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ه مناقشها در نگاشت كنشگران و تحلیل روابط بین آن

 سدهای آبريز هایحوضهآبی بین شهر تهران و 

 آن شرب آب كنندهتأمین

 
و میثم  3آبادی، حجت میان*8باقری علی و 7علیرضا وفايی فرد

 6زاده ارنساءفرج

 

 چکیده
ن آب نامتواز عیتوز و یابیو اهداف متفاوت، کم منافعبا  متنوعوجود گروداران 

مسائل  نیتریاز اصل یکیباعث شده است تا مناقشه به  نآ يتقاضا شیو افزا
 يهاستمیس با دیگر یآب يهاستمیکنش سبرهم لیشود. به دل لیتبد یآب

برخوردار است.  ياژهیو تیاز اهم یآبات با مناقش حیمواجهه صح ی،انسان
 انتقال آب .استو شناخت آن  لیمرحله در مواجهه با مناقشه، تحل نیاول
 ،آب شرب تهران یابیمواجهه با مسأله کمبراي  اصلی کارراه عنوان یکبه

. به شده است هاي آبریز مبداءمناقشات متعدد در حوضه بالقوه جادیمنجر به ا
 قیتحق نیآب شرب تهران، ا نیدر تأم شده جادیمناقشات ا میستقم ریتأث لیدل

شرب  آب کنندهنیتأم زیآبر يهامناقشات موجود در حوضه زمینهبر آن شد تا 
 لیتحل و شناساییراستا،  نیقرار دهد. در ا یو بررس لیشهر تهران را مورد تحل

 ،ی و نوع روابط میان گرودارانمناقشات آبدالیل و گروداران  موضوعات،
در  یمناقشات آببر این اساس، . دادند لیرا تشک قیتحق نیا یاهداف اصل

براساس چارچوب  مورد نظر با استفاده از ابزار نگاشت مناقشه يهاحوضه
Conflict and Development Analysis قرار  لیتحل سازمان ملل مورد

 موجود درآبی مناقشات  ینشان داد به طور کلمطالعات  جی. نتاگرفت
 تزیسیطمح و توسعه ،حقابه تخصیص هايهاي مورد مطالعه در زمینهحوضه

ال آب به انتق مزبور نیز، يهامناقشه در حوضه جادیا لیدل نیتریهستند. اصل
هاي بدون درنظر گرفتن ابعاد انسانی و منافع و مالحظات حوضهشهر تهران 

ک ی بر این اساس، کنشگران درگیر در این مناقشه به تفکیک هر است.مبدأ 
آمیز یا اتحاد بین این هاي مبدأ مشخص شدند و رابطه مناقشهاز حوضه

 کنشگران در قالب یک نگاشت تحلیلی به نمایش درآمد.

د کرج، ، سنگاشت مناقشه، آب شرب تهران ،یمناقشات آب :كلمات كلیدی

 سد طالقان، سد لتیان، سد ماملو، سد الر.
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Abstract 
Existence of various stakeholders with different values, 

interests, and goals, scarcity and unbalanced water 

distribution, as well as increasing demands have made conflict 

one of the main issues of water systems. Due to the interaction 
of water systems with other human systems, the correct water 

conflicts addressing is significant. The first step in dealing with 

a conflict is to recognize and analyze it. Water transfer is a 

solution that has been adopted to deal with the problem of 
scarcity of drinking water in Tehran, which has led to the 

potential for numerous conflicts in the origin catchments. Due 

to the direct impact of the water conflicts on Tehran's drinking 

water supply, this research was conducted to analyze the 
potential of conflicts in Tehran's drinking water supplier 

catchments. In this regard, identifying and analyzing the 

issues, causes, and stakeholders of water conflicts and the type 

of relationships among stakeholders were the main objectives 
of this research. Water conflicts in the target basins were 

analyzed using the conflict mapping tool based on the Conflict 

and Development Analysis framework developed by the UN. 

The results showed that in general, the existing conflicts are in 
the fields of water allocation, development, and environment. 

The main reason for the conflicts in these basins is the adoption 

of alternatives such as transferring water to Tehran. As the 

outputs, the actors in the water conflict were recognized and 
the relationship among them corresponding to their alliance 

and/or conflict were mapped. 

Keywords: Water Conflicts, Conflict Mapping, Tehran's 
Drinking Water, Karaj Dam, Taleghan Dam, Latian Dam, 

Mamloo Dam, Lar Dam. 
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 مقدمه  -7

 ,Buckles) هاي آبی استهاي بارز سیستممناقشه یکی از ویژگی

که توسط گروداران متنوع با اهداف و منافع  1. منابع آب مشترک(1999
 گیرند، مستعد بروز مناقشه هستندمتفاوت مورد استفاده قرار می

(Bakhtiari et al., 2020; Oftadeh et al., 2017; Wang et al., 

 هب مناقشه دیبامنظور مدیریت مناسب منابع آب، رو، به. ازاین(2015
. (McCracken, 2019) ردیو مداوم مورد توجه قرار گ جامع صورت

تواند مدیریت عدم توجه به مناقشه و عدم مواجهه صحیح با آن می
 ،. همچنین(Jehn et al., 2008) دچار اختالل کند اهاي آبی رسیستم

ي و هاي اجتماعی، اقتصادهاي آبی با سیستمبه دلیل ارتباط سیستم
تواند باعث بروز مسائل ها میسیاسی وجود مناقشه در این سیستم

هاي مرتبط با آب شود. بنابراین نوظهور در زمینه آب و دیگر زمینه
منابع  هايتن به آن در مدیریت سیستمشناخت ماهیت مناقشه و پرداخ

 اي برخوردار است.آب از اهمیت ویژه
 

گیري آن صورت تحقیقات مختلفی در زمینه شدت مناقشه و اندازه
 ,International Committee of the Red Cross) گرفته است

. به طور کلی شدت مناقشه از یک اختالف نظر ساده و (1994
بندي آمیز و جنگ مسلحانه دستهکی خشونتمحترمانه تا برخورد فیزی

. (Burton, 1990; Jeong, 2008; Yoffe et al., 2003) شودمی
پویایی مناقشه در میزان شدت مناقشه نیز صادق است و شدت مناقشه 

م اي با شدت کرو مناقشهتواند تغییر کند. ازایننیز در طول زمان می
ه شدت زیاد تبدیل شود. با توجتواند در طول زمان به یک مناقشه با می

به این ویژگی مناقشه و احتمال افزایش دامنه و شدت آن، مواجهه با 
 مناقشه براي مدیریت آن ضروري است.

 

، مفهومی است که در طول زمان دچار تغییرات 5مواجهه با مناقشه
( محققان بر این باور بودند 1671-1641اساسی شده است. در گذشته )

 اره تأثیرات منفی و نتایج مخرب به همراه داردکه مناقشه همو
(Kreitner and Kinicki, 2008; Robbins, 1998) بر اساس این .

باور، هدف از مواجهه با مناقشه جلوگیري از وقوع و از بین بردن مناقشه 
به بعد، محققان به این نتیجه رسیدند  1671بود. با این حال از سال 

است و جلوگیري از وقوع مناقشه که مناقشه یک رخداد طبیعی 
ها به این نتیجه رسیدند که تأثیرات آن ،چنینمپذیر نیست. هامکان

تواند اثرات مثبت نیز به همراه مناقشه همواره مخرب نیست و حتی می
 ,Hussein and Al-Mamary, 2019; Robbins) داشته باشد

جلوگیري یا حذف رو، هدف از مواجهه با مناقشه به جاي . ازاین(1978
 آن؛ کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت آن است.

مناقشه، گر نسبت به وضعیت مناقشه و اهداف مواجهه توجه به با
هاي متعددي براي مواجهه با مناقشه گسترش رویکردها و روش

اولین ه درست از مناقش ییو شناسا لیتحلحال، شناخت، اند. با این یافته
یند مواجهه صحیح با مناقشه است و نقش مهمی در آن مرحله از فرآ

. به (Pawlak, 2005; Pinkley and Northcraft, 1994) دارد
عبارت دیگر، جدا از رویکرد اتخاذ شده براي مواجهه با مناقشه ابتدا 
ضروري است که شناخت و سپس تحلیل درستی از چیستی و ماهیت 

 هک است نیا مناقشه لیحلتو  شناختاز  منظور مناقشه صورت پذیرد.
 ییاها شناسآن يرگذاریتأث و ت، نحوه تعامالمناقشه در حاضر گروداران

. به طور کلی تحلیل گروداران مناقشه براي شناخت الگوهاي ندشو
 بینی روند مناقشه و در نهایتها، پیشمختلف کنش و واکنش میان آن

 ;Engel, 1997) گیردبراي مواجهة بهتر و کارآمد با مناقشه صورت می

Grimble and Wellard, 1997) .ای لیدل يامناقشه هر ،نیهمچن 
ر آن د که مناقشه باشند یستمیس از خارجممکن است  که دارد یلیدال

دالیل اقتصادي باعث . به عنوان مثال، ممکن است است کرده بروز
ل هاي منابع آب به دلیهاي آبی شوند. در سیستممناقشه در سیستم

تنوع در گروداران که هر کدام اهداف، منافع و نیازهاي متفاوتی دارند، 
 هبشناخت و تحلیل گروداران مناقشه از اهمیت زیادي برخوردار است. 

