگیرد .تعامل و
تأثیردوسویه نکتۀ حیاتی این سیستم است (تصویر .)7الزم به
ذکر است این ارتباط دوسویه ،سیستمهای اجتماعی -اکولوژیک
را از پیچیدگی سازمانیافته قابل توجهی برخوردار می کند و
پویایی آنها را متناسب با تغییرات غیرخطی و ناگهانی تطبیقپذیر
میسازد .چنین تغییراتی میتواند غیرقابل پیشبینی اتفاق بیفتد
و سیستم ما را با چالش اجتنابناپذیر پایداری خدمات اکوسیستم
روبرو کند ( ،)Saras institute, 2019همانگونه که بستر و حوزۀ
پیرامونی یک رود میتواند طیف وسیعی از منابع و خدمات را در
اختیار انسان قرار دهد ،ممکن است انسان نیز ساختار و عملکرد
این مجموعه را تغییر دهد (.)Parsons et al., 2016
سیستمهایاجتماعی-اکولوژیک،سیستمهایخودسازماندهندهای
هستند که براساس شبکۀ بازخوردها و تعامالت دوسویه،
سازماندهی میشوند .از میان این بازخوردها و روابط ،شناخت دو
دستۀ مغفول مانده ،نقش مهمی در احیاء سیستم دارد:
 .1ارتباطات و بازخوردهای از بین رفته (آنچه باید باشد).
 .2ارتباطات شناخته نشده ،ناشناس و نادیده گرفتهشده (آنچه
باید مورد توجه قرارگیرد).
در این نگاه عمده روابط تأثیرگذار ،بازخوردهایی در مقیاس
عمودی ( )cross scaleو عمدتاً اجتماعی هستند (Walker,
.)2013
موضوعی که در مسئلۀ رودخانه زایندهرود در قالب غفلت از
ارتباط میان عوامل انسانی (ارزشها ،حکومت و مردم) و از میان
رفتن ارتباط بین زیرساختهای اجتماعی با تصمیمات کالن
و تهدید اکوسیستم ،کلیت سیستم را بحرانی و از حالت تعادل
خارج کرده است .در این ساختار-بنا به نظر()Walker, 2013
سیستم بیش از پیش عالوه بر روابط (ساخت ارتباطات درونی)،
تحت تأثیر دو دسته از شرایط (اثر بیرونی روابط داخلی و عوامل
خارج از سیستم) قرار دارد.
ب -بازیابی رودخانۀ زایندهرود به مثابۀ سیستم اجتماعی-
اکولوژیک
فهم پدیدههای طبیعی پیرامونی به مثابۀ سیستم اجتماعی-
اکولوژیک که برخی آن را یک رویکرد هستیشناسانۀ جدید به
علم میدانند ،درکنار تعمیم آن به رودخانههای شهری ،احتماالً
نیاز به رویکردهای جدید روششناختی و غیرتقلیلگرایانه (شامل
روشهای جدید محاسباتی ،مدلسازی یا هوش مصنوعی) برای
ادراک پدیدارشناختی را مطرح میسازد (Schoon & Sander,
 )2015, 172رویکردی که در دیسیپلین معماری منظر و در

..............................................................................
نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

109

احمد صابری نهرفروزانی و سید امیر منصوری

....................................................................

تصویر .7سیستم اجتماعی -اکولوژیک در منظر رودخانه ،از راست :سیستم اکولوژیک این توانایی را دارد که شرایطی را در رودخانه فراهم سازد که امکانات و خدمات
طبیعی و یا جریانها را به جامعه تحویل دهد .در دسترسبودن این جریانها میتواند از طریق چهار زیر سیستم تعاملی بر سیستم اجتماعی تأثیر بگذارد .سیستمهای
فرعی سپس شرایط اجتماعی را ایجاد میکنند که خواستههای بشر برای امکانات و خدمات اکوسیستم را تحریک میکند و منجر به فشارهای مختلفی برای مصرف،
حفاظت یا احیای ظرفیت اکوسیستم میشود .مأخذ.Dunham et al. 2018, 2 :

