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 از فادهاست با تعارض تحلیلو  گروداران نیب روابط لیتحل

 تعارض درخت کرديرو
 

رضا و  *8غالمرضا شوبیری، 7محمدجواد امامی اسکاردی

 3کراچیان

 

 چکیده
ها، یا روابط بین گروداران مختلف در یک محیط آبی و تعارض تعامل
است.  هاي آبیبسیار مهم بر وضعیت سامانه رگذاریتأثمقیاس، از عوامل بزرگ

در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعی، تحلیل مطلوبیت 
یابی تعارض در یک گروداران و درخت تعارض، به بررسی، نگاشت و ریشه

سامانه آبی پرداخته شد. ابتدا و پس از شناخت مشکالت عمده و مهم در یک 
حلیل کارگیري روش تشناسایی شدند. آنگاه با به مؤثر سامانه آبی، گروداران

 ها موردبین آن شبکه اجتماعی، روابط بین گروداران براي برآورد تعارض
هاي مطالعه قرار گرفت. سپس با استفاده از برآورد مطلوبیت گروداران، زمینه

تعارض بین ایشان از منظر نگاشت مطلوبیت بررسی شد. در ادامه با استفاده 
ها، تحلیل شبکه اجتماعی و شناخت از خروجی بخش تحلیل مطلوبیت

مشکالت مهم در محدوده مطالعاتی، ریشه، هسته اصلی و نتایج تعارض، با 
استفاده از رویکرد درخت تعارض ارائه شد. حوضه آبریز کن در غرب تهران 

اد ي کمتر نهمندعالقهبا استفاده از روش بیان شده بررسی و مطالعه شد. 
شهرداري به مدیریت برداشت از آب زیرزمینی، معضل فرونشست و کیفیت 

هاي منابع آب در کنار عالقه به گسترش فضاي سبز و توسعه شهري از زمینه
اي است. کم بودن اهمیت مطلوبیت چالش بین شهرداري و آب منطقه

آب،  هاي آبی و کیفیتمدیریت برداشت غیرمجاز، آب بازگشتی، اکوسیستم
 يمندعالقهي بوده است. امنطقهتعارض بین نهاد کشاورزي و آب  زمینه

ها براي بخش صنعتی تنها بر توسعه صنایع و اهمیت کمتر دیگر مطلوبیت
در نهادهایی همانند مسکن و  عالقهاست. نبود  توجهجالباین بخش نیز 

شهرسازي براي لحاظ نمودن اهمیت چرخه آبی در توسعه شهري نیز 
 ست.ا توجهجالب
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Abstract 
Interactions and conflicts, or in general, the relationships 
between different stakeholders in a large-scale water resources 
scheme, are very important factors affecting the status of water 
systems. In this study, the conflict was studied, mapped, and 
rooted in a water system using the social network analysis 
approach, utility analysis, and conflict tree. After finding the 
major problems in a water system, influential stakeholders 
were first identified. Then, using the social network analysis 
method the relationships between these stakeholders were 
studied to estimate their conflicts. Next, by assessing the 
desirability of stakeholders, the ground of conflict emerging 
between them was investigated using desirability mapping. 
Using the output of the desirability analysis, social network 
analysis, and important problems recognition, the roots, core, 
and results of the conflict were presented using the conflict tree 
approach. The catchment area in the west of Tehran, namely 
the Kan River basin, has been studied using the mentioned 
method. The little interest of the municipal institution in 
utilizing groundwater resources, the problem of subsidence 
and the quality of water resources, coupled with the interest in 
expanding green spaces and urban development are among the 
challenge between the regional municipality and the regional 
water authority. The minor consideration for the management 
of illegal water extraction, return water, aquatic ecosystems, 
and water quality has been the cause of conflict between the 
agricultural institution and the regional water authority. It is 
also critical that the interest of the industrial sector is focused 
on development of industries and other interests are of less 
importance in this sector. The lack of interest in institutions 
such as the urban development stakeholder to consider the 
water cycle's importance in urban development is another 
challenging issue. 
 

Keywords: Conflict, Social Network Analysis, Conflict Tree, 
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 مقدمه  -7

 هاي گوناگونیي منابع آبی چندوجهی هستند و جنبههاسامانهاغلب 
عی محیطی و اجتمااعم از هیدرولوژیکی، هیدرولیکی، اقتصادي، زیست

هاي نهادي در سامانهگیرند. همچنین، تعارض بینرا در برمی
اید توجه بمقیاس مهندسی و مدیریت منابع آب گریزناپذیر است. بزرگ

سعه جوامع بشري، دانش گیري و تودر ابتداي شکلداشت که 
(. 1بخش  -1)شکل  محدودي نسبت به محیط طبیعی وجود داشت

درنتیجه این ابهام و سؤاالت منجر به تالش براي شناخت بیشتر 
طبیعت شده است و در ادامه بخشی از تالش براي شناخت بیشتر 

سازي شده است هاي فیزیکی شبیهطبیعت منجر به توسعه مدل
(Emami-Skardi et al., 2021ازاین .) روي در این مرحله تمرکز بر

(. 2بخش  -1برداري از آن بوده است )شکل کنترل طبیعت و بهره
اي سازه هايکنترل طبیعت منجر به توسعه روش بر یمبتنرویکردهاي 

هاي اي همانند مدلهاي سازه(. روش3بخش  -1شده است )شکل 
زمان  مرورولیکن به فیزیکی مبتنی بر شناخت طبیعت اطراف هستند،

مشکالت متعددي در حوزه مدیریت و مهندسی منابع آب بروز کرد که 
اي یا فیزیکی در بررسی و مطالعه منابع نشان ضعف نگاه صرفاً سازه

هاي هیدرولوژیکی ادبیات و آب بود. لذا براي مدیریت جامع محیط
 (، که یکی از9بخش  -1نیازهاي جدید مطالعاتی ظهور کرد )شکل 

هاي اجتماعی در یک محیط ها یا پیوستها بررسی و مطالعه جنبهآن
 (.8بخش  -1هیدرولوژیکی است )شکل 

 یاجتماع يکردهایاستفاده از رو تیاهم 1شکل شده در  انیب کردیرو با
از  يارمجموعهیعنوان زمنابع آب به تیریو مد یمحور در مهندس

 هنوز کنیول ؛است يضرور يامر ،1منابع آب کپارچهی تیریمد کردیرو
 يابزارها از استفاده نحوه و اتیادب مفهوم، مورد در يجد يهاچالش

 ودوج آب منابع تیریمد و مهندس در یاجتماع يکردهایرو بر یمبتن
هاي فیزیکی، ی سامانهدگیتندرهمهمچنین، با لحاظ نمودن  .دارد

 (Sharifian et al., 2022اجتماعی و اقتصادي در توسعه شهري )
هاي که بتواند تحت عنوان کاربردن رهیافتضرورت استفاده و به

 مدیریت یکپارچه منابع آب به بررسی آن بپردازد، ضروري است.
 

اطراف  محیطبا  يبشررفتارهاي با تغییر نسبت طور که ذکر شد، همان
توانایی در وي براي برداشت و استفاده بیشتر از منابع  ایجادخویش و 

وسعه تمتقابل بشر و طبیعت  تأثیرطبیعی، واژگان جدیدي مبتنی بر 
مسائل در (. Mousavi and Ponnambalam, 2020) یافته است

 هستند اسیمقبزرگاغلب انسانی  -هاي هیدرولوژیکیمحیط
(Mousavi and Ponnambalam, 2020.)  هرچند نیاز به استفاده از

رویکردهاي اجتماعی محور در بررسی مسائل مهندسی و مدیریت منابع 
 -آب ضروري است، ولی در مورد استفاده از ادبیات هیدرولوژي

 ,.Emami-Skardi et al)وجود دارد  نظراختالفاجتماعی همچنان 

 (. Mousavi and Ponnambalam, 2020؛ 2021
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Fig. 1- Schematic process in the study of hydrological environments 
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 علمی در مورد به رسمیت شناختن نظرهاياختالفدلیل برخی از شاید 
 لهأسم ادبیات، غفلت از ماهیت اجتماعی گروداران در بررسی محیط این

 است.
 

