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Abstract 
The conflicts among the stakeholders of the Zayandehrud Basin have raised and are escalating simultaneously with the 

growing trend of water demand and crisis in this basin. In the meantime, these conflicts can increase and provoke tensions 

and hostilities among stakeholders. It is necessary to understand what factors are interrelated to these conflicts and to use 

strategies to manage these encounters. The purpose of this study was to investigate the interaction of stakeholders’ 

demand, power, participation and conflicts over water use and management in the basin. The study used a qualitative 

methodology based on the Grounded Theory and the conflict pattern mapping of stakeholders in which data were collected 

through semi-structured interviews with managers and experts related to the water resources use and management in the 

area. The study indicated that stakeholders’ interests in the basin were different, causing formation and escalation of 

conflicts and mistrust among interested parties either within or between the sub-basins. Moreover, these conflicts were 

interrelated to the existing demand and involvement of stakeholders, particularly the participation of local communities 

and external actors and especially planners and policy makers in water resources management and conflict management 

projects. These factors can have serious impacts on future programs. On the other hand, the power and influence of some 

stakeholders in policy making and legislative centers or key decision-making organizations have affected the intensity of 

conflict and decreased participation of stakeholders in water crisis management. 
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Introduction 

Conflict is an inseparable part of human life. By a quick view on historical events, we can identify the existence 

of conflicts over resources as one of the most prominent aspects of human life. It should be noted that conflicts 

over water resources are rarely single-caused, but a wide range of direct and indirect factors affect (Gleick, 

2014). The intensity of conflicts in the basin water resources management is not only affected by direct factors, 

but indirect factors such as stakeholders’ involvement, particularly the participation of local people with 

external actors in water resources management, the power and influence of some stakeholders in legislative 

organizations and their relationship with each other. Basically, conflict occurs between people with common 

but competing interests. It is necessary to analyze the stakeholders before identifying their conflicts. 

Stakeholder analysis is a method for understanding conflicts that requires identifying key actors and evaluating 

their interests (Vining, 2019). The intensification of the water crisis caused by unsustainable and imbalanced 

supply and demand of water resources in recent years has coincided with many conflicts occured over access 

to water resources in watersheds in which stakeholders have common water resources. This issue is one of 

main challenges in natural resources management at a basin level which can lead to conflicts at transnational 

(international or regional), national, sub-national, and local levels (Roudgarmi et al., 2011). 

 

Materials and methods 

- Case study area 

This research was conducted in the ZayandehRud Basin with an area of 41,503 km2 located in the Central 

Plateau Basin of Iran which has a severe water crisis. The ZayandehRud River, the main river of the basin, 

mostly originates from the Zardkoh Bakhtiari Mountain in the Kohrang Township of the Chaharmahal and 

Bakhtiari Province, located in the Zagros Mountain Range. The river passes through Kohrang, Saman and Ben 

areas (in Chaharmahal and Bakhtiari Province) and Chadegan, Najafabad, Lenjan, Mobarakeh, Khomenishahr, 

Flavarjan and Isfahan areas (in Isfahan Province) and reaches the Gavkhoni Wetland (Statistical Yearbook, 

2018). Most of the basin's water resources are supplied within the boundaries of the Chaharmahal and Bakhtiari 

Province which supplies the surface and ground water for human water-use sectors (agriculture, industry and 

municipal) of the upstream and downstream areas of the basin in both Chaharmahal and Bakhtiari and Isfahan 

Provinces and supplies inter-basin water to other basins. 

 

-Methodology 

This applied research uses a qualitative perspective based the Grounded Theory methodology utilizing 

qualitative data collection techniques and drawing conflict patterns among stakeholders. The data were 

collected through semi-structured interviews with 25 participants who were active in the water resources 

management and use in different areas of the ZayandehRud Basin and were selected purposefully by the 

snowball sampling method from the experts and managers of centers and organizations which were responsible 

or involved in the supply, distribution or use of water resources in the ZayandehRud Basin. The data were 

analyzed using the MaxQuda software to be coded and categorized. Furthermore, the systematic method of 

Grounded Theory was used for conceptualization through open, axial and selective coding and developing a 

substantive theory. Conflict network analysis was also used to draw the conflict pattern (Fig1). 
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Fig (1): Grounded Theory Approach 

 

 

 

Result and discussion 

The systematic data coding of the grounded theory identified five core categories as follows: 

1) Classifying the stakeholders of water resources management into five groups: governmental organizations, 

non-governmental organizations, farmers, local community-based organizations and industry. 

2) The conflict between stakeholders in the basin were divided into three categories: conflict between the 

stakeholders of sub-basins, the intra-basin conflict in the downstream ZayandehRud sub-basin, and the 

intra-basin conflict in the upstream ZayandehRud sub-basin. 

3) The power and influence of stakeholders were defined at three levels of national, provincial and local levels. 

4) The stakeholders’ demands in the supply and distribution of water resources referred to issues such as 

equitable supply and distribution of water, consideration of the rights of the stakeholders, attention to 

regional development and social justice, and policy making and monitoring of water extraction and use. 

5) The stakeholders’ participation of the basin with governmental and non-governmental organizations related 

to water resources management 

 

Conclusion 

Zayandehrud has faced a water crisis in recent years and the application of policies and governance related to 

water resources management has not solved the water crisis of the basin. The basin’s stakeholders, particularly 

local users, have faced the shortage of water supply and distribution which result to the intensification of 

conflicts among them, while the water crisis increase over time in the basin. The conflict increases of 

stakeholders for water resources use and management has been the result of human and environmental factors, 

particularly climate change. Human factors are also viewed from social, psychological, economic and political 

aspects which are interrelated to environmental factors. Water demands, actions, participation and influence 

of stakeholders are among some of the most important social factors that affect the conflict among 

stakeholders. 
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Fig (2): Factors affect to the intensification of conflicts in the ZayandehRud basin 
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  چکیده
 ضادت میان این در است. تشدید حال در و آمده بوجود حوضه این در بسیاری مناقشات رود،زاینده حوضه آب بحران رشد روبه روند با همزمان

 رتبطم تضادها این به عواملی چه شود مشخص است الزم .دهد افزایش را هاآن بین درگیری و تنش تواندمی حوضه مختلف نفعانذی بین
 تضاد و مشارکت قدرت، مطالبات، عوامل کنشهم بر بررسی پژوهش این هدف شود. بکارگرفته تضادها این مدیریت برای راهبردهایی و بوده
 نفعانذی بین تضاد الگوی ترسیم و بنیاد داده نظریه بر مبتنی کیفی شناسیروش یک از مطالعه این در بود. حوضه این در مختلف نفعانذی بین

 آبریز وضهح آب منابع از برداریبهره و مدیریت با مرتبط کارشناسان و مدیران با ساختاریافتهنیمه هایمصاحبه طریق از هاداده و شد استفاده
 درون دیگریک به هاآن اعتمادی بی و تضاد گیریشکل موجب که بوده متفاوت آبریز هحوض نفعانذی منافع که داد نشان مطالعه آمد. بدست

 جوامع مشارکت بویژه نفعان،ذی موجود مشارکت و تقاضا با متقابلی ارتباط تضادها این همچنین است.هشد هازیرحوضه بین و هازیرحوضه
 هایبرنامه دتوانمی که داشت تضاد مدیریت و آب منابع مدیریت هایطرح در گذاران(سیاست و ریزانبرنامه )بویژه بیرونی کنشگران و محلی

 هایسازمان یا گذاریقانون و گذاریسیاست مراکز در نفعانذی از برخی نفوذ و قدرت دیگر، سوی از دهد. قرار جدی تاثیر تحت را آتی
 است. بوده تاثیرگذار آب بحران مدیریت در افراد مشارکت و تضاد شدت بر کلیدی گیرندهتصمیم
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 سرآغاز
 ای جاری آب گردش سیستم از ناپذیرییجدا بخش شیرین آب

 از آب .(Gat, 2010; Graham et al., 2010) است آب چرخه
 ستگیب آن یریپذیدتجد فرایند که است یدشوندهتجد منابع جمله

 رد یدشوندهتجد آب توزیع مقدار و داشته طبیعت در آب چرخه به
 46 ،جهان سطح در یطورکلبه .نیست یکسان مختلف مناطق
 طریق از تبخیر درصد 64) شوندیم تبخیر هایبارندگ از درصد
 کشاورزی اراضی طریق از درصد 6 ؛هاتاالب و چمنزارها ها،جنگل
 هزار 63 )معادل ماندهیباق آب درصد 34 دیگر، سوی از دیم(.