 رانگرودا انیم روابط در مناقشات ییشناسا ور،زبمموارد  تیاهم لیدل
 نیا در مناقشه لیتحل بحث در مناقشه لیدال ییشناسا نیهمچن و

 .گرفت قرار توجه مورد قیتحق
 

یران اقتصادي اسیاسی و کانون میلیون نفر،  6بر تهران، با جمعیتی بالغ 
 شودمی محسوب کشور این صنعتیه است و نخستین منطق

(Statistical Center of Iran, 2021). مواجهه با  اقدام براي اولین
انتقال آب از با  1058آب شرب شهر تهران در سال  نیمسأله تأم

با انتقال آب این رودخانه از سد  1045و در ادامه در سال  رودخانه کرج
 سال به دلیل حل نشدن مسأله، از آن .شدبه تهران آغاز  امیرکبیر

(، الر )در سال 1049هاي لتیان )در سال تاکنون، چهار سد دیگر با نام
( به منظور 1089( و ماملو )در سال 1082(، طالقان )در سال 1091

ر اند. دبرداري رسیدهو به بهره تأمین آب شرب شهر تهران احداث شده
میلیون متر مکعب آب از سدهاي مزبور به  1178حال حاضر، ساالنه 

ن درصد از آب شرب این شهر به ای 71شود و تهران انتقال داده می
(. در Abkhan Consulting Engineers, 2013سدها وابسته است )

اي ههاي اخیر، به منظور تأمین امنیت آبی شهر تهران، محدودیتسال
کننده گانه تأمینهاي پنجوضهـشدیدي به منظور کنترل توسعه در ح

شده باعث  اعمال يهاتیمحدودده است. ـآب شرب تهران اعمال ش
هر ش باها حوضه نیگروداران در ا نیب یمناقشات زمینه يریگشکل

هاي مناقشه، عدم مواجهه صحیح ا توجه به ویژگیب .است شدهتهران 
ته ها داشتواند اثرات منفی و مخرب در این حوضهبا مناقشات مزبور می
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باشد. همچنین، به دلیل جمعیت قابل توجه و موقعیت سیاسی تهران، 
ش به افزای تواند منجراین مناقشه، میعدم مواجهه صحیح و مناسب با 

 اي محلی وسطح و عمق این مناقشه شود و این مناقشه را از مناقشه
 بار تبدیل کند.اي ملی و خشونتآرام به مناقشه

 
هدف از این تحقیق، شناسایی گروداران درگیر در مناقشات موجود در 

لیل ن و تحکننده آب شرب شهر تهراگانه تأمینسدهاي پنج هايحوضه
ها، به عنوان اولین مرحله از مواجهه صحیح با این روابط بین آن

، موضوعاتدر همین راستا این تحقیق بر شناسایی مناقشات، بود. 
دالیل، گروداران و نوع روابط میان گروداران مناقشات شناسایی شده 

. براي نمایش بصري نمود تمرکز مطالعه مورد آبریز هايحوضه در
استفاده به  0مناقشه نگاشتاز ابزار  هاآنگروداران و نوع روابط میان 

 عمل آمد.
 

 روش تحقیق -8

 براي .است شده خالصه 1در شکل  قیتحق نیروش انجام ا اتیکل
هاي مورد مطالعه نگاشت گروداران درگیر در مناقشات موجود در حوضه

 ناقشهم نگاشتدر این تحقیق ابزار ها و یافتن چگونگی روابط بین آن
روداران گ شیبه منظور نما يبصر يابزار ،نگاشت مناقشهانتخاب شد. 

 زیآمها در مناقشه است. نگاشت مناقشه روابط مناقشهآن نیو روابط ب

اظهارات و  .سازدیگروداران را آشکار م نیاتحاد نظر ب نیو همچن
هاي یکدیگر باشند، یا خواستهتوانند مغایر با هاي گروداران میخواسته

هاي گرودار دیگر باشد، یا یک گرودار در مقابل رسیدن به خواسته
 هایی را عنوان کند.گروداري دچار سوءتفاهم شده باشد و به غلط بحث

 آمیز خواهد بود.در این صورت روابط بین گرودارانِ درگیر، مناقشه
 يگریا گرودار دسو بهم يگرودار يهاممکن است خواسته ،نیهمچن

ا ب گروداران مزبور اتفاق افتاده است. نیصورت اتحاد ب نیباشد که در ا
توان روابط نادیده گرفته شده و استفاده از ابزار نگاشت مناقشه می

ناشناخته بین گروداران مناقشه را شناسایی کرد و به درک واضحی از 
ه، مناقش روابط بین گروداران مناقشه رسید. به کمک ابزار نگاشت

تأثیرگذار در مناقشه و همچنین الگوي  ي ودیکل گرودارانتوان می
 Oliva andاتحاد نظر و مناقشه در میان گروداران را شناسایی کرد )

Charbonnier, 2016.) 
 

به منظور تحلیل و مواجهه با مناقشه چارچوبی را  4سازمان ملل متحد
، یا به CDAتوسعه داده است. چارچوب  CDA2تحت عنوان چارچوب 

بیان ساده چارچوب تحلیل مناقشه، ابزاري است که براي تحلیل 
ه ناقشات توسعمناقشات و انتخاب راهبرد مناسب براي کاهش شدت م

یافته است.

 
Fig. 1- The flowchart of the research methodology 

 فلوچارت روند انجام تحقیق -7شکل 
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هاي مناقشه، تري از محرکاین چارچوب براي رسیدن به درک عمیق
وب هاي این چارچکند. خروجیگروداران و پویایی مناقشه کمک می

مورد  مناقشات شدت کاهشگذاري براي تواند در اهداف سیاستمی
مواجهه با مناقشه  يچارچوب شش مرحله برا نیانظر کمک کنند. 

امات اقد یابیمناقشه، مرحله دوم ارز لیارائه کرده است. مرحله اول تحل
 ،یابیمرحله چهارم نظارت و ارز ل،یتحل جیمرحله سوم کاربرد نتا ،یفعل

نظر و  دیتجد ،یو مرحله ششم اعتبارسنج یمرحله پنجم بررس
 United) اندنظر گرفتهدر ههمواج ياطالعات را برا یروزرسانهب

Nation Development Group, 2016)نیا یشناس. روند روش 
مناقشه از چارچوب مزبور  لیتحل یعنیمنطبق بر مرحله اول  قیتحق

راي ب .است یفیکاز نوع  قیتحق نیدر امورد استفاده  هايداده .است
، 9ساختار یافتهنیمه  مصاحبه يهااز روش هاي مورد نیازآوري دادهجمع

)روایاتی از مردم منطقه(،  8، مجموعه شواهد روایی7هاي تحلیلکارگاه
 11و منابع خبري ملی و محلی 11اسناد و مدارک، 6هاي تمرکزگروه

 مصاحبه 50تحقیق، تعداد  به طور کلی براي انجام این استفاده شد.
 6(، يدی)با حضور گروداران کل لیکارگاه تحل 11 افته،ی ساختار نیمه

آبریز و یک گروه تمرکز برگزار شد.  هاياز حوضه ییشاهد روا
همچنین، تمامی منابع خبري مربوط به موضوع بررسی شدند. 

 در آوري اطالعات در این تحقیق تا حد اشباع اطالعات انجام شد.جمع
مورد  گیري گلوله برفینیازهاي پژوهش روش نمونه بر این تحقیق بنا

ر گیري گلوله برفی نمونه به جاي تکیه باستفاده قرار گرفت. در نمونه
ش شود. در این روشانس و احتماالت توسط قضاوت انسانی انتخاب می

کمی نمونه با ویژگی الزم را پیدا نمود، از  پژوهشگر زمانی که تعداد
معرفی  ،هاي مشترک دارندخواهد که دیگرانی را که ویژگیها مینآ

که رو هر فرد با شخص دیگري ازاین(. Speziale et al., 2011) کنند
و با ( Djamba and Neuman, 2002است )در ارتباط  امستقیم

ق تواند افراد بالقوه شرکت کننده در تحقیاستفاده از شبکه اجتماعی می
 (.Speziale et al., 2011) ن( معرفی کندرا )جمعیت پنها

 
وري آهاي متنی جمعها و سایر دادهبراي تحلیل محتواي متون مصاحبه

شده، از روش تحلیل محتواي کیفی استقرایی استفاده شد و بر این 
استخراج شده  يکدها فهرست 1جدول شدند.  يکدگذار اساس مطالب

 اتناقشمبراساس کدهاي استخراج شده، در رابطه با . دهدیم شیرا نما
 هسکننده آب شرب شهر تهران  نیتأم يسدها زیموجود در حوضه آبر

ست به د «توسعه»و  «آب یآلودگ» ،«تخصیص حقابه» یاصل مضمون
با  قیتحق نیمنتخب در ا يو استفاده از ابزارها لیتحل ،رونی. ازاآمدند
 انجام شده است. این سه مضمون تیمحور

