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1وندو مصطفی احمد*زنمریم تاتار، عبدالحمید پاپ

)23/02/97؛ پذیرش: 11/09/96(دریافت: 

چکیده
این تضادها مدیریتچنانچه . دهندمیز برواز خودبع آب مشتركامنذینفعان است که يناسازگاررفتار، هاي محلی آبمنظور از تضاد

گذاران ریزان و سیاستبسیاري از برنامهمدیریت تضاد منابع آب مورد توجه،به دنبال خواهند داشت. از این روگواريپیامدهاي نا،دننشو
با در این پژوهش کیفی،راینبناب.کرده استه آبخیز گاوشان یکی از مناطقی است که تضاد آب کشاورزي را تجربهزقرار گرفته است. حو

هاي حلمذاکره فراهم آید و سپس با مشارکت ذینفعان راهمبتنی برپویايفرایند،تالش شد در گام اولگرایانهپارادایم طبیعتاستفاده از 
کشاورزي در حوضه برداران آب بهره،جامعه مورد مطالعه در این تحقیقتبیین گردند.آب کشاورزيمحلیمدیریت تضاددربرد - برد

هاي ذینفع از گروهمشارکت کننده26و تعداد گیري هدفمند استفاده شد. متناسب با طبیعت تحقیقات کیفی، از نمونهبودآبخیز گاوشان
و ماتریس تضادترسیم هاي گروهی متمرکز، بحثهاي مورد نیاز از طریق برگزاريدادهگردآوريدر فرایند پژوهش مشارکت نمودند.

بود که يترین موارد تضادمهم،و نگهداري از شبکه، تملک اراضیبهاآبموضوع توزیع و تقسیم آب،خت مشکل صورت گرفت. در
مدیریتدر توانمندسازي مردم محلیهاي پژوهش، اصالح ساختار حکمرانی آب با تحویل آب به کشاورزان،یافتهاساسبر شناسایی شدند. 

هاي آموزشیبرگزاري کارگاه و دورهوبا مشارکت کشاورزانتضاد در سطح محلیمدیریتبراي برد- بردکارو، ایجاد سازتضاد و مذاکره
تواند مینتایج این تحقیقبودند. کارهاي مدیریت تضاد آب در منطقهترین راهاز مهم،کار و نگهداري از تجهیزات شبکهنحوه ي در زمینه
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مقدمه
بر یزآمخشونتموارد زیادي از تضادهاي اخیري طی دهه

سر آب خصوصاً در سطح محلی گزارش شده است 
)European Union Institute for Security Studies,

اگر است که يجدیدچالش ،تضادهاي محلی آب.)2015
در بسیاري از ملیاي امنیتیمدیریت نشود به مسأله

موضوع حل و اخیراً ، از این روبدل خواهد شد.کشورها 
مورد توجهآب محلیبر سر فصل یا مدیریت تضاد

است قرار گرفتهریزان و متولیان آببسیاري از برنامه
)Barli et al., آمار و مستندات نیز اگرچهدر ایران.)2006

لیکن،آبی ثبت نشدهمحلی تضادهاي وضعیتدقیقی از 
تشدید کمبود آب، خشکسالی، تحقیقات نشان داده که
در یک تعاملفضاي گفتمان و افزایش جمعیت و کمبود

تواند نشانه بروز تضاد آب در آن منطقه باشدمنطقه می
)Gelick & Heberger, افزایشفرض،. از این رو)2012

.رسدبه نظر میمنطقیدر ایران هاي محلی آب تضاد
ب یک کاالي دولتی است و در ایران آفزون بر آن، ا

. این در حالی استدولتمدیریت و مالکیت آن در دست
از زمان تصویب شواهد حاکی از آن است که است که

براي وانسته سازوکار مناسبی نتتنهانهقانون آب، دولت 
عنوان عامل ایجاد هحل تضادها فراهم آورد بلکه خود نیز ب

,Bijani & Hayati(تضاد شناخته شده است 2011.(
دولتی است منابعچنین شرایطی که مالکیت دراگرچه

Barli(معموالً تضادها پنهان هستند  et al., با ، اما)2006
بوده و باید پیش از طرسازخچنین تضادهایی نیز این حال