 هارودخانه در سطحی هایآب روان صورتبه مکعب( متر میلیارد
 عمناب جزء منابع این .ابدییم جریان زیرزمینی یهاآب به ورود و

 آب این از بخشی شوند.می محسوب( 1)(شونده تجدید) شیرین آب
 هب که شوندمی تخلیه زیرزمینی هایسفره و هارودخانه طریق از

 ستزی محیط به آب این بیشتر شود.می گفته (2)(بآ برداشت) آن
 شد. خواهد برداشت مجدد دیگر زمانی دوره یک در و شودمی باز

 (Besbesاست متفاوت مختلف کشورهای در شتبردا میزان این

(et al., 2019; FAO, 2020. نشان دنیا در آب برداشت وزیعت 
 ابع)من شیرین آب منابع از شده برداشت آب از درصد 64 که دهدمی
 ای فسیلی زیرزمینی و تجدیدپذیر زیرزمینی سطحی، هایآب

 مانند) (3)غیرمتعارف آب منابع از آن دیگر درصد 6 و غیرتجدیدپذیر(
 هشد تصفیه هایآب دریاها، از شده تصفیه و زدایینمک هایآب
 (کشاورزی زهکشی از حاصل هایآب و شهری هایفاضالب از

 مصرف بخش سه در شده برداشت هایآب همچنین آید.می بدست
 طتوس مصرف اراضی، آبیاری جمله از کشاورزی در الف( شوند:می
 منزل بهداشت شرب، برای شهری بخش در ب( ؛پروریآبزی و دام

  و ؛شهری امور دیگر و شهری سبز فضای شهری، محیط و
 کل از ،(2019) فائو گزارش اساس بر .(FAO, 2019) صنعت (ج

 در آن درصد 46 حدود جهان، سطح در شدهبرداشت شیرین آب
 شده مصرف سال،( در مترمکعب میلیارد 2022) کشاورزی بخش

 دنیا کشاورزی اراضی هکتار میلیون 322 آب، مقدار این با که
 مصارف در مترمکعب( میلیارد 1222) آب مابقی .شودیم آبیاری
 شودمی مصرف آبی یهاروگاهین و صنایع شهرها، امور و خانگی

 صنعت بخش در درصد 16 و شهری بخش در درصد 12 معادل که
 صنعت بخش در آب تقاضای افزایش با همزمان .شودمی مصرف

 جمعیت به نسبت نیز شهری جمعیت ،توسعهدرحال مناطق در
 در دیدج آب منابع به نیاز که بوده افزایش به رو دنیا در روستایی

 .(Besbes et al., 2019) کرد خواهد ترملموس را آینده

 و ربش صنعت، بخش در تقاضا افزایش با شد بیان که گونههمان
 یجادا سبب ،اخیر سالیان طی اقلیم تغییرات همچنین خانگی،

 نندگانکمصرف بین را ییهاتنش و تضادها آن دنبال به و هاینگران
  است.آورده وجود به آب منابع به مرتبط مختلف یهابخش و

 جمالیا نگاهی با که است انسان زندگی ریناپذییجدا بخش تضاد
 زا یکی تضاد که دریافت توانیم گذشته تاریخی قایعوبه

 یادآور ایدب .است بوده منابع سر بر انسان زندگی وجه نیتربرجسته
 و ندهست علتی تک ندرتبه آب منابع از ناشی تضادهای که شد

 بروز هب منجر غیرمستقیم و مستقیم عوامل از وسیعی طیف معموالً
 عوامل بر عالوه کلی طور به  .(Gleick, 2014) تاس شده تضاد

 عوامل حوضه، آب منابع مدیریت در تضاد شدت بر مستقیم
 حلیم مردم بویژه نفعانذی مشارکت همچون دیگری غیرمستقیم

 در نفعانذی از برخی نفوذ و قدرت بیرونی، کنشگران با
 ضادت شدت بر یکدیگر با هاآن ارتباط و گذاریقانون هایسازمان
 هب عوامل این مواقع از برخی در حتی و دارد بسزایی تاثیر حوضه
 لدلی به ولی ،آوردمی بوجود را هاییچالش غیرمستقیم، صورت
 ینب در حوضه تضاد شدت بر مستقیم عوامل به نسبت اینکه
 رخیب تاثیر عدم سبب امر همین ،است توجه مورد کمتر نفعانذی

 ییک قدرت د.وشمی حوضه تضاد مدیریت در اجرایی راهبردهای از
 آبریز هحوض که است یمناطق سیاسی روابط در اصلی فاکتورهای از

 ستفادها در برداریبهره نوع و میزان کنندهعیینت و داشته مشترک
 رد موثر عوامل جمله از قدرت ،دیگر بیانی به است. آب منابع از

 منابع زیعتو و تامین مدیریت در اثرگذار فاکتور یک و آبی مناسبات
 یکی .(Warner, 2004) است مشترک آبریز هایحوضه در آب
 از بسیاری آمیزموفقیت اجرای در دیگر تاثیرگذار هایفاکتور از

 کتمشار ،آب منابع مدیریت جهت در اجتماعی سیاسی، تصمیمات
 در اصلی هایمولفه از یکی مشارکت است. نفعانذی تمامی

 ایهسیاست تحقق برای وسیله ترینمهم و آب منابع مدیریت
 مشارکت .است مشترک آبریز هایحوضه در مربوطه راهبردی

 و جراا گیری،تصمیم در افراد داوطلبانه شرکت طریق از نفعانذی
 اهداف این که گیردمی صورت عملکردها بر نظارت و برداریبهره

 بدیامی تحقق مردمی هایتشکل و هانیتعاو تشکیل طریق از
(Bagheri et al., 2013). به مشارکت ،اخیر هایسال طی 

 دهبو آب منابع مدیریت در اصل ترینمهم و ضرورت یـک عنـوان
 سازیظرفیـت و بـردارانبهـره توانمندسازی چون اهدافی دارای و
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 ـاربتج از اسـتفاده کارایی، بهبود طرح، ثمربخشی افزایش ها،آن
 لممس آنچه بنابراین  است. کارشناسـان دانـش و محلـی جامعـه
 آب منابع با هاییحوضه در نفعانذی و بردارانبهره مشارکت است،

 از یبرخ نتایج بود. خواهد مدیریت در نشدنی جدا جزئی ،مشترک
 دخالت عدم که است آن از حاکی آبریز هایهحوض در هاپژوهش

 شد موجب آب منابع مدیریت یراهبردها از برخی اجرای در مردم
 عتوزی و تامین راهبردهای و هاطرح اجرای به نسبت نفعانذی که
 ینا که نکنند عمل هاطرح آن با همسو و نداشته خاطری قتعل آب
 ( ,Ahmadi است بوده راهبردها از برخی شکست زمینه امر

 رکد ناسازگاری از ناشی پویا، و متوالی فرایندی تضاد .2018)
 است درگیر هایطرف میان مخالف هایدیدگاه یا هادیدگاه

(Cronin & Bezrukova, 2019). ًبا افراد بین تضاد اصوال 
 زمال تضاد بررسی برای ابتدا در .گیردمی صورت مشترک منافع
 لیوتحلهیتجز گیرد. صورت نفعانذی درباره تحلیلی است
 شناسایی نیازمند که بوده تضاد درک برای روشی نفعانذی

 .(Vining, 2019) است هاآن منافع ارزیابی و کلیدی کنشگران

 ایتقاض و عرضه از ناشی آب بحران تشدید با ،اخیر یهاسال طی
 آب بعمنا به دسترسی سر بر زیادی تضادهای آب، منابع نامناسب

 که است مدهآ بوجود مشترک آب نابعم با آبخیز یهاحوضه در
 مارش به طبیعی منابع حوضه در مسائل ترینپرچالش از یکی
 المللی)بین فراملی سطح در تضادهایی به منجر تواندمی که رودمی
 شود محلی و شهرستانی، استانی/ ملی، ای(،منطقه یا

(Roudgarmi et al., 2011). مهم نکته این ای،منطقه سطح در 
 هب نیاز مشترک مرزی یهاآب دلیل به کشورها از برخی که است

 نابعم از توزیع و یبرداربهره جهت مدیریتی و سیاسی یندهایفرا
 اهمیت حائز مورد این در کشورها بین توافق و دارند مشترک آب

 آب، منابع از برداریبهره در توافق عدم صورت در لذا .است
 در .(Ehsani, 2017) آیدمی بوجود منطقه سطح در هاییتنش
 هب مربوط یراهبردها و هاسیاست دارای کشور هر ،نیز ملی سطح

 و کشاورزی صنعت، مختلف هایبخش در آب منابع حکمرانی
 رو پیش هایموقعیت اساس بر سیاستمداران که است شهری

 غفلت گیرند.می مختلف یبرداربهره جهت را الزم تصمیمات
 متضاد منافع مورد در ملی سطح در آبی منابع با مرتبط یهااستیس

 بین هاتنش تشدید یا ایجاد به منجر منطقه، یک در نفعانیذ بین
 ای دهستان شهرستان، استان،) محلی سطح در شود.می نفعانذی

 اختالف از ناشی تضادها روستا(، یک جمله از محلی اجتماعات
 و است محلی جوامع اجتماعی روابط و منابع از برداریبهره منافع،

 تمدیری شود.می محلی جوامع بین اختالفات سبب هاتضاد این
 ارکتمش و هایگذاراستیس نیازمند محلی یهاگروه بین مناقشات

 حوضه زمینه، این رد .(Abrahamian, 2013) است محلی افراد
 ارشم به آب از برداریبهره در چالشپر هایمحیط ازجمله رودزاینده