 
 زیآمهمناقشصورت دو گروداران به  انیدر ابزار نگاشت مناقشه، روابط م

 ،یفیک يمحتوا لی. با استفاده از تحلشوندمیداده  شینما اتحاد نظرو 

شده و در ابزار نگاشت مناقشه  ییگروداران شناسا انینظرات متضاد م
 داده شده است. به شین نمااگرودار انیم زیآمبه صورت روابط مناقشه

رکت آب ش ندگانیاز نظر نما ر،یرکبیسد ام زیدر حوضه آبر ،عنوان مثال
ساخت و ساز صورت  دیرودخانه کرج نبا میتهران در حر يامنطقه

معتقد  ریرکبیساکن در باالدست سد ام یمردم ندگانیاما نما رد؛یبگ
شته ابرد دیرودخانه کرج با میساخت و ساز در حر تیهستند که محدود

در موضوع توسعه و در ابزار نگاشت مناقشه  ورزبشود. نظرات متضاد م
ضه در حو ،نیداده شده است. همچن شینما زیآمبه عنوان روابط مناقشه

 آسارا هر دو معتقد يو شهردار يگروداران بخشدار ر،یرکبیسد ام زیآبر
 انیروابط م رونیازا ابد؛یکاهش  دیرودخانه کرج با میحرحد هستند که 

 شیمناقشه به صورت اتحاد نظر نما گاشتور در ابزار نزبران ماگرود
 داده شد.

 
 Simple يافزارهاو نگاشت مناقشات از نرم جینتا ارائه يبرا تیدرنها

Mind  وUCINET  .نیماب روابط و گروداران شینما يبرااستفاده شد 
 و بهتر شینما يبراشده و استفاده  Simple Mind افزارنرماز  هاآن
 .شد گرفته کار به UCINET افزارنرم ج،ینتا يبصر يسازنهیبه
 

 نتايج  -3

کننده آب شرب شهر نیتأم يهامناقشات موجود در حوضه ،ادامهدر 
 که منطقه باالدست سد الر از نیتوجه به ا با. شده است لیتحلتهران 

از  یمنطقه حفاظت شده محسوب شده و برخ یستیزطیلحاظ مح
و  ياعم از شهر یتیرو مراکز جمعنیازا ،است یمناطق آن پارک مل

ا موضوع ب يامناقشه نیسد وجود ندارد. بنابرا نیدر باالدست ا ییروستا
 موضوعیتحوضه  نیآب شرب شهر تهران در ا نیتأم يانتقال آب برا

ز آبری رو در ادامه به تحلیل و نگاشت مناقشات در حوضهازاین ندارد.
 شود.سدهاي امیرکبیر، طالقان، لتیان، و ماملو پرداخته می

 

 حوضه آبريز سد امیركبیر -3-7

ودخانه هاي طبیعی و رحوضه آبریز سد امیرکبیر به دلیل دارا بودن جاذبه
شود. اي گردشگري محسوب میسد امیرکبیر منطقه کرج و مخزن

همچنین، به دلیل کوهستانی بودن این منطقه و دایر شدن مراکز 
سکونتی در دره، زمین کشاورزي کمی براي کشاورزي وجود دارد. 

رو، اشتغال غالب مردم در این منطقه مربوط به خدمات گردشگري ازاین
ماتی در کنار رودخانه کرج ها یا واحدهاي خدبوده و اغلب رستوران

آب  تیو کم تیفیک امنیت منظوربه  1064سال  از اند.احداث شده
 نیدر ا يمربوط به توسعه گردشگر يهاتیشرب شهر تهران فعال

منطقه محدود شده است.
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Table 1- List of qualitative content analysis codes 

 یفیك یمحتوا لیتحل یفهرست كدها -7 جدول

Code Crude code Centralized Code 
The main 

themes 

WQ1 

Many areas of the province face water scarcity, even 

in rural areas. 
Water scarcity 

Water 

allocation 

Due to the lack of water resources, many orchards and 

agricultural lands are drying up. 

WQ2 

Over 80% of Alborz's drinking water is supplied from 

groundwater resources. Groundwater 

withdrawal To meet the needs of the citizens, we have to use the 

wells more than their capacity. 

WQ3 
In the region, we are witnessing land subsidence due to 

the discharge of aquifers. 
Land subsidence 

WQ4 
Drinking water supplied by wells is no longer able to 

supply sufficient water to the province's population. 
Water table drop 

WP1 We do not have a sewerage network. Sewerage network 

Water pollution 

WP2 No disease has been reported due to drinking water. Water quality 

WP3 Water pollution is due to the lack of waste management. 

Mismanagement 
WP4 

The Regional Water Company and Water and 

wastewater Company have not performed their duties. 

WP5 
Water pollution is caused by encroachment on the 

riparian zone. 
Disregarding rules 

DC1 
The resolution of the Supreme National Security 

Council has restricted us in jobs creation. 
Legal gaps 

Development 

DC2 

Development and construction are not possible due to 

municipal, environmental, and Supreme National 

Security Council laws. 

Development 

DC3 People are constructing in the riparian zone. 
Encroachment on the 

riparian zone 

DC4 People are not even allowed to build huts on their land. Injustice 

DC5 

The Department of Natural Resources, the 

Municipality, and the City council do not have 

sufficient oversight on construction. 

Mismanagement 

DC6 
The Agricultural Jihad Office does not prevent 

agricultural lands from becoming residential. 
Land-use change 

ر د یراه نیب یاماکن رفاه و یخدمات يواحدها شیعنوان مثال، افزابه
ا ب یمسکون ياز واحدها یبرخ ،نیمنطقه محدود شده است. همچن نیا

نا شده ب تاریخ فوقکه قبل از  يمتفاوت و عمدتاً گردشگر يهايکاربر
گونه مانشدند. ه بیتهران تخر شهر یآب تیحفظ امن لیبه دل زیبودند ن

 دماننهآن در  يمنطقه، کشاورز نیا یتوپوگراف لیکه مطرح شد، به دل
 يهاشغل ،الب مردم نبوده و در عوضغگانه شغل پنج يهاحوضه ریسا

د. انداده لیعمده شغل مردم را تشک يمرتبط با گردشگر و یخدمات

 يمعنا به گردشگري در این حوضه خدماتتوسعه  امکانعدم  رو،نیازا
بودن  کینزد لیبه دلهمچنین بردن شغل مردم است.  نیاز ب

ها قرار گرفتن آن ایحوضه به رودخانه کرج  نیموجود در ا يهایانیاع
 یاز فاضالب دفع شده و احتمال آلودگ یناش یرودخانه، آلودگ میدر حر

کنندگان نیتأم يهادغدغه نیترآب رودخانه همواره جزو مهم شتریب
به دلیل کوهستانی بودن از طرفی آب شرب شهر تهران بوده است. 
موضوع احداث شبکه  ،هاي زمینحوضه و شیب زیاد و ناهمواري
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جلوگیري از آلودگی آب رودخانه براي شرکت آب و  برايفاضالب 
انتقال  ،نیهمچن شده است.جدي فاضالب استان البرز تبدیل به چالش 

آب شرب در استان البرز،  نیبه شهر تهران، تأم ریکبریآب از سد ام
 يرا با چالش جد اریکرج و شهر يهادشت و حقابه یستیزطیحقابه مح

درصد از آب شرب شهر کرج از  75 یرو کرده است. به طور کلروبه
 نیتأم یدرصد از منابع آب سطح 58و  ینیرزمیچاه و آب ز قیطر

از  تیاز ظرف شی. استفاده ب(Ghasemi Verjani, 2018) شودیم
 ياهآب یستابیسطح ا دیآب شرب باعث افت شد نیتأم يها براچاه

 نیله فرونشست زمأله خود باعث بروز مسأمس نیشده که ا ینیرزمیز
کرج و  يهاآبه دشتحق صیه است. عدم تخصاستان شد نیدر ا
استفاده  شیباعث افزا ارندقرار د ریرکبیدست سد ام نییکه در پا اریشهر

فتن ر نییشده است. پا يکشاورز يها برادشت نیدر ا ینیرزمیاز آب ز
ک خش ،يرفتن کشاورز نیها باعث از بدشت نیدر ا یستابیسطح ا

 يزکشاور يهانیزم يکاربر رییتغ ،يکشاورز يهانیشدن باغات و زم
. (Saffari et al., 2016) ها شده استدشت نیدر ا نیو فرونشست زم

 یستیزطیآبه مححق صیتخص يبرا یعدم وجود آب کاف ،نیهمچن
ودخانه ر نیدست ا نییدر پا يو جانور یستیتنوع ز اتیرودخانه کرج ح

 یستیزطیحقابه مح صیرا در معرض خطر قرار داده است. عدم تخص
. دست شده است نییباعث خشک شدن رودخانه کرج در پا يو کشاورز

 رسوبات ناشی ازگرد و غبار  دیباعث تول رجخشک شدن رودخانه ک

ه به بستر خشک رودخان و تبدیل شدنشده در بستر رودخانه  نینشته
 .شده است زگردیکانون ر

 