,Blackman(گردندمدیریت،شوندو نمایان ايریشهآنکه

2003.(
تضادهاي و مطالعات مطلوبی پیرامون مدیریت تالش

Perlmanانجام شده است (منابع طبیعی مربوط به  et al.,

2017; Muigua, 2016; Amukali et al., 2015; Bijani

& Hayati, 2015; Madani, 2014; Uprety, در ). 2006
؛کلی وجود داردنیز دو دیدگاه مدیریت تضادهايزمینه

اما ،حل و فصل شوندتوانند تضادها میبرخی معتقدند 
شوند فصل نمیوگروه دیگر بر این باورند که تضادها حل 

,Hamed(ها را مدیریت نمودتوان آنو تنها می در ). 2005
مدیریت اصطالح ه دوم از واین تحقیق نیز به تبعیت از گر

که حل و فصل تضادها در چراشود،تضاد استفاده می
خواهد یانهگراآرماني آب کشاورزي ایران تا حدي زمینه

حل و فصل کارهاي سازوهاي اخیر طی سالبود. چنانکه 
ظر ه ناما ب،یافتهالمللی رشد تضاد خصوصاً در سطح بین

آبی در حل تضادهاينتوانسته به کارها سازورسد این می
,Gleick & Heiberger(نمایدسطح محلی کمک شایانی 

مدیریت تضاد منابع يدر زمینهکلی، طوربه). 2012
از ؛متفاوتی پیشنهاد شده استهاي روش،طبیعی

وگري، سازشمیانجی،وجوپرسهاي سنتی مانند روش
رسیدگی قضایی، توسل به مذاکره، تقاضاي حکمیت، 

سامانهنظیرهاي پیشرفته روشاي تا طقهسسات منؤم
، مدیریت تضادسازيمدلپشتیبانی مذاکره با کمک رایانه، 

، تحلیل انداز مشترك، تکنیک فازيسازي چشممدل
,Madaniها (و تئوري بازيگیري چند معیارهتصمیم

که در رغم عملکرد خوبی هاي نوین علیروش. )2010
مدیریتي در زمینهاند حل مشکالت فنی داشتهيزمینه

بیشترهااین روش.اندناکارآمد بودهتضادهاي اجتماعی 
و گیري ابزاري جهت تسهیل فرایند تصمیمعنوانبه

مورد استفاده قرار هاي خروجیحلافزایش اطمینان به راه
,Lund & Pulmer(اندگرفته کاربرد ،در این میان). 1997

هاي خصوصاً طی دهههاي مختلف تضاددر زمینهمذاکره 
,Miller(استبوده رو به افزایش گذشته  تئوري ). 2014

، پیدایش تضادمذاکره بینش مناسبی در رابطه با چگونگی 
دست ه بین کنشگران اجتماعی بآنو یا تداوم مدیریت

گیري بین فردي تصمیمرویکرد این تئوري بر. دهدمی
طه با که در آن دو یا چند طرف در راباستوار است 

کنند یتخصیص منابع کمیاب تصمیمات متقابل اتخاذ م
)Pruitt & Carnevale, بحث ،). هدف از مذاکره1993

,Kolmačková(است یا اجماع رسیدن به توافق منظوربه

هر زمان که تضاد آشکار شود و هیچ ، در واقع). 2011
تضاد وجود نداشته مدیریت اي براي سسهؤقانون، رویه یا م

و مردم به دنبال رسیدن به توافق بدون اعمال زور یا باشد 
Lewickiمذاکره کارآمد خواهد بود (رهیافت ،باشندستیز

& Litterer, کاربرد يمطالعات متعددي در زمینه). 1985
ریت منابع طبیعی انجام گرفته مذاکره در مدیرهیافت 

Rüttinger(است et al.,2014; Castro &Engel, 2007;

Engel & Korf, هاي چارچوب،اغلب این مطالعات.)2005
گیري مفیدي در رابطه با چگونگی مدیریت و یا تصمیم

