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ABSTRACT
Conflicts over water among stakeholders are intensifying, as the water crisis in the watersheds escalates.
Increased conflict in basins can be the result of various human and natural factors, including inappropriate
governance and resource management and climate change. This study aims to investigate the natural and
human factors affecting the severity of conflicts among different stakeholders in the Zayandehrood Basin,
review the strategies proposed by managers and policymakers, and analyze the strategies implemented
in recent years to reduce conflicts in the Zayandehrood Basin. The study used a qualitative methodology
based on grounded theory. A sample of key experts and managers of relevant organizations were selected
using the snowball sampling technique and the data were collected using semi-structured interviews. The
results showed that the experts and managers perceived human elements, such as socio-cultural factors, increased demand for water, inter-basin water transfer policies, and governance factors, to have the greatest
impact on conflict management. Moreover, environmental factors such as climate change have intensified
the conflict in the basin by rainfall and water resources decline. On the other hand, human factors such as
governance and policies in the water crisis and the resulting conflict have had much more impact than natural factors. Some strategies, such as strategic management, inter-basin water transfer, and increased monitoring have been used to manage the conflict caused by the water crisis in the basin. On the other hand,
some managers and policymakers believe that some of the implemented strategies have not only been
unable to help the stakeholders reduce conflict in the basin, but have also increased tensions in the basin.

Copyright © 2022, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

A

Extended Abstract

1. Introduction
crisis is a transient situation that causes
a system to go out of balance due to

various factors. The water crisis is one of the major challenges that arise for various reasons. In fact, it is not only
due to limited resources, but also other factors, such as
periodic droughts, excessive use of water resources, land
use change, hydrological conditions, and social factors.
Moreover, socio-economic factors which have a signifi-
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cant impact on this crisis comprise population growth, migration, lack of proper consumption culture, mismanagement of resources, the inability of responsible institutions
to provide water transfer services, inadequate economic
policies, social change, and poor government planning.
Due to the shortage of freshwater, there have been disputes and conflicts between stakeholders over access to
water resources, the severity of which varies according to
the extent of the crisis in each region.

2. Methodology
The present study is an applied, qualitative research in
terms of purpose and nature. The study used the qualitative methodology of "grounded theory". The data were
collected through semi-structured interviews with 25
managers and experts of governmental and non-governmental organizations related to water resources management located in the upstream and downstream of the
Zayandehrud Basin. Participants were selected through a
snowball and purposeful sampling technique in different
regions and sampling and data collection continued until
reaching the level of theoretical information saturation.
Some key questions were asked to understand the conflict
among stakeholders and examine human and environmental factors causing this conflict and effective strategies to reduce conflict in the basin, e.g., "factors causing
conflict in the basin", "strategies implemented in conflict
management in the basin", and "proposed solutions" to reduce conflicts in the Zayandehrud Basin. In this research,
in the first stage, the initial concepts and categories were
extracted using open coding, and in the next stage, the
main and focal categories were created through axial coding and selective coding, respectively, using the relationships between focal and main categories. The research
hypothesis was made. Data were analyzed using Max
Kyoda software.

3. Results
Zayandehrud basin has faced an increased water resources crisis in recent years, and this crisis has had a significant impact on the people’s livelihoods who depend
on this basin. Many conflicts among stakeholders have
been identified to use or provide water in agriculture, industry and municipality sectors. This crisis has affected
the water use of all these three sectors, especially the agricultural sector in which farmers' livelihoods and food
security depend on water. Two main factors, i.e. human
and environmental factors, affect the escalation of conflicts among water resources stakeholders in the Zayandehrud Basin. Human factors are important in terms of
governance, and management and policies adopted in the
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field of water resources, and environmental factors, especially climate change are crucial.

4. Discussion
Indicators related to human factors which have increased conflicts were grouped into four categories: 1)
governance and management, 2) socio-cultural factors, 3)
water transfer, and 4) increasing demand in water use sectors (municipality, industry and agriculture). According
to experts and policy makers’ views in the basin, climate
change, especially due to frequent droughts (reduced rainfall and snow) and rising temperatures, are the most important environmental factors affecting the conflict. Both
human and environmental factors have intensified the
conflict in the basin, but experts have pointed out to the
role of human factors in the intensification of conflict between stakeholders more than the environmental factors.

5. Conclusion
The increasing water crisis in recent years, the increased
water demand of stakeholders in various sectors and the
existence of successive droughts have intensified conflicts
among stakeholders in the Zayandehrud Basin. Lack of
effective policies and management in the implementation
of policies and strategies, lack of long-term plans by planners and policymakers, and weak regulatory dimensions
are the most important factors related to the governance in
the basin. Despite the existing issues in conflict formation
and management, the present study examines both human and environmental factors and recommends strategies such as improving the cultivation pattern in the basin,
creating an integrated management system throughout the
basin, increasing monitoring and evaluation of various
water resources, the priority of water supply to stakeholders and the use of new solutions in all dimensions.
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تحليل تأثیر عوامل انسانی و محيطی بر تضاد ذینفعان در حوضه آبريز زايندهرود
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 -1دانشجوی دکتری ،گروه ترويج ،ارتباطات و توسعه روستايی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 -2دانشيار ،گروه ترويج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران.
 -3دانشیار ،گروه ترويج ،ارتباطات و توسعه روستايی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
 -4دکتری سازههای آبی ،شرکت آب منطقهای استان اصفهان ،اصفهان ،ایران.

تاریخ دریافت 18 :مهر 1400
تاریخ پذیرش 15 :اسفند 1400

کلیدواژهها:

بحران آب ،تضاد ،عوامل
انسانی ،عوامل محيطی،
مديريت

همزمان با افزايش بحران آب در حوضههای آبريز ،درگيریهای بين ذینفعان آن در حال تشديد است .افزايش تضاد در حوضههای
آبريز میتواند ناشی از عوامل مختلف انسانی و طبيعی ،از جمله حکمرانی و مديريت ضعیف منابع و تغييرات اقليم باشد .هدف پژوهش
بررسی عوامل طبيعی و انسانی مؤثر بر شدت مناقشات ميان ذینفعان مختلف حوضه زايندهرود ،بررسی راهبردهای پيشنهادی مديران
و سیاستگذاران و تحليل راهبردهای اجراشده طی ساليان اخير جهت کاهش مناقشات در حوضه زايندهرود بوده است .در این تحقیق
از روششناسی کيفی مبتنی بر نظريه دادهبنياد استفاده شد .نمونهای از افراد کليدی از بين کارشناسان و مديران سازمانهای مرتبط ،با
بهرهگيری از نمونهگيری هدفمند به روش گلولهبرفی ،انتخاب شدند و دادهها با استفاده از مصاحبههای نيمهساختارمند گردآوری شدند.
نتايج نشان داد که عوامل انسانی از جمله عوامل اجتماعی  -فرهنگی ،افزايش تقاضا برای آب ،سياستهای انتقال بينحوضهای آب و
عوامل حکمرانی از ديدگاه کارشناسان مرتبط بيشترين تأثیر را در مديريت تضاد داشتند .همچنين عوامل محيطی نظير تغييرات اقليم از
جمله کاهش بارش و منابع آب ،سبب تشديد تضاد در حوضه شدهاند .از سوی ديگر ،تأثیر عوامل انسانی نظير حکمرانی و سياستهای
اخذشده در بحران آب و تضاد ناشی از آن بسيار تأثیرگذارتر از عوامل طبيعی بوده است .برخی از راهبردها همچون مديريت راهبردی،
انتقال آب بين حوضهای ،و افزايش نظارت برای مديريت تضاد ناشی از بحران آب در حوضه به کار گرفته شدهاند .از سوی ديگر ،تعدادی
از مديران و سیاستگذاران معتقدند که برخی راهکارهای اجراشده نهتنها به کاهش تضاد در حوضه کمکی نکردهاند ،بلکه سبب افزايش
تنش نيز شدهاند.