ا ب ریركبیسد امحوضه نگاشت گروداران مناقشات  -3-7-7

 تخصیص حقابه تيمحور

حقابه را در  یصتخص یتبا محور همناقشگروداران نگاشت  5شکل 
هران ت يا. شرکت آب منطقهدهدیم یشنما یرکبیرسد ام یزحوضه آبر

با مناقشه  نیشتریب يبه تهران دارا یرکبیرانتقال آب از سد ام یلبه دل
رز، استان الب زیستیطمحکل حوضه است. اداره  یندر اسایر گروداران 

شهر کرج،  يالبرز، شورا ناستا زیستییطمردم نهاد مح يهاسازمان
و  یعموم یالبرز و دادستان ناستا یزداريو آبخ یعیاداره منابع طب

 زیستییطحقابه مح یصعدم تخص یلانقالب مرکز استان البرز به دل
. ددارن یزآمتهران روابط مناقشه يارودخانه کرج با گرودار آب منطقه

 زیستییطمح قابهدانستن ح یکاف یلبه دل یرانمنابع ا یریتشرکت مد
تهران اتحاد نظر دارد. کشاورزان  يارودخانه کرج با گرودار آب منطقه

 لیاستان البرز به دل يجهاد کشاورزسازمان و  یارکرج و شهر يهادشت
با  بیریرکدست سد ام یینپا هايینزم يحقابه کشاورز یصعدم تخص

 یللبه د ،یندارند. همچن یزآمتهران روابط مناقشه ياگرودار آب منطقه
کرج، ماهدشت،  يآب شرب در شهرها ینتأم ینهدر زم یمشکالت یجادا

ور با آب زبم يآب شرب شهرها ینگروداران تأم یس،محمدشهر و فرد
 دارند. یزآمتهران روابط مناقشه يامنطقه

 
Fig. 2- Conflict mapping of the Amirkabir dam catchment associated to the issue of water allocation 

 حقابه صیتخص تيبا محور ریركبیسد امحوضه  هنگاشت گروداران مناقش -8 شکل
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 یصصتخ یرکبیرسد ام یزمنابع آب در حوضه آبر یتمحدودبا توجه به 
 آب یناستان با چالش رو به رو شده است. تأم ینا درها تمام حقابه

کرج، ماهدشت،  يخصوص در شهرهاشرب در استان البرز به
در  ییبا مشکل مواجه شده است. عدم توانا یسمحمدشهر و فرد

ن رفت یناز ب باعث يو کشاورز زیستییطمح يهاحقابه یصتخص
رو ینشده است. ازا يکشاورز هايینو خشک شدن زم يکشاورز
 انیآب در استان البرز و متول یعو توز ینتأم یانمتول ینب یمناقشات

 به شهر تهران به وجود آمده است. یرکبیرانتقال آب از سد ام

 

ا ب ریركبیسد امحوضه  هنگاشت گروداران مناقش -3-7-8

 آب یآلودگ تيمحور

 یتمحور با یرکبیرسد امحوضه گروداران  یننگاشت مناقشات ب 0شکل 
در  هگرودار در نگاشت مناقش 6. تعداد دهدیم یشآب را نما یآلودگ

ل آب حضور دارند. در شک یآلودگ یتبا محور یرکبیرسد ام یزحوضه آبر
 يامربوط به گرودار شرکت آب منطقه یزآمروابط مناقشه یشترینب 5

  .استآب شرب شهر تهران  یفیتحفظ ک تولیکه م استتهران 

 

 ر،یکبریسد ام زیآب در حوضه آبر یآلودگ تینگاشت مناقشه با محور
آسارا،  يکرج، شهردار يگروداران شهردار انیوجود اتحاد نظر در م

. گروداران دهدیرا نشان م رودتیوال ياریبخش آسارا و ده يشورا
تهران دارند. گروداران  ياآب منطقهبا  زیآمروابط مناقشه یور همگزبم

و  يمعتقد هستند که گرودار آب و فاضالب شهر زیآبرمتحد حوضه 
خود در رابطه با احداث شبکه  یسازمان فیالبرز به وظا ییروستا
ها معتقد آن ،نیاست. همچن و دفع فاضالب عمل نکرده يآورجمع

 آب فقط یاز آلودگ يریجلوگ يتهران برا ياهستند که آب منطقه
در  يگریاقدام د چیحوضه شده و ه نیبازدارنده در ا نیمتوسل به قوان

گرودار اداره کل  ،نیرابطه با جمع و دفع فاضالب نکرده است. همچن
 يها و واحدهارستوران یبه عنوان متول يو گردشگر یفرهنگ راثیم

با اداره کل حفاظت  زیآممستقر در حوضه روابط مناقشه یخدمات
ل کاداره  ماتاقدا لیگروداران به دل نیاستان البرز دارد. ا تسیزطیمح

 يرابخود  یاستان البرز در رابطه با اهداف سازمان ستیزطیمححفاظت 
 کلدارند. اداره  زیآمروابط مناقشهآن  با ،آب یاز آلودگ يریشگیپ

را محدود  یخدمات يها و واحدهارستوران تیفعال ستیزطیمححفاظت 
 کرده است.

 
Fig. 3- Conflict mapping of the Amirkabir dam catchment associated to the issue of water pollution 

 آّب یآلودگ تيبا محور ریركبیسد ام حوضه شهنگاشت گروداران مناق -3شکل 
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 با ریركبیسد امحوضه  هگروداران مناقشنگاشت  -3-7-3

 توسعه تيمحور

توسعه  تیرا با محور ریکبریگروداران سد ام نیب هنگاشت مناقش 4شکل 
تهران و اداره کل حفاظت  يا. شرکت آب منطقهدهدیم شینما
ر حافظ شگنک دوخود  یسازمان فیبر وظا استان البرز بنا ستیزطیمح

 نیهستند که اتحاد نظر ب ستیزطیآب شرب شهر تهران و مح تیفیک
ز ور باعث بروزبر مگکنش دو قیکنشگر وجود دارد. اهداف و عال دو نیا

ران کنشگ منافعبه اهداف و  یابیدستدر  ییو عدم توانا یتینارضا
 انیآسارا به عنوان متول يو شهردار يتوسعه شده است. بخشدار یمتول

 زیآمشهروابط مناق نیشتریب يدارا ریرکبیسد ام زیتوسعه در حوضه آبر
 هستند.با دو کنشگر فوق 

 

 ریبرکیسد ام زیتوسعه در حوضه آبر تیعمده مناقشات موجود با محور
وسعه ت منافع مربوط بهرودخانه است که  یفیک میمربوط به قانون حر

ت باالدس زیدر حوضه آبر يو گردشگر یخدمات يواحدها تیو ادامه فعال
 لیتوسعه به دل یگروداران متول .کندرا محدود می ریرکبیسد ام
حوضه  نیدر ا ساخت و سازاز  يریجلوگ يبراکه  ییهاتیمحدود
روابط هاي مزبور اعمال کنندگان محدودیتبا  ،است شدهاعمال 
 دارند. زیآممناقشه

 

 حوضه آبريز سد طالقان -3-8

 ،شهرهاي تهران و کرج يشرب برا آب نیمشکالت تأم شیبا افزا
شهرها در دستور کار قرار گرفت. با این انتقال آب از سد طالقان به 

 يانتقال آب از سد طالقان به شهرها يهاآب، طرح نیتداوم مشکل تأم

تأمین  برايانتقال آب از طالقان  لیدر دست اقدام است. به دل زین گرید
ی براي کنترل کیفیت آب شرب در این حوضه یهاتیمحدود شرب

هاي اعمال شده در حوضه آبریز سد اعمال شده است. محدودیت
 ،است يو دامپرور يکه کشاورزرا شهر  نیشغل غالب مردم اطالقان 

 ییهاو شغل ،يدامپرور ،يتوسعه کشاورزاست و  دهیبه چالش کش
ه شده است. همرا يجد تیمنطقه با محدود نیدر ا يهمانند زنبوردار
مانند  ییهاسازمان يازهایذکر شده منافع و ن يهاتیدبه همراه محدو

. این استشده  دهیبه چالش کش ماًیمستق يجهاد کشاورز و يفرماندار
منطقه وارد  نیدر ا تیاعمال کننده محدود يبا نهادهاها سازمان

ه توسع يبرا ییفضا تواندیسد م جادیا همچنین، اند.مناقشه شده
پس از احداث سد و  زی. در منطقه طالقان ندینما جادیا يگردشگر

تعداد گردشگران وارد شده به منطقه به  ر،یاخ يهاخصوص در سالبه
له عالوه بر مسأ .(Rezakhani, 2015) است افتهی شیشدت افزا

گردشگري، به دلیل نزدیکی به تهران و آب و هواي مطبوع، حوضه 
ي تفریح مردم ساکن تهران تبدیل شده است. این طالقان به محلی برا

موضوع باعث افزایش ارزش زمین و افزایش عالقه به کاهش میزان 
هاي واقع شده در حریم رودخانه، حد حریم رودخانه و آزادسازي زمین