و البته با کنندك گذاشتن منابع طبیعی پیشنهاد میاشترا
تعیین الگوي بهینه بهمدنظر قرار دادن اهداف اقتصادي
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نیز را هاییپیش فرضاند وپرداختهبرداري از منابع بهره
کارا ها را از نظر اقتصاديکنند که توافقنامهن میتعیی
در حالی که تضمینی در رابطه با همکاري طرفین ،کندمی
باشدبهتر شایداز این رو، ندارند. اجراي توافقنامه منظوربه

که پیش سوق یابند اي هاي مذاکرهمدلسمت ه مطالعات ب
ر به فرضی در مورد رسیدن به توافق نداشته باشند و بیشت

دنبال فراهم آوردن فضا و ساختاري براي فرایند مذاکره 
Carraro(باشند et al., 2005.(
یک فرایند است و "مذاکره"که اشاره شد طورهمان
از: طرفین مذاکره عبارتندآنهاي ترین ویژگیاصلی

نتایج، فرایند مذاکره و کنندگانکننده، منافع مذاکره 
& Thompsonمذاکره ( Hastie, طرف مذاکره فرد ).1990

یا گروهی از افراد با منافع مشترك است که بر اساس 
,Thampson)کنند (منافع خود عمل می منافع نیز .1990

& Waltonترجیحات هر طرف براي منبع مشترك است (

Mckercie, است که بین تعاملی فرایند مذاکره ).1965
گان و کنندبین مذاکرهپیوند دهد و کنندگان رخ میمذاکره

، محصول نیزتعامل. گیردرا در بر میمذاکره هايحلراه
بر بناالزم به ذکر است که . زنی استایجاد شرایط چانه

بستبنممکن است که مذاکرات به رویکرد انتخاب شده 
گیردقراربرسند و یا توافق مورد قبول طرفین 

)Thampson, 1990; Stoshikj, ،منظور از رویکرد).2014
ها زمانی است که افراد یا گروهاي گیري یا روش ویژهتجه
.کننددنبال می،شوندبراي حل تضاد وارد مذاکره میکه 

،گیري بر اساس نوع رابطه بین مذاکره کنندگاناین جهت
,Spangler()و یا همکاري (تلفیقیرقابتی (تقسیمی) 

توان در عمده را میراهبرد این اساس دو ر ب.است)2003
راهبرد(تلفیقی) و همکاريراهبرد : ذاکره قائل شدم

مبتنی بر همکاري است ،تلفیقیراهبرد(تقسیمی). رقابتی
هاي حلراهگزینند،برمیطرفینی که چنین سبکی را و 
مبتنی بر رقابت ،رقابتیراهبردکنند. برد را دنبال می- برد

اهر،کنندینی که چنین رهیافتی را اتخاذ میاست و طرف
افراد به ،در این رویکردپذیرند.میباخت را -هاي بردلح

خود و طرح دعوي بر سر حداکثر رساندن سودبه دنبال 
,Thompson & Nadler(منابع هستند  2002; Stoshikj,

ه ککه در مذاکره تلفیقیاست حالیاین در).2014
باط همکاري نزدیک و ارتاستحل مسألهمبتنی بر

,Stoshikj(شود محسوب میآناصلیشرطیشپطرفین 

منظور طرفین تضاد بهدر این رویکرد، .)2014
برد با - هاي بردحلراهسازي منافع خود و یافتنیکپارچه

اي این نوع کنندگان حرفهمذاکره. کنندمیهمکاريهم 
مذاکره را بهترین راه ایجاد یک رابطه طوالنی مدت 

دانندل میمتقابدستیابی به منافعمنظوربه
)Kolmačková, بر تأکید اصلی در این رویکرد ).2011

استمنافع مشترك وگیريحل مسأله، همکاري، تصمیم
)Alfredson & Cungu, سازي پیادهبا این حال، . )2008

به همین این رویکرد بدون برنامه عملی دشوار است. 
مذاکره سازيپیادهمنظوربههاي متفاوتی مدلدلیل،
اي فرایند سه مرحلهاز جمله؛رچه پیشنهاد شده استیکپا

,Susskind & Cruikshank(سازياجماع این مدل).1987
زمینه و با ایجاد شدهکنندگان آغازتبا انتخاب مشارککه