مقدمه
مجمع جهانی اقتصاد ،1از ميان بحرانهای موجود در دنيا،
بحران آب را بهعنوان يکی از سه ريسک اصلی در جهان با
باالترين نگرانی در بين افراد ذکر کرده است ).(Alexander, 2019
بحران آب يکی از چالشهای مهمی است که به داليل مختلف
ايجاد میشود .در واقع ،تنها علت آن در محـدوديت منابع نيست،
بلكه عوامل ديگری همچون خشکسالیهای دورهای ،استفاده
بيشاز حد از منابع ،شرايط هيدرولوژيكي ،عوامل اجتماعي از
قبيل رشـد جمعيـت ،مهـاجرت ،نبـود فرهنـگ صحيح مصرف
و سوء مديريت منابع ،ناتواني نهادهـاي مسـئول بـراي تـأمين
خدمات انتقال آب ،سياستهای اقتصـادي نامناسـب ،تحـوالت
1. The World Economic Forum

اجتمـاعي و برنامهريزی ضعيف دولتها نيز در آن تأثیر بسزايی
دارند (Gain, Giupponi, & Benson, 2015; Kujinga, Vanderpost,
) .Mmopelwa, & Wolski, 2014با ارزيابی منابع و مصارف آب،
میتوان به چندرشتهای بودن تجزيهوتحليل مسائل آبی پی برد
) .(Tarjuelo et al., 2015چند رشتهای بودن مفهوم آب محققان
را برای استفاده از آن با چالشهای جهانی روبهرو کرده است
)(Boutraa, 2010; Molden et al., 2010؛ زيرا با وجود چالشهای
اصلی دخيل در افزايش بحران آب ،عوامل ديگری نظير آلودگی
آبها و روند مستمر کاهش منابع آبی ،تغييرات آب و هوايي،
تخريب اکوسيستمها و پراكندگي مراكز جمعيتي سبب گرديده
که نهتنها دسترسی به آب سالم و بهداشتی با مشكل جدي مواجه
شود ،بلکه بر فراينـد توليـد و تــأمين مــواد غــذايي جوامــع نيز
تأثیر بسزايی داشته است ) .(Brame, Li, & Alvarez, 2011از سوی
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فصلنامهپژوهشهایروستایی

ديگر ،چالش اصلی در بحران آب ،کمبود آب شيرين با توجه به
کاهش سفرههای زيرزمينی ،کاهش جريان رودخانهها ،افزايش
هزينهها برای تأمين و تصفيه آب است که اين امر سبب ايجاد
تنشهايي بر سر منابع آب شده است ) .(Hoekstra, 2014تنش آبی
بيانگر فشارهاي واردشده بر منابع آبی است که اين فشارها ناشی
از تغييرات اجتماعی ،اقتصادی و زيستمحيطی هستند (Esen,
) .Yıldırım, & Yıldırım, 2020شواهد حاکی از آن است که تضادهای
ناشی از بحران آب در مناطق مستعد ازجمله خاورميانه و ايران
در حال افزايش است ).(Homayoun, Alireza, & Mc Bean, 2012
در سالهای اخير ،پيامدهای اجتنابناپذیر سير صعودی تقاضا از
يک سو و کاهش منابع آب ،و افزايش خشکسالی از سوی ديگر
موجب افزايش مناقشات ميان مصرفکنندگان آب در مناطق
مختلف شده است ) .(Gleick & Iceland, 2018در شکلگيری
تنشها و تضاد بين ذینفعان منابع آب داليل مختلفی وجود
دارد که از بين عوامل مختلف میتوان به عوامل انسانی (حکمرانی
و مديريت و سياستهای اخذشده در حیطه منابع آب) و عوامل
محيطی يا طبيعی ،بهویژه تغییرات اقلیم اشاره کرد .در بين
عوامل محيطی ،تغييرات اقليمی نقش مهمی در شکلگيری
تضادها دارد .بهطوری که تغيير اقليم در حال تبديل شدن به
يک مسئله امنيتی شده است ).(Barnett, 2003; Brown, 1989
تضاد ناشی از عوامل انسانی نيز موردبحث بسياری از پژوهشگران
قرارگرفته است .طبق بررسیها و اجماع جهانی ،چالش کمبود
منابع آب از چند بعد قابلتمايز است )1 :چالش کمبود آب ناشی
ی برای بهرهبرداری بيشتر از منابع آب نظير
از پيشرفت تکنولوژ 
احداث سد ،حفر چاههای عميق و غيره )2 ،تغيير سبک زندگی
به سوی مصرفگرايی ،و  )3چالش کمبود آب ناشی از حکمرانی
نامطلوب و مديريت نادرست ) .(Askary, 2016پژوهشگران معتقدند
که بحران جهانی آب ،بحران حکمرانی است نه بحران کميابی
) .(Ansari & Sharma, 2020حکمرانی آب يکی از مهمترين مباحث
در زمينه توسعه و خدمات پايدار منابع آب و يکی از ابعاد اصلی
برای پاسخگويی به کمبود جهانی آب است و روشی برای ايجاد
اقتدار اداری ،سياسی و اقتصادی در مديريت امور يک منطقه يا
يک کشور در تمامی بخشها است .بهطور کلی حکمرانی از سه
بخش اصلی سياستها ،قوانين و الزامات سازمانی تشکيل شده
است .سياستهای حکمرانی شامل اهداف تعيينشده برای همسو
شدن تمامی ابعاد حکمرانی است .قوانين نيز شامل مقررات و
راهبردها برای پيشبرد بهتر انجام کارها و ترتيبات سازمانی برای
يکپارچه شدن کارکرد افراد برای رسيدن به تمامی اهداف است
) .(Nouri Esfadiari & Iragi, 2003زايندهرود واقع در فالت مرکزی
ازجمله مناطقی است که طی ساليان اخير با بحران آب روبهرو
شده است .طبق قوانين و مناسبات عرفی وضعشده از ساليان
قديم ،رودخانههای آب شيرين به دليل ضرورت بهرهبرداری
مخصوصاً در مناطق با اقليم خشک از جمله اصفهان دارای نسق
و تقسيمبندی برنامهریزیشدهای بودهاند .بهعنوان مثال ،طومار
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شيخ بهايی يکی از اسنادی است که بر اساس آن در گذشته
کل آب رودخانه را به  33سهم کلی و  275سهم جزئی بين
 7بلوک آبخور (از  70کيلومتری غرب اصفهان شروع شده و
تا  120کيلومتری شرق اصفهان ادامه مييابد) تقسيم میکند
) .(Hosseini Abri, 2009با وجود اين تقسيمبندی در مورد حقابه
در حوضه زايندهرود ،برخی پژوهشگران معتقدند طی چند سال
اخير به دليل مسائل انسانی از جمله حکمرانی نامطلوب و مسائل
محيطی ،حوضه زايندهرود با بحران روزافزون آب مواجه شده
است که آسيبهای جدی نظير افزايش مناقشات در بين جوامع
محلی و کنشگران بيرونی را به همراه داشته است .از ديد آنها،
برهم خوردن نظم زمانی و مکانی تسهيم آب رودخانه و تبديل
آن به نظام تخصيصی با حکمرانی باال به پايين علت اصلی افزايش
تضاد در حوضه زايندهرود است که افزايش تدريجی شکاف
منابع  -مصارف اين حوضه را به همراه داشته است .از طرفی،
نياز ضروری بخش کشاورزی به آب و گسترش بخش صنعت
در استان اصفهان ،رقابت ميان مصرفکنندگان کشاورزی و
صنعت برای دريافت منابع آب را افزايش داده است (Pourkazemi
) .& Vali, 2014تنشهای هيدروسيستمی حوضه زايندهرود هر
سال در حال تشديد است .پيچيدگی و شبکهای بودن ذینفعان
مختلف در حوضه زايندهرود منجر به ايجاد يا افزايش مناقشات
بين استانهای همجوار شده است .در کنار افزايش مناقشات،
چالشهای ديگری ،مانند کاهش چشمگير توليدات کشاورزی،
بيکاری و سهميهبندی آب در تابستان در اغلب نقاط حوضه به
وقوع پيوسته است ) .(Yusefi et al., 2015هدف اين پژوهش عبارت
است از :تحليل تأثیر عوامل انسانی و تغييرات اقليمی بر تضادهای
ناشی از بحران آب در حوضه باالدست و پاييندست زايندهرود
و تحليل راهبردهای مديريت تضاد بهکارگرفتهشده در حوضه.
همچنين پژوهش به دنبال بررسی تأثیر راهبردهای اجراشده
بر تضاد بين ذینفعان است .در ادامه به برخی از مطالعات
صورتگرفته اشاره میگردد.