ذیل ادراک منظرین و ادراک حسی به مثابۀ فعل مقدماتی یافت
معانی در فرآیند تفسیر از ناحیۀ ما (ابراهیمی اصل ،پناهی و فروتن،
 ،)68 ،1396قابل رهگیری است .در بازیابی رودخانۀ زایندهرود اولین
گام لزوم فهم رودخانه به مثابۀ یک سیستم یکپارچه و هموارسازی
راه احیاء ،نوزایی و انطباق با شرایط زیستمحیطی و اجتماعی جدید
است.
در دیدگاه جامعهشناسانه میتوان ظرفیت پذیرش این بازیابی را در
تاریخاجتماعیاصفهانشناساییکرد:
«آنچه اصفهان را در میان شهرهای ماندگار جهان قرارداده و
جاودانگی آن را تضمین کرده است ،بدون تردید ،همزیستی
همیشگی کهنه و نو در آن بوده است .رویارویی کهنه و نو به
شکلگیری پویایی الزم برای رشد ،گسترش و غنیترشدن آن
انجامیده است .موقعیت جغرافیایی مناسب اصفهان در فالت ایران،
بهویژه در دورۀ جنبشهای سیاسی و فرهنگی ،آن را در مرکز
توجه قرارداده و بهجای ویرانی به سازندگی آن منجرشده است»
(آیتالهزاده شیرازی.)307 ،1386 ،
در فرآیند بازیابی ارتباط ساختار اکولوژیک زایندهرود با ساختار
اجتماعی آن الزم است به این نکته توجه کرد که :در این ساختار
هرچه کمبود آب شایعتر شود و رقابت برای آب شدیدتر شود،
مدیریت رودخانهها-فراتر از مرز یک منطقه -چالش برانگیزتر
میشود .استفاده از یک رویکرد کلنگر و جامع ،ترازبندی بهتری
از ساختارهای اجتماعی و زیستمحیطی ،تحوالت درونی و بیرونی
سیستم و ایجاد دگرگونی را ساماندهی میکند که نهایتاً میتواند
منجر به ترمیم و مدیریت موفق اکوسیستمهای تخریبشده
رودخانه شود .مدیریت این نوع از رودخانههای مشترک مستلزم
برقراری روابط مستقیم اجتماعی افقی بین ذینفعان است (Wang
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 .)et al, 2019, 1323بخش عمدهای از تالشهای معطوف به
احیاءرودخانههای شهری به واسطۀ همین مزایای اجتماعی و
فراهمآوری تنوعزیستی ،جذابیت منظر ،امکانات فراغتی و
آموزشی ،گردشگری ،توریستی و کمک به نوسازی شهری است
(.)Everard & Moggridge, 2012, 296
براساس تعریف شرایط و زیرسیستمها در سیستم اجتماعی-
اکولوژیک (نک .تصویر )7و با درنظرگیری رودخانۀ زایندهرود به
عنوان چنین سیستمی با چالشهای مدیریتی ،مصارف منابع و
تغییرات اقلیمی مبتال به آن ،هر اندازه ساختار مدیریت و هدایت
این رودخانه در قالب سیستماتیک و کلنگر قرار گیرد ،میتوان از
آن رفتاری مطابق یک سیستم تطبیقپذیر و پویا انتظار داشت .در
این چارچوب تغییراتی به عنوان نتیجۀ انطباق و تأثیرات متقابل
مؤلفههای گوناگون این سیستم در قالب رفتاری جدید از کلیت
سیستم اجتماعی-اکولوژیک زایندهرود ظاهر میشود و کلیت
سیستم در انطباق با شرایط جدید ،به شکل مداوم تغییر مییابد
چرا که این مجموعه یک سیستم تطبیقی پیچیده است (نک.
تصویر.)8
نکتۀ مهم این است که نه تنها باید منافع اجتماعی این اکوسیستم
درزیرساختهای موجود شهری احیاء شوند ،بلکه به طور متمرکز
در برنامهریزی توسعۀ آینده مورد توجه قرارگیرد (.)ibid.,309

قیاس پژوهش با پژوهشهای پیشین

در مقایسۀ تطبیقی روند و نگاه این پژوهش با آخرین پژوهشهای
مرتبط ،میتوان دو دستۀ تفاوت مبنایی و تحلیلی در نگاه به مسئلۀ
رودخانۀ زایندهرود را ذکر کرد:
تفاوت در نگاه به روند حل مسئله در برگزیدن دیدگاه کلنگر
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تصویر .8زایندهرود؛ سیستم اجتماعی-اکولوژیک تحت چالش در شرایط عدم تعادل سیستمی و نقضان روابط درونی .مأخذ :نگارندگان.