 در سطحی یهاآب منابع نیترمهم از رودندهیزا رودخانه .آیدمی
 اب آب نیتأم در اخیر سال چند طی که است ایران مرکزی فالت
 شدن خشک زیرزمینی، یهاآب کاهش باعث و شده مواجه بحران
 روزب این که است شده وخاکآب کیفیت کاهش و ی،گاوخون تاالب

 ( ,Emami است داشته همراه به را منطقه در تضادها تشدید یا

 آبریز حوضه آب منابع مدیریت در موجود هایتنش .2015)
 یمحل و ملی حسط در نفعانذی بین یتضادها ازجمله رود،زاینده
 یریکارگ به و تضادها این از سال چندین گذشت رغمعلی که است
 افزایش روز به روز حوضه این هایتنش راهبردها، از برخی
 و استشده طراحی راستا همین در نیز اضرح مطالعه است.یافته
 و قدرت مدیریت، هایشاخص ارزیابی از: است عبارت آن هدف

 یرتاث تحلیل و رودزاینده حوضه آب منابع مدیریت در مشارکت
 اهداف ترینمهم حوضه. این در نفعانذی تنش شدت بر هاآن

 بین تضادها انواع تحلیل. 1 از: عبارتند نیز پژوهش این اختصاصی
 بررسی. 2 رود،زاینده آبریز حوضه آب منابع مختلف نفعانذی

 هایطرح در هاآن مشارکت میزان و حوضه کل در مردم مطالبات
 در نفعانذی شناسایی. 3 حوضه، در تضاد مدیریت با مرتبط

 و هاگذاریسیاست در هاآن قدرت و نفوذ میزان و حوضه مدیریت
در  ادافر مشارکت نوع و مطالبات بین تفاوت بررسی. 6 تصمیمات،

 مطالبات، تاثیر تحلیل. 6 ،دستپایین و باالدست هایحوضهزیر
  ضه.حو نفعانذی بین تضاد شدت بر نفعانذی نفوذ و مشارکت

 

  پژوهش پیشینه
 هایبخش در آب تقاضای و عرضه در وجودم هایچالش مدیریت
 مستلزم صنعت، و شهری کشاورزی، برداریبهره مختلف

 توانب بدینوسیله تا است آب منابع پایدار مدیریت بکارگیری
 آب، از بهتر یمندبهره کارآمد، شیوه به آب منابع عادالنه تخصیص

 اجتماعی، هاینگرانی و آورد بوجود را ستیزطیمح حفظ و
 این .(Kapur, 2019) ادد کاهش را زیستیمحیط و اقتصادی

 روبرو نفعانذی منافع هایتعارض و مناقشات با همواره دیریتم
 و راهبری تضادها یا تعارضات این که صورتی در و است بوده

 وزافزونر تشدید شاهد سیاستگذاران و ریزانبرنامه نشوند، مدیریت
 ای بروز .کرد خواهند مختل را آب منابع مدیریت و بود خواهند آنها
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 و عیطبی منابع مدیریت و برداری بهره در نفعانذی تضاد تشدید
 حیطم و سیاسی ،اقتصادی اجتماعی، عوامل تابع آب منابع جمله از

 ( ,Safaee & Malek Mohammadi. است متعددی زیستی

(2014 ; Ghasemi et al., 2017 اقدامات ،مطالبات ،بین این در، 
 عوامل مهمترین از برخی جمله از نفعانذی نفوذ و مشارکت
 باشندمی تاثیرگذار نفعانذی بین تضاد بر که هستند اجتماعی

(Böhmelt et al., 2014; Lonergan, 2018; Tayia, 

 اجتماعی عوامل جمله از نفعانذی و بردارانبهره مشارکت .(2019
 Böhmelt) است آبخیز هایحوضه در تضاد تشدید در تاثیرگذار

et al., 2014). در اصلی عامل بردارانبهره و نفعانذی مشارکت 
 یازن سبب همین به است، آب منابع حکمرانی و مدیریت موفقیت

 منابع اننفعذی تریناصلی عنوان به هاانسان بین یرابطه که بوده
 هاریزیبرنامه رأس در صحیح مدیریت جهت هاآن مشارکت و آب

 Lienert et) ) دگیر قرار آب منابع مدیریت در هاسیاستگذاری و

al., 2013).  مدیریت در مردم مشارکت نقش زمینه در مطالعات 
 عجوام و نفعانذی مشارکت که دهدمی نشان آب منابع یکپارچه

 مدیریت به مربوط امورات از هاییبخش در بردارانبهره و محلی
 و خاطر تعلق حس و شده مدیریت آن بهبود موجب آب منابع

 را بآ مدیریت راهبردهای اجرای به نسبت افراد پذیری مسئولیت
 تمشارک گرو در مدیریت ترینموفق نتیجه در کند.می یتتقو
 است. گذارانقانون و مدیران با مختلف بردارانبهره و نفعانذی

 مالی بار کاهش و هزینه تقسیم سبب مشارکت این همچنین
 & Gleick ) شد خواهد آب منابع مدیریت طرح اجراکنندگان

Iceland, 2018; Sivakumar, 2011). مصارف به توجه عدم 
 منابع از غیرمجاز های برداشت ،کشاورزی و شرب بخش در آب
 منطقه، کشت الگوی به توجه عدم زیرزمینی، و سطحی هایآب
 بآ منابع مدیریت در نفعانذی مشارکت عدم ملموس هاینشانه از

 بیشتر هرچه را آب منابع مدیریت در مشارکت اهمیت که است
 مشارکت و همکاری .(Valizadeh et al., 2014) کندمی آشکار
 شتربی فرصت ایجاد سبب آب، منابع جامع مدیریت و بردارانبهره

 و هاآن اساسی نیازهای ینتأم جهت در آب منابع بردارانبهره به
  .(Petersen et al., 2017) شد خواهد هاچالش کاهش

 هک است دیگری مهم اجتماعی ویژگی ،جوامع و افراد گریمطالبه
 ستا اضاتق از نوعی گریمطالبه .است گذار تاثیر منابع مدیریت بر
 همراه آب یتقاضا و عرضه بین تعادل عدم با که صورتی در و

 ودوج به را زیست محیط در تعارضات ترینمحتمل زا یکی شود،
 جمعیت، فشار همچون هاییمحرک از برخی سبب به که آوردمی

 یابدمی افزایش اقتصادی توسعه و کشاورزی وریبهره

(Böhmelt et al., 2014). تقاضای و رسیدست بر موثری عوامل 
 این که است موثر آن از ناشی درگیری و مصرف برداشت، آب،

 & Matsuura) هستند مرتبط یکدیگر به پیچیده طور به عوامل

Willmott, 2009). آب منابع گریمطالبه در استدالل چندین 
 توانمی را آب بحران از ناشی درگیری و مناقشات که دارد وجود

 کمحر موتور و اصلی موارد از یکی تقاضا افزایش کرد: مدیریت
 از یبرخ در مناقشات محرکه نیرو و کشورهاست بین آب درگیری
 ترقاب به منجر که است آب عرضه افزایش برای تالش ،کشورها

 منابع با مرتبط هدف هایگروه و جامعه مختلف هایبخش بین
 قاضات تنظیم با ضرورت براساس را عرضه افزایش که شودمی آب

 و قدرت دیدگاه از شده بیان موارد وجود با .شد خواهد جبران
 ،آب بحران از ناشی رگیرید احتمالی علت ترینمهم سیاست،
 از ناشی که است کشور هر داخل در درگیری هایمکانیسم

 است ضروری بسیار امر که است تقاضا مدیریت هایشیوه

(Ohlsson, 2009). فشار توانمی تقاضا مدیریت با طرفی از 
 غلبه برای تالش دارد اهمیت آنچه .داد کاهش را تنش و درگیری

 نظیمت متمایز مکانیسم دو طریق از آب منابع از ناشی کمبودهای بر
 نفعانیذ بین رقابت هم باز حال این با .است تقاضا تنظیم و عرضه

 ,Ohlsson) است بوده همراه مناقشات و درگیری با همیشه

2009).  
 صادی،اقت ابعاد با غیرمستقیم و مستقیم طور به منابع مدیریت

 درتق است. ارتباط در سیاسی و امنیتی ،زیستیمحیط اجتماعی،
 گریدی مهم اجتماعی ویژگی جمله از و است سیاست ابعاد از یکی
 & Mianabadi) است تاثیرگذار منابع مدیریت بر که است

Amini, 2019). رد ناپذیر اییجد بخش نفعانذی ذنفو و قدرت 
 در گذارتاثیر هایظرفیت از یکی عنوان به و آب منابع مدیریت
 و هسته قدرت، .(Eliasson, 2015) است اجتماعی مناسبات

 ابستهو سیاسی زندگی در مناقشات تمام و است سیاست قلث مرکز
 لیمسا .(Castells, 2013; Spykman, 2017) است آن به

 منابع (اریهمک و تضاد) هیدروپلیتیکی مناسبات بررسی در کلیدی
 ,Zeitoun & Warner) است نفعانذی قدرت موضوع آب

 بآ منابع مدیریت هووج ترینمهم از یکی نفعانذی قدرت .(2006
 و هاهگرو عنوان به نفعانذی اهمیت و نقش به بستگی که است