هاي کشاورزي، ساخت و ساز ویال و ایجاد تغییر کاربري و فروش زمین
ک از جمله شهر تهران شده خانه دوم براي ساکنان شهرهاي نزدی

در  یقبل یشغل يهاتیادامه فعال يجاد شده برایا يهاتیمحدو است.
 گرید يهاشغل جادیا يبرا دیجد ییگسترش فضا نیشهر و همچن نیا

 نیمسئوالن ا یمردم و برخ انیاراده را در م نیا ،يبه واسطه گردشگر
 و احداث خانه دوم يمنطقه به وجود آورده است که در بخش گردشگر

بزنند.توسعه دست به شهر  نیدر ا

 
Fig. 4- Conflict mapping of the Amirkabir dam catchment associated to the issue of development 

 توسعه تيبا محور ریركبیسد امشه حوضه نگاشت گروداران مناق -6شکل 
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چنین شده اجازه توسعه  بیتصو يهاتیمحدوداراده،  نیاما با وجود ا
 آب یآلودگ مسألهاز  ییها. نشانهدهدیمنطقه نم نیرا در ا کارهایی

مناقشه مشاهده  گریموضوعات د یهمراه با تمام باًیرودخانه تقر
توسعه،  يهانهیدر زم هاتیاعمال محدود گری. به عبارت دشودیم

آب رودخانه  یاز آلودگ يریدر جلوگ شهیر يساخت و ساز و گردشگر
د که هستن اورب نیمردم منطقه بر ا ندگانیتوسعه و نما انیدارد. متول

آب رودخانه در حوضه،  تیفیحفظ ک انیتوسط متول هاتیاعمال محدود
نهاد به  نیاست و اگر ا شافیدر انجام وظا رویوزارت ن یکوتاه جهینت

به  يازیاکنون ن ،کردیفاضالب عمل م يآورخود در جمع فیوظا
 توسط همان سازمان نبود. تیمحدوداین اعمال 

 

سد طالقان با حوضه  هنگاشت گروداران مناقش -3-8-7

 آب یآلودگ تيمحور

سد طالقان با حوضه گروداران  نینگاشت مناقشات را ب 2شکل 
آب و فاضالب طالقان به  اداره. دهدیم شیآب نما یآلودگ تیمحور

ست. از ا زیآمروابط مناقشه نیشتریب يخود، دارا یسازمان فهیوظ لیدل
توسعه  یمتول یبه عنوان کنشگر باالدست لقانطا يفرماندار گریطرف د

 یران متولکنشگ گرید نیب را اتحاد نظر نیشتریدر حوضه سد طالقان، ب
 توسعه دارد.

 
 يآوربه عدم احداث شبکه جمع توانیم زیآمروابط مناقشه نیا لیاز دال

گروداران  ،نیاشاره کرد. همچن اداره مربوطو دفع فاضالب توسط 
عتقد هستند م باشند،یممتحد  گریکدیحوضه که با  نیتوسعه در ا یمتول

 هرانیشگیپ يهاتیعدم وجود شبکه فاضالب محدود لیکه به دل
 حوضه اعمال شده است. نیآب در ا یآلودگ

طالقان با سد حوضه  هنگاشت گروداران مناقش -3-8-8

 توسعه تيمحور

سد طالقان با حوضه گروداران  نینگاشت مناقشات را ب 9شکل 
ه حوض. با توجه به نگاشت مناقشات دهدیم شیتوسعه نما تیمحور

ان به عنو ،تهران ياتوسعه، شرکت آب منطقه تیسد طالقان با محور
سد  زیدر حوضه آبر ساخت و ساز تیگرودار اعمال کننده محدود

. از تاس را به خود اختصاص داده زیآمروابط مناقشه نیشتریب ،قانلطا
توسعه  یباالدست یطالقان به عنوان متول يکنشگر فرماندار گرید يسو

حوضه مانند  نیتوسعه در ا انیمتول گریدر حوضه سد طالقان با د
 یفرهنگ راثیشهر طالقان و سازمان م يطالقان، شورا يشهردار

 استان البرز اتحادنظر دارد. یدست عیو صنا يگردشگر

 

انند م امر انیتوسعه و ساخت و ساز در منطقه توسط متول يعالقه برا
افزایش ارزش زمین و عالقه  نیو همچن ،طالقان يو شهردار يفرماندار

روبه شده است. وجود  تین توسط مالکان با محدودیفروش زم براي
 ه در حوضهتوسع تیباعث بروز مناقشات با محور یتیمحدود نیچن
 سد طالقان شده است. زیآبر

 

 
Fig. 5- Conflict mapping of the Taleghan dam catchment associated to the issue of water pollution 

 آّب یآلودگ تيسد طالقان با محورحوضه  هنگاشت گروداران مناقش -0شکل 
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Fig. 6- Conflict mapping of the Taleghan dam catchment associated to the issue of development 

 توسعه تيمحور با طالقان سدحوضه  هگروداران مناقش نگاشت -4شکل 

 

 حوضه آبريز سد لتیان -3-3

 کینزد نیمنطقه و همچن طبیعی يهاجاذبه لیبه دل ر،یاخ يهادر سال
 نیتریاز اصل یکیمنطقه به  نیشهر تهران، امنطقه به کالن نیبودن ا

 Najmi) شده است لیشهر تهران تبدکالن ناساکن یحیمقاصد تفر

and Vali Shariat Panahi, 2010)ساخت و ساز و  رونی. ازا
 ستا افتهی شیبه شدت افزا ریاخ يهامناطق در سال نیدر ا يالسازیو
(Heidari and Isfahanian, 2014)نیورود گردشگر به ا شی. افزا 

منطقه را به  داراننیکشاورزان و زم لیتما ریاخ يهامنطقه در سال
تقاضا و ارزش  شیکاهش داده است. با افزا يکشاورز تیادامه فعال

روش و ف يکاربر رییمالکان به تغ لیمنطقه، تما يهانیزم ياقتصاد
 ,Shieh and Fattahi) است افتهی شیافزا يکشاورز يهانیزم

و  يشاغل در بخش کشاورز تیامر موجب کاهش جمع نیهم (.2015
خدمات در منطقه لواسان شده است.  در بخش تیبه فعال لیتما شیافزا
 دیتول شیباعث افزا گریمنطقه از طرف د نیگردشگر در ا شیافزا

 يآورجمع یشده است که با توجه به نبود متول ضهحو نیپسماند در ا
که  ،يرها شده در مناطق گردشگر ينوع از پسماند، پسماندها نیا

. دنشویوارد رودخانه م ماًیمستق ،شوندرها میها عمدتاً در کنار رودخانه
 تیفیحفظ ک تیآب شرب و اهم نیدر تأم انیسد لت تیبا توجه به اهم

تحت حفاظت  انیباالدست سد لت يهاسد، سرشاخه نیآب ا
 يهاسرشاخه يمتر برا 121 یفیک میو حر قرار گرفته یستیزطیمح

متر  121 یفیک میحر نامهبیتصو .نظر گرفته شده استسد در نیا

 تیمحدود جادیمنطقه باعث ا نیحفاظت شده در ا يهارودخانه يبرا
ت یمناطق شده است. با توجه به موقع نیدر ساخت و ساز و توسعه در ا

که عمدتاً در  ،مناطق نیدر ا هايشهرها و آباد يریگشکل ییایجغراف
ن از مردم و مسئوال ياریباعث شده است بس اند،واقع شدهکنار رودخانه 

از توسعه و رشد  يریجلوگ يبرا يجد یرا عامل تیمحدود نیا یمحل
الب مردم شغل غ رییتغ لیاست که به دل یدر حال نیمناطق بدانند. ا نیا

 لیدر منطقه عدم اجازه ساخت و تبد یخدمات يهاتیالو غالب شدن فع
طقه من نیشغل اغلب مردم ا ،یحیو تفر يمنطقه به مناطق گردشگر

همچنین، به دلیل خوش آب و  رو به رو کرده است. يرا با چالش جد
هوا بودن حوضه آبریز سد لتیان این منطقه تبدیل به محلی براي تفریح 

ن شده است. این مسئله ساکنان شهرهاي نزدیک از جمله شهر تهرا
هاي کشاورزي و تغییر کاربري و باعث افزایش عالقه به خرید زمین

انه دوم در این حوضه شده است. مسأله مزبور عالوه ها به ختبدیل آن
له گردشگري در حوضه سد لتیان باعث افزایش عالقه به فروش بر مسأ

مده که ع نیبا توجه به ا زمین و ساخت و ساز در این حوضه شده است.
از محل صدور مجوز  هاياریو ده هايمانند شهردار ییهادرآمد سازمان

در ساخت و ساز، باعث  تیساخت و ساز است، اعمال محدود يبرا
آب شرکت  یاز طرف. شده است مزبور يهاکاهش درآمد سازمان

اخت سبه شدت با  زیاستان تهران ن ستیزطیو اداره کل مح يامنطقه
ه ب منجراین کار معتقدند  رایز ؛مناطق مخالف هستند نیا و ساز در