تحت عنوان از شروط مهم براي بررسی یک محیط هیدرولوژیکی 
هاي اجتماعی محیط ادبیات هیدرولوژي اجتماعی، لحاظ نمودن جنبه

روابط بین گروداران در بررسی شرایط سامانه  خصوصبه موردمطالعه
هاي هیدرولوژیکی الزاماً ، محیطگریدیعبارتبهاست.  موردمطالعه

هاي اجتماعی را دربر یجه حتماً جنبهمقیاس هستند و درنتبزرگ
شرایط محیط از منظر اجتماعی  کهیدرصورتگیرند، ولیکن تنها می

بررسی شود و پارامترهاي اجتماعی و تأثیرات آن در سامانه مورد بررسی 
عی اجتما -توان ادعا نمود که بررسی از منظر هیدرولوژيقرار گیرد، می

هاي اجتماعی در یک ن جنبهتریصورت پذیرفته است. یکی از مهم
محیط هیدرولوژیکی، بررسی روابط بین گروداران حاضر در سامانه 

(. روابط بین Eyni et al., 2021, Ahmadi et al., 2019است )
هاي اجتماعی است. مشخصه گروداران در یک سامانه آبی چهارچوب

ا هاي مختلف از تعامل تتواند داراي جنبهروابط بین گروداران می
(. از ابزارهاي مهم و Ahmadi et al., 2020تعارض را شامل شود )

ی رویکرد تحلیل شبکه اجتماعاساسی در بررسی روابط بین گروداران، 
ابزاري براي بررسی روابط است که  Social Network Analysisیا 

تر نمودن آن و هرچه شفافبین گروداران )اعم از حقیقی و حقوقی( 
 .(Emami-Skardi et al., 2020) است

 
اوایل  وزدهم وـرن نـاجتماعی در ق تئوري اولیه و بنیادي تحلیل شبکه

 ریاخهاي در سال(. Freeman, 2004)ده است ـقرن بیستم بیان ش
اضر در آن در ـافتن اجتماع و گروداران حـه اهمیت یـنظر ب

 اعیهاي اجتمرداري از منابع مشترک، استفاده از تحلیل شبکهـببهره
برداري از منابع مشترک بیشتر شده است ه بهرهـدر مطالعات مربوط ب

(Sharifian et al., 2022) .هاي در این بخش اولین تالش ازجمله
صورت گرفته است؛ پنج گام  Rodrigues et al. (2006)توسط 

هاي تحلیل شبکه اجتماعی شکل گام عنوانبهاساسی توسط ایشان 
و  شناسایی ذینفعاناز:  اندعبارتشده است که یافته از گروداران ارائه 

که ي شبرسازیتصو، هادادهي اطالعات، بررسی آورجمع، تصمیم گیران
 و تحلیل شبکه.

 
تحلیل شبکه اجتماعی با بررسی روابط موجود در یک سامانه با 

 عنوان گره وساختاري شبکه مانند، گروداران حقیقی و حقوقی را به
ال لینک یا ی عنوانبهو تعارضات بین ایشان را  روابط اعم از تعامالت

کند و تصویري گراف مانند از روابط بین گروداران را ارائه تعریف می
 . (Ghorbani et al., 2021دهد )می
 

هاي اجتماعی یکی از انواع ساختارهاي اجتماعی هاي رسانهشبکه
ررسی و ب هاي اجتماعیتحلیل شبکهتوانند با استفاده از هستند که می
(. ;Hagen et al., 2018 Grandjean et al., 2018مطالعه شوند )

همچنین تحلیل شبکه اجتماعی در بررسی گردش اطالعات 
(Grandjean, 2017 .)هاي تجاري روابط در محیط بررسی
(Brennecke and Rank, 2017 و بررسی روابط کاري )
(Brennecke, 2019  .استفاده شده است ،) 

 
Bodin et al. (2006)  ارتباط بین ساختار شبکه اجتماعی و عملکرد

هاي مهم این پژوهش بررسی اثر آن را بررسی نمودند. از جنبه
ساختارهاي مختلف شبکه اجتماعی گروداران بر روي مدیریت منابع 

با کمک اطالعات  Sanginga et al. (2007)طبیعی است. 
، قدرت و جایگاهررسی از خانوارها و اجتماع، به ب آمدهدستبه

 ازاستفاده  برايهاي موجود مدیریت تعارض دري اجتماع هاتیمحدود
 شبکه استفاده ازبا  Klenk et al. (2009)منابع طبیعی پرداختند. 

 يهاجنگلدر مدیریت  گروداراناجتماعی به بررسی تعامالت بین 
عه باهدف مطال Sandström and Rova (2010) کانادا اقدام نمودند.
از یک  ،پذیري سامانهانعطافشبکه و قابلیت  ساختاررابطه موجود بین 

هاي اجتماعی استفاده نمودند. تجربی متشکل از ارزیابی شبکه روش
اي در سوئد مورد بررسی پژوهش فوق در مدیریت آبزیان در منطقه

و تنوع  2ناهمگونیقرار گرفته است، در این پژوهش بیان شده که براي 
در بررسی  و تراکم، 3مرکزیتهاي همانند شاخص در کنار نیز شبکه

داراي  شبکه گروداران حاضر دربین  9شناسیبوموجود و انتشار دانش 
 اهمیت است. 

 
Lienert et al. (2013) آب يهادر شبکه تیریمد ساختار یبه بررس 

ر فهم ب شانیا یپرداختند. سع یشبکه اجتماع کردیو فاضالب با رو
 ییاو شناس يریگمیتصم مختلف سطوح در گروداران شیبهتر و نما

دست نفر به 20مصاحبه از  بابوده است. اطالعات  شانیا يمندعالقه
 تیریآب و مد نیدر تأم مؤثرآمده است. مصاحبه شامل گروداران 

منظور درک الگوي به Keskitalo et al. (2014) فاضالب شده است.
مثبت و منفی بین اجزاي شبکه اجتماعی  ارتباطاتبر  حاکمکلی 

هاي شمال سوئد، از روش ارزیابی برداري از جنگلگروداران در بهره
در این پژوهش گروداران و عوامل  .استفاده کردندهاي اجتماعی شبکه

سطوح گوناگون  درها برداري از جنگلدرگیر در امر مدیریت و بهره
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با  Ingold et al. (2018) د.انررسی شدهبالمللی و بین محلی، ملی
در مدیریت کیفی  حاضرترکیب تحلیل شبکه اجتماعی گروداران 

و تحلیل وضعیت کیفی آب، به مطالعه دقیق سامانه  8رودخانه راین
تأمین آب آشامیدنی پرداختند. با توجه به اهمیت کیفیت آب آشامیدنی 

خانه رود این و همچنین وضعیت جغرافیایی خاص از رودخانه شدهنیتأم
کند، مطالعه شرایط گروداران و عوامل که از چند کشور عبور می

 برخوردار است. باالییتأثیرگذار و تأثیرپذیر، از اهمیت 
 

هاي اخیر سعی شده است تا نگاه به روش تحلیل اجتماعی در در سال
دیگر  هايتر شده و با شناسایی جنبهبررسی و مطالعه منابع آبی عمق

خصوص از منظر اجتماعی، ارتباط تحلیل شبکه به در این حوزه،
هاي دیگر مهندسی و مدیریت منابع آب تعیین شود. اجتماعی با بخش