مورد انتقاد واقع شده پذیردبراي مذاکره مجدد پایان می
الً در این مدل فرایند یادگیري که ممکن وچراکه ا،است

نادیده گرفته ،است بین مشارکت کنندگان اتفاق بیفتد
اي بر اساس یک فرایند مدل سه مرحلهشده است و ثانیاً 

از . خطی است که با شرایط واقعی مذاکره مطابقت ندارد
مذاکره منظوربهاي را برخی فرایند هفت مرحله،این رو

,Leeuwis(اندترجیح دادهتلفیقی  بر اساس این ).1999
نهاد شده است: پیشبراي مذاکره گام هفت ،چوبچار

ق و حفظ آن، تحلیل موقعیت سازي، رسیدن به توافآماده
کاهش عدم ویابی مشترك برداري مشترك، حقیقتو بهره

ت یأهباها، ارتباطات نمایندگان اطمینان، توافق بیرونی
& Leeuwis(ها سازي فعالیتهماهنگوحل اختالف

Van den Ban, 2004.(
برخی نمونه ، نتایج شدن موضوعتر منظور شفافهب

در منابع مطالعات تجربی که اخیراً به موضوع تضاد
و همکارانپرلمان شود. میاند ذکرطبیعی پرداخته

)Perlman et al., هاي ها و چالشبه بررسی فرصت،)2017
بر اساس اند. هاي آبخیز پرداختهتضاد و همکاري در حوضه

در برداران بهرهکه اقدامات ییآنجااز این تحقیق هايیافته
گذار است، فراهم ها تأثیرمستقیماً بر پایین دستیباالدست

پتانسیل تضاد تنهانهآوردن چارچوب مبتنی بر همکاري 
هايدهد بلکه زمینه همکارياین دو گروه را کاهش می

Perlmanآورد (آبی را نیز فراهم میمنابع et al., 2017 .(
,Muigua(گايمو هاي نهادي و چارچوبضعف )،2016

اصلی تضاد را عامل در مدیریت منابع طبیعی کنیا قانونی 
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،بر اساس نتایج این تحقیقمعرفی نموده است. 
ظرفیتی براي هاي کنونی در سطح ملی بوده و چارچوب

نشدهبینییشپدر مدیریت تضاد محلی مشارکت مردم 
,Muigua(است Amokali(آموکالی و همکاران.)2016 et

al., ,Bijani & Hayati() و بیژنی و حیاتی2015 2015( ،
عنوان یک هتضاد را بمدیریت رویکرد مشارکت عمومی در 

در محیطییستزراهبرد مؤثر و پایدار در حل تضادهاي 
Amukaliاند (معرفی نمودهنیجریه et al., بیژنی و ). 2015

,Bijani & Hayati(حیاتی  به تضاد آب کهنیز)2015
، اندهاي آبیاري سد درودزن پرداختهدر شبکهکشاورزي 

ضعف مدیریت آب چوندر کنار مواردي را عوامل اقلیمی 
توسط دولت و فقدان مدیریت محلی آب توسط کشاورزان 

.اندبر شمردهبردارانبهرهعلل تضاد در بین ینترمهماز 
,Gleik(گلیک و تضاد آب در خاورمیانه به موضوع)2014

شمال آفریقا پرداخته است. در این زمینه کمبود آب، 
قومی و و تکثرهاي آبی و تنوع پیشین اراضیتوسعه 
.نموده استعلل اصلی تضاد معرفی عنوانبهرا مذهبی
,Upreti(آپرتی ي اي که در زمینهدر مطالعه، )2006

موضوعات ،ه استدادمدیریت تضاد منابع طبیعی انجام 
منابع، کمبود،اصلی در تضاد منابع طبیعی را بدین ترتیب

عدم مشارکت ذینفعان، شرایط اجتماعی ناعادالنه و توزیع 
بارلی و همکاران. معرفی نموده استناعادالنه منابع

)Barli et al., در کنندگان عدم وجود مذاکره)،2006
هاي همکاري و ساختارهاي و فقدان چارچوبمنطقه 