مروری بر ادبیات موضوع
برخی از کارشناسان معتقدند عوامل انسانی تشدیدکننده
تضاد ناشی از سوء مدیریت و حکمرانی و عوامل طبيعی ناشی از
تغييرات اقليم است .سوء مدیریت يکی از عوامل انسانی اصلی در
تشکيل چالشهای پيش روی منابع آب در طی ساليان طوالنی
بوده که آثار بسياری را در پی داشته است (Baghban, Bozorg-

;Haddad, & Berndtsson, 2021; Fang et al., 2021; Singh, 2021

) .Trubetskaya et al., 2021مطالعه يادگاری و همکاران ()2018
نشان میدهد که همزمان با افزايش مصارف آب در بخشهای
متعدد ،بحران آب در حال افزايش است که بخشی از اين بحران
ناشی از عوامل انسانی همچون حکمرانی و مديريت نامطلوب
مرتبط است .سازگار شدن ازنظر نهادی پيرامون بحران آب خيلی
کندتر از راهکارهای مديريت بحران آب خواهد بود؛ از سوی ديگر
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باوجود حکمرانی ناکارآمد ،پيامدهای ناشی از بحران آب تشديد
گرديده است.
در اکثر مناطق ،مديريت منابع آب به دليل تغييرات اقليم
ازجمله کاهش و يا افزايش نزوالت جوی و عدم اطمينان از شرايط
آبو هوايی ،هميشه دارای مشکالتی بوده است .در صورتی که
تغييرات اقليم و سوء مدیریت همزمان با برخی از عوامل ديگر
همچون افزايش جمعيت ،صنعتی شدن ،افزايش تقاضا برای غذا
و آب باشد خود منشأ بسياری از تضادها و درگيریها در مناطق
مستعد تنش میشود (Craig, Feng, & Gilbertz, 2019; Hussain
) .& Mumtaz, 2014تقاضا برای آب مخصوصاً در حوضههايی که
دسترسی کمتری به منابع آب دارند در حال گسترش است و
اين امر سبب شکلگيری تنشهايی بين ذینفعان شده است
) .(Wang et al., 2016از نظر بارنت )2003( 2آسيبپذيری
ناشی از تغييرات آب و هوايی بر مکانهای محلی و گروههای
اجتماعی و معيشت گروههای درگيریها قابل تأملتر است .مقدار
حساسيت و آسيبپذيری مردم نسبت به تغييرات آب و هوايی
به ميزان وابستگی آنها به منابع طبيعی ،خدمات اکوسيستم
و ظرفيت سازگاری آنها بستگی دارد .ب ه عبارت ديگر ،افراد
وابستهتر به منابع طبيعی و کمتر متکی به منابع اقتصادی و
اجتماعی ديگر ،بيشتر در معرض خطرات ناشی از تغييرات اقليمی
هستند .اسماعيلی ( )2020مشخص کرد که حوضه زايندهرود
واقع در بخش فالت مرکزی به دليل دو پديده اقليمی و انسانی
با بحران آب روبهرو است و ناپايداری منابع آب در اين حوضه
سبب ايجاد تعارضات و درگيریها و پيامدهای امنيتی  -سياسی
دربين جوامع منطقه شده است .يوسفی و همکاران ()2015
نشان دادند که تقسيمبندی آب در حوضه زايندهرود طی چندين
سال گذشته بر اساس طومار شيخ بهايی صورت گرفته است که
طبق اين طومار توزيع آب بين حقابهداران در جوامع باالدست
و پاييندست زايندهرود انجام شده است .نکته قابلتأمل اين
است که با افزايش خشکسالی و بحران آب در فالت مرکزی
همزمان با افزايش جمعيت،گسترش صنعت و عدم مدیریت در
اين حوضه سبب ايجاد تضادهایی بين ذینفعان مختلف گردیده
است .مديريت تضاد بين ذینفعان در اين حوضه در ابتدا نياز به
شناسايی علل تضاد ،افزايش مشارکت بين ذینفعان ،اعتمادسازی
بين جوامع و افزايش مذاکره است که در اين صورت است که
میتوان پيامدهای ناشی از افزايش تضاد را کاهش داد (Kapur,
) .2019بهطور کلی شواهد و پژوهشهای ذکرشده نشان میدهد
تضاد ناشی از بحران آب ساختار پيچيدهای داشته و متشکل از
عوامل متعدی است که سياست ،حکمرانی و متغيرهای محيطی
همچون تغييرات اقليم از جمله عوامل تشدیدکننده تضاد هستند.
در نظر گرفتن راهکارهای نوين و بررسی ميزان تأثیرگذاری آنها
در کاهش تضاد بسيار حائز اهميت است .مرور پژوهشهای

پيشين هريک بهصورت جداگانه به بررسی اين عوامل پرداخته
است .اين پژوهش بر اين مهم تأکید دارد که برای حل تضاد و
مناقشات حوضه نياز به بررسی همزمان عوامل انسانی و محيطی
است و بايد تمام راهکارهای اجراشده از نظر مديران و کارشناسان
مرتبط با مديريت منابع آب حوضه به دقت بررسی گردد تا بتوان
راهکارهای کاربردی و مؤثر را بهکار گرفت.

روششناسی تحقیق
تحقيق حاضر از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ ماهيت از
نوع پژوهشهای کيفی است .مطالعه از يک روششناسی کيفی
«نظريه داده بنياد »3استفاده کرده است .نظريه دادهبنياد ،يک
روش استقرايی و اکتشافی بر اساس مقايسه دادههای حقيقی
و ايجاد مفاهيم استوار است .هدف اصلی اين روش ،ارائه تبيين
جامع نظری درباره يک پديده است که از طريق روش استقرايی
حاصل میگردد .اين روش به دنبال توليد نظريهای است که
نسبت به نظريههايی که از مجموعه نظريههای موجود اقتباس و
تطبيق داده میشود تبيين بهتری در دادهها ارائه میدهد (Glaser,
).Bailyn, Fernandez, Holton, & Levina, 2013; Oktay, 2012
موضوع شناخت تضاد و عوامل تشدیدکننده تضاد ناشی از
بحران آب ،نياز به ساخت و توسعه نظريههای قویتر با نگاهی
سيستماتيک دارد .نظريه دادهبنياد يکی از روششناسیهای
مهمی است که میتواند به پژوهشگران در توسعه اين نظريهها
کمک کند .پژوهشگران در مطالعات خود از سه رهيافت شامل
نظاممند ،ظاهرشونده و ساختگرايانه در نظريه دادهبنياد استفاده
کردهاند ) .(Cresswell, 2012پژوهش حاضر رهيافت نظاممند را
به کار برده که در بخشهای بعد توضيح داده شده است .در
نتيجه اين مطالعه با نگاهی ساختگرا يا تفسيرگرا ،ابتدا بهصورت
اکتشافی مؤلفههای مربوط به تضاد را در حوضه زايندهرود
استخراج کرده و بعد از آن روابط بين اين عوامل را بررسی و
مفهومسازی کرده است.
در اين پژوهش ،جمعآوری دادههای موردنیاز از طريق
مصاحبههای نيمهساختارمند طی چند پرسش کليدی پيرامون
عوامل ايجادکننده تضاد در حوضه زايندهرود و بررسی راهکارهای
مديريت تضاد در مدت زمان بهطور ميانگين از  60تا 120دقيقه
انجام گرديد .فرايند گردآوري دادهها تا سطح اشباع نظری
اطالعات با انجام مصاحبه با  26نفر از مطلعان کليدی ،کفايت
دادهها حاصل شد و در نتيجه فرايند جمعآوری به اتمام رسيد.
جامعه هدف اين پژوهش که بهصورت بالقوه مخاطب اين موضوع
بودند را کليه مديران ،کارشناسانی که در سطوح مختلف استانی،
شهرستانی و يا حتی در سطوح ملی در سازمانهای مرتبط از
جمله شرکت سهامی آب منطقهای ،اداره کل منابع طبيعی و
آبخيزداری ،اداره کل محيطزيست ،سازمان جهاد کشاورزی،