 مشروعیت، دانش، همچنین .دارد غیررسمی و رسمی سازمان
 ،طرفی از .است متفاوت آنها بین در قدرت میزان و ثروت شهرت،
 شناسایی ،هاآن اهداف نوع به بستگی نفعانذی قدرت رویکرد
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 ناساییش ،نفعانذی بین تعامل الگوهای شناخت کلیدی، نفعانذی
 .(Tavakoli, 2019) است متفاوت یکدیگر با نفعانذی قدرت نوع
 از فادهاست در زیادی بسیار تاثیر سیاست و قدرت ،اجتماعی نفوذ
 همچون ،اجتماعی عوامل بین .(Sinaee, 2012) دندار منابع

 ایپیچیده ارتباط نفعانذی نفوذ و مطالبات مدیریت، ارکت،مش
 مدیریت بر مستقیمیرغ و مستقیم صورت به تواندمی که دارد وجود
 به لعهمطا این در که است رگذارتاثی حوضه تنش شدت و آب منابع

 است. شده پرداخته آن
 

  پژوهش شناسیروش
 پژوهش روش-

 آوریجمع نظر از و کاربردی هدف، نوع ازلحاظ حاضر، پژوهش
 بتنیم کیفی شناسیروش یک از مطالعه است. کیفی نوع از هاداده

 بین تضاد الگوی ترسیم و( 6)(بنیادداده نظریه) بنیادداده نظریه بر
 رخواستهب نظریه یک بنیاد،داده نظریه است.کرده استفاده نفعانذی

 در رپژوهشگ به که است اکتشافی و استقرایی صورت به هاداده از
 به اتکا بجای تا دهدمی امکان گوناگون موضوعی هایهضحو

 قداما نظریه تدوین به خود شده تدوین پیش از و موجود هاینظریه
 عیواق هایداده اساس بر و مندنظام شکلی به هانظریه این نماید.
 این در هاداده گردآوری روش .(Simon, 2021) شودمی تدوین

 مدیران از نفر 26 با ساختاریافتهنیمه هایمصاحبه طریق از پژوهش
 وضهح بآ منابع از برداریبهره و مدیریت با مرتبط اسانکارشن و

 روش اب و هدفمند صورت به کنندگانمشارکت که شد انجام آبریز
 و مراکز در مرتبط مدیران و کارشناسان میان از برفیگلوله

 ظیرن رودزاینده حوضه آب منابع توزیع و تامین مدیریت هاسازمان
 کل اداره طبیعی،منابع کل اداره ای،منطقه آب سهامی شرکت
 و اصفهان هایاستان در کشاورزی جهاد سازمان و زیستمحیط

 جهاد کارشناسان با مصاحبه همچنین ،بختیاری و چهارمحال
 هایشهرستان و اصفهان استان در لنجان شهرستان کشاورزی

 شدند. انتخاب بختیاریوچهارمحال استان در کوهرنگ و امانس
 لعوام و تضاد نوع پیرامون کلیدی پرسش چند طی هامصاحبه
 طور به زمان مدت در ،رودزاینده حوضه در تضاد کنندهتشدید

 ،مصاحبه غالب در هاسشپر .شد انجام ایدقیقه122 تا 42 میانگین
 هب نهایت در و شد شروع ساده سؤاالت با کلی صورت به ابتدا

 و ررسیب منظور به .رفت پیش ترکلیدی و ترجزئی سؤاالت سمت
 ضادت مدیریت بر گذار تاثیر اجتماعی عوامل و تضاد نوع شناخت

 همچنین و رودزاینده دستپایین و باالدست هایحوضه زیر در
 بر مبنی اصلی پرسش چند اجتماعی، عوامل بین روابط تحلیل
 ررسیب» ،«حوضه در فعاننذی بین تضاد انواع شناسایی» اینکه
 شناسایی» ،«حوضه در تضاد شدت در نفعانذی قدرت و نفوذ
 حوضه در کشاورزان جمله از نفعانذی مطالبات ترینمهم

 ادتض کاهش در نفعانذی مشارکت میزان برررسی» و «رودزاینده
 آوریجمع هایداده ،پژوهش از مرحله هر در شد. پرسیده «حوضه

 فرد توسط شده ضبط نوارهای و هایادداشت قالب در شده
 افزایش رمنظو به شد. بررسی و پیاده متنی، فایل در کنندهمصاحبه

 وریآجمع فرایند تکرار با هاداده گردآوری فرایند ،پژوهش روایی
 شباعا سطح تا مرتبط کارشناسان با مکرر مصاحبه و مراجعه ها،داده

 طریق از نیز هاداده پایایی .شد انجام اطالعات نظری
 طوری به شد انجام هاداده گردآوری طی در دقیق بردارییادداشت

 عنوان به نفر یک و کنندهتسهیل عنوان به نفر یک که
 انجام هاهداد دقیق ثبت که داشت وجود مطالب کنندهیادداشت

 ندگان،کنمشارکت اهنگیهم با ها،داده اییپای دییات در ینهمچن .شود
 هااحبهمص مجدد مرور امکان قطری بدین که شد انجام صدا طضب

 در محتوا تحلیل .شد فـراهم اطالعات قدقی برداریتیادداش و
 به توجه اب ذهنی محتوای تحلیل و تفسیر از استفاده با کیفی روش
 انجام بندیطبقه و کدگذاری طریق از و شدهآوری جمع هایداده
 از اطمینان و صحت جهت .(Imani et al., 2011) گیردمی

 همچون کیفی افزارهای نرم از استفاده ،کیفی هایداده تحلیل
 ارافزنرم از استفاده با لعهمطا این در .است ضروری کیودامکس
 کدگذاری و بندیدسته مصاحبه از حاصل یهاداده کیودامکس

 بنیاد داده نظریه روش از سازیمفهوم برای همچنین ند.شد
 تضاد شبکه تحلیل از تضاد الگوی ترسیم برای و شداستفاده
 استفاده اب که است ابزاری تضاد، الگوی تحلیلوتجزیه .شد استفاده

 نفعانیذ منافع و تضادها انواع کنشگران، بین ارتباط توانمی آن از
 ،بنیادداده نظریه روش در .(Dolabi et al., 2012) کرد ترسیم را

 دهش استخراج مفاهیم باز، گدگذاری طریق از ابتدا مرحله سه طی
 طریق از بعدی مراحل در سپس شدند، ساخته ولیها هایمقوله و

 از نهایت در آمدند. بدست اصلی هایمقوله محوری، کدگذاری
 بطروا و شد ساخته کانونی هایمقوله انتخابی، کدگذاری طریق

 اختس منجربه و که گرفت شکل اصلی و کانونی هایمقوله بین
  .(1)شکل شد فرضیه
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 پژوهش روش اجرای مراحل (1) شکل

 

  مطالعه مورد منطقه -

 بحران دارای مناطق از یکی عنوان به ،رودزاینده حوضه در مطالعه
 حوضه این شد. انجام مرکزی، فالت آبریز حوضه در ایران در آب

 زردکوه و کوهرنگ هایکوه از مربع لومترکی 61623 تاحمس با
 ستانا در )میانی( زاگرس کوه رشته در واقع بختیاری

 یسطح یهاآب کنندهنیتأم و شودمی تغذیه بختیاریوچهارمحال
 رد حوضه آب بعامن ینبیشتر هرچند است حوضه زیرزمینی و

 حوضه این .شودمی تامین بختیاری و چهارمحال استان محدوده
 فالت میانی بخش در ششم منطقه از حوضه اولین عنوان به

 رودزاینده رودخانه شود.می شامل را وسیعی قلمرو که است مرکزی
 مسیر در و هبود منطقه اصلی شاهرگ که دارد قرار حوضه این در

 و سامان کوهرنگ، یاراض و هادشت ،گاوخونی تاالب به رسیدن
 ،آبادنجف چادگان، همچنین بختیاری(، و چهارمحال استان )در بن

 استان )در اصفهان و فالورجان ،شهرینیخم مبارکه، لنجان،
 منبع .(Statistical Yearbook, 2018) کندیم طی را اصفهان(

 سطحی، آب طریق از رودزاینده حوضه آب کننده تامین اصلی
 مصارف برای مجاور هایحوضه طریق از آب انتقال و زیرزمینی

 ،اخیر سال چند طی .است شرب و کشاورزی صنعت، هایبخش در
 با آب نیتأم در اقلیمی و انسانی عوامل دلیل به رودندهیزا رودخانه
 در آب تامین آب، بحران با همزمان است. شده مواجه بحران
 هک روبروست هاییچالش با کشاورزی و صنعت شرب، هایبخش

 در لفمخت نفعانذی بین هاییتنش تشدید سبب نیز عوامل این
 به اغلب هاتنش .(Emami Heidari, 2014) استشده حوضه
 نبی) آب تقسیم و توزیع سر بر ایزیرحوضه هایتنش صورت
 (همجوار یهااستان و حوضه دستنییپا و باالدست محلی جوامع

 نبی رقابت همچنین ،دولت و کشاورزان )بین ایحوضه درون یا و
 و صنعت کشاورزی، جمله از کنندهمصرف مختلف یهابخش
 (Daneshmehr, 2015; Tatar etدارند وجود حوضه در شرب(

(al., 2018. 