علل تضاد در بین ینترمهمعنوانبهدیریت مشارکتی را م
شناسایی نمودند. در این زمینه مشارکت ذینفعان ذینفعان

راه ینترمهمعنوان یکی از هگیري بدر فرایند تصمیم
Barli(ه استها براي حل تضاد پیشنهاد شدحل et al.,

عوامل گفت توانبندي موارد ذکر شده میدر جمع). 2006
علیرغم . شوندمیمنجرتضادنوعی در کنار هم به بروز مت

خصوصاً در مدیریت تضادفنونگسترش و پیشرفت 
در ها رسد این روشنمیبه نظرمنابع طبیعی يزمینه
چراکه ي مدیریت تضادهاي اجتماعی موفق باشند. زمینه

مدیریت تضادهاي اجتماعی خصوصاً در سطح محلی بیش 
است هم آمدن زمینه براي مذاکره مستلزم فرایزهر چاز 

تضمین بلندمدترا در همکاري بین ذینفعانبه نحوي که 
. کما اینکه در مطالعات تجربی نیز عدم وجود کند

-هساختارهاي حل تضاد مبتنی بر مشارکت مردم محلی ب
تضاد شناسایی شده است.ترین علتعنوان اصلی

آبخیز ي هزیکی از مناطق چالشی مدیریت آب ایران حو
از یحاکيآمارهايدادهگاوشان در استان کرمانشاه است. 

در حال وقوع میاقلرییطرح، تغيآن است که در منطقه
دیمنطقه را تهدنیایو بروز خشکسالیآبکماست و 

میانگین ). 1393،ی(پورتال سازمان هواشناسکندیم
به کاهش است. هر سال روگاوشان بارندگی در مخزن سد 

میانگین ،)1394تا 1393(سالیکمثال فقط در براي
متر رسیده میلی7/191متر به میلی1/244بارندگی از 

این بدان معنی ).1393،یپورتال سازمان هواشناس(است
5/21حدود،1394تا 1393سالطی است که تنها 

که این در حالی است.درصد کاهش بارندگی داشته است
،میانگین بارندگی ساالنه در مخزن سد در طرح توجیهی

مشاور ی(شرکت مهندسمتر ذکر شده است میلی535
تیرمدیها،با کاهش آب در شبکه).1393مهاب قدس، 

این در . ابدییدو چندان متاهمیهاآبنیاز ايبرداربهره
ها حاکی از آن است که با وقوع گزارشکهحالی است 
، تعداد تضادهاي1375در این منطقه از سال بحران آب 

).1نمودار آبی نیز روند افزایشی داشته است (محلی
ها در ترین چالشمهمیکی ازعنوانبهآب تضاددر واقع 

مدیریت تضاد است و مدیریت آب این منطقه مطرح شده 
روي نظام مدیریت آب این منطقه ي پیشاز مسائل عمده

این، پژوهش حاضر به دنبال آن بنابر؛ گرددمحسوب می
مدیریت تضاد محلی آب کشاورزي در منظوربهبود که 

برد بر -هاي بردحلمنطقه و با مشارکت ذینفعان راه
مبناي راهبرد همکاري را شناسایی و استخراج نماید. 

ها با حلگونه که اشاره شد دستیابی به این راههمان
ت، چرا که چنین استفاده از ابزارهاي ایستا ممکن نیس

کنند همکاري طرفین مذاکره را تضمین نمی،ابزارهایی
Carraro et al., ). از این رو، در این پژوهش سعی (2005

منظور مذاکره شده است در گام اول، چارچوبی پویا به
ذینفعان در سطح محلی فراهم آید، سپس با واکاوي موارد 

طح محلی منظور مدیریت آن در سهایی بهحلتضاد راه
پیشنهاد شود.
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فراوانی تضادهاي ثبت شده در منطقه از آغاز بحران تا کنون-1نمودار 

روش پژوهش
گرایانه و پارادایم طبیعترویکرد کیفی ،تحقیق حاضردر 
در شده است. انتخاب گیري غالب تحقیق جهتعنوانبه