Ruzol et al. (2017)  سعی کردند تا با استفاده از رویکرد تئوري
، عمق بیشتري به بررسی روش تحلیل شبکه اجتماعی در 1فرهنگی

 ع آب بدهد.فهم بهتر از مدیریت منابع آالینده مناب
 

Ghorbani et al. (2021)  با تأکید بر اهمیت لحاظ نمودن مشارکت
عمومی در مدیریت منابع مشترک، به بررسی رویکرد تحلیل شبکه 
اجتماعی در بررسی و مدیریت منابع مشترک پرداخته است. این مطالعه 

مدیریت  استقراردر چرخه  0بررسی عملکرد سرمایه اجتماعی باهدف
جوامع روستایی جنوب شرقی ایران انجام شده است. مشترک در 

سرمایه اجتماعی مهم و دشوار است و یکی از  يریگاندازه ازآنجاکه
که روش تحلیل شبو دقیق براي ارزیابی این سرمایه  مناسبهاي روش

سعی نمودند تا با استفاده  Ghorbani et al. (2021)است، اجتماعی 
سرمایه اجتماعی بپردازند. تحلیل شبکه  گیرياز این رویکرد، به اندازه

در  هايعنوان ابزاري براي بررسی تغییرات سطح همکارياجتماعی به
 محدوده جنوب شرقی ایران مورد استفاده قرار گرفت.

 
در بررسی و مطالعه یک  اجتماعیهاي نظر به اهمیت و ارتباط جنبه

بررسی و سعی نمودند تا با  Ahmadi et al. (2019)حوضه آبریز، 
مطالعه روش تحلیل گروداران و تحلیل شبکه اجتماعی، این دو رویکرد 
را مورد بررسی قرار داده و با برآورد همبستگی روش تحلیل گروداران 

 يهاتهافها انجام دهد. یو تحلیل شبکه اجتماعی، مقایسه آماري بین آن
ها و شتواند به درک بهتر ساختار این رومی ارائه شده در این پژوهش

بهتر یک سیستم پیچیده از  درک منظوربه هاآنتسهیل ترکیب 
 . کمک کند گروداران

 
  Ahmadi et al. (2020)وري انتخاب اجتماعی، ــتئ منطق بر اساس

مدیریتی  ايهگزینهبندي یک سیستم پشتیبانی تصمیم براي رتبه
مودند. ارائه نتهران،  شهرکالن)سناریوها( در سیستم مدیریت منابع آب 

هاي گروداران و لحاظ نمودن سازي ویژگیدر این پژوهش براي کمی
سیستم پشتیبانی تصمیم، از رویکرد مبتنی بر تحلیل و شبکه  درآن 

 Emami-Skardi etاجتماعی گروداران استفاده شده است. همچنین، 

al. (2020) گاه سازي جایاز رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی براي کمی
وارد نمودن  گریدیعبارتبهمحور و اران در یک مدل عاملگرود
اده رفتاري استف -هاي اجتماعی یک سامانه آبی در مدل فیزیکیجنبه

هاي از اولین تالش Emami-Skardi et al. (2020)نمودند. پژوهش 
هاي اجتماعی و استفاده از آن در یک مدل سازي جنبهبراي کمی

هش ایشان رویکرد تحلیل شبکه رفتاري است. در پژو -فیزیکی
اجتماعی گروداران، روشی مناسب براي برآورد سطح روابط گروداران 

 رفتاري توسعه داده شد.  -و وارد نمودن آن در مدل فیزیکی
 

هاي تحلیل تعارض است که به درخت تعارض از زیرمجموعه روش
پردازد. در بسیاري از بررسی تعارض از منظر علت و معلولی می

هاي پیشین در حوزه مهندسی و مدیریت منابع آب تأکید بر هشپژو
ها ضیابی تعارشناسایی تعارض و بررسی آن پس از وقوع است. ریشه

هاي مرسوم تواند در کنار دیگر روشو بررسی علت و معلولی آن می
 يرونیازاباشد.  کنندهکمکهاي آبی ها در سامانهدر بررسی تعارض
 چارچوبی دهندهارائههاي پیشین و مکمل روش توانددرخت تعارض می

  ها از منظر علت و معلولی باشد.براي بررسی تعارض
 

بررسی  -1از استفاده از روش درخت تعارض عبارت است از:  هدف
اساسی مرتبط با تعارض در مهندسی و مدیریت منابع  لهأمسیک یا چند 

در بررسی علل و پیامدهاي اساسی تمایز قائل شده بین  -2آب؛ 
حل در مورد  گروداران بینایجاد مبنایی براي بحث   -3تعارض؛ 

ي گروداران درگیر در تعارض درباره سازآگاه -9تعارض؛ و در نهایت 
هاي علل و آثار تعارض. زمان استفاده از رویکرد فوق نیز در اولین گام

ه نیاز به ایجاد بستري ساد کهیهنگامبررسی و مطالعه تعارض است و 
 براي توسعه همکاري و مذاکره براي گروداران باشد.  فهمقابلو 
 

 ها درسادگی و اهمیت روش فوق در بررسی و مطالعه تعارض رغمیعل
یک سامانه آبی، معدودي از مقاالت سعی در استفاده از آن براي بررسی 

اند که از آن جمله مقاله ها آبی داشتههاي مرتبط به سامانهتعارض
Zanjanian et al. (2018) صورت مختصر به این روش است که به

عنوان اولین تواند به، روش پژوهش حاضر میرونیازاپرداخته است. 
هاي فارسی قلمداد ویژه در پژوهشها براي معرفی روش فوق بهتالش
 شود.
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ترین بررسی و مطالعه گروداران حاضر در یک سامانه همواره از مهم
وده است. ـهاي آبی بررسی سامانهـدر ب سؤاالتها و چالش

Neyestanak and Roozbahani (2021)  سعی نمودند تا با لحاظ
هاي نظر گروداران مختلف به ارائه روشی براي ارزیابی ریسک نمودن

در چهار بخش کشاورزي، فضاي سبز،  شدههیتصفبرداري از پساب بهره
تغذیه مصنوعی و صنعت پرداختند. نظر به اهمیت و پیوستگی 

ها، تأثیرپذیري و تأثیرگذاري مدیریت منابع آبی بر دیگر بخش
Emamjomehzadeh et al. (2023)  به بررسی تخصیص منابع آب

انرژي -غذا-و پساب در یک محیط شهري از منظر همبست آب
بررسی اصطالح سعی نمودند تا با  Frota et al. (2021)پرداختند. 

 -اصطالحات مرتبط با ادبیات هیدرولوژياجتماعی،  -هیدرولوژي
ها را از منظر تحلیل شبکه اجتماعی را مورد بررسی قرار داده و آن

 .Frota et alاجتماعی مورد بررسی قرار دهند. نظر به پژوهش 

(2021)، Wei et al. (2020) مطالعه یک سامانه  بررسی و
اجتماعی نیاز به بررسی و مطالعه تعارض واقع در آن و  -هیدرولوژیکی

با  Moradikian et al. (2022) ادبیات مرتبط با حل تعارض دارد.
سعی نمودند  9سازي قیودات توزیعیاستفاده از رهیافت مبتنی بر بهینه
اي هیمقیاس با لحاظ نمودن ویژگتا به مدیریت یک سامانه بزرگ

گروداران حاضر در آن، بپردازند. در رهیافت ارائه شده توسط نویسندگان 
ن مقیاس لحاظ نمودتأکید شده است که در بررسی یک سامانه بزرگ

هاي مختلف مرتبط با گروداران حاضر در آن ضروري است. براي جنبه
توسط نویسندگان ارائه و با یک  MADOPT9این منظور الگوریتم 