 
 هایافته

 از سپ بنیاد،داده نظریه از استفاده با هاداده تحلیل فرایند طی در
 و ورد مایکروسافت افزار نرم در هامصاحبه متن کردن پیاده

 مفهوم 677 کل در و گرفت صورت باز کدگذاری ابتدا کیودا،مکس
 نفعانذی نفوذ و مطالبات آب، مدیریت تضادها، مشارکت، با مرتبط

 این براساس اولیه هایمقوله 47و شدند کدبندی و استخراج
 ،شد انجام ریمحو گذاریکد بعد، مرحله در شدند. ساخته مفاهیم

 ابهمش هایمقوله اولیه، هایمقوله مفهومی همقایس با که طوری به
 هایمقوله انتخابی، کدگذاری در و فتهگر قرار اصلی هایهمقول در

  شد. ساخته کانونی

 آب منابع برداریبهره و مدیریت نفعانذی تحلیل الف(

 یلتحل و شناسایی در اولیه سازیمقوله و باز گذاریکد حوضه:

 و مدیریت در مختلفی کنشگران که نمود مشخص نفعانذی
 را نهاآ توان می که هستند تاثیرگذار حوضه آب منابع یبرداربهره

 غیردولتی، هایسازمان دولتی، هایسازمان اصلی های مقوله در
 یط کرد. بندیدسته صنایع و کشاورزان هایتشکل کشاورزان،

 بیان کارشناسان ،شد انجام که هاییداده تحلیل و هاصاحبهم
 رینبیشت دولتی هایسازمان رود،زاینده حوضه مدیریت در داشتند

 نبی در .دارند حوضه مدیریت در هاسازمان سایر میان در را تاثیر
 استان سه ایمنطقه آب سهامی هایشرکت ،دولتی هایسازمان

پرسش ها نمونه گیری داده ها گردآوری داده ها

ثبت داده ها
کدگذاری باز و 

محوری 
ونی ساخت مقوله های کان: کدگذاری انتخابی

و ارتباط بین آنها

فرضیه سازی 
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 یاصل کنشگران عنوان به یزد( و بختیاریوچهارمحال )اصفهان،
 هایاستان در) کشاورزی جهاد سازمان و حوضه آب منابع مدیریت

 دیریتم در را تاثیر میزان بیشترین (اصفهان و بختیاریوچهارمحال
 هک ندبودمعتقد هانآ همچنین .ندداشت آب منابع از برداریبهره و

 برای شانقدرت میزان دلیل به ایمنطقه آب میسها هایشرکت
 سایر ینب در را تاثیر میزان بیشترین ،استان هر آب توزیع و مینتا

 وجود با طرفی از .رنددا حوضه آب منابع مدیریت در هاسازمان
 و مکانیکی عملیات قالب در آبخیزداری هایطرح از برخی

 یل،س کنترل زیرزمینی، هایسفره تقویت جمله از بیومکانیکی
 اریبختیوچهارمحال استان طبیعیمنابع کل اداره ،هاآبخوان تغذیه

 بین در .بود تاثیرگذار حوضه بآ ابعنم از برداریبهره و مدیریت در
 و شهری فاضالبوآب اداره ،دولتیغیر و دولتی هایشرکت

 ییروستا و شهری سبز فضای هایشرکت و هاشهرداری روستایی،
 و آهن ذوب فوالد، صنایع ،ربآب صنایع بین در ؛استان هر

 مانند) صنعتی هایشهرک اصفهان، استان پاالیشگاه
 یمانس نعت)ص بختیاری و چهارمحال صنایع و یزد( سازیسرامیک

 هایشرکت ،خصوصی هایشرکت بین رد ؛معدنی( آب کارخانه و
 کشاورزی هایتشکل و ؛صنایع بخش در فعال دولتیشبه مادر

 طبق .ندداشت حوضه آب مدیریت و برداریبهره در را تاثیر بیشترین
 و دولتیهای سازمان دست به مدیریت میزان بیشترین (1)جدول

 شاورزیک بخش به مربوط آب منابع از برداریبهره میزان بیشترین
 زا بردارانبهره از برخی ،دیگر سوی از است. بوده ربآب صنایع و

 محسوب حوضه در خرد انداررببهره جز کشاورزان برخی جمله
 مدیریت در گیرندگان تصمیم از بخشی جز عمال که شدندمی

 رویکرد یک وجود عدم دهندهنشان مطلب این و نبودند حوضه
 رد جانبه همه دید عدم دلیل به مشارکتی، و یکپارچه تیریمد

 .است حوضه آب مدیریت

 
 کنندگانمشارکت دید از رودزاینده حوضه آب منابع برداریبهره و مدیریت در مختلف نفعانذی نسبی نقش (1) جدول

 جغرافیایی)استان( سطح مرتبط یهاسازمان
 افراد فراوانی

 مصاحبه مورد

 نقش انواع

 یبردار بهره مدیریت

سازمان
ی

ها
 

دولتی
 

 کشاورزی جهاد
 10 بختیاری و چهارمحال

* * 
 16 اصفهان

 ایمنطقه آب

 22 اصفهان

 21 بختیاری و چهارمحال  *

 14 یزد

 * * 3 بختیاری و چهارمحال طبیعی منابع

 آب سازمان
 6 بختیاری و چهارمحال

*  
 3 اصفهان

 زیست محیط
 7 اصفهان

* * 
 4 بختیاری و چهارمحال

 استانداری

 12 هانفاص

 11 بختیاری و چهارمحال  *

 4 یزد

 مجلس نمایندگان

 6 هانفاص

 3 بختیاری و چهارمحال  *

 1 یزد

 11 یزد و بختیاری و چهارمحال اصفهان، نیرو وزارت
*  

 11 یزد و بختیاری و چهارمحال اصفهان، برآب صنایع

سازمان
ی

ها
 

غیردولتی
 

 

 * * 0 یزد و بختیاری و چهارمحال ،اصفهان روستایی و شهری فاضالب و آب اداره

 * * 6 یزد و بختیاری و چهارمحال ،اصفهان هاشهرداری

 * * 6 اصفهان اصفهان سبز فضای شرکت
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 ندگانکن مشارکت دید از رودزاینده حوضه آب منابع برداریبهره و مدیریت در مختلف نفعانذی نسبی نقش (1)جدول ادامه

 جغرافیایی)استان( سطح مرتبط هایسازمان
 افراد فراوانی

 مصاحبه مورد

 نقش انواع

 یبرداربهره مدیریت

انواع
 

کشاورزان
 

 *  22 اصفهان غرب و شرق کشاورزان

 *  12 اصفهان لنجان برنجکاران

 *  16 بختیاری و چهارمحال ماهی پرورش و باغداران

 *  17 یزد و بختیاری و چهارمحال ،اصفهان دارانگلخانه

تشکل
ی

ها
 

مردمی
  * 14 بختیاری و چهارمحال -اصفهان کشاورزی صنفی نظام 

NGO 7 بختیاری و چهارمحال -اصفهان *  

 *  3 بختیاری و چهارمحال فرهنگی و گردشگری هایتشکل

 *  4 اصفهان فرهنگی میراث و گردشگری هایتشکل

  * 2 بختیاری و چهارمحال مرتعداری هایانجمن

  * 0 بختیاری و چهارمحال-اصفهان زیستی محیط نهاد مردم های تشکل

صنایع
 *  14 یزد سازی سرامیک و صنعتی هایشهرک 

 *  21 اصفهان آهن ذوب و فوالد صنایع و صنعتی هایشهرک

 *  7 بختیاری و چهارمحال معدنی آب و صنعتی شهرک

 

 منظور به حوضه: نفعانذی بین موجود تضاد انواع ب(

 از پس رود،زاینده حوضه نفعانذی بین موجود تضاد انواع شناخت
 که شد مشخص محوری کدگذاری در اولیه، هایمقوله شناخت

 عبارت هک است حوضه در تضاد نوع سه بیانگر اصلی مقوله نوع سه
 )بین رودزاینده حوضه در هاحوضهزیر بین تضاد .1 از: بودند
 تضاد .2 یزد(، استان و بختیاری و چهارمحال اصفهان، هایاستان
 در استانی درون تضاد .3 و ،حوضه دستپایین در ایحوضه درون

 شترینبی استان، سه بین هااستان بین تضاد در حوضه. باالدست
 با هاناصف استان کشاورزان بین تضاد به مربوط هادیدگاه فراوانی

 دو این هایسازمان و بختیاری و چهارمحال استان کشاورزان
 یاستان درون تضاد در همچنین شد. مشخص یکدیگر با استان
 بین تنش به مربوط ها،دیدگاه فراوانی بیشترین دست، پایین

 حوضه، باالدست در و اصفهان استان شرق و غرب کشاورزان
 بود بآ منابع مدیریت با مرتبط هایسازمان با کشاورزان به مربوط
 (.2)جدول

 