کننده افراد شرکتها و تفاسیر گرایانه گفتهپارادایم طبیعت
(ساعی ارسی، در تحقیق، کلید فهم موضوع پژوهش است

يمحدودهدر غرب ایران در ،مطالعهمنطقه مورد.)1386
کردستان و کرمانشاه و در دو حوضه هاياستانمشترك 

قسمتی از آن در حوضه . استآبریز متفاوت قرار گرفته
یروان ه کرخه و قسمتی در حوضه آبریز رودخانه سنرودخا
مشتمل بر یک سد مخزنی، تونل گاوشان طرح .داردقرار 

ي آبیاري سدهاي انحرافی و شبکهي انتقال آب و مجموعه
ي آبیاري و زهکشی شامل شبکهباشد. زهکشی می

با باالدست)وار (ي آبیاري و زهکشی دشت بیلهشبکه
ي آبیاري و شبکهو هکتار اراضی 10974مساحت 
ود با مساحت حددست)پایین(بند در میانزهکشی 

د انحرافی رازآور در حد فاصل هکتار و س19678
شرکت مهندسی باشند (وار میلهدربند و بیهاي میاندشت

که اشاره شد هدف گونههمان).1393مشاور مهاب قدس، 
ن چارچوبی جهت رداز این تحقیق در گام اول فراهم آو

لذات. مذاکره و مدیریت تضاد آب در سطح محلی اس
در نظر گرفتن چارچوب پیشنهادي است که با سعی شده

,Leeuwis, & Van den Ban(لوئیس و ون دن بن 2004(
احمدوند و کرمیو همچنین چارچوب پیشنهادي

)Ahmadvand & Karami, یک فرایند پویا )2007
).1نگاره (مذاکره فراهم آیدمنظوربه

سازيگام اول: فرایند آماده
ول، تحلیل مقدماتی تضاد انجام شد. بدین منظور، در گام ا

طی یک ارزیابی سریع روستایی در منطقه توسط اعضاي 
تیم تحقیق شامل کارشناسان ترویج کشاورزي همراه با 

ي تضادهاي ثبت شده در دایره حقوقی شرکت آب مطالعه
موارد ،ايو مصاحبه با کارشناسان آب منطقهاي منطقه

)1اد در منطقه شناسایی شد (جدول متنوعی از انواع تض
هاي تحقیق در این مطالعه، تنها که با توجه به محدودیت

بردارانبهرهبه تضاد بین کشاورزان با دولت و تضاد بین 
دستی پرداخته شد.با پایینباالدستی
این تحقیق اي (طی تحقیق پیمایشی جداگانه،در ادامه

اي ایش آن مراحل جداگانهبخشی از رساله دکتري است که بخش پیم
) فراوانی، علت و شدت تضاد بررسی شد. را طی کرده است

درصد 75نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بیش از 
از رفتار تضاد از پنهان تا یسطحاز کشاورزان منطقه، 

). 2اند (نمودار تجربه نمودهآشکار را 
ند حضور در فرایمنظوربهکنندگان سپس از مشارکت

مذاکره دعوت به عمل آمد. یک معیار براي انتخاب 
هاست، وابستگی متقابل بین آنکنندگانمشارکت

)Leeuwis & Van den Ban, گسترش منظوربه). 2004
کنندگان از بین بهتر است مشارکتاین وابستگی 
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کشاورزانی انتخاب شوند که ضرورت مذاکره را درك کرده 
بر کنندگانمشارکت،حقیق. بدین منظور در این تباشند

پدیدارشناسی ادراك کشاورزان از هاي پیشین (اساس بررسی
)، از بین گروهی که بحران آب در حوضه آبخیز گاوشان

ي یک بحران مدیریتی ادراك کرده و بحران آب را به مثابه
چاره اندیشی براي حل این بحران بودند، ضرورتبهمعتقد 

براي شرکت در کنندگانرکتمشاانتخاب شدند، اما انگیزه 
ها براي تضاد وابسته مذاکره نیز به بهترین جایگزین آن

,Leeuwisاست ( در واقع روشی که مردم به تضاد ). 2000
قابل توجهی متفاوت است و هر طوربهدهند، پاسخ می