2. Barnett
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صنف کشاورزان تشکيل میدادند .همچنين در اين مطالعه برای
نمونهگيری ،مشارکتکنندگان بهصورت هدفمند و از طريق
روش گلولهبرفی از ميان کارشناسان و مديران مرتبط در مراکز و
سازمانهای مديريت تأمین و توزيع منابع آب حوضه زايندهرود
تا رسيدن به يک اشباع نظری انتخاب شدند که اين افراد در
سازمانهای همچون شرکت سهامی آب منطقهای ،اداره کل
منابع طبيعی ،اداره کل محيطزيست ،سازمان جهاد کشاورزی
و صنف کشاورزی در استان اصفهان ،چهارمحالوبختياری و
همچنين کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان لنجان در استان
اصفهان و جهاد کشاورزی شهرستانهای سامان و کوهرنگ در
استان چهارمحالوبختياری فعاليت میکردند .بهمنظور تحليل و
شناخت عوامل انسانی و محيطی ايجادکننده تضاد و راهبردهای
مؤثر کاهش تضاد در حوضه چند پرسش اصلی مبنی بر «عوامل
ايجادکننده تضاد در حوضه»« ،راهبردهای اجراشده در مديريت
تضاد حوضه» ،و «راهکارهای پيشنهادی برای کاهش مناقشات
حوضه زايندهرود» پرسش شد .بهمنظور باال بردن روايی دادهها
از طريق مصاحبههای مکرر با مديران و کارشناسان تا رسيدن
به مرحله اشباع نظری ادامه يافت .همچنين جهت اطمينان از
صحت دادهها ،پس از هرگونه مصاحبه ،نتايج مجددا ً برای افراد
مصاحبهشونده ارائه و نظرات آن فرد مجددا ً بررسی شد .در مرحله
بعد برای بررسی نهايی نتايج حاصل از نظرات افراد ،مجددا ً با
آنها تماس گرفته شد و نتايج مرور گرديد تا روايی دادهها حاصل
گردد .جهت تعيين و افزايش پايايی دادههای پژوهش ،جمعآوری
دادهها طی مصاحبه از طريق ضبط صدا توسط فرد مصاحبهکننده
و يادداشتبرداری برای ثبت دادهها و مرور چندباره آنها انجام
گرديد .دادهها نيز با استفاده از رهيافت نظاممند نظريه دادهبنياد
تحليل شدند .در اين رهيافت ،از ديد صاحبنظران مختلف
بهگونهای متفاوت بيان شده است .در این پژوهش ،در مرحله اول
مفاهيم و مقولههای اوليه با استفاده از کدگذاری باز استخراج شده
و در مرحله بعد از طريق کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی
به ترتيب مقولههای اصلی و کانونی ساخته شدند و با استفاده از
روابط بين مقولههای کانونی و اصلی ،فرضيه پژوهش ساخته شد.
دادهها با استفاده از نرمافزار مکسکيودا تحليل شدند.
منطقه موردمطالعه

مطالعه حاضر پيرامون بحران آب در حوضه زايندهرود ،بهعنوان
يکی از حوضههای آبريز داخلی کشور واقع در حوضه آبريز فالت
مرکزی انجام شد .رودخانه زايندهرود تنها رودخانه دائمی در
فالت مرکزی است که در انتها به تاالب گاوخونی ختم میشود
بيشترين حجم آب اين رودخانه از بارش ارتفاعات کوهرنگ در
استان چهارمحالوبختياری تأمین میشود .در واقع اين ارتفاعات
در مرز دو استان خوزستان و چهارمحالوبختياری قرار دارند
) .(Hydar pour, 2016طی چندين سال اين حوضه خشکسالیهای
متعددی را تجربه کرده و بحران آب در اين حوضه رو به افزايش
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است .طی اين مدت برای جبران بحران آب ،طرحهای تأمین آب
همچون انتقال آب بين حوضهای از طريق لولهگذاری و تونل انجام
شده وليکن با وجود طرحهای مختلف ،اين حوضه همچنان در
بحران به سر میبرد و رقابت بين بخشهای کشاورزی ،صنعت و
شرب برای تأمین آب بين باالدست و پاييندست حوضه سبب
شکلگيری تنش در اين حوضه شده است (Gol Karami & Kaviani
).Rad, 2017

يافتهها
طی فرايند تحليل دادهها با استفاده از نظريه دادهبنياد ،پس
از پياده کردن متن مصاحبهها در نرمافزار مايکروسافت ورد و
مکسکيودا ،ابتدا کدگذاری باز صورت گرفت و در کل 479
مفهوم مرتبط با عوامل انسانی ،تغييرات اقليم ،راهبردهای مديريت
تضاد استخراج و کدبندی شدند که  94مقوله اوليه بر اساس اين
مفاهيم ساخته شدند .در مرحله بعد ،کدگذاری محوری انجام
شد ،بهطوری که با مقايسه مفهومی مقولههای اوليه ،مقولههای
مشابه گروهبندی شده و  21مقوله اصلی مرتبط ساخته شد.
همچنين ارتباط اوليه اين مقولهها از لحاظ شرايط علی ،شرايط
زمينهای ،شرايط مداخلهگری ،پديده يا وضعيت تضاد و راهبردها
بررسی شد .سپس طی کدگذاری انتخابی ،مقولههای اصلی مشابه
گروهبندی شدند و هشت مقوله کانونی به دست آمد که عبارت
بودند از :تضاد ذینفعان ،حکمرانی و مديريت ،عوامل اجتماعی-
فرهنگی ،انتقال آب ،افزايش تقاضا در بخشهای مختلف ،تأثیر
تغييرات اقليم بر افزايش تضاد ،راهبردهای پيشنهادی مديريت
تضاد در حوضه و راهبردهای اجراشده در کاهش تضاد .در نهايت،
در فرايند کدگذاری انتخابی ،ارتباط مفهومی بين مقولههای کانونی
پااليش و توسعه بيشتری پيدا کرد و در قالب فرضيه مشخص شد
و بهصورت مدل مفهومی ترسيم گرديد (تصویر شماره  .)1بر
اساس نظريه دادهبنياد ،در مفهومسازی ارتباط بين مقولههای
کانونی و اصلی بهدستآمده با توجه به مؤلفههای شرايط علی،
شرايط زمينهای ،شرايط مداخلهگری ،وضعيت تضاد و پيامدها
ص شده و فرضیهسازی شد .پديده تضاد ذینفعان ،راهبردها
مشخ 
و برخی از شرايط علی و زمينهای بهعنوان عوامل مؤثر بر تضاد
ذینفعان ،ماهيت انسانی  -اجتماعی دارد .ولی مقوله تغييرات
اقليمی ،بهعنوان يکی از شرايط علی تضاد ،ماهيت طبيعی دارد،
اگرچه همين عامل نيز تحت تأثیر مداخلههای بلندمدت انسانی
بوده است .در فرضيهسازی ارتباط بين مقولههای ذکرشده ،دو
مقوله «تغييرات اقليم» و «افزايش تقاضا» ،بهعنوان محرکها يا
شرايط علی ايجادکننده تضاد مشخص شدند که ارتباط متقابلی
با مقولههای «حکمرانی يا مديريت آب» و «انتقال آب» بهعنوان
شرايط مداخلهگر در تشديد و يا تسهيلگری راهبردهای تضاد نقش
داشتند .همچنين مقوله «عوامل و شرايط اجتماعی  -فرهنگی»
بهعنوان يک عامل يا شرايط زمينهای بر تضاد ذینفعان در حوضه
زايندهرود تأثیرگذار بود .دو مقوله ديگر که برای مديريت تضادها
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به کار گرفته شده بودند عبارت بودند از« :راهبردهای پيشنهادی
مديريت تضاد در حوضه» و «راهبردهای اجراشده در کاهش
تضاد» .در واقع برای مديريت تضاد در حوضه نياز به راهبردهای
نوين بود که میتوانند سبب تشديد تضاد و يا بهعنوان يک عامل
مؤثر سبب مديريت بحران و کاهش تضاد در حوضه شوند (تصویر
شماره  1و جدول شماره  .)4مقولههای مؤثر بر تضاد در بخش
بعد تشریح شدهاند.
تضاد ذینفعان حوضه زايندهرود