 از زیادی بخش که آنجایی از نفعان:ذی نفوذ و قدرت پ(

 جمله از انسانی عوامل به مربوط رودزاینده حوضه در هاتنش

 دافرا تاثیراست  آب منابع بخش در گذاریسیاست و مدیریت
 از بسیاری در سیاستگذاران و مدیران از برخی نفوذ و گذارقانون

 و دیدتش در بسزایی اثر آب توزیع و تامین به مربوط تصمیمات
 قدرت میزان کارشناسان، دید از دارد. حوضه هایتنش کاهش
 حوضه در آب توزیع چگونگی کنندهها و نفوذ افراد، تعیینسازمان

 نفعانذی بین تضاد تشدید در تواندمی تاحدی عامل این کهاست 
 که ادد نشان کارشناسان دیدگاه تحلیل .است تاثیرگذار حوضه

 حسط در متفاوتی قدرت و نفوذ میزان دارای مختلف کنشگران
 قولهم سه در نفوذ و قدرت برحسب کنشگران این و هستند حوضه
 توجه با شدند. بندیسه سطح ملی، استانی و محلی دسته یا اصلی

 دارمعنی واحدهای باز کدگذاری مرحله در ها،دیدگاه تحلیل به
 در نفعانذی و حکمرانان قدرت نفوذ میزان بیشترین با مرتبط

 نددش جدا مشخص مفاهیم با حوضه آب تامین و توزیع تصمیمات
 ذنفو میزان به مربوط هادیدگاه فراوانی باالترین مجموع در که

 انیاست سطح در بود. نیرو وزارت به مربوط ملی سطح در هاسازمان
 سطح در و استان دو ایمنطقه آب هایشرکت و بر آب صنایع
 یانم در را قدرت و نفوذ میزان بیشترین کشاورزان صنف محلی
  (.3)جدول داشتند کنشگران انواع
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  حوضه آب منابع مدیریت کارشناسان دید از رودزاینده حوضه نفعانذی بین موجود تضاد انواع (2) جدول

 

  کارشناسان دید از رودزاینده حوضه آب منابع برداریبهره و مدیریت در کنشگران نفوذ و قدرت  (3) جدول
 هایمقوله

 اصلی

 حوضه در قدرت و نفوذ دارای کنشگران 

 اولیه( های)مقوله

 افراد تعداد

 مصاحبه مورد

 تعداد جمع

 سازمان

   (استان) جغرافیایی موقعیت

کنشگران
 

 در
سطح

 
ملی

 

  نیرو وزارت
  آب شورایعالی

  جهادکشاورزی وزارت
 ایران آب منابع مدیریت شرکت

16 
12 
6 
6 

 
 
 

 استان سه به مربوط

 وبختیاریچهارمحال یزد، اصفهان، 3 6  حوضه در مجلس نمایندگان

کنشگران
 

 در
سطح

 
استان

 ی

 وبختیاریچهارمحال یزد، اصفهان، 3 22  برآب صنایع

 وبختیاریچهارمحال یزد، اصفهان، 3 12   ایمنطقه آب شرکت

 وبختیاریچهارمحال یزد، اصفهان، 3 12 هافرمانداری و استانداری

 اصفهان 1 6 یرون وزارت تصمیمات در حوضه دستپایین افراد نفوذ و قدرت

 وبختیاریچهارمحال 1 2 آب برداشت بر حوضه باالدست نفعانذی تسلط و نفوذ

کنشگران
 

 در

سطح
 

محلی
 

 

 وبختیاریچهارمحال اصفهان، 2 12  کشاورزان صنف

 وبختیاریچهارمحال ،اصفهان 2 4 انکشاورز انواع

 

 با آب: منابع توزیع و تامین در نفعانذی مطالبات (ت

 رد آب زیعتو و تامین در کنشگران از برخی نفوذ و قدرت وجود
 دارای هااشتراکی و داران آبهسهم و دارانحقابه از بسیاری حوضه،

 سبب ،هاآن حقوق تامین عدم صورت در که هستند اتیمطالب

 تحلیل فرایند طی .شودمی حوضه در درگیری و تنش افزایش
 در مرتبط مدیران و کارشناسان با مصاحبه از حاصل هایداده

 مقوله 11 ساخت و مفاهیم استخراج و باز کدگذاری از بعد حوضه،
 شامل اصلی مقوله چهار ،محوری کدگذاری طریق از اولیه،

 باز( )کدگذاری اولیه مقوله
 دهکننبیان افراد فراوانی

 مرتبط مفاهیم
 محوری( گذاری )کد اصلی مقوله

 یزد و  بختیاری و چهارمحال اصفهان، استان نفعانذی بین تنش

 16  بختیاری و چهارمحال استان کشاورزان با اصفهان استان کشاورزان تضاد

 هازیرحوضه بین تضاد

 16 بختیاری و چهارمحال استان با اصفهان استان آب منابع مدیریت هایسازمان

 4  یزد استان با )ورزنه( اصفهان شرق کشاورزان تضاد

 6 بختیاری و چهارمحال استان با اصفهان استان کشاورزی صنف

 3 بختیاری و چهارمحال  نمایندگان با اصفهان استان نمایندگان

 اصفهان( دست)استانپایین حوضه در تنش انواع-
 17 یکدیگر با اصفهان استان غرب و شرق کشاورزان

 دست پایین در ایحوضه درون تضاد
 رودزاینده

 12  آهن( ذوب– مبارکه آبر)فوالد صنایع با اصفهان استان کشاورزان

 11 اصفهان استان در نفعذی هایسازمان بین تنش

 6 استان آب منابع مدیریت هایسازمان با اصفهان کشاورزان

 3  مرتبط یهامانساز با لنجان شهرستان برنجکاران

  بختیاری( و چهارمحال )استان دستباال حوضه در تنش انواع-
 4 منابع مدیریت با مرتبط هایسازمان با سامان و بن شهرستان انباغدار

 باالدست در ایحوضه درون تضاد
 رودزاینده

 6  مرتبط هایسازمان با بختیاری و چهارمحال  کشاورزان

 2  آب منابع مدیران با کوهرنگ شهرستان در رودزاینده حاشیه روستاهای
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 ،عاننفذی حقوق به یرسیدگ آب، منابع توزیع و تامین مطالبات
 در که شد ساخته آب استحصال بر نظارت و ایمنطقه توسعه

 نفعانذی مهم مطالبات» کانونی مقوله عنوان به انتخابی کدگذاری
   .(6جدول) گرفتند قرار «حوضه

 

 کارشناسان دید از رودزاینده حوضه آب منابع توزیع و تامین در نفعانذی مطالبات ترینمهم (4)جدول
 هایمقوله

 اصلی
 هاقول نقل از اینمونه فراوانی اولیه هایمقوله

تامین
 و 

توزیع
 

عادالنه
 

منابع
 

ب
آ

 

 داردن فرقی حاال است آب توزیع از اطمینان مردم دغدغه بیشترین شودمی که آب بحث (1 12 آب عادالنه توزیع
 و ،آنهاست مطالبه مهمترین آب تامین دغدغه .شرب یا و کشاورزی یا است صنعت بخش
 .شود تقسیم عدالت با باید آب ،است آب تامین در محدودیتی زمانی اینکه

 ما و شودمی کم بارندگی وقتی گیرد می سرچشمه چهارمحال استان از رودزاینده حوضه (2
 این هک است این هایبرداربهره انتظار شود کم آب از برداشت باید گویم می کشاورزان به

 .نشود کس هیچ درحق اجحافی که شود تقسیم جوری پایاب تا سراب از آب مقدار
 دهصادرش مجوزهای تکلیف تعیین و آب تامین هم چهارمحال استان در باغداران مطالبه (3

 .است
 ایدارپ استمرار  .هست استان هر در حاال خودش حقابه دنبال  زیستمحیط مطالبه کل در (6

 همسال است زیستمحیط اهمیت مورد که مسئله اولین آب کمبود مورد در زیرا .است آب
 ،ددهمی رقرا شعاع تحت استان در را ما فرهنگی میراث ،بیآ کم و  است زمین فرونشت

 ایجاد با که صورتی در ،دارند آب به نیاز که شدند طراحی جوری قدیم هایمعماری زیرا
 در ار زمین فرونسشت مساله امر این و اندشده هاآبخوان تخلیه سبب زیاد بسیار هایچاه

  .بردارد
 .است زمین فرونشست و تاالب شدن خشک رودزاینده در خاموش مرگ بزرگترین

 بخش در آب توزیع و آب تامین
 شرب و کشاورزی

0 

 زیستی محیط هایحقابه تامین
 حوضه

6 

 2 یزد استان صنایع آب تامین

رسیدگی
به 

 
حقوق

 
ی

ذ
نفعان

 

 باید حداقل کوهرنگ و سامان کشاورزان،چهارمحال مردم که بدانند باید اصفهان مردم (1 6 داران حقابه حقوق احقاق
 بالتکلیف طرح 62 .باشند داشته ار بوده آب شدن ملی از قبل که شانقدیمی هایحقابه
 اب کوهرنگ مردم .دهندنمی کوهرنگ مردم به جدید تخصیص اجازه و شدند ممنوع و مانده