نتیجهگیریوپیشنهاد

در انطباق دقیق میان ساختار یک رودخانۀ شهری به مثابۀ سیستم
اجتماعی-اکولوژیک (نک .تصویر )7با رودخانۀ زایندهرود (نک.
تصویر )8میتوان زیرسیستم اکولوژیک رودخانۀ زایندهرود را به سبب
درگیری با فرآیندهای زیستمحیطی و فیزیکی خشکسالی و تغییر
اقلیم ،سیستمی تحت فشار داخلی دانست که به رغم درگیری با
چالشهای فراوان همچنان در برقراری جریان اولیه به سوی سیستم
اجتماعی تواناست .اما در زیرسیستم اجتماعی به سبب غفلت از
روابط موجود میان ارزشها ،حکومت و مردم و از دسترفتن ارتباط
زیرساختهای اجتماعی با مدیریت کالن رودخانه ،این چالشها
شدت یافته و فشار مضاعفی به سیستم اکولوژیک و حتی شرایط
رودخانه ( )Riverscapeبازگردانده میشود .در نتیجه در روندی
دوسویه کلیت سیستم با بحران مواجه شدهاست و حتی ادامۀ
حیات آن به مخاطره افتادهاست.
با مطالعۀ روند تاریخی-طبیعی شکلگیری رودخانۀ زایندهرود و
فرآیند تبدیل آن به پدیدهای عینی-ذهنی(منظرین) میتوان گفت:
آنچه به پایداری رودخانۀ زایندهرود (علیرغم تنشهای طبیعی) در
زمان پیش از بحران کنونی منجرشده بود ،تعادل فشارهای وارد برآن
با جریانهای ساطع از آن به محیط پیرامونی به خصوص در بخش
مصارف حوضۀ آبریز بودهاست .همچنین با شکلگیری تعلق جمعی
و تصویر ذهنی تاریخی این رودخانه در نظر شهروندان ،مهمترین
عامل حفاظت آن در غالب فرآیندهای اجتماعی شکل گرفت ه است.
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به جای جامعنگری مهمترین وجه تمایز این پژوهش با سایر
پژوهشهای راهحل محور در این زمینه بودهاست :درنظرگرفتن
پدیدۀ رودخانۀ زایندهرود به مثابۀ یک سیستم یکپارچه و شناخت و
تحلیل مؤلفههای سازندۀ آن با فهم نقش و تأثیر آنها در نگاه کلنگر
در این پژوهش در برابر شناخت پدیده با استفاده از جمع جبری
عوامل بحرانزا و ذکر راهحلهای متناظر در مرحلۀ حل مسئله در
نگاه جامعنگر قرار میگیرد که در پژوهشهایی مانند« :گزارش
سند مدیریت یکپارچه منابع آب زایندهرود« ، iwrm» -برنامۀ ستاد
احیای حوضۀ آبریز زایندهرود (گاوخونی)» و سایر پژوهشهایی که
بر مبنای شناخت عوامل موثر در این بحران و بدون در نظرگیری
مؤلفههای بنیادی ،روابط درونی و متقابل بازیگران پدیدۀ رودخانه
زایندهرود به ارائۀ راهکارهایی متناسب با بحرانها میپردازند ،مورد
استفادهقرارگرفتهاست.
با برگزیدن تفکر سیستمی در تحلیل رودخاۀ زایندهرود ،جایگاه
هر عامل درونی و هر شرایط بیرونی در ارتباط با ساختار سیستم
مشخص میشود (تصویر )9و تأثیر همۀ عوامل اکولوژیک و اجتماعی
همواره در روندی به هم پیوسته و «در درون سیستم» مورد بررسی
قرار میگیرند .این شیوه در برابر بخشقابل توجهی از پژوهشها
با رویکرد آسیبشناسانه اجتماعی ،قرار دارد؛ در نگاه این دست
پژوهشها بیشت ِرتعارضات اجتماعی به عنوان نتایج به همریختگی
اکولوژیک و سوءمدیریتها تحلیل میشود و به تأثیرات پیوسته،
رفت و برگشتی و سیستمی مؤلفههای اجتماعی و اکولوژیک تحت
تأثیر بازی ذینفعان و ذینفوذان ،زیرساختهای اجتماعی و شرایط
رودخانه توجه نمیشود .حتی در پژوهش«بحران تأمین آب در
حوضۀ آبریز زایندهرود؛ مسائل سیاسی و اجتماعی و راهکارهایی
برای مدیریت آن (مطالعۀ موردی :اعتراضات سالهای  1389تا
 » )1392از محمدمهدی اسماعیلی به رغم ارائۀ راهکارهای دربرداندۀ

هردو وجه اکولوژیک و اجتماعی در مرحلۀ تحلیل از مسیر معمول
پژوهشهای اجتماعی بهره برده شدهاست و وجه اکولوژیک را به
عنوان نیروهای اصلی خارج از ساختار رودخانۀ شهری مورد تحلیل
قرارداده است.
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تصویر .9زایندهرود به مثابۀ سیستم اجتماعی-اکولوژیک پایدار و متعادل؛سیستم مطلوب به مثابه :پدیدۀ منظرین (عینی-ذهنی) ،خودسازماندهنده ،پیچیده و
تطبیقپذیر در برابر چالش بحران خشکی ،تغییر نقش در شهر و مصارف حوزههای مختلف .مأخذ :نگارندگان.