سه نوع تضاد ذینفعان در حوضه زايندهرود مشخص شد:
 )1تضاد ذینفعان بين زيرحوضهها در حوضه زايندهرود (بين
استانهای اصفهان ،چهارمحال و بختياری و استان يزد) )2 ،تضاد
درون زيرحوضهای در پاييندست حوضه ،و  )3تضاد درون استانی/
درون زيرحوضهای در باالدست حوضه .تضاد درون زيرحوضهای
بيشتر بين کشاورزان و بين کشاورزان با سازمانهای مرتبط با
مديريت منابع آب بود.
محرکها يا شرايط علی انسانی و محيطی ايجادکننده يا
تشديدکننده تضاد در حوضه زايندهرود
مقوله کانونی تغيير اقليم با ماهيت محيطی يا طبيعی و مقوله
کانونی افزايش تقاضای آب بهعنوان شرايط علی يا محرکهای
مستقيم ايجاد يا تشديد تضاد ذینفعان در حوضه شناخته شدند.
تغيير اقليم از دو مقوله اصلی خشکسالی شامل کاهش بارندگی
بهطور کلی کاهش برف و افزايش دما ساخته شد که موجب شده
ميزان ورودی آب به حوضه کاهش يابد و دسترسی بهرهبرداران
آب ،بهویژه کشاورزان را محدود کند .مقوله کانونی افزايش
تقاضای آب نيز متشکل از افزايش تقاضای آب برای بخشهای
شرب و خدمات ،صنعت و کشاورزی در دهههای اخير تأکید
داشت .رشد جمعيت و مهاجرت درون استانی و بروناستانی به
شهر اصفهان و تأمین آب شرب برای مناطق خارج از حوضه مانند
کاشان و استان يزد افزايش تقاضا برای بخش شرب را به همراه
داشته است .در بخش صنعت و خدمات نيز صنايع آببر در استان
اصفهان و يزد رشد بااليی داشته و مصرف آب در اين صنايع
افزايش چشمگيری داشته است .همچنين ديدگاه بر اولويت آب
برای صنايع آببر و شرب بوده است .گسترش بخش کشاورزی
در باالدست و پاييندست حوضه ،تبديل اراضی مستعد دامداری
به زراعی  -باغی و افزايش مصرف آب در اين اراضی نيز موارد
افزايش تقاضا در بخش کشاورزی را مشخص کرد .ديدگاهها نيز
بر آن بود که گسترش فضای سبز در شهر اصفهان نيز نياز آبی آن
را افزايش داده و نهایتاً آب قابل بهرهبرداری در حوضه را کاهش
داده است (جداول شماره  1و .)2
شرايط زمينهای اجتماعی  -فرهنگی و شرايط مداخلهگری
ضعيف و نامناسب تأثیرگذار بر تضاد در حوضه

در بخش عوامل اجتماعی  -فرهنگی ،با توجه به مقولههای
اصلی همچون ،تضاد ناشی از مسائل اجتماعی و اقتصادی
ذینفعان ،عدم اعتماد ذینفعان به سیاستگذاران ،عدم حمايت
دولت از ذینفعان نشان داد که ارتباط بين دولت و ذینفعان
در کاهش و يا افزايش تضاد حوضه زايندهرود تأثیرگذار است.
اکثر کشاورزان در باالدست و پاييندست حوضه خردهپا بوده
و معیشتشان نيز وابسته به منابع آب و زمين است .با کاهش
دسترسی به آب ،معيشت آنها به خطر افتاده و تنش آنها
درون زيرحوضهها و با ذینفعان ديگر زيرحوضههای باالدست
و پاييندست بيشتر میشود .فشارهای اقتصادی و اجتماعی
کشور نيز در افزايش تضادها مؤثر بوده است .عالوه بر این ،مسائل
اجتماعی و اقتصادی در سالهای اخير با مسائل امنيتی کشور
درهمتنیده است و مطالبهگری بهویژه کشاورزان را با تهديد
مواجه نموده است .عدم تأمین آب حقابهداران بهویژه در شرق
اصفهان و کاهش اعتماد کشاورزان به دولت نيز تنشهای حوضه
را بيشتر کرده است .قانونگريزیهای بسياری از ساکنان حوضه
نيز نوعی بیاعتمادی برخی ساکنان به دولت را نشان میدهد.
عدم پرداخت خسارت دولت به کشاورزان در صورت فروش يا
انتقال آب به خارج از حوضه يا به صنعت و شرب داخل حوضه
و عدم تضمين دولت برای کشت جايگزين نيز مقولههای مهم
ديگری بودند که عدم حمايت دولت از ذینفعان بهویژه کشاورزان
را مشخص کرد (جدول شماره  .)1مقولههای کانونی «حکمرانی
يا مديريت آب ضعيف و نامناسب» و «سياستهای انتقال آب»
بهعنوان شرايط مداخلهگر تشدیدکننده تضاد بين ذینفعان در
حوضه مشخص شدند .مقولههای اصلی استخراجشده در بخش
حکمرانی و مديريت نامناسب را میتوان به سوء مدیریت در اجرای
سياستها و راهکارها ،حاکميت سليقهای مديران ،عدم تدوين
برنامههای بلندمدت و ضعف نظارت بر اجرای قوانين اشاره داشت
که نشاندهنده ناکارآمدی عملکرد مديران و سیاستگذاران در
مديريت منابع آب است .آنچه در بخش سوء مدیریت در اجرای
قوانين دارای اهميت است عدم مديريت اصولی در بهرهبرداری
از منابع آب ،افزايش حقابهداران با ملی شدن آب ،عدم اجرای
صحيح راهبردها ،همپوشانی قوانين و عدم اجرای مصوبات شورای
عالی آب است که به اعتقاد برخی از مديران بسياری از راهبردها
فقط تدوين شده و هرگز عملی نشدهاند .همانطور که در جدول
شماره  2مشاهده میشود ،از ديد کارشناسان حوضه ،بيشترين
عوامل تأثیرگذار در افزايش تضاد حوضه زايندهرود مربوط به
مسائل سوء مدیریت و حکمرانی در حوضه بوده است.
راهبردهای مديريت تضاد در حوضه زايندهرود

طبق مصاحبههای انجامشده با مديران و کارشناسان حوضه
زايندهرود ،هرکدام از اين افراد بر اساس تجربيات و قوانين
موجود در سازمان خود ،راهکارهايی را ارائه دادند .نقطه نظرات
کارشناسان و مديران طی کدگذاری باز بهصورت مفاهيم اوليه
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مشخص و در مراحل بعدی از بين مفاهيم اوليه ،طی کدگذاری
محوری مقولههای اصلی استخراج گرديد (جدول شماره .)3
راهکارهای پيشنهادی به  6مقوله اصلی شامل  )1اصالح الگوی
کشت )2 ،تشکيل نظام مديريتی جديد در کل حوضه )3 ،افزايش
نظارت بر اجرای سياستها و راهبردها )4 ،تغيير نگرش ذینفعان،
 )5ارجحيت تأمین منافع ذینفعان و  )6بهکارگیری راهبردهای
عملياتی جديد در حوضه مقولهبندی گرديدند.
اصالح الگوی کشت :در اين زمينه راهکارهايی از جمله توسعه
مکانيزاسيون اراضی بهویژه آبياری نوين ،کشت ارقام مقاوم به
خشکی در منطقه در شرايط بحران آب ،افزايش کشت نشايی
و گلخانهای برای کاهش مصرف آب ،جلوگيری از کاشت ارقام با

نياز آبی باال ،توسعه کشت ارقام بازارپسند متناسب با خشکسالی،
توسعه کشت عمودی نسبت به کشت افقی ،استفاده از روش کشت
یکجا زراعی ،حفظ محيطزيست با کاشت درخت در محلهای
مستعد بيابانزايی ،و جلوگيری از تغيير کاربری اراضی با افزايش
بحران آب پيشنهاد شد .بهعنوان مثال يکی از مشارکتکنندگان
بيان داشت« :کاشت سورگوم دانهای که آب کمتری نياز دارد،
گياهان ديگری نظير کنجد و گلرنگ که مقاوم به خشکی هستند
توسعه داده شود .البته تا حدودی اين ارقام کشت شدهاند .گياهان
مختلف و ارقام مختلف مانند ارقام زودرس و ميانرس را جايگزين
ارقام ديرس کنيم .جايگزينی اين ارقام بايد تا حدی باشد که
لطمهای به چرخه توليد وارد نشود».