 سنجی شده است.مثال کارایی آن صحت
 

در این پژوهش نظر به اهمیت بررسی تعارض در یک سامانه آبی، 
سازوکاري مشخص براي نگاشت تعارض، از علل تا نتایج آن ارائه شده 

 -در بخش مقدمه سعی شده است تا با تعریف هیدرولوژياست. 
ه از ادبیات آن، تعارض و اهمیت رویکردهاي اجتماعی و شرایط استفاد

همانند تحلیل شبکه اجتماعی و درخت تعارض براي بررسی آن، تشریح 
شناسی مورد استفاده در این پژوهش، شود. در ادامه و پس از بیان روش

ابتدا محدوده مورد مطالعه، یعنی حوضه آبریز کن در غرب تهران، مورد 
رین مشکالت و معضالت مرتبط با تبررسی قرار گرفته است و مهم

مهندسی و مدیریت منابع آب در این محدوده شناسایی شد. آنگاه با 
شناسایی گروداران کلیدي، مطلوبیت هریک از ایشان ارزیابی شده و با 

د. هاي پتانسیل براي تعارض تعیین شنگاشت مطلوبیت، برخی از زمینه
اعی، تعارض بین در ادامه با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتم

صورت کمی ترسیم شد. سپس با استفاده از روش درخت گروداران به

تعارض تصویري واضح از ریشه، تنه و هسته اصلی تعارض و نتایج آن 
بار را در حوضه آبریز ارائه گشت. با استفاده از روند فوق براي اولین

 صورت یکپارچه براي تصویرسازي تعارض در یکسعی شد تا روشی به
 سامانه مهندسی و مدیریت منابع آب ارائه شود. 

 

 شناسیروش -3

 انیپژوهش ب نیروش ارائه شده در ا از یچارچوبابتدا  2 شکل در
در . است شده یبررس و ارائه زین هر بخش اتییجزو  شودیم

 عهموردمطالشناسی پیشنهادي در این مقاله، ابتدا باید محدوده روش
مورد بررسی اولیه قرار گیرد و مشکالت اصلی و اساسی مرتبط با 
مهندسی و مدیریت منابع آب در آن شناسایی شود. دلیل برخی از 

ها و عدم هماهنگی تعارض موردمطالعه محدودهمسائل و مشکالت در 
ی براي حل مشکالت مرتبط از طرفو نبود تعامل بین نهادي است؛ و 

بع آب نیاز به حل تعارض بین نهادي و ایجاد با مهندسی و مدیریت منا
روي، باید گروداران مهم و مؤثر شناسایی اینتعامل بین ایشان است. از

 ها با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعیشوند و سپس روابط بین آن
برآورد شود. در روش مورد تأکید این مقاله، سپس مطلوبیت هریک از 

گاشت مطلوبیت بین گروداران باید ترسیم گروداران ارزیابی شده و ن
 شود. آنگاه با ترسیم درخت تعارض، ریشه، هسته اصلی و نتیجه تعارض

 شود.بین گروداران تحلیل می
 

و گروداران کلیدی  مرتبط  موردمطالعهشناسايی محدوده  -3-7

 با آن

ها در بررسی و مطالعه یک محدوده مطالعاتی، مرحله ترین گاماز مهم
ها و مقاالت پیشین شناخت است. بازدید میدانی و رجوع به گزارش

 موردمطالعهتواند در شناسایی مشکالت و معضالت یک منطقه می
، العهموردمطمؤثر باشد. پس از شناخت مشکالت مرتبط با یک منطقه 

ي در این محدوده شناسایی شوند. براي این منظور باید گروداران کلید
توان از روش گلوله برفی استفاده نمود. مطابق روش گلوله برفی یا می

Snowball Sampling ابتدا با استفاده از شناسایی اولیه و ،
مصاحبه با متخصصین، گروداران مؤثر انتخاب خواهند شد و سپس پیش

ها درخواست شد تا ن از آنبا مصاحبه از هریک از این گرودارا
شناسند، معرفی کنند گرودار کلیدي دیگري را می کهیدرصورت

(Goodman, 1961; Ahmadi et al., 2020) با استفاده از روش .
توان گروداران کلیدي در زمینه مهندسی و مدیریت گلوله برفی می

 منابع آب در یک حوضه آبریز را شناسایی نمود.
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Start

Identify the study area and determine its boundaries 

Identifying the most important quantitative and qualitative problems related to water resources 

engineering and management in the study area 

Identification of key stakeholders in this study area by snowball method 

Investigating conflicting relationships between stakeholders, using social network analysis 

method 

Studying the desirability of each stakeholder for mapping and mapping the conflict 

Using the conflict tree to plot roots, core, and results of the conflict for conflict analysis within 

the study area 

End

 

Fig. 2- The proposed flowchart for conflict analysis in a hydrological-social environment 

 یاجتماع -یکيدرولوژیه محدوده کي در تعارض لیتحل و برآورد یبرا یشنهادیپ روش فلوچارت -8شکل 

 
 تحلیل شبکه اجتماعی و شناسايی تعارض درون سامانه -3-8

مقیاس امري گریزناپذیر است که با تعارض در مدیریت منابع بزرگ
در یک  یابد. تعارضرشد جمعیت و نیاز به منابع بیشتر افزایش نیز می

 هايداراي جنبه تواندمقیاس مرتبط با منابع آب، میسامانه بزرگ
مختلفی باشد که شامل مواردي همانند تعارض در مدیریت کمی و 

ها، برداري از آن، مدیریت مصرف، مدیریت و توسعه زیرساختبهره
مدیریت کیفیت منابع آب و نظایر آن شود. از این منظر در یک سامانه 

که در آن گروداران متعددي حضور دارند، نیاز است تا  اسیمقبزرگ
ترین ابزارها براي ها شناسایی شود. از مهمع، شدت و دالیل تعارضنو

برآورد و بررسی روابط تعاملی و تعارضی در یک سامانه آبی استفاده از 
هاي پیشین روش تحلیل شبکه اجتماعی است. مطابق پژوهش

(Rodrigues et al., 2006; Jafarian, 2016; Emami-Skardi., 

مهندسی و مدیریت منابع آب، برخی از خصوص در حوزه ( به 2020
از:  اندعبارتي تحلیل و تشکیل یک شبکه اجتماعی هاگامترین مهم

ط با مرتب اطالعات يآورجمع مؤثر؛ گرودارانو  رانیگمیتصم ییشناسا
 يازسمرتبو  یبررس ؛یاز منظر شبکه اجتماع یبررس يگروداران برا
و  يسازهیشب ؛یشبکه اجتماع لیتشک يآمده برادستاطالعات به

 لیحلو ت جادیا ؛حوزه نیمناسب در ا يافزارهابا نرم شبکه يرسازیتصو
 گرفتهشکل یاجتماعشبکه  یو بررس برآورد گروداران؛ یاجتماعشبکه 

 .یاجتماع شبکه لیتحل با مرتبط مهم يپارامترها منظر از

 

 مطلوبیت گروداران -3-3

هاي بروز تعارض در یک محیط مطلوبیت متفاوت گروداران از زمینه
روي، بخش مهمی از این مطالعه به بررسی و مشترک است. ازاین
خصوص گروداران نهادي هاي گروداران بهشناسایی مطلوبیت

پردازد. شناخت مطلوبیت گروداران زمینه مناسبی را براي برآورد و می
 دهد.می به دستمطالعاتی  تحلیل تعارض در این محدوده

 

 گیری تعارض بین گروداران و درخت تعارضشکل -3-0

سازي رفتاري گروداران محور و شبیهبراي ارائه و توسعه یک مدل عامل
هاي ایشان در سامانه در در یک سامانه باید بتوان برآورد از مطلوبیت

ع و ، نواختیار داشت. مطلوبیت گروداران در یک سامانه آبی در میزان
ها مؤثر است. براي این منظور در این پژوهش، شدت تعامالت و تعارض
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 پارامتري مهم در بررسی و برآورد تعارض عنوانبهمطلوبیت گروداران 
 بین گروداران در سامانه منظور شده است.