در جمعبندی خوانش سیستمی از رودخانۀ زایندهرود میتوان
چالش بحران و خشکی زایندهرود را در فشارهای وارد براین
سیستم در قالب خشکسالی ،مدیریت بخشینگر ،سد زایندهرود
و مصارف حوضۀ آبریز دید که از امکانات و خدمات این سیستم
(در غالب شرایط زیستمحیطی ،اکولوژیک ،کمیت و کیفیت آب)
پیشی گرفته است .در این شرایط میبایست تعادل درونی سیستم
برمبنای تقویت خودسازماندهی ذاتی آن و با هدف تبدیل
رودخانه به سیستم تطبیقپذیر و پویا ،به این سیستم بازگردد.
در این راستا میتوان راهحل احیاء زایندهرود در شهر اصفهان و
تأثیر آن در ادراک مردم از شهر«-منظر شهری» -را در انطابق با
ساختار این سیستم (نک .تصویر )9در برنامهای دید که بر طبق
آن میبایست:
 برای بازیابی روابط و تعامالت درونی سیستم ضمن توجه بهزیرسیستم اجتماعی در وهلۀ اول میبایست به تقویت روابط نادیده
گرفته شده در رابطه میان ارزشها ،مردم و نقش تصمیمات کالن
و سیستمی حکومت (اعم از دولت مرکزی یا محلی) پرداخت.
 به موازات تقویت روابط مغفول سیستم ،میبایست به بازیابیروابط از میان رفته اعم از روابط میان زیرساختهای اجتماعی
(اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست ،اجتماع) با مدیریت کالن رودخانه در
زیرسیستم اجتماعی و حفاظت از شرایط رودخانه (ریختشناسی
زمین ،ارگانهای زنده ،کمیت و کیفیت آب) در زیرسیستم
اکولوژیک پرداخت.

..............................................................................
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 به منظور برقراری تعادل در سیستم رودخانۀ زایندهرودمیبایست فشارها و جریانهای این سیستم تحت تأثیر ذینفعان
و ذینفوذان در میان حوزۀ آبخیز تا حوزۀ آبگیر به تعادل نسبی
برسد .امری که بیش از همه باید در سطح سیاستگذاری کالن
و راهبردی مورد توجه قرارگیرد و درطی آن به بازتعریف فشارها و
جریانهای وارد بر این سیستم پرداخت:
 در همین راستا با مطالعۀ برنامه ستاد احیای حوضۀ آبریززایندهرود به عنوان برنامهای مشارکتی با رویکرد اصالح نظام
حکمرانی و و گزارش سند مدیریت یکپارچه منابع آب زایندهرود
 ،IWRMبه عنوان راهبرد مدیریت منابع آب در حوزههای مختلف،
میتوان چارچوب کلی برنامه راهبردی احیاءرودخانه زایندهرود و
حوزههای آبریز را برمبنای تحلیل بحران ،تعاریف و روابط متقابل
افقی و عمودی متغیرها به طور اجمالی بدین شرح بیان کرد:
 تصمیمات و اقدامات باالدستی در جهت تعدیل فشارهای واردبر سیستم؛
 بازگشت بهنظام مدیریت یکپارچه آب زایندهرود ،با درنظرگیریارتباطات ،منافع و ضرورتهای حوضههای آبریز؛
 اصالح الگوی کشاورزی و مدیریت منابع آب در حوضۀ آبریز؛بازنگری در طرح سد زایندهرود؛
 تالش برای کاهش وابستگی اقتصاد استان به صنایع آببر،خودبسندگی و بازیافت آب موردنیاز صنایع و برنامهریزی درازمدت
در انتقال صنایع سنگین به مناطق ساحلی کشور؛

نشریۀ علمی باغ نظر / 114-101 ،)102(18 ،آذر 1400

 تصمیمات و اقدامات مستقیم (حوضۀ آبریز شهر اصفهان) درجهت تعدیل جریانهای درون سیستم:
 بازطراحی بستررودخانه زایندهرود با هدف جریان دائمی وحداقلی آب در بستر رودخانه و ایجاد دریاچههای پاالیشپذیر در
حوزۀ پیرامونی پلهای تاریخی با استفاده از سیستمهای سبک
بازچرخانی؛
 بازطراحی حاشیۀ رودخانه زایندهرود و بازگشت به منظرهپردازیگمشده و طبیعی زایندهرود؛
 بازیابی نقش رودخانۀ زایندهرود در ادراک مردم از مفهوم اصفهاناز طریق بازطراحی رویدادمحور و بازکردن دید و منظرکرانرود
( )Riverscapeزایندهرود.
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