جدول  .1شرايط علی و شرايط زمينهای اجتماعی  -فرهنگی تأثیرگذار بر تضاد ذینفعان در حوضه زايندهرود :افزايش تقاضا ،تغيير اقليم و عوامل اجتماعی  -فرهنگی.
مقوله اوليه

تعداد مصاحبهشوندگان

افزايش مصرف آب در بخش شرب همزمان با رشد مهاجرت به استان اصفهان

14

تأمین آب شرب استان همجوار (يزد)

3

افزايش مصرف آب در صنايع آبر با رشد صنعت

11

اولويت مصرف آب در صنايع آبر

10

افزايش مصرف آب در صنايع آبر در استان يزد

4

گسترش بخش کشاورزی در باالدست حوضه

12

گسترش بخش کشاورزی در پاییندست حوضه

8

تبديل اراضی مستعد دامداری به زراعی  -باغی

5

افزايش مصرف آب باغات در باالدست حوضه

5

افزايش مصرف آب در فضای شهری اصفهان

4

کاهش بارشها به دليل تغييرات اقليم

21

کاهش ذخاير برف در باالدست حوضه

3

افزايش دما و تبخير

2

تنش کشاورزان حوضه به دليل به خطر افتادن معيشتشان

8

تداخل مسائل اجتماعی با مسائل سياسی حوضه

7

فشار اقتصادی و اجتماعی در افزايش تضاد

4

عدم اعتماد کشاورزان به دولت

6

قانونگريزی

2

عدم تأمین آب برای حقابهداران

5

عدم تضمين دولت برای کشت جايگزين

2

عدم پرداخت خسارت دولت به کشاورزان در صورت فروش آب

2

افزايش تقاضا در بخش شرب
افزايش تقاضا در بخش صنعت
و خدمات

افزايش تقاضا در بخش
کشاورزی
افزايش فضای سبز
خشکسالی
افزايش دما
تضاد ناشی از مسائل اجتماعی و
اقتصادی ذینفعان
عدم اعتماد ذینفعان به
سیاستگذاران
عدم حمايت دولت از ذینفعان
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .2تأثیر مداخلهگری بر تضاد ذینفعان در حوضه زايندهرود :حکمرانی ضعيف و انتقال آب بين حوضهای.
مقوله اوليه

تعداد مصاحبهشوندگان

عدم توازن در تخصيص و توزيع منابع آب حوضه

12

عدم اجرای مصوبات شورايعالی آب توسط وزارت نيرو

7

عدم مديريت اصولی در بهرهبرداری از آب

6

زيادهخواهی و سياست غلط در استان اصفهان

5

عدم اجرای صحيح سياستها و راهکارها

5

حقابهدار کردن صنايع آبر در استان اصفهان

4

افزايش مهاجرت به استان اصفهان (مسکن مهر)

3

تبديل اراضی ملی به کشاورزی در طرح طوبی

3

تضاد به دليل تغيير مرز باالدست و پاييندست حوضه از مرز جغرافيايی به مرز سياسی

3

افزایش چالش حقابهداران با ملی شدن آب

3

رهاسازی آب در فصول غيرزراعی از مخزن

2

همپوشانی قوانين مديريت منابع آب

1

عدم راهبرد مناسب در جهت مديريت تضاد

5

عدم موفقیت راهبردها به دليل نفوذ افراد ذینفع پاييندست حوضه در سازمانهای مديريت
آب

3

عدم موفقیت راهبردها به دليل اجرای راهبردها در جهت تأمین منافع ذینفعان پاييندست
حوضه