 
عارضات گیري تهاي متفاوت نقشی کلیدي و اصلی در شکلمطلوبیت
شود. به عبارتی یک منبع مشترک برداري از منابع میدر بهره
هاي گروداران متفاوت و گوناگون با مطلوبیت موردتوجه کهیدرصورت

ارض تواند محل تعبرداري باشد به دالیل مختلف میمتفاوت براي بهره
ي در بررسی و نگاشت تعارضات بین نهادي رونیازابین بخشی شود. 

ر گیرد، مطلوبیت قرا موردتوجهترین پارامترهاي که باید از مهم
ي بخشی از پژوهش حاضر به رونیازاگروداران حاضر در سامانه است. 

ها بر روابط تعارضی بین گروداران حاضر در یک بررسی اثر مطلوبیت
تعارض  که منبع یهایترین مطلوبیتپردازد. شناسایی مهمسیستم می

عارض تمهمی براي بررسی و حل  زمینهتواند پیشمی ندیآیمبه شمار 
ن تریی پس از برآورد و شناسایی تعارض مهمبه عبارتبین بخشی باشد، 

وداران هاي بین گرهاي تعارض از منظر مطلوبیتله شناسایی زمینهمسأ
 ایجاد زمینه براي رفع تعارض است.  ازآنپسو 
 
اي هتري از تعارض و دالیل و زمینهدیگر، هرچه فهم عمیقعبارتیبه

توان به حل آن تعارض امید اسایی شود، میآن در یک سیستم شن

داشت. در این بخش با استفاده از درخت تعارض تصویري  بیشتري
جامع از دالیل اولیه تعارض در یک سامانه، هسته مشکل و نتایج آن 

ش تحلیل تعارض است که به ارائه شد. درخت تعارض زیرمجموعه رو
 پردازد. درختمی استگاه تعارض و نتیجه آن در یک سامانهبررسی خ

زد پرداها از به نحوي میتعارض به بررسی، مطالعه و تحلیل تعارض
صورت تصویري بررسی به هاآنها و نتایج که بتوان دالیل تعارض
تواند در تصویر کردن ریشه، هسته و نتایج نمود. درخت تعارض می

ها براي تحلیل بتوان روابطی منطقی بین آن کهينحوبهتعارض 
هاي مهمی که در بررسی درخت بخش ازجملهرض ارائه نمود. تعا

قرار گیرد، بررسی نتایج یا مشکالتی است که  موردتوجهتعارض باید 
 کند.به دلیل تعارض در یک سامانه بروز می

 

 موردمطالعهمنطقه  -0

مطالعه موردي در این پژوهش  عنوانبهمنطقه شهري در غرب تهران 
ي، ابتدا نقشه کلی از محدوده رونیازامورد بررسی قرار گرفته است. 

ترین مشکالت مرتبط با این مطالعاتی ارائه شد و آنگاه برخی از مهم
 محدوده مطالعاتی ارائه شد. 

 

Conflict tree leaves 

or results of the 

conflict; the effect 

of the conflict on 

the system? 

Conflict tree 

trunk, or conflict 

core; What is the 

conflict? 
The root of the 

conflict tree or 

reasons; What is the 

root of the conflict? 

 
Fig. 3- Conceptual example of a conflict tree 

 تعارض درخت کي از یمفهوم نمونه -3شکل 
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از: نیاز شرب،  اندعبارتترین مصارف آب در این محدوده برخی از مهم
ها، فضاي سبز، کشاورزي، صنعت و برخی نیازهاي تفریحی همانند باغ

دریاچه چیتگر. از جهت تنوع مصرف، وجود گروداران متنوع و تنوع 
منابع آبی همانند آب زیرزمینی، رودخانه، مخازن سد و پساب، این 

 هتواند نمونه بسیار مناسبی از یک محدوده همرامحدوده مطالعاتی می
 با چالش در بررسی روش ارائه شده در این مقاله باشد.

 
ترین رودخانه شهر تهران رودخانه کن در این محدوده مطالعاتی، پرآب

است. در این مطالعه حوضه آبریز رودخانه کن از ورود آن به شهر تهران 
آباد مورد در مخزن صالح شدهيآورجمعتا قبل از محل ورود فاضالب 

 گیرد.بررسی قرار می
 

مشکالت کمی و کیفی مرتبط با منابع آب در محدوده  -0-7

 مطالعاتی

ترین مشکالت در این محدوده : یکی از مهمکیفیت آب سطحی
 ترین منبع آبمهم عنوانبهمطالعاتی افت کیفیت آب رودخانه کن، 

ه ـورودي ب مهم هاياز آلودگین منطقه است. ـسطحی گذرنده از ای

 رداشتـب دلیل هـب عمدتاً است و 01کل معلق جامد وادـه، مـانـرودخ
 هايفاضالب انگی،ـخ د. فاضالبـشونانه ایجاد میـرودخ از ماسه

ع ـاباي، از دیگر مننقطه غیر و اينقطه هايودگیـآل از رخیـب و صنعتی
-Emami) دـآیه شمار میـانه کن بـرودخ هـورودي ب ودگیـمهم آل

Skardi et al., 2021.) 
 

رویه از منابع آب سطحی در این : برداشت بیآب سطحی کمیت
محدوده مطالعاتی براي مصارف مختلفی همانند کشاورزي در 

ترین مشکالت مرتبط با مدیریت منابع آبی در این دست، از مهمپایین
ز مناسبی نی تیفیکمحدوده مطالعاتی است. آب برداشت شده داراي 

ي براي محصوالت تولید تیدرنها تواندرویه آن مینبوده و برداشت بی
 نیز همراه با آسیب باشد. 

 
ري آو: به دلیل عدم وجود شبکه مناسب جمعکیفیت آب زیرزمینی

ه لتخلیه پساب خانگی بوده و این مسأ پساب، آب زیرزمین منبع
باعث آلودگی منابع آب زیرزمینی در این محدوده مطالعاتی  تیدرنها

خطري مهم براي منابع آب  پساباست. آلودگی نیترات، ناشی از 
 زیرزمینی است.

 

Tehran CityRegion 1

Region 2

Region 3

Study boundaries

Kan gardens

Tehran

Tehran Province

Kan river

Tehran city boundary

Groundwater equipotential 

lines

Chitgar manmade lake

 
Fig. 4- Study area in Kan river catchment (Emami-Skardi et al., 2021) 

 (Emami-Skardi et al., 2021) کن زيآبر حوضه یمطالعات محدوده -0شکل 
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رویه برخی از مصارف همانند کمیت آب زیرزمینی: برداشت بی
ترین کشاورزي، فضاي سبز، صنعت و در برخی موارد شرب از مهم

ها در مدیریت کمیت آب زیرزمینی در این محدوده مطالعاتی چالش
سانتیمتر  28اي این منطقه ساالنه حدود است. طبق اطالعات ماهواره

که دلیل اصلی آن  (Emami-Skardi., 2020کند )فرونشست می
 رویه از آب زیرزمینی است.برداشت بی

 

 نتايج -5

در این بخش و در گام اول، مطلوبیت بین گروداران حاضر در یک 
شوند. براي شناسایی گروداران از رویکرد گلوله سامانه شناسایی می

 مصاحبهبرفی استفاده شد. در این رویکرد، ابتدا گروداران اصلی با پیش
از کارشناسان کلیدي و مطلع از سامانه شناسایی خواهند شد. در گام 
بعدي از هریک از این گروداران درخواست شد تا اگر گرودار دیگري 
در سامانه مؤثر است ولی در شناسایی گروداران آورده نشده است را 
معرفی کند. سپس، مطلوبیت هریک از گروداران لیست شد و از ایشان 

هاي براي خودشان و دیگر ود تا به هریک از مطلوبیتشدرخواست می
بیانگر  1بود. عدد  8تا  1ی بین ازدهیامتگروداران امتیازدهی کنند. این 

بیانگر  8کمترین میزان اهمیت یک مطلوبیت براي یک گرودار و عدد 
 بیشترین میزان اهمیت یک مطلوبیت خاص براي گرودار است.