فردي روش خاص خود را براي حل و فصل تضاد دارد
)FAO, تضاد وجود ه بادر مواجهاصلی راهبردپنج ). 2000

. دارد: سبک سازش، مصالحه، همکاري، رقابت و اجتناب
ها بر اساس ترکیب دو هر یک از این سبککه ضمن آن

گیردشکل میتوجه به خود و توجه به دیگرانعدب
)Blake & Mouton, افراد با درجات متفاوتی و در ).1964

کنندها استفاده میراهبردهاي مختلف از این موقعیت
)Robbins, کنندگان ، بنابراین، بهتر است مشارکت)2006

از بین افرادي انتخاب شوند که ضمن ادراك ضرورت 
مدیریت بحران آب، از سبک مدیریت تضاد همکاري نیز 

فرایند مذاکره براي صورتینابرخوردار باشند. در غیر 
,Leeuwis(ها جذاب نخواهد بود آن از این رو، با ).2000

بران هاي آبیتعاونهاي قبلی و با مشورت با یافتهتوجه به 
دشت میان دربند و بیلوار، لیستی از کشاورزانی که واجد 

ها، افرادي از منطقه شرایط بودند تهیه شد. مدیران تعاونی
تحت پوشش خود که ضمن واجد شرایط بودن، آمادگی 
شرکت در جلسه مذاکره را نیز داشته باشند، معرفی 

فن و آدرس ایشان را در اختیار تیم تحقیق نمودند و تل
قرار دادند. بدین ترتیب، از این افراد جهت شرکت در 
فرایند مذاکره دعوت به عمل آمد. در رابطه با تنوع 

کنندگان نیز، اظهار نظرهاي متفاوتی شده است. مشارکت
هاي ، بر اساس انتخاب نمایندگان گروهیک رویکرد مؤثر

تحلیل تضاد و مشخص شدن درگیر است، لذا پس از
عنوانبهها موارد تضاد و طرفین آن، نمایندگان این گروه

شوند. انتخاب نمایندگان کنندگان انتخاب میمشارکت
ها، از پیچیده شدن مذاکره و ي اختالفحداکثر سازضمن 

هاي کمرنگ ناشی از رویکردهاي فراگیر امکان سازش
ها، ر انتخاب نمونهکند (همان). این فرایند دجلوگیري می

)Critical case samplingگیري از موارد ویژه (روش نمونه
گیري نیز این نام دارد. منطق موجود در این نوع نمونه

توان اگر این گروه مشکل داشته باشند، می"است که 
(رنجبر ها نیز این مشکل را دارندي گروهمطمئن بود همه

گروه هشت نفري از ). بدین ترتیب دو1391و همکاران، 
کشاورزان باالدستی و پایین دستی تشکیل شدند. 

که در مسأله تحقیق نیز اشاره شد بخشی از گونه همان
بنابراین، با ؛ تضاد مربوط به تضاد کشاورزان با دولت است

Typical Caseگیري از روش انتخاب موارد بارز (بهره

sampling(، ت نماینده دولعنوانبههفت کارشناس
صورت که طی تماس با شرکت آب ینبدانتخاب شدند. 

ها خواسته شد تا گروهی از کارشناسان را اي، از آنمنطقه
ي دولت در فرایند مذاکره معرفی نمایند. نمایندهعنوانبه

کننده منافع دولت در مذاکره با کشاورزان ینتأماین افراد 
طی محییستزهاي هاي قانونی و سیاستبودند. چارچوب

سازي مورد توجه از دیگر مواردي است که در مرحله آماده
گیرد. از این رو، با توجه به چارچوب پیشنهادي قرار می

,Ahmadvand & Karamiاحمدوند و کرمی ( ) که 2007
اند از سه ي ترویج کشاورزي دانستهاین وظیفه را به عهده

نفر از نمایندگان ترویج کشاورزي استان نیز براي حضور
هاي گروه2در فرایند مذاکره دعوت به عمل آمد. نگاره 

دهد.در فرایند مذاکره را نمایش میکنندهشرکت
گام دوم: پروتکل اولیه

بر سر طرح کلی و پروتکل کنندگانمذاکرهدر این مرحله، 
,Ahmadvand & Karamiرسند (فرایند به توافق می