 هاآن به هم یشانهاحقابه دولت حتی ،ندارند هم خوبی اوضاع و کنندمی زندگی فقر
  .کنند تامین را نامعیشتش بتوانند که دهندنمی

 راستای در چهارمحال زیست محیط و مردم شدن فدا اصفهان استان مطالبه ترینمهم (2
 .است استان این مسئولین طمع و حرص شدن اشباع و اشتغال

 حق شدن دهربرآو با مردم به ظلم عدم و عدالت اجرای خواستار مردم چهارمحال در (3
 .است شانصنعت برای آب تامین  خواستار هم یزد استان  و است آب تامین

 ملی از قبل به هاحقابه بازگرداندن
 آب شدن

2 

 نامعقول توقعات از برخی انجام عدم
 اصفهان استان در نفعانذی

2 

توجه
به 

 
توسعه
 

منطقه
ی

ا
 

 و
ت

عدال
 

اجتماعی
 3 حوضهباالدست  در صنعت توسعه 

 عشایری زندگی هنوز است، آب منشا و منبع که ،(حوضه باالدست) چهارمحال در چرا(1
 ؟نندک زندگی فقر در باید چرا چهارمحال مردم ؟ندارد ربآب صنعت استان این چرا ؟است رایج

 بین ایدب و است عدالت این اصلی مولفه آب ؟کندمی پیدا حققت چگونه اجتماعی عدالت (2
 .شود توزیع درستی به منبع این افراد

 2 حوضه سراسر در نوین آبیاری ایجاد

ی
سیاستگذار

 و 
ت

نظار
رب 

 
صال

استح
 و 

بهره
ی

بردار
از 

 
ب

آ
 

 توسط آب برداشت از جلوگیری
 صنایع

6 
 وزارت که اینست کار اولین  .است افتاده اتفاق اخیر سال 62 طول در تضادها این همه (1

 کند. بازخرید فروخته دیگر هایاستان و صنایع به که را هاییحقابه نیرو
 آن ت،اس بوده صنعت بخش به بآ بحران موقع در آب دادن اختصاص ،اشتباه بزرگترین (2

 که یجای در صنایع تاسیس .تنداش وجود آب اصلی نداراحقابه برای اصال که زمانی در هم
 .است غلطی راهکار کنیم مصرف صنایع برای را رودخانه شیرین بآ بخواهیم و نباشد دریا

 را راهکار آن بتوان باید شود، مطرح که هم راهکار تریندرست بنده نظر به کل در (3
 از برخی و شود کنترل باید یافته رشد صنعت .شود حاصل درستی نتایج تا کرد عملیاتی

 .شود حذف بحران شرایط در باید آن به یافتهتخصیص هایحقابه

 یادر طریق از صنعت بخش آب تامین
6 

  آب منابع علمی و عادالنه مدیریت

2 
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 رد قوانین از برخی تصویب وجود با نفعان:ذی مشارکت ث(

 برای هاطرح از بسیاری ،آب عادالنه توزیع و تامین خصوص
 نفعانذی مشارکت نیازمند هاسازمان کردعمل کارایی افزایش

 زا بخشی موفقیت عبارتی به .دنباشمی کشاورزان مخصوصا
 و همکاری نیازمند حوضه در تضاد کاهش جهت در راهبردها
 اب که ایمصاحبه طی .است نفعانذی و هابخش انواع مشارکت
 هس ،گرفت صورت رودزاینده حوضه در سازمان هر کلیدی مطلعان

 مردم و بیرونی هایسازمان بین مشارکت مورد در دیدگاه نوع
 لک اداره کارشناسان اول، دسته شد. مطرح کشاورزان بویژه محلی
 عتقدم ایمنطقه آب شرکت و طبیعیمنابع کل اداره زیست،محیط

 .ارندند هاآن با خوبی مشارکت کشاورزان مخصوصا مردم  که بودند
 جهاد سازمان جمله از هاسازماناز برخی کارشناسان دوم، دسته

 یاجرای مورد در بودند معتقد کشاورزی، صنفی نظام و کشاورزی
 یاراض مکانیزه آبیاری کشت،الگوی اصالح جمله از هاطرح شدن

 اقاحق برای سازمان ویس از هافراخوان از بسیاری در مشارکت یا و
 تهدس نهایتا دارند. هاآن با خوبی مشارکت مردم داران،حقابه حقوق
 اب صورتی در مردم داشتندبیان که بودند یکارشناسان سوم،

 ،ودش تامین شانفعمنا از بخشی که رنددا خوبی مشارکت هاسازمان
 منابع یا و ایمنطقه آب سازمان کارشناسان گفته به نمونه عنوان به

 یسو از کشاورزان درخواستی مجوزهای با که صورتی در طبیعی
 (.2 شکل) کنندمی همکاری آنها با شود موافقت مربوط سازمان

 

 
 آب منابع از برداری بهره و مدیریت با مرتبط هایسازمان با حوضه نفعانذی مشارکت وضعیت (2) شکل

 

 آب ابعمن تقاضای افزایش و گریمطالبه که معتقدند کارشناسان
 رودزاینده حوضه شد. خواهد نفعانذی سوی از اقداماتی ایجاد سبب

 هایدرگیری و نفعانذی گریمطالبه افزایش با اخیر سال چند یط
 هتج در افراد گریمطالبه نوع است. بوده مواجه آب سر بر بسیاری

 آب انتقال همچون اقداماتی انجام سبب ،نیاز مورد آب منابع تامین
 ینا که است شده رودیندهزا حوضه به کارون نظیر مجاور حوضه از

 کوهرنگ، اول تونل از یریگبهره با 1332 سال از بار اولین انتقال
 حوضه به لنگان چشمه و کوهرنگ دوم تونل توسط بار دومین

 هب مجاور حوضه از آب انتقال  وجود با اما گرفت. صورت رودیندهزا
 در آب از غیراصولی برداشت و جمعیت رشد دلیل به حوضه، این

 .ستا بوده تشدید به رو آب بحران حوضه، دستپایین و باالدست
 ودهنب رودیندهزا در آب بحران جوابگوی انتقالی هایآب حجم حتی

  برد.یم سر به آب بحران در همچنان حوضه این و

 کنشگران، انواع شناخت با :تضاد الگوی ترسیم ج(

 عاملت از تصویری توانمی منافع و منابع همچنین و هاگیریجهت
 بعدی ود گرافیکی جدول از تضاد یالگو نمود. رسم کنشگران بین

 هایسطح در هاگروه انواع آن بعد یک در که است شده تشکیل

 منافع نآ دیگر بعد در و است محلی( تا )کشوری جغرافیایی مختلف
 تصویر در کههمانطور دارد. قرار رودزاینده هحوض کنشگران
 یرز کشاورزان با حوضه زیر یک کشاورزان بین شودمی مشاهده
 طرفی از دارد. وجود تضاد آب عادالنه توزیع سر بر دیگر حوضه
 اب خود حقوق به دستیابی و عادالنه توزیع برای محلی جوامع

 نهمچنی دارند. ایحوضه درون تضاد استانی سطح در کنشگران
 سطح در کنشگران با محلی جوامع بین ایحوضه درون تضاد نوعی

 .(3 )شکل دارد وجود نظارت افزایش و منطقه توسعه برای ملی
 هس در مرتبط هایسازمان با کنشگران بین تضاد الگوی طبق
 سطح در که داد نشان شهرستان و استان کشور، جغرافیایی سطح

 و کشاورزی جهاد وزارت نیرو، وزارت آب، )شورایعالی کشوری
 درون تضاد موجود منافع دلیل به آب، منابع مدیریت شرکت
 انکنشگر بین استان سطح در دیگر سوی از دارد. وجود ایحوضه

 بر،آب صنایع نمایندگان، ای،منطقه آب با حوضه زیر یک
 نبی تضاد دیگر حوضه زیر استانداری و کشاورزی هایتشکل
 سطح در ایحوضه درون تضادهای اغلب و دارد وجود ایحوضه

  مانداریفر و داریـاستان با حوضه درون رانـکنشگ بین رستانـشه

مدیریت منابع آبمرتبط با های مشارکت ذی نفعان حوضه با سازمان

مشارکت کشاورزان با سازمان ها و 
ارگانهای مرتبط در صورت تامین منافع

مشارکت مردم با سازمان ها و نهادهای
مربوطدولتی و غیردولتی

ها با سازمانمحلیعدم مشارکت مردم
و نهادهای مربوط
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 (.6 )شکلاست 

 
  رودزاینده حوضه تضاد الگوی گرافیکی نمایش :(3) شکل

 
 ایمنطقه آب  نیرو وزارت                  آب شورایعالی               

 رب آب صنایع کشاورزی جهاد سازمان    آب منابع مدیریت شرکت  
 کشاورزان تشکل       کشاورزان                   فرمانداری و استانداری
 ایحوضه درون تضاد                        هازیرحوضه بین تضاد                     

 

 
 رودزاینده حوضه در مرتبط هایسازمان بین ایحوضه بین و ایحوضه درون تضاد الگوی گرافیکی نمایش :(4) شکل