 
که اجتماعی گروداران، از ایشان در سپس، براي برآورد و تحلیل شب

 داريمقشد. در این بخش نیز براي روابط  سؤالمورد روابط بین نهادي 
ن تریبیانگر روابط در تعارضی -8باید اختصاص یابد. عدد  8تا  -8بین 

دهنده بیشترین تعامل بین نهادي است. باید نشان 8شرایط بود و عدد 
نهادي، ش بر روابط تعارضی بینتوجه داشت به دلیل تأکید این پژوه

تعارض بین گروداران از منظر تحلیل شبکه اجتماعی مورد بررسی و 
 تحلیل قرار گرفت.

 
تعارض بین نهادي و مطلوبیت هریک از گروداران در  برآوردسپس با 

سامانه، درخت تعارض ترسیم شد. درخت تعارض نمایشی از روند 
 در سامانه ارائه داد.  ن راآها، ریشه، هسته اصلی و اثرات تعارض

 

 گروداران نهادی کلیدی در حوضه آبريز -5-7

یی است که شناساقابلسه دسته گرودار در این محدوده مطالعاتی 
اي و حفاظتی که در این اي، واسطهاز گروداران توسعه اندعبارت

اي ها بین گروداران توسعهپژوهش تأکید بر برآورد و شناسایی تعارض
و حفاظتی در مهندسی و مدیریت منابع آب در این محدوده مطالعاتی 

اند از: آب است. نهادهاي حفاظتی در این محدوده مطالعاتی عبارت
زیست، بهداشت، منابع طبیعی؛ نهادهاي حیطاي، استانداري، ممنطقه
اند از: آب و فاضالب، شهرداري، جهاد کشاورزي، اي عبارتتوسعه

د اناي نیز عبارتصنعت و معدن، مسکن و شهرداري؛ و نهادهاي واسطه
نهاد و بانک کشاورزي. در این پژوهش از: شوراي شهر، گروداران مردم
دیریت و مهندسی منابع آب و ها در متأکید اصلی بر بررسی تعارض

ها بین گروداران یا دسته گروداران مهم در یابی تعارضدرنهایت ریشه
 این محدوده مطالعاتی است. 

 

های بین نهادی در سطح حوضه شبکه اجتماعی تعارض -5-8

 آبريز

یت مرکزدر این پژوهش تعارض بین نهادي با استفاده از سه پارامتر 
رودي و درجه مرکزیت خروجی برآورد شده درجه کل، درجه مرکزیت و

است. مرکزیت درجه شامل تمام مواردي ارتباط یک نهاد در یک شبکه 
شود. مرکزیت درجه ورودي و اعم از ارتباطات ورودي و خروجی می

 خروجی نیز به شرح زیر است.
 

 شود.زیر تعریف می صورتبهمرکزیت درجه ورودي و خروجی 
(Ahmadi et al., 2019 Emami-Skardi et al., 2021;): 

(1) InCj =∑Lij

N

i=1

 

(2) OuCi =∑Lij

N

j=1

 

هستند.  jthمرکزیت ورودي و خروجی گره  OuCiو  InCjکه در آن 
N  تعداد گرودارهاي هستند وLij درایه ردیف ،ith و ستونjth   از

ماتریس مجاورتی است و لینک ارتباطی ورودي و خروجی نسبت به 
 دهد. یک گرودار را نشان می

 
تر طورکلی مرکزيبه jنشان از آن دارد که گرودار  InCjمقادیر باالتر از 

 Ahmadiاست زیرا گروداران بیشتري با این عامل روابط نهادي دارند )

et al., 2019دیگر، مقدار عبارت(. بهInCj  به معنی تعداد نهادهاي
عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی با روابط را به  jاست که گرودار

دت دهنده شکه نشاناند عالوه بر اینرسمی یا غیررسمی انتخاب کرده
(. از معادله باال Emami-Skardi et al., 2021این روابط نیز است )

 iمعرف این است که گرودار  OuCiباالي  ریمقادتوان دریافت که می
و  InCjتري با گروداران دیگر دارد. باید در نظر گرفت که روابط قوي

OuCi .جهت دارند و باید از این دیدگاه مورد بررسی قرار گیرند 
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 مطلوبیت گروداران مؤثر در حوضه آبريز -5-3

با توجه به گوناگونی کاربري اراضی، مصارف آب و حضور گروداران 
هاي زیر در این حوضه آبریز شناسایی ر این حوضه، مطلوبیتمختلف د

 شده است.
 آبخوان النیتعادل در ب 
 با استفاده از منابع آب در دسترس در حوضه  یآب يازهاین نیتأم

 ؛زیآبر
 ؛و استفاده از پساب يآورجمع 
 در دسترس آن  یو به دست آوردن سود از منابع آب ییدرآمدزا

 ؛نهاد
 ي؛سبز شهر يفضا توسعه 

 ؛ها(و شهرک يتجار ،ی)مسکون يشهر يفضاها توسعه 
 ی؛حساس به منابع آب یاراض يکاربر نییو تع تیریمد 
 رف مص ای صیمنابع آب در تخص یدشوندگیبه توان تجد توجه

 ؛آب
 شامل  ؛ يو جانور یاهیمنطقه )پوشش گ ستمیاکوس طیشرا حفظ

 (؛انیآبز
 ؛ازهایبه ن افتهیصیآب در منابع آب و آب تخص تیفیک 
 ؛کننده منابع آبآلوده يهاتیفعال یبار آلودگ کنترل 
 ي؛محصوالت کشاورز داتیتول مقدار 
 ؛محصوالت غالب کشت شده ازنظر آب بر بودن و نبودن نوع 
 ي؛اریروش آب نوع 

 

Developing 

Stakeholders

Intermediary 

stakeholders

Protecting 

Stakeholders
 

Fig. 5- Degree centrality at the institutional level 
 ینهاد سطح در درجه تيمرکز -5شکل 

 
 

Developing 

Stakeholders

Intermediary 

stakeholders

Protecting 

Stakeholders 
Fig. 6- In-degree Centrality at the institutional level 

 ینهاد سطح در یورود درجه تيمرکز -4شکل 
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Developing 

Stakeholders

Intermediary 

stakeholders

Protecting 

Stakeholders 
Fig. 7- Out-degree Centrality at the institutional level 

 ینهاد سطح در یخروج درجه تيمرکز -9شکل 

 

 ي؛در بخش کشاورز ندهیآال یسموم مصرف زانیو م نوع 
 ؛آب رمجازیاز برداشت غ يریجلوگ 
 ؛عیصنا توسعه 
 ؛شغل نیتأم 
 متأثر از برداشت آب از آبخوان نینشست زم کنترل 
 

هاي فوق را روش گلوله برفی طور که بیان شد، مطلوبیتهمان
هاي شناسایی شده است. از گروداران براي امتیازدهی این مطلوبیت

شده است که نتایج آن در ادامه آورده شده است. شناسایی میزان  سؤال
ها براي گروداران از دو جنبه داراي اهمیت اهمیت هریک از مطلوبیت

هاي تعارض زمینه -2به شناخت بهتر از یک گرودار انجامید،  -1است؛ 
است  هآمددستبهاحتمالی بین گروداران که از تحلیل شبکه اجتماعی 