از  یبرخ ن،ی. همچنشودیمنابع آب شرب شهر تهران م یآلودگ
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 يهامناطق، نبود شبکه نیآب در ا یآلودگ لین اعتقاد دارند دلوالئمس
آب شرب شهر تهران  نیفاضالب است. لزوم تأم هیو تصف يآورجمع

 يشده، باعث شده است که موارد جادیا يهاتیو محدود انیاز سد لت
 مصرف آب شیافزا ان،یدر باال دست سد لت تیجمع شیهمچون افزا

 یمردم منطقه ط تینوع فعال رییگردشگر، تغ شیدر منطقه، افزا
 فاضالب، هیو تصف يآورجمع ریراگو نبود شبکه ف ریاخ يهاسال
 ند.کن جادیمناقشات متعدد در منطقه ا يریگشکل يرا برا يبستر

 

با  انیسد لتحوضه  هنگاشت گروداران مناقش -3-3-7

 آب یآلودگ تيمحور

 تیوربا مح انیسد لتحوضه گروداران  نینگاشت مناقشات را ب 7شکل 
استان تهران و اداره  ستیزطی. اداره کل محدهدیم شیآب نما یآلودگ

د. هستن زیآمروابط مناقشه نیشتریب يلواسان دارا يجهاد کشاورز
تهران، شرکت آب و فاضالب استان تهران،  ياشرکت آب منطقه

 يدارا راناتیو امور منابع آب شم انشرکت آب و فاضالب لواس
 گروداران هستند. نیاتحادنظر ب نیشتریب

 

 هیآب همچون تخل تیفیو ک ستیزطیکننده مح دیوجود مسائل تهد
 ياضالب واحدهانخاله در بستر رودخانه، دفع نامناسب پسماند و ف

سد  زیآب در حوضه آبر یآلودگ تیباعث بروز مناقشه با محور یخدمات
رکت شفاضالب توسط  يآورشبکه جمع تکمیلعدم  شده است. انیلت

رودخانه جاجرود و عدم  یفیک میدر حر ي، وجود دامپرورآب و فاضالب

, عدم دفع مناسب فاضالب يها توسط جهاد کشاورزآن یسامانده
له توسط اداره أمس نیبه ا یو سامانده یدگیها و عدم رسرستوران

 لیدالاز  ستیزطیتوسط اداره مح فیو عدم انجام وظا ستیزطیمح
 ند.هستبا محوریت آلودگی آب در این حوضه  زیآموجود روابط مناقشه

 

با  انیسد لتحوضه  هنگاشت گروداران مناقش -3-3-8

 توسعه تيمحور

توسعه  تیبا محور انیگروداران سد لت نیمناقشات را بنگاشت  8شکل 
 ت،رانایشهرستان شم يشهر لواسان، فرماندار يشورا .دهدیم شینما

که  هستند یتهران کنشگران يالواسان و شرکت آب منطقه يشهردار
 ندهی. نماکنشگران دارند نیرا ب زیآمروابط مناقشه نیشتریب بیبه ترت

تهران  ياو شرکت آب منطقه یاسالم يدر مجلس شورا نمردم تهرا
کنشگران  نیاتحاد نظر را ب نیشتریب بیهستند که به ترت یکنشگران

 دارند. انیسد لت زیدر حوضه آبر
 

ساخت و ساز خارج از  يرودخانه، ارائه مجوزها یفیک میقانون حر
از  ريگردشگدر توسعه صنعت  ییو عدم توانا یاراض کیقانون، تفک

ر توسعه د تیهستند که باعث بروز مناقشه با محور یجمله مسائل
عدم  هجیدر نت زیآمروابط مناقشه نیا .اندشده انیلت سد زیحوضه آبر

آب حاکم در حوضه، توسط  یاز آلودگ يریشگیپ نیقوان تیرعا
 یراضا يکاربر رییعدالت، تغ تی. عدم رعااستتوسعه  یگروداران متول

 موجود در این حوضه مناقشات لیدال یقانون ریغ يو ساخت و سازها
 .هستند

 
Fig. 7- Conflict mapping of the Latian dam catchment associated to the issue of water pollution 

 بآ یآلودگ تيبا محور انیسد لتحوضه  هنگاشت گروداران مناقش -7شکل 
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Fig. 8- Conflict mapping of the Latian dam catchment associated to the issue of development 

 توسعه تيبا محور انیسد لتحوضه  هنگاشت گروداران مناقش -2شکل 

 

 حوضه آبريز سد ماملو -3-6

 اچهیرودخانه جاجرود و در يگردشگر لیو پتانس یعیطب ياندازهاچشم
شهر تهران، محدوده سد ماملو به کالن یکینزد نیسد ماملو و همچن

ت. شده اس ریاخ يهامنطقه در سال نیورود گردشگر به ا شیباعث افزا
 و باالبودن درآمد حاصل يبودن درآمد حاصل از کشاورز نییپا لیبه دل

مناطق  نیدر ا يکشاورز يهانیزم ریاخ يها، در سالياز گردشگر
 ياورزاز کش یاراض يکاربر رییبه تغ يادیاست و عالقه ز افتهیکاهش 

 شیافزا لیبه دل ،نیبه وجود آمده است. همچن یخدمات يبه واحدها
 نیدر ا نیزم يارزش اقتصاد شیافزا جهیو در نت يگردشگر ظرفیت

 يسازالیو و کیتفک يبرا يکشاورز يهانیمناطق، فروش زم
اوند تر در حوضه رودخانه دممسئله مزبور بیشکرده است.  دایگسترش پ

و نیز باالدست روستاي خسروآباد در شاخه جاجرود تا سد لتیان وجود 
هاي دارد. به دلیل خوش آب و هوا بودن، این مناطق به یکی از مکان

تفریحی براي ساکنان شهرهاي نزدیک مانند تهران تبدیل شده است. 
خت فروش زمین، سارو عالقه به تغییر کاربري اراضی کشاورزي، از این

 یحالدر نیاو ساز و ایجاد خانه دوم در مناطق مزبور افزایش یافته است. 
 لیمناطق به دل نیموجود در ا يکشاورز يهانیاست که اکثر زم

 راتییغت گر،یرودخانه قرار دارند. به عبارت د هیبودن در حاش یکوهستان
 .ردیگیبه رودخانه صورت م کینزد یدر اراض يکاربر

ود موج يهانیزم يارزش اقتصاد شیافزا ،يگردشگر يجاذبه شیافزا
 يهانیو فروش زم کیو تفک یاراض يکاربر رییبه تغ لیدر منطقه، م

، توسعه ییو عدم توانا یرودخانه توسط مردم از طرف هیموجود در حاش
 حفظ حریم و بستر رودخانههاي نامهآئین لیوساز به دلفروش و ساخت

 یتیباعث نارضا ،گریاز طرف د انشهر تهر يالم براآب شرب س نیو تأم
 مردم و یتوسعه در منطقه شده است. به صورت کل انیمردم و متول

 يده برابازدارن یشده را عامل بیتوسعه در منطقه، مصوبه تصو انیمتول
موضوع را  نیا ،درآمد مردم دانسته شیتوسعه، رونق منطقه و افزا

 .کنندیم یتلق خوددر حق  یعدالتیب

 
همچنین، از روستاي سعیدآباد به سمت پایین دست در مسیر رودخانه 

هاي جاجرود بحث تجمع واحدهاي صنعتی و تخلیه فاضالب
هاي صنعتی به رودخانه مطرح است. تجمع واحدهاي صنعتی شهرک

یت فدر این مناطق باعث افزایش جمعیت مهاجر براي کار، بیش از ظر
له خود نیز باعث افزایش نیاز به آب مسأاین محدوده، شده است. این 

 يا، مصوبه1096در سال و تولید فاضالب در محدوده مزبور شده است. 
هر ش ستیزطیکننده و مزاحم محآلوده عیانتقال صنا»تحت عنوان 

داخل محدوده شهر  يهايو مرغدار هايتهران )تهران بزرگ( و دامدار
 .دیرس بیبه تصو رانیوز ئتیدر ه «تهران به خارج از محدوده شهر

 دودهکننده هوا موظف به خروج از محآلوده عیمصوبه، صنا نیطبق ا
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سد ماملو به حوضه وده دمح یکینزد لیشهر تهران شدند. به دل
اند. منطقه منتقل شده نیبه ا عیصنا نیاز ا یشهر تهران، برخکالن
 نیبه ا گریوابسته د عیورود صنا يبرا یخود عامل ع،یصنا نیورود ا

ست. کرده ا یک خوشه صنعتیبه  لیمنطقه را تبد نیمنطقه شده و ا
 شیافزا جهیو درنت اشتغال ظرفیت شیباعث افزا عیوجود صنا ،نیهمچن

در آذر ماه سال  گر،یمنطقه شده است. از طرف د نیکارگر مهاجر به ا
احداث  يبرا یدولت یمسکن مهر )طرح يسازهاوساخت ی، در پ1061

متشکل  لومترمربعیک 579با مساحت  سیمردم(، شهرک پرد يخانه برا
ر شد. د لیتشک یمناطق زراعو  ،یکارگاه یحروستا، نوا ،يآباد 22از 