2

از بين رفتن مديريت يکپارچه حوضه زايندهرود

12

مقطعی بودن سياستها

5

نظر غيرکارشناسی نمايندگان در مديريت حوضه

3

تضاد به دليل نگاه بخشی مديران به حوضه

3

نداشتن ديد اکوسيستمی به حوضه

2

نداشتن الگوی کشت

3

بالتکليفی مجوزهای باالدست در کشاورزی

3

عدم توجه مديران آب به حقابه محيطزيست

3

عدم توسعه آبياری نوين در اراضی پاييندست

2

عدم برنامه کلی آمايش سرزمين در حوضه

2

عدم نظارت کافی بر صدور مجوزهای مصرف

15

عدم نظارت بر برداشتهای مجاز و غيرمجاز

12

عدم ارائه آمار مناسب مصارف در بخش مختلف

9

ويالسازی در بستر رودخانه

2

ن حوضهای به استان يزد
انتقال آب بي 

13

انتقال آب بين حوضهای به استان اصفهان

6

انتقال آب بين حوضهای بن-بروجن

3

انتقال آب بين حوضهای به کاشان

2

مقوله اصلی

سوء مديريت در اجرای
سياستها و راهکارها

راهبردهای ناکارآمد و سوگيرانه

حاکميت سليقهای مديران

عدم تدوين برنامههای
بلندمدت

ضعف ابعاد نظارتی

افزايش تضاد ناشی از انتقال
آب بين حوضهای
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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تشکيل نظام مديريتی جديد در کل حوضه :دراینباره میتوان
به راهکارهايی مديريت آب حوضه به توسط ذینفعان ،ايجاد
مديريت يکپارچه در کل حوضه ،مديريت جامع و پويا و جلوگيری
از مديريت بخشی ،اجرای کامل مصوبات شورای عالی آب در
حوضه ،تصحيح قوانين طومار شيخ بهايی متناسب با بحران آب
اشاره نمود .بخشی از نقلقول مصاحبهشوندگان دراينباره به شرح
زير است )1« :بايد مجدد مانند  100سال گذشته حقابهها را
دوباره بازخوانی کنيم و واقعبینانهتر به موضوع تخصيص حقابهها
نگاه کرد چون خشکسالی و منابع آبی هم کاهش یافته است،
دوباره بايد يک طومار شيخ بهايی جديد نوشت اما این بار با
حضور همه ذینفعان .چون به ظاهر همه حقابهها روی کاغذ از
سراب تا پاياب درست است ولی در عمل که اینطور نيست)2 ،
مديريت يکپارچه منابع آبی در سراسر حوضه بايد صورت گيرد
مديريت يکپارچه میتواند بر تصميمات کارشناسان تأثیر زيادی
داشته باشد .بيشتر راهکارها نبايد فقط جنبه سياسی داشته باشد
و منافع همه ذینفعان بايد در نظر گرفته شود».
نظارت :برای افزايش نظارت در بخش مديريت منابع آب حوضه
نيازمند راهکارهايی نظير ،جلوگيری از صدور مجوز بارگزاری و
واگذاری اراضی در حوضه ،کنترل برداشت از آبهای زيرزمينی
توسط کنتورهای هوشمند ،نظارت بر اجرای دقيق قوانين مديريت
آب ،استفاده از زور حاکميتی دولت برای کاهش تنش در حوضه،
حذف افراد با نفوذ در سازمانهای مديريت آب است .در بخش
نظارت برخی از کارشناسان و مديران بيان داشتند که «نياز به
قانون مشخصی برای نظارت داريم چون بدترين قانون در صورت
اجرا خوب همه چيز را درست میکند در صورتی که بهترين
قانون با بدترين اجرا ،هم همه چيز را خراب میکند».
تغيير نگرش ذینفعان :تغيير نگرش از طريق تشويق کشاورزان
به سوی مشاغل غيرکشاورزی ،جدا کردن مباحث تضاد حوضه از
مباحث سياسی ،فرهنگ صرفهجویی در مصرف آب و جدا کردن
بحث تضاد حوضه از مباحث سياسی با تغيير ديدگاهها ايجاد
خواهد شد .افراد مصاحبهشونده در اين مورد معتقد بودند که «)1
مردم پاييندست حوضه با توجه به عوامل اقليمی منطقه و کمبود
بارش بايد درآمدهای جايگزينی به جای کشاورزی برای آنها در
نظر گرفته شود چون بخش عمده معيشت آنها وابسته به آب
است که اگر حل نشود همانطور اين مشکالت و درگيریها در
حوضه هست )2 .تبليغ و رواج مشاغلی با وابستگی کمتر به آب
و فرهنگسازی صرفهجويی در مصرف آب در استانهايی که با
بحران آب مواجه هستند».
ارجحيت تأمین منافع ذینفعان :در اولويت قرار دادن ذینفعان
توسط راهکارهايی همچون در نظر گرفتن کليه منافع ذینفعان،
جبران خسارت به حقابهداران از طرف وزارت نيرو ،در نظر
گرفتن اولويت منافع مبدأ نسبت به مقصد و تعيين حقابههای
محيطزيست در شرايط بحران آب صورت میگيرد .بهعنوان
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نمونه برخی از افراد مصاحبهشونده بيان داشتند که « )1اول اينکه
توجه به منافع همه ذینفعان از سرچشمه و حوضه باالدست و
همچنين روستاهای بين مسير در حوضه زايندهرود تا مقصد بايد
در نظر گرفته شود )2 .بيشتر راهکارها نبايد فقط جنبه سياسی
داشته باشد و منافع اجتماعی و اقتصادی همه ذینفعان بايد در
نظر گرفته شود».
راهبردهای عملياتی جديد در حوضه :برای حل مشکل تضاد
ديگر راهبردهای گذشته کارساز نبوده و نيازمند راهبردهای
جديدی همچون ،تأسیس صنايع آبر در مناطق ساحلی ،تأمین
کسری آب حوضه توسط انتقال آب با در نظر گرفتن ابعاد
زيستمحيطی ،تأمین منابع آب موردنیاز استان اصفهان با استفاده
از تصفيه فاضالب و حذف بندهای اضافی در مسير رودخانه است.
برخی از کارشناسان بهعنوان مثال بیان میکنند که « )1برای
تأمین مصارف در بخش شرب و خانگی در اصفهان بايد از تصفيه
فاضالبهای خانگی استفاده کرد )2 .از سال  1398 -1397و
سال  1399-1398پرآبترین سال در طی چند سال اخير بوده
که هر دو سال باالی  20ميليارد مترمکعب آب وارد خلیجفارس
شده است .اگر در سالهای پر آب ،آب مازاد از خوزستان با هدايت
به سمت فالت مرکزی انتقال داده شود در سالهای ترسالی در
آن منطقه ،سيل سبب خسارت و تخريب در آنجا نخواهد شد و
بحران آب فالت مرکزی هم تأمین میشود» .بهطور کلی طبق
تجارب کارشناسان و مديران ،راهبردهای پیشنهادشده در صورتی
که تدوين و عملياتی گردند میتواند تضاد ناشی از بحران آب را
در حوضه کاهش يابد .اما به اعتقاد برخی از مديران و کارشناسان،
تعدادی از راهبردهای اجراشده جهت مديريت تضاد ،تاکنون
توانستهاند عملکرد موفقی داشته باشند که در بين اين نظرات،
مديريت راهبردی در حوضه با بيشترين فراوانی در بين افراد
مصاحبهشونده مطرح شد .اجرای قانون توزيع عادالنه آب توسط
شورای عالی آب و تشکيل نظام صنفی کشاورزی ،تشکيل کارگروه
صيانت از آب ،و تشکيل شرکت مديريت منابع آب مهمترین
راهکارهای اجراشده در مديريت راهبردی آب در راستای مديريت
تضاد ذینفعان حوضه مقولهبندی گرديدند .عالوه بر این ،نتايج
نشان داد که اگر اين راهبردها همراه با افزايش نظارت باشد سبب
اجرايی شدن صحيح راهبردها خواهند شد .ازجمله راهکارهای
نظارتی اجراشده میتوان به جلوگيری از برداشت غيرمجاز آب از
رودخانه و افزايش نظارت بر برداشت آب توسط قوه قهریه اشاره
داشت .از طرفی راهبردهای اجراشده ديگری در جهت مديريت
بهتر با گزينههای موفق در پيشروی مديران و سیاستگذاران
برای کاهش تنش حوضه مطرح شد .ازجمله برخی راهبردهای
راهبردی اجراشده میتوان به افزايش کشت جايگزين به جای
کشت ارقام آبر ،گسترش آبياری نوين در حوضه و الیروبی
قناتها و چشمهها را ذکر کرد .بيشترين راهکارهای پيشنهادی
از ديد کارشناسان و مديران مربوط به تشکيل نظام مديريتی
جديد و يکپارچه است که نيازمند راهبردهای عملياتی نوين در
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حوضه همراه با افزايش نظارت مستمر بر چگونگی اجرای آنها
است .با وجود قوانين مصوب در اجرای برخی از راهکارها در حل
تنش بين ذینفعان حوضه ،برخی از راهکارهای اجراشده توسط
سیاستگذاران و مديران اجرايی نتوانسته است از شدت تنش
بين ذینفعان در حوضه بکاهد .اين امر را میتوان به نفوذ افراد

در سازمانهای مديريت منابع آب و يا اجرایی شدن قوانينی که
صرفاً به نفع برخی از ذینفعان بوده دانست .از سوی ديگر ،برخی
از مديران معتقد بودند که تاکنون برخی سياستها و راهبردها
در کاهش تنش موفق بوده و میتوان اين راهبردها را ادامه داد
(جدول شماره .)3

جدول  .3راهبردهای پيشنهادی و اجراشده مديريت تضاد در حوضه زايندهرود.
مقوله اوليه

تعداد مصاحبهشوندگان

کشت ارقام مقاوم به خشکی در منطقه در شرايط بحران آب

6

افزايش کشت نشايی و گلخانهای برای کاهش مصرف آب

4

جلوگيری از کاشت ارقام با نياز آبی باال

3

کشت ارقام بازارپسند متناسب با خشکسالی

3

توسعه کشت عمودی نسبت به کشت افقی

2

استفاده از روش کشت یکجا زراعی در کل حوضه

2

حفظ محيطزيست با کاشت درخت در محلهای مستعد بيابانزايی

2

جلوگيری از تغيير کاربری اراضی با افزايش بحران آب

2

مديريت آب حوضه توسط ذینفعان

9

ايجاد مديريت يکپارچه در کل حوضه

9

مديريت جامع و پويا و جلوگيری از مديريت بخشی

5

اجرای کامل مصوبات شورای عالی آب در حوضه

4

تصحيح قوانين طومار شيخ بهايی متناسب با بحران آب

3

جلوگيری از صدور مجوز بارگزاری و واگذاری اراضی در حوضه

11

کنترل برداشت از آبهای زيرزمينی توسط کنتورهای هوشمند

5

نظارت بر اجرای دقيق قوانين مديريت آب

3

استفاده از زور حاکميتی دولت برای کاهش تنش در حوضه

3

حذف افراد نفوذی در سازمانهای مديريت آب

3

تشويق کشاورزان به سوی مشاغل غيرکشاورزی

6

جدا کردن مباحث تضاد حوضه از مباحث سياسی

2

فرهنگ صرفهجویی در مصرف آب

2

جدا کردن بحث تضاد حوضه از مباحث سياسی با تغيير ديدگاهها

2

در نظر گرفتن کليه منافع ذینفعان

3

جبران خسارت به حقابهداران از طرف وزارت نيرو

4

در نظر گرفتن اولويت منافع مبدأ نسبت به مقصد

1

تعيين حقابههای محيطزيست در شرايط بحران آب

1

توسعه مکانيزاسيون اراضی بهویژه آبيار نوين

7

تأسیس صنايع آبر در مناطق ساحلی

4

تأمین کسری آب حوضه توسط انتقال آب با در نظر گرفتن ابعاد زيستمحيطی

3

تأمین منابع آب موردنیاز استان اصفهان با استفاده از تصفيه فاضالب

2

حذف بندهای اضافی در مسير رودخانه

2
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مقوله اصلی

اصالح الگوی کشت

تشکيل نظام مديريتی جديد در
کل حوضه

نظارت

تغيير نگرش ذینفعان

ارجحيت تأمین منافع ذینفعان

راهبردهای عملياتی جديد در
حوضه
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ادامه جدول  .3راهبردهای پيشنهادی و اجراشده مديريت تضاد در حوضه زايندهرود.
مقوله اوليه

تعداد مصاحبهشوندگان

افزايش کشت جايگزين به جای کشت ارقام آبر

9

گسترش آبياری نوين در حوضه

6

الیروبی قناتها و چشمهها

3

جلوگيری از برداشت غيرمجاز آب از رودخانه

6

افزايش نظارت بر برداشت آب توسط قوه قهریه

4

اجرای قانون توزيع عادالنه آب توسط شورای عالی آب

10

تشکيل نظام صنفی کشاورزی

7

تشکيل کارگروه صيانت از آب

4

تشکيل شرکت مديريت منابع آب

4

اجرای قوانين طومار شيخ بهايی

2

تأمین آب از طريق انتقال آب بين حوضهای

4

مقوله اصلی

راهبردهای استراتژيک

نظارت بر اجرای راهبردها

مديريت استراتژيک

انتقال آب بين حوضهای
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :نگارندگان1400 ،
جدول  .4مقولههای کانونی مستخرج از مقولههای اصلی پيرامون عوامل ايجادکننده تضاد در حوضه زايندهرود.
مقوله اصلی