ترین نهادهاي حفاظتی و عنوان یکی از مهمکرد. به را شناسایی
اي و مدیریتی مرتبط با مهندسی و مدیریت منابع آب، نهاد آب منطقه

 ترین نهادهاي حفاظتی مقایسه شده است.مطلوبیت آن با برخی از مهم
 هاي ایشان در برابرعنوان نمونه، براي برخی از گروداران مطلوبیتبه

ه ها در این حوضترین تعارضت. یکی از مهمیکدیگر ترسیم شده اس
 هاياي و گروداران حفاظتی است. شمارهآبریز بین گروداران توسعه

اشاره به مطلوبیت گروداران  9تا  1هاي توضیحی استفاده شده در رسم
 1توضیح آن آورده شده است. در رسم توضیحی  1دارند که در جدول 

اي ترسیم شده برابر آب منطقهنمودار مطلوبیت گرودار شهرداري در 
هاي تعارض بین این دو نهاد با توجه به شبکه مطلوبیت است. ریشه

اهمیت توسعه فضاي سبز  -1ایشان از چند جنبه قابل بررسی است؛ 
براي شهرداري و نیاز آبی ایجاد شده در این بخش در این نمودار 

یا عدم جلوگیري  -2اي متفاوت است؛ وضوح با نهاد آب منطقهبه

اي برداشت آب غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی نسبت به آب منطقه
هاي مرتبط با مهندسی داراي تفاوت جدي است و یکی دیگر از چالش

اي و مدیریت منابع آب در این محدوده بین شهرداري و آب منطقه
اهمیت کمتر تعادل در بیالن آبخوان براي شهرداري نسبت  -3است؛ 

تعارض در این محدوده  جادیا، از دیگر بسترهاي ايبه آب منطقه
 توانبراي تعارض، می ذکرشدههاي مطالعاتی است. عالوه بر زمینه

هاي تعامل را نیز در این محدوده شناسایی نمود که بارزترین آن زمینه
ي هردو نهاد به استفاده از پساب یا اصطالحاً بازچرخانی آب مندعالقه
 است.

 
هاي نهاد جهاد کشاورزي و آب رد مقایسه مطلوبیترویکرد فوق در مو

ي تعارض در این هانهیزمترین ی است. از مهمبررسقابلاي منطقه
زي اي و جهاد کشاورتوان به تفاوت بین مطلوبیت آب منطقهبخش می

در حفظ تعادل آبخوان اشاره نمود. برداشت غیرمجاز و اهمیت کمتر 
جه توان نتیي تعارض است که میهاآن براي بخش کشاورزي از زمینه

در اهمیت کمتر فرونشست زمین براي جهاد کشاورزي نسبت به  آن را
دي هاي جاي مشاهده کرد. کیفیت آب مصرفی نیز از زمینهمنطقه آب

هاي آن در خبرهاي تعارض در این محدوده مطالعاتی است که نشانه
، شودکه در برداشت از فاضالب براي کشاورزي منتشر می

امل نیز ي تعهانهیزم، ذکرشدهیی است. البته عالوه بر موارد شناساقابل
ست، یی اشناساقابلاي و جهاد کشاورزي در این منطقه بین آب منطقه

عالقه هردو نهاد براي بهبود شرایط آبیاري است. البته  آن جملهکه از 
این تغییر نوع آبیاري با مالحظات مدیریتی و توسعه  کهیدرصورت

 جویی در مصرف آب بیانجامد.گاهی، درنهایت به صرفهآ
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 تحلیل و درخت تعارض بین نهادی در حوضه آبريز  -5-0

گروداران از منظر تحلیل  بینهاي در این بخش پس از برآورد تعارض
شبکه اجتماعی و شناسایی مطلوبیت هریک از ایشان، با استفاده از 
رویکرد درخت تعارض سعی خواهیم کرد تا ارتباط بین مطلوبیت 

 بیان کنیم.  آن راگروداران و نتیجه 
 

زیر است. در گام اول  صورتبهساختار درخت تعارض در این پژوهش 
د. ریشه تعارض منظور ش عنوانبهتفاوت آن  مطلوبیت بین گروداران و

در گام بعدي تنه اصلی مسئله که سطح تعارض بین گروداران است 
نتایج تعارض از منظر  موردمطالعهشود و سپس در منطقه مشخص می

 صورتبهکمی و کیفی منابع آب تشریح شد. براي هریک از گروداران 
پژوهش درخت تعارض  درخت تعارض قابل ترسیم است. در این دودوبه

 بین گروداران کلیدي ارائه شد. 
 

تواند معرف شرایط در این بخش درخت تعارض می گرید یانیبه ب
 طالعهموردمتعارضی بین دو گرودار مشخص و تأثیرگذار در یک منطقه 

اي اهمیت نهاد آب منطقه لیبه دلها و نتایج آن باشد. عالوه ریشهبه
هاي آبریز، در این محدوده مطالعاتی و در مدیریت منابع آب در حوضه

نهاد  اي وتأکید این مطالعه بر ارائه درخت تعارض بین نهادهاي توسعه
 اي بود.آب منطقه

 

 ایدرخت تعارض بین نهاد شهرداری و آب منطقه -5-0-7

هاي تعارض، درخت تعارض عنوان یکی از زمینهدر این پژوهش و به
است. براي فهم  شدهیبررساي بین دو نهاد شهرداري و آب منطقه

 صورتبهبهتر درخت تعارض بین نهادي ریشه، تنه اصلی و نتایج آن 
فضاي سبز شهري و  توسعهاهمیت نمایش داده شده است.  2جدول 

توسعه فضاهاي شهري )مسکونی، تجاري و شهرک( براي شهرداري 
اي هها براي آب منطقتفاوت آن با میزان اهمیت این مطلوبیت تهران و

تعادل در بیالن آبخوان و کنترل  تهران و همچنین اهمیت باالي
اي و اهمیت کمتر آن براي شهرداري نشست زمین براي آب منطقه

هاي اصلی تعارض در این محدوده مطالعاتی بین نهاد شهرداري ریشه
له میزان باالیی ی تعارض در این مسأتنه اصل اي است.و آب منطقه
اي و شهرداري نهادي در این مجموعه بین نهاد آب منطقهتعارض بین

له برداشت آب غیرمجاز تایج تعارض نیز در این محدوده مسأاست. ن
توسط شهرداري، فرونشست زمین و توسعه بدون لحاظ نمودن 

 ست.مالحظات اصلی چرخه طبیعی آب در این محدوده مطالعاتی ا
 

Table 1- Utility definition of the numbers placed in explanatory figures 1, 2, 3 and 4 

 0و  3، 8، 7های رسم توضیحی های قرار داده شده در شکلمطلوبیت مورد اشاره شماره -7جدول 

Aquifer Balance Consideration 1 

Meeting water needs using available water resources in the catchment 2 

Collection and use of wastewater 3 

Make money and make a profit from the available water resources 4 

Urban green space development 5 

Development of urban spaces (residential, commercial and settlements) 6 

Management and determination of land resources sensitive to water resources 7 

Attention to the renewability of water resources in allocation or consumption of water 8 

Preserving ecosystem conditions of the region (vegetation and animals; including aquatic animals 9 

Water quality in water resources and water allocated to needs 10 

Pollution control in activities polluting the water resources 11 

Amount of agricultural products 12 

Type of dominant crops cultivated in terms of water consumption 13 

Type of irrigation method 14 

Type and amount of pollutants used in agriculture 15 

Prevent unauthorized withdrawal of water 16 

Industrial development 17 

Job supply 18 

Controlling land subsidence caused by water abstraction from the aquifer 19 
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Explanatory Fig. 1- The utility of the Tehran municipality's vs. Tehran regional water 