 منطقه مهاجرت کردند. نیبه ا يادیز تیشهرک، جمع نیاحداث ا یپ

 
ود بودن منطقه و عدم وج یکوهستان لیکه گفته شد، به دل همانگونه

منطقه و  نیاز شهر تهران به ا افتهیانتقال  عیاکثر صنا ،یکاف يفضا
 یفیک میو بعضاً در حر هی، در حاشداالحداثیجد عیصنا نیهمچن

طقه من نیموجود در ا عیاز صنا ياریبس ،نیاند. همچنرودخانه واقع شده
به دو  عی. ورود صناکنندیم هیرودخانه تخل بهرا خود فاضالب  ماًیمستق

فاضالب  هیدر منطقه شده است. تخل یتینارضا جادیباعث ا یاصل لیدل
آب رودخانه شده و آب شرب منطقه و شهر  یبه رودخانه باعث آلودگ

فاضالب به  هیتخل ،نیمواجه کرده است. همچن يتهران را با خطر جد

تن رف نیاز ب جهیو درنت يکشاورز يهانیمنطقه باعث آلوده شدن زم
اورزان کش یتینارضاامر  نیمحصوالت کشاورزان در منطقه شده است. ا

نبود  گر،یداشته است. از طرف د یرا در پ يو وزارت جهاد کشاورز
هرک به ش نیفاضالب ا هیباعث تخل زین سیشبکه فاضالب شهر پرد

 بورمزاز جنس مسائل  یمنطقه شده است که مسائل یو اراض ودخانهر
 کرده است. جادیا

 

سد ماملو با حوضه  هنگاشت گروداران مناقش -3-6-7

 آب یآلودگ تيمحور

 تیسد ماملو با محورحوضه گروداران  نینگاشت مناقشات را ب 6شکل 
. گرودار شرکت آب و فاضالب استان تهران دهدیم شیآب نما یآلودگ

ط رواب نیشتریب يفاضالب دارا يآورشبکه جمع یبه عنوان متول
گروداران اداره صنعت، معدن  ،نیحوضه است. همچن نیدر ا زیآممناقشه

 يدماوند، اداره جهاد کشاورز يشهردار س،یو تجارت شهرستان پرد
و سازمان مردم نهاد  سیشهرستان پرد يبخشدار س،یشهرستان پرد

تان با شرکت آب و فاضالب اس ،نظر داشتهاتحاد دآبادیسع یستیزطیمح
 دارند. زیآمتهران روابط مناقشه

 

 
Fig. 9- Conflict mapping of the Mamloo dam catchment associated to the issue of water pollution 

 آب یآلودگ تیسد ماملو با محورحوضه  هگروداران مناقشنگاشت  -9شکل 
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ب آ یمناقشات سد ماملو مربوط به حفاظت و کاهش آلودگ شتریب
عدم  لیآب و فاضالب استان تهران به دلشرکت گرودار  .شودیم

 يحوضه دارا نیدر ا فاضالب مناسبو دفع  يآوراحداث شبکه جمع
د سازمان مردم نها ،نیگروداران است. همچن با دیگر زیروابط مناقشه آم

ابع آلوده من یو سامانده یدگیعدم رس لیدآباد به دلیسع یستیزطیمح
حوضه، با گرودار اداره  نیدر ا ستیزطیکننده آب توسط اداره کل مح

 دارد. زیآمروابط مناقشه ستیزطیمح
 

سد ماملو با حوضه  شهنگاشت گروداران مناق -3-6-8

 توسعه تيمحور

سد ماملو با حوضه گروداران  نینگاشت مناقشات را ب 11شکل 
د دماون يگروداران شهردار بی. به ترتدهدیم شیتوسعه نما تیمحور

در  زیآمروابط مناقشه نیشتریب يتهران دارا ياو شرکت آب منطقه
 يدماوند با گروداران بخشدار يسد ماملو هستند. شهردار زیحوضه آبر

بومهن  يشدارخشهرستان دماوند و ب يارشهرستان دماوند، فرماند

تهران هم با گروداران امور منابع  يامنطقه اتحاد نظر دارد. شرکت آب
دماوند و اداره کل  یستیزطیآب دماوند، سازمان مردم نهاد مح

 حادنظر است.تا ياستان تهران دارا ستیزطیمح
 

رودخانه  یفیک میحوضه سد ماملو معطوف به کاهش حر در مناقشه
توسعه در حوضه سد ماملو دو  تیدر نگاشت مناقشه با محور. است
ه در توسع ی. گروداران متولشودیگروداران مشاهده م نیاتحاد ب يالگو

شهرستان  يشهرستان دماوند، بخشدار يحوضه مانند فرماندار نیا
باهمدیگر اتحادنظر دارند دماوند  يبومهن و شهردار يدماوند، بخشدار

در حوضه  نیر اتوسعه د يهاتیبا گروداران اعمال کننده محدود و
 انجام توسعه و ساخت لیدماوند به دل ي. گرودار شهردارهستندمناقشه 
حوضه  نیدر ا زیآمروابط مناقشه نیشتریب يدارا یقانون ریغ يو سازها

 ندهیاستان تهران و نما يجهاد کشاورزسازمان  ،نیاست. همچن
 یاراض لیو تبد یاراض يکاربر رییانجام تغ لیحوضه به دل نیباغداران ا

شهرستان روابط  يبا اداره جهاد کشاورز یبه مسکون يکشاورز
 دارند. زیآممناقشه

 

 
Fig. 10- Conflict mapping of the Mamloo dam catchment associated to the issue of development 

 توسعه تيبا محور سد ماملوحوضه  هنگاشت گروداران مناقش -75شکل 
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 گیری و بحثنتیجه -6

 را در بر یانسان يهاتیاست که تمام ابعاد فعال يادهیمناقشه پد
 یعیطب يامر زین یآب يهاستمی. به تبع آن وجود مناقشه در سردیگیم

 راتیتأث ندکیم جادیا ستمیکه در س یراتییبا تغ تواندی. مناقشه ماست
 گذاريچگونگی تأثیرکند.  جادیو مخرب ا یاثرات منف ایمثبت و سازنده 

مواجهه که در  است یاستیو س تیریوابسته به نوع مد ستمیس برمناقشه 
و مواجهه  تیریمد دیگر . از طرفشودیمناقشه اعمال م تیوضعبا 

ات نظر و کسب اطالعمناقشه مورد ییشناسا ازمندیدرست با مناقشه ن
 از قبل مناقشه لیو تحل ییشناسا این اساس، برمورد آن است.  در

است. در  يضرور يامر ناقشهممواجهه در رابطه با  یهر اقدام انجام
باعث بروز  رانیمخرب در کشور ا یبروز مناقشات آب ریاخ يهاسال

عدم  شده است. یآب يهاستمیدر س طبیعی-هاي متعدد انسانیاختالل
مناقشات موجود از علل  تیاز وضع یو درک درست لیتحل ،ییشناسا

اثرات مخرب در  جادینظر و امواجهه نادرست با مناقشه مورد یاصل
ه تهران ب رآب شرب شه نیتأم ژهیو تیاهم لیبه دل .است ستمیس

 ییاساموضوع شن ،شهر کشور نیترتیجمعو پر یاسیس تختیعنوان پا
رب کننده آب ش نیگانه تأمپنج يهادر حوضه یمناقشات آب لیو تحل

هاي سدهاي امیرکبیر، طالقان، لتیان، ماملو، شامل حوضه ،شهر تهران
  هش قرار گرفت.وپژ نیدر دستور کار او الر، 

 

اشد باز آن جایی که حوضه سد الر منطقه حفاظت شده و پارک ملی می
و خالی از سکنه است، مناقشه با تهران براي آن موضوعیت پیدا 

رو، در این مقاله نگاشت مناقشات براي چهار حوضه کند. ازایننمی
روابط  چگونگی و علل لیتحل ،ییشناسادیگر تحلیل و ترسیم شد. 

مورد هدف  قیتحق نیادر  مناقشه یگروداران به عنوان سه جزء اصل
 انروابط گرودار ابزار نگاشت ق،یقرار گرفتند. با توجه به اهداف تحق

و به منظور تحلیل مناقشه در  انتخاب شد لیتحل براي مناقشه
کننده آب شرب شهر تهران مورد هاي آبریز سدهاي تأمینحوضه

 استفاده قرار گرفت. 
 

با توجه به خروجی تحلیل محتواي کیفی در حوضه آبریز سد امیرکبیر 
توان دریافت که اکثر مناقشات این حوضه در موضوع قانون حریم می

تر گفته شد، در زمین هستند. همانطور که پیشرودخانه و آزادسازي 
این حوضه بارگذاري جمعیت در دره انجام شده، مساحت کمی از زمین 

رو تمامی کنشگران عالقه دارند با در اختیار جمعیت قرار دارد. ازاین
هاي توسعه کاهش حریم رودخانه زمین بیشتري در اختیار برنامه

شویم ابزار نگاشت مناقشه متوجه میفیزیکی قرار گیرد. با استفاده از 
محاسبه میزان حریم رودخانه  ولئمستهران به عنوان اي که آب منطقه

آمیز در این حوضه است. همچنین، داراي بیشترین روابط مناقشه

شود که قانون حریم رودخانه در این حوضه در مقابل توسعه مشاهده می
آمیز با توسعه روابط مناقشهقرار گرفته است. بنابراین گروداران متولی 

 متولیان حریم رودخانه دارند.
 