مقوله کانونی

سوء مديريت در اجرای سياستها و راهکارها
حاکميت سليقهای مديران
عدم تدوین برنامههای بلندمدت

حکمرانی و مديريت

ضعف ابعاد نظارتی
تضاد ناشی از مسائل اجتماعی و اقتصادی ذینفعان
عدم اعتماد ذینفعان به سیاستگذاران

عوامل اجتماعی  -فرهنگی

عدم حمايت دولت از ذینفعان
انتقال آب

افزايش تضاد ناشی از انتقال آب بين حوضهای
افزايش تقاضا در بخش شرب
افزايش تقاضا در بخش صنعت و خدمات
افزايش تقاضا در بخش کشاورزی

افزايش تقاضا در بخشهای مختلف

افزايش فضای سبز
خشکسالی
افزايش دما و تبخير

تأثیر تغييرات اقليم بر افزايش تضاد

اصالح الگوی کشت
تشکيل نظام مديريتی جديد در کل حوضه
نظارت
تغيير نگرش ذینفعان

راهبردهای پيشنهادی مديريت تضاد در حوضه

ارجحيت تامين منافع ذینفعان
راهبردهای عملياتی جديد در حوضه
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ادامه جدول  .4مقولههای کانونی مستخرج از مقولههای اصلی پيرامون عوامل ايجادکننده تضاد در حوضه زايندهرود.
مقوله اصلی

مقوله کانونی

راهبردهای استراتژيک
نظارت بر اجرای راهبردها
مديريت استراتژيک

راهبردهای اجراشده مؤثر در کاهش تضاد

انتقال آب بين حوضهای
منبع :نگارندگان1400 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .1مدل مفهومی مستخرج از يافتههای پژوهش .منبع :نگارندگان1400 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

بحث و نتيجهگيری
با توجه به افزايش بحران آب در حوضه زايندهرود طی چند سال
اخير و وجود خشکسالیهای پیدرپی ،سبب تشديد تنشهايی
بين ذینفعان حوضه زايندهرود شده است .پژوهشگران معتقدند
دو عامل اصلی انسانی (حکمرانی و مديريت منابع آب) و محيطی
(تغييرات اقليم) از اهميت بااليی در تشديد تضاد حوضه برخوردار
است .بر اساس مدل مفهومی حاصل از يافتهها ،تضادهای ذینفعان
در حوضه زايندهرود تحت تأثیر سه محرک اصلی علی ،مداخلهای
و زمينهای ايجاد شده يا تشديد شدهاند .طبق شرايط علی دو
محرک ايجادکننده تضاد در حوضه زايندهرود شامل تغييرات
اقليم و افزايش تقاضا هستند .در بخش تغييرات اقليم خشکسالی
سبب افزايش بحران آب در حوضه شده است .شرايط علی ديگر
نوع تقاضا برای آب در بخشهای شرب ،صنعت ،کشاورزی
و فضای سبز بوده است که طی چندين دهه افزايش يافته و
دسترسی برخی بهرهبرداران بهويژه کشاورزان ،محيطزيست
را محدود کرده است .موارد ذکرشده شرايط را برای ايجاد و

تشديد تضاد در حوضه به وجود آورده است .ولی عوامل ديگری
همچون شرايط زمينهای و مداخلهای اين تضادها در باالدست
و پاييندست حوضه تحت تأثیر قرار دادهاند .شرايط زمينهای
شامل عوامل اجتماعی  -فرهنگی است که مسائل اجتماعی و
اقتصادی ذینفعان ،عدم اعتماد آنها به سیاستگذاران و عدم
حمايت دولت افراد تحت تأثیر تنش را میتوان نام برد .حکمرانی/
مديريت آب و مورد بعدی انتقال آب اتفاق افتاده است ،بهعنوان
عوامل مداخلهای در تضاد حوضه هستند که اين عوامل مداخلهای
به جای اينکه پاسخ صحيح و اثربخشی به تضادهای بهوجودآمده
در حوضه دهند ،عم ً
ال خود بر خالف مديريت تضاد عمل کرده
و در نتيجه پاسخ ضعيفی چه در بخش سياستها و حکمرانی
ضعيف و چه در بخش انتقال آب داده است .تشديد تضاد در
حوضه نيازمند راهبردهای نوين با تاثيرگذاری بيشتر در مديريت
تضاد است که اين راهبردها شامل افزايش نظارت ،ايجاد نظام
مديريتی جديد ،ارائه راهبردهای نوين و متناسب با تضاد در
حوضه است که دراينباره بايد به منافع ذینفعان و همچنين
تغيير نگرش آنها نيز توجه نمود .در غير اينصورت ،عدم به
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کارگيری راهبردهای مؤثر ،تضادها تشديد بيشتری خواهند يافت
(تصویر شماره  .)1طبق پژوهش حاضر ،سوء مديريت در اجرای
سياستها و راهکارها ،سليقهای عمل کردن مديران ،عدم تدوين
برنامههای بلندمدت توسط برنامهريزان و سیاستگذاران ،و ضعف
ابعاد نظارتی مهمترين عوامل در سوء مديريت در حوضه زايندهرود
هستند .نتايج تحقيق حاضر با نتايج پژوهشهای محققانی نظير
طالبی اسکندری و میرنظامی ( ،)2020يوسفی و همکاران
( ،)2015برخی پژوهشهای بين المللی ازجمله ولموروگان 4و
همکاران ( )2020و پول وستل )2019( 5همسو بوده است.
البته در کنار عوامل مديريتی عوامل انسانی ديگر نظير عوامل
اجتماعی -فرهنگی و افزايش تقاضا در بخش های مختلف بر
شدت تضاد ذینفعان در حوضه افزوده است .از سوی ديگر ،عوامل
محيطی همچون تغييرات اقليم ،بهويژه کاهش بارندگی و کاهش
ذخاير برف در حوضه باالدست زاينده رود که منبع اصلی تأمين
آب حوضه است بر تشديد تضادها تأثیر بسزايی داشته اين نتايج
نيز تأیيدکننده مطالعات پالنته 6و همکاران ( ،)2017پترسن-
پرلمن 7و همکاران ( )2017و آدانو 8و همکاران ( )2012هستند.
برای حل تعارض بهوجودآمده در حوضه باالدست و پاييندست
زايندهرود ،راهبردهايی اجرا شده که طبق نظر کارشناسان و
مديران حوضه برخی از راهبردها نه تنها مؤثر نبوده ،بلکه افزايش
تضاد در حوضه را به همراه داشتهاند .با وجود مباحث موجود
در شکلگيری و مديريت تضاد ،پژوهش حاضر راهبردهايی نظير
اصالح الگوی کشت درحوضه با محوريت توسعه کشت عمودی
در مناطق مستعد اين کشت ،استفاده از کشت يکجا زراعی در کل
حوضه ،جلوگيری از کشت ارقام با نياز باالی آبی نظير کشت برنج
و ، ..ايجاد نظام مديريت يکپارچه در کل حوضه بهطوری که تمام
منافع افراد باالدست و پايين دست حوضه بهصورت همزمان در
نظرگرفته شود ،افزايش نظارت بر مصارف مختلف منابع آب طبق
قوانين شورايعالی آب و جلوگيری از اخذ مجوزهای جديد کشت
در حوضه ،ارجحيت تامين آب ذینفعان حقابهداران و استفاده از
راهکارهای نوين در تمامی ابعاد بهصورت بلندمدت و عدم اجرای
راهکارهای غيرکاربردی گذشته را پيشنهاد میدهد.
تشکر و قدردانی

مقاله مستخرج از پایاننامه دکتری نویسنده اول در گروه
ترويج ،ارتباطات و توسعه روستايی ،دانشکده کشاورزی دانشگاه
زنجان است .نویسندگان از حمایتهای مالی دانشگاه زنجان در
انجام این پژوهش سپاسگزاری میکنند.

4. Velmurugan
5. Pahl Wostal
6. Plante
7. Petersen
8. Adano
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