 یامنطقه آب برابر در یشهردار گرودار تیمطلوب -7 شکل رسم توضیحی

 
Explanatory Fig. 2- The utility of the agriculture organization of Tehran vs. Tehran regional water 

 ایمطلوبیت گرودار جهاد کشاورزی در برابر آب منطقه -8 شکل رسم توضیحی
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Explanatory Fig. 3- The utility of the industry, mine and trade stakeholder vs. Tehran regional water 

 ایمطلوبیت گرودار صنعت و معدن در برابر آب منطقه -3 شکل رسم توضیحی

 
Explanatory Fig. 4- The utility of the urban development stakeholder vs. Tehran regional water 

 ایمطلوبیت گرودار مسکن و شهرسازی در برابر آب منطقه -0 شکل رسم توضیحی
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Table 2- The conflict tree between Tehran regional water and Tehran municipality 

 ای و شهرداری تهراندرخت تعارض بین نهادهای آب منطقه -8جدول 
Conflict tree 

components Conflict tree between Tehran regional water and Tehran municipality 

Root 

The importance of developing urban green spaces and developing urban spaces (residential, 

commercial, and town) for Tehran Municipality and its difference with the importance of these 

benefits for Tehran regional water and also the high importance of balance in aquifer and 

subsidence control for regional water and less importance for the municipality are the main 

source of conflict in the area of study 

Trunk 
High inter-institutional conflict in this study area between Tehran municipality and Tehran 

regional water 

Leaves Land subsidence, uncontrolled abstraction of groundwater, and disruption of the natural water 

cycle 

 بندیخالصه و جمع -4

در مرزهاي جغرافیایی، سیاسی و فیزیکی  فیتعرقابلحرکت آب الزاماً 
مدیریت جامع و یکپارچه آن از  يرونیازامشخصی نیست و 

د و افرا ،هاگروه آن است. به همین علت مدیریتهاي موفقیت بایست
هاي مختلفی در مدیریت یکپارچه یک سامانه آبی درگیر هستند. بخش

از همین روي بررسی و برآورد روابط بین گروداران حقیقی و حقوقی 
 ناپذیر و ضروري است. در مدیریت منابع آب شهري اجتناب

 
هر تهران در این مطالعه، تعارض بین نهادي در منطقه غرب ش

وص خص، و بهآمدهدستبهی قرار گرفته است. مطابق نتایج موردبررس
ن اي، بیشتریاي و واسطهبررسی روابط بین گروداران نهادي توسعه

ی بررس موردنهاد وجود دارد که با تاریخچه  دسته دوتعارض بین این 
گرودار نهادي در این  13تعداد مطابقت دارد.  پژوهشدر ابتداي 

ایی گذارند شناسشهري که بر کیفیت و کمیت آب تأثیر می محدوده
زیست، اي، استانداري، محیطاز: آب منطقه اندعبارتاند که شده

، از: آب و فاضالب اندعبارتاي بهداشت، منابع طبیعی؛ نهادهاي توسعه
شهرداري، جهاد کشاورزي، صنعت و معدن، مسکن و شهرداري؛ و 

نهاد از: شوراي شهر، گروداران مردم اندتعباراي نیز نهادهاي واسطه
و با روش تحلیل شبکه اجتماعی،  نیبنیا درو بانک کشاورزي. 

اي هاي بین نهادي برآورد شده بین گروداران توسعهبیشترین تعارض
ترین نهادهاي نهاد شهرداري از مهم مثال عنوان بهو حفاظتی است. 

 هباي مقابل نهاد آب منطقهاي در این منطقه شهري است و در توسعه
عنوان  ترین نهاد حفاظتی در این محدوده مطالعاتی است. بهمهم عنوان
اند. نهادي، این دو نهاد مورد بررسی قرار گرفتهاي از تعارض بیننمونه

فضاي سبز شهري و توسعه فضاهاي شهري )مسکونی،  توسعهاهمیت 
آن با میزان اهمیت تجاري و شهرک( براي شهرداري تهران و تفاوت 

اي تهران و همچنین اهمیت باالیی ها براي آب منطقهاین مطلوبیت
اي و تعادل در بیالن آبخوان و کنترل نشست زمین براي آب منطقه

هاي اصلی تعارض در این اهمیت کمتر آن براي شهرداري ریشه
 اي است.محدوده مطالعاتی بین نهاد شهرداري و آب منطقه

 
هاي در مدیریت ترین چالشاز منابع مشترک از مهمبرداري بهره

هاي منابع آبی است. در این پژوهش یک جغرافیاي شهري از سامانه
ی و مطالعه قرار گرفته است. بررس مورد آنمنظر گروداران حاضر در 

ترین مشکالت مرتبط با مهندسی و در ابتدا سعی شده است مهم
مدیریت منابع آب در این محدوده جغرافیایی شناسایی شود، آنگاه 
گروداران نهادي مهم و کلیدي در این محدوده با روش گلوله برفی 

، یاند. سپس با استفاده از روش تحلیل شبکه اجتماعشناسایی شده
روابط نهادي بین گروداران در این محدوده برآورد شده است و 

قرار گرفته است. مطابق  موردمطالعههاي اصلی بین گروداران تعارض
اي برآورد صورت گرفته، بیشترین تعارض بین گروداران نهادي و توسعه

بوده است. در ادامه و با برآورد مطلوبیت گروداران در این منطقه 
نهادي از منظر تفاوت بین هاي تعارض بینین زمینهترشهري، مهم

هاي گروداران برآورد شده است. در ادامه و با برآورد اثرات مطلوبیت
مطالعاتی، درخت تعارض  محدودهنهادي بر منابع آبی و تعارض بین

و  ايطور ویژه بین دو نهاد آب منطقهبراي این محدوده مطالعاتی و به
 هاي تعارض بین. بررسی و شناسایی ریشهشهرداري ارائه شده است

تواند براي مدیریت بهتر منابع آب در این محدوده مطالعاتی نهادي می
تواند هاي تعارض میی پیدا شدن زمینهبه عبارتقرار گیرد.  مورداستفاده

هاي و گیر در کنترل تعارضبراي نهادهاي باالدستی و تصمیم
باشد.  کنندهکمکه آن ( بودن نسبت بPro-Activeفعال )پیش

تواند در همچنین، ابزارهاي همانند تحلیل شبکه اجتماعی می
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نهادي مؤثر باشد و در نهایت به بهتر هاي بینسازي تعارضشفاف
 نمودن شرایط مدیریت منابع آب در یک جغرافیاي شهري بیانجامد. 

 
 قرار موردتوجهتوان مالحظات مقابل را براي کارهاي آینده در ادامه می

راي سازي فیزیکی آن بداد: بررسی فیزیکی محدوده مطالعاتی و شبیه
کمی در محدوده  صورتبهی بررس موردهاي برآورد اثرات تعارض

مطالعاتی؛ استفاده از ابزارهاي همانند تحلیل گروداران براي برآورد 
توان از ابزارهاي قدرت و تمایل ایشان در مدیریت سامانه آبی؛ می

ه هاي از منظر ریاضی استفادها براي تحلیل تعارضوري بازيهمانند تئ
نمود؛ لحاظ نمودن پارامترهاي اجتماعی همانند یادگیري اجتماعی، 

از منظر  موردمطالعهتواند در بررسی و مطالعه جامع منطقه می
مالحظات اجتماعی مؤثر باشد؛ درنهایت بررسی مدیریت هریک از 

تفکیک کیفیت و کمیت آن و  منابع آبی سطحی و زیرزمینی به
تواند از همچنین مدیریت پساب در این محدوده مطالعاتی می

 هاي مهم کاري براي آینده باشد.زمینه
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