ه دهد کتحلیل محتواي کیفی در حوضه آبریز سد طالقان نشان می
ا ام ؛آب در حوضه هستند یکنشگران خواستار کاهش آلودگ یتمام
از توسعه در  يریجلوگ يبرا يارا بهانه یها کاهش آلودگاز آن یبرخ

 يبرا یتیآب را موقع یموضوع آلودگ ستیزطیاداره مح .دانندیمنطقه م
که خواهان همچنین، گرودارانی  .ستا توسعه قرار داده تیمحدود

را عدم وجود شبکه  یآلودگ یتوسعه در منطقه هستند، علت اصل
و معتقد هستند که توسعه نقشی در آلودگی آب  دانندیفاضالب م

ابزار نگاشت مناقشه با محوریت آلودگی آب در این  .نخواهد داشت
قه توسعه در منط یکه متول یگروداراندهنده این است که حوضه نشان

 دارند. زیآمروابط مناقشه ستیزطیحفظ مح یهستند با گروداران متول
 زیآمروابط مناقشه جادیگروداران، باعث ا یبرخ یاهداف سازمان ییواگرا

توجه به ابزار نگاشت مناقشه با محوریت توسعه  همچنین، با شده است.
 زیآمروابط مناقشه شتریبتوان دریافت که در حوضه سد طالقان می
 محدودیتتوسعه  انیتوسعه است. متول یمربوط به گروداران متول

 ندگانی. نمادانندیمانع توسعه مبر ساخت و سازها را  اعمال شده
 لیبه دل يو فرماندار يجهاد کشاورز ،يشهر، شهردار يشورا ،یمردم

 سررودخانه از دست میمردم توسط قانون حر ییو دارا هانیزم که نیا
 یرودخانه قانون درست میخارج شده است، معتقد هستند قانون حر

 .ردینظر قرار گ دیمورد تجد دیو با ستین
 

دهد که نتایج تحلیل محتواي کیفی در حوضه آبریز سد لتیان نشان می
گروداران خواستار انجام تدابیر الزم براي جلوگیري و کاهش  کثرا

دم زیست عآلودگی آب براي صدور مجوز توسعه هستند. سازمان محیط
و پسماندهاي موجود درحوضه توسط شهرداري را عامل  مدیریت نخاله

کارهاي پیشگیرانه داند. گروداران متولی توسعه، راهآلودگی آب می
دانند. ابزار نگاشت مناقشه ی آب را مانع توسعه میجلوگیري از آلودگ

زیست دهد که گرودار سازمان حفاظت محیطدر این حوضه نشان می
راه و شهرسازي، شهرداري، جهاد اداره کل گروداران معتقد است که 

اي و آب و فاضالب با کوتاهی در انجام وظایف کشاورزي، آب منطقه
د. از این جهت این گرودار داراي انخود، باعث تهدید کیفیت آب شده

 آمیز است. بیشترین روابط مناقشه
 

 نگاشت مناقشه با محوریت توسعه در این حوضهبه با توجه  ،همچنین
موانع  وجود لیتوسعه در منطقه است به دل یکه متول يگرودار فرماندار

 است. زیآمروابط مناقشه نیشتریب ياهداف خود دارا يدر راستا
تهران، آب و فاضالب استان تهران و اداره کل  يامنطقهآب همچنین، 
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 یهستند که با گروداران متول یاستان تهران گروداران ستیزطیمح
 دارند. زیآمتوسعه روابط مناقشه

 
با توجه به نتایج تحلیل محتواي کیفی، نبود متولی در حوضه آبریز سد 

ل اصلی ماملو براي مدیریت و ساماندهی واحدهاي صنعتی از عوام
آوري کننده آب است. همچنین، از نظر گروداران، نبود شبکه جمعآلوده

فاضالب از دیگر علل آلوده شدن آب رودخانه است. گروداران این 
دانند. با حوضه قانون حریم رودخانه را عاملی در مقابل توسعه می

دم عتوان دریافت که ابزار نگاشت مناقشه در این حوضه می استفاده از 
و  ستیزطیمح هايسازمان فیدر انجام وظا یو کوتاه ینظارت کاف

الب دفع فاضسازوکار بر  نیو همچن یصنعت يواحدها تیصمت بر فعال
سازمان مردم نهاد و  نیب زیآمروابط مناقشه جادیباعث اها آن
 صمت شده است.سازمان تهران و  ياو آب منطقه ستیزطیمح

 در احداث یکوتاه لیاستان تهران به دلاداره آب و فاضالب همچنین 
با سازمان مردم نهاد و  يزیآمفاضالب روابط مناقشه يآورشبکه جمع

 دارد. ستیزطیمح
 

 گیري درسخت ورزبم يهامناقشه در حوضه جادیا لیدل نیتریاصل
. استانتقال آب به شهر تهران  ها به دلیلاجراي قانون حریم رودخانه

یک سو موقعیت مناطق مورد مطالعه منجر به از  گر،یبه عبارت د
ها هحوض نیدر ا یآلودگ شیو افزاهاي انسانی افزایش تراکم فعالیت

اعمال قانون حریم  یکه در پ یراتییتغشده است. از سویی دیگر، 
انه گپنچ يهاانتقال آب به شهر تهران در حوضهرودخانه براي امنیت 

 جادیباعث ا جهیوسعه و در نتروند ت رییشده است منجر به تغ جادیا
 گروداران شده است.  انیمناقشات م

 
 یستیزطیو مح یاجتماع -ياقتصاد ،یاستیدر ابعاد س راتییتغ نیا

 نیدر ا دیمصوبات جد ذاتخا ،یاستیاتفاق افتاده است. در بعد س
تند. هس یاصل راتییشهر تهران تغ یآب تیامن نیها در جهت تأمحوضه

 يدر اجرا نفعانمنافع ذي تیعدم رعا یاجتماع -يدر بعد اقتصاد
در  دشونیها اجرا محوضه نیکه صرفاً در ا ینیقوان نیهمچن و نیقوان
 یناگهان شیافزا شوند،یاجرا نم رانیکه در اکثر نقاط کشور ا یحال

ه ب ای لیمنطقه و محدود کردن توسعه در مبداء به دل يهانیارزش زم
در بعد  .باشندیم راتییتغ نیتریآب شرب شهر تهران اصل ازیبهانه ن

و  عیناص شیمهاجرت، افزا لیبه دل تیجمع شیافزا زین یستیزطیمح
 شیفزاا لیگردشگر به دل شیفاضالب و افزا يآورجمع ستمینبود س
 نهیدر زمرا  راتییتغ نیتریور اصلزبمناطق مدر  يگردشگر جاذبه

 یهمانگونه که مشخص است تمام. اندکرده جادیا ستیزطیمح
و انتقال  با احداث سد میمستق ریغ ای میور به صورت مستقزبم راتییتغ

  آب ارتباط دارند.

است که  ایپو يندیداده شد، مناقشه فرآ حیتوض ترپیشگونه که همان
تعداد اس لیکند. در تحل رییتغ تواندیدر طول زمان سطح و شدت آن م

مشخص شد که مناقشات موجود  قیتحق نیمناقشات مورد هدف ابروز 
ها بوده و شدت آن ياگانه در سطح منطقهپنج يسدها يهادر حوضه

 ریو تأث تیاهم لینشده است. به دل زیآموارد مرحله خشونتهنوز 
 نافتیمناقشات و ن نیبا ا حیعدم مواجهه صح ،یموضوع در سطح مل

 يارائه راهکارها مسأله کمبود آب شرب شهر تهران و ادامه یعلل اصل
اعث ب تواندیمسأله، م نیمقابله با ا يبرا عرضه محور یصرفاً مهندس

 شود.  قشاتسطح و شدت منا شیافزا
 

ها به عنوان حوضه نیشده در ا جادیمناقشات ا گر،یبه عبارت د
ه روند عالو نیبا مسأله است که ادامه ا حیاز عدم مقابله صح يهشدار

سائل م تواندیمسأله شود خود م يبه بهبود منجر تواندیکه نم نیبر ا
کند و  جادیا یدر سطوح مل زیآمهمانند مناقشات خشونت يگرید

 به همراه داشته باشد. يرایبس يو معنو يماد يهانهیهز
 

 زاریسپاسگ -0

، ادارات کل محیط زیست، راه و شهرسازي، از شرکت مهساب شرق
اي، شرکت آب و و گردشگري، شرکتهاي آب منطقه میراث فرهنگی

ها، شوراهاي شهر و ها، شهرداريها، بخشداريفاضالب، فرمانداري
هاي اهالی محترم مناطق مورد مطالعه در استان تهران )شامل بخش

شمیرانات، لواسان، دماوند، پردیس، بومهن(، و استان البرز )شامل 
 هاي آسارا و طالقان( که در انجام این تحقیق همکاري نمودند،بخش

 شود.تشکر و قدردانی می
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