 
 ایمنطقه آب  نیرو وزارت                   آب شورایعالی               

 آبر صنایع کشاورزی جهاد وزارت     آب منابع مدیریت شرکت 
 کشاورزان تشکل   بیرونی کنشگران                   فرمانداری و استانداری
 ایحوضه درون تضاد                       نمایندگان   هازیرحوضه بین تضاد                     
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 فعان،نذی مشارکت هایمولفه با تضاد روابط تحلیل چ(

 در هک گونههمان :کنشگران نفوذ و نفعانذی گریمطالبه

 ولهمق چهار انتخابی، کدگذاری فرایند در شد، بیان قبل مباحث
 نفعان،ذی مشارکت حوضه، در نفعانذی بین تضاد کانونی
 رداریببهره و مدیریت در کنشگران نفوذ و نفعانذی گریمطالبه

 براساس آمد. بدست حوضه در کنشگران تضاد تحلیل در آب از
 شناخت، رد تواندمی کانونی هایمقوله بین ارتباط بنیاد،داده هنظری

 کند. مکک نفعانذی تضاد بر مرتبط عوامل تبیین و سازیفرضیه
 تضاد صورت دو به رودزاینده درحوضه تضاد ،3 شکل براساس

 . است تشدید حال در اهضهحوزیر درون تضاد و اهحوضهزیربین
 بین تضاد کشاورزان، بین تضاد صورت به اهحوضهزیر درون تضاد

 با صنایع و کشاورزان بین تضاد مرتبط، نهادهای و هاسازمان
 از .شودمی داده نشان کشاورزان با صنایع بین تضاد و هاسازمان
 حالچهارم اصفهان، استان سه بین ،اهحوضهزیر بین تضاد طرفی

 ره کلیدی مطلعان با مصاحبه طبق دارد. وجود یزد و بختیاری و
 یانب ،حوضه تضاد شدت بر تاثیرگذار عوامل بررسی در سازمان،
 ضادت شدت و نوع بر بسزایی تاثیر بردارانبهره و مدیران داشتند

 تمدیری و کمتر بردارانبهره تعداد هرچه دیگر، عبارتی به ؛دندار

 از .یابدمی کاهش نیز تضاد شدت باشد بیشتر حوضه در یکپارچه
 هبویژ مختلف، نفعانذی بین مشارکت وضعیت ،دیگر سوی
 ادتض کاهش یا ایجاد در میمه تاثیر حوضه مدیران و بردارانبهره
 عدم و نپایی به باال از و غیرمشارکتی مدیریت دارد. نفعانذی بین

 بین تضاد تشدید موجب ،نفعانذی تمامی فعال مشارکت به توجه
 بر گریدی تاثیرگذار عامل نیز نفعانذی مطالبات .شودمی ذینفعان
 هک باشندمی مطالباتی دارای نفعانذی از کدام هر است. تضادها

 حوضه تضاد شدت بر تواندمی ها،آن شدنبرآورده عدم صورت در
 ارکتمش میزان و نوع بر مطالبات این طرفی از باشند تاثیرگذار

 مونهن عنوان به دارند. تاثیر آب منابع مدیریت هایسازمان با هاآن
 هایطرح از تعدادی همچنین و بن -سامان باغداران از تعدادی

 نیرو وزارت از شده صادر مجوز وجود با اصفهان استان کشاورزی
 ایماده 6 قوانین طبق توسعه، برای کشاورزی جهاد سازمان و

 بالتکلیف مجوزها این و ندارند برداریبهره اجازه آب شورایعالی
 هک حکمرانان مدیریتسوء با کشاورزان که است مسلم اندمانده
 هابرنامه و هاطرح از بسیاری در ،دارد شانمعیشت در زیادی تاثیر

 هحوض در تضادها تشدید بر امر این که و نکرده مشارکت هاآن با
.(6 )شکلبود نخواهد تاثیربی

 

 
 رودزاینده حوضه در تضاد شدت بر موثر عوامل :(5) شکل
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  گیرینتیجه و بحث
 اریبختیوچهارمحال ،اصفهان استان سه آب تامین منبع رودزاینده

 به و شده مواجه آب بحران با اخیر هایسال طی که است یزد و
 آب عمناب مدیریت به مربوط یحکمران و هاسیاست انواع ارگیریک

 و مانز گذشت اب .کند حل را حوضه آب بحران است نتوانسته نیز
 محلی انبرداربهره بویژه ،نفعانذی حوضه، در آب بحران افزایش

 و هاتنش آن پی در که نداهشد روبرو آب توزیع و تامین عدم با
 در اننفعذی تضاد تشدید یا بروز .است داده رخ هاآن بین درگیری

 یمحیط و انسانی عامل دو تابع آب منابع مدیریت و برداریبهره
 سانیان عوامل و ماقلی تغییرات دلیل به محیطی عوامل است. بوده

 طمحی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، عوامل از ایمجموعه از ناشی
 ذنفو و مشارکت اقدامات، مطالبات، بین، این در است. زیستی

 که هستند اجتماعی عوامل ترینمهم از برخی جمله از نفعانذی
 که داد اننش هابررسی باشند.می تاثیرگذار نفعانذی بین تضاد بر
 دارد وجود یمتفاوت منافع آبریز حوضه نفعانذی و کنشگران بین در
 اهحوضه زیر بین تضاد صورت به تضاد انواع گیریشکل موجب که
 نبی اهزیرحوضه بین تضاد است. شده اهحوضهزیر درون تضاد و

 اصفهان، استان سه در گذارانسیاست و ورانبهره نفعان،ذی
 درون تضاد همچنین شود.می مشاهده یزد و بختیاری و چهارمحال

 هر درون در شرب و صنعت کشاورزی، هایبخش بین هاحوضه
 مدیریت و شدت بر اجتماعی عوامل .دهدمی رخ حوضهزیر

 اب پژوهش این .دندار بسزایی تاثیر رودزاینده حوضه مناقشات
 وضهح هایتضاد بر آن تاثیر و اجتماعی واملع بین ارتباط بررسی
 دتش بر نفعانذی از یک هر منافع و مطالبات داد نشان رودزاینده
 جهت در راهبردی و طرح هر اجرای که طوری به رد،دا تاثیر تضاد

 همکاری عدم با بوده هاآن منافع با مخالف که منابع مدیریت
 ضادت مدیریت یراهبردها تاثیرگذاری میزان و شده روبرو نفعانذی

 عدم طرفی از .است داده افزایش را هاتنش شدت یا داده شکاه را
 یرونیب کنشگران با محلی مردم بویژه نفعانذی مشارکت یا مداخله
 بر (آب منابع مدیریت با مرتبط سیاستگذاران و ریزان)برنامه

 تضاد مدیریت تضعیف و آب منابع مدیریت جهت در اقدامات
 قرار یجد تاثیر تحت را آتی هایبرنامه تواندمی و نبوده تاثیربی
 اغلب در آن از ناشی اقدامات و مطالبات از برخی طرفی از دهد.می

 ارانبردبهره اقدامات است. شده حوضه در تضاد تشدید سبب موارد
 در هک گذاردمی یرتأث دستیینپا حوضه بر باالدست حوضه در

 ببس باشد یکدیگر منافع با تضاد در اقدامات این که صورتی
 بین تنش کاهش راهکار بهترینشودمی حوضه دو بین هاییتنش

 منابع مدیریت جهت در حوضه دو نفعانذی همکاری حوضه، دو
 همزمان که کندیم پیدا اهمیت زمانی هایهمکار این .است آب

 یالمللبین اجتماعی -سیاسی رخدادهای و یهوای و آب تغییرات
 (;Ahmadi, 2018مطالعات با دیدگاه این هستند. گذارتاثیر

Bagheri, 2013; Petersen et al., 2017; Touray, 2005; 

Böhmelt et al., 2014; Lonergan, 2018) در.است سوهم 
 یا گذاریقانون مراکز در نفعانذی از برخی نفوذ و قدرت میان این

 مشارکت و حوضه در تضاد شدت گیرندهتصمیم هایسازمان
 یپژوهشگران تمطالعا با دیدگاه این .است داده کاهش را نفعانذی

 ;Mianabadi & Amini, 2019; Eliasson, 2015) همچون

Castells, 2013 Spykman, 2017;) لذا دارد. الزم همسویی 
 برای را خود رویکرد قدرت، مراکز در نفوذ صاحب افراد است الزم

 کلی ورط به دهند. تغییر حوضه یکپارچه مدیریت و تضاد مدیریت
 و مدیریت بر سه هر نفعانذی مطالبات و نفوذ میزان مشارکت،

 رایاج و اقدام گونه هر دارند. تاثیر رودزاینده حوضه در تضاد شدت
 و جوانب هم بررسی نیازمند حوضه در آب منابع مدیریت راهبرد
 یمختلف عوامل زیرا ،است هامولفه این به توجه و ورانبهره  منافع

 که هستند ارتباط در یکدیگر با غیرملموس و ملموس صورت به
 د.دهنمی قرار تاثیر تحت را راهبردها و اقدامات گذاریتاثیر میزان

 

  هااشتدیاد
1. Renewable Freshwater Resources 

2. Water Withdrawal 

3. Non-Conventional Water 

4. Grounded Theory
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