دن مسیر مذاکره کنندگان باید از عادالنه بو). مذاکره2007
ي اطمینان پیدا کنند. یک راه افزایش این اطمینان، نحوه

برگزاري جلسات و ساختار کلی فرایند است، لذا طی 
هاي رقیب، اي با مشارکت نمایندگان گروهجلسه

دستورالعملدستورالعمل موقتی تدوین شد. بر اساس این 
مواردي که قرار بود مورد بحث قرار گیرند، ساختار 

سات بحث، حضور یا عدم حضور ناظر خارجی و نقش جل
یلگر نیز مشخص شد. بدین ترتیب توافق شد که به تسه

یلگر که متخصص ترویج تسهازاي هر گروه، دو نفر 
هاي کشاورزي بوده و ضمناً گواهی شرکت در کارگاه

مشارکتی و توانمندسازي مردم محلی را داشتند در جلسه 
حفظ فرایند توافق، برنامه اقدام منظوربهحضور داشته باشند. 

مستندسازي شده و به امضاي طرفین رسید.،تدوین شده
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گام سوم: اکتشاف مشترك و تجزیه و تحلیل وضعیت
هاي الزم با نمایندگان در نهایت پس از هماهنگی

کنندگان، فرایند مذاکره طی دو جلسه (هر جلسه مذاکره
ن مرحله، ساعت به طول انجامید) آغاز شد. در ای6

تشکیل شدند. با توجه به موارد کنندهمذاکرههاي گروه
تضاد، کشاورزان در دو گروه باالدستی و پایین دستی 

ي نمایندهعنوانبهسازماندهی شدند. گروه کارشناسان نیز 
دولت حضور یافتند. از نکات مهم در مذاکره درك 

ها، اهداف و منافع طرف مقابل است که باعث دیدگاه
کنندگان گسترش یابد شود افق دید مشارکتمی

)Leeuwis & Van den Ban, هايیکی از روش). 2004
کنندگان نسبت به پرکاربردي که نگرش و ادراك مشارکت

متمرکز دهد، بحث گروهی یک موضوع را توسعه می
)Focus Group Discussion است. تمرکز این روش بر (

,Asburyاست (گانکنندمشارکتکاربرد تعامالت در بین 

منظور دستیابی به اهداف تحقیق این تکنیک به).1995
انتخاب شد. در ادامه، جهت شناسایی طرفین تضاد و 

هاي بحث ها، از تکنیکین موارد تضاد بین آنترمهم
گروهی متمرکز به همراه طوفان اندیشه و ماتریس تضاد 

سه کنندگان در قالب استفاده شد. بدین ترتیب، مشارکت
ها و نمایندگان ها، پایین دستیگروه متمرکز (باالدستی

ها بین دولت)، تشکیل جلسه دادند. تعداد اعضاي گروه
کنندگان خواسته شد تا در نفر بودند. از مشارکت10-8

مورد تضادها به بحث بپردازند. بحث با چند سؤال کلی 
آغاز شد: چرا بر سر آب کشاورزي تا این حد مشاجره 

ارد؟ چرا بین ذینفعان تا این حد اختالف وجود وجود د
دارد؟ آیا این اختالفات نسبت به گذشته تغییري داشته یا 

یک ابزار عنوانبهخیر؟ ماتریس تضاد نیز در این گام 
بصري به کار گرفته شد. این ماتریس، یک ماتریس دو 
بعدي است که فرایندها در یکسو و ذینفعان در سوي 

د. زمان اجراي این تکنیک یک ساعت و دیگر آن قرار دارن
بیست دقیقه بود. به دلیل حساسیت موضوع اجراي 

کنندگان واگذار شد. پیش از تکنیک به خود مشارکت
کنندگان یادآوري شد که هدف مقصر اجرا، به مشارکت

دانستن کسی نیست، بلکه تنها بررسی مناقشات و 
گیلفاس،(تضادهاي معمول بر سر آب کشاورزي است 

هاي یی که اجراي این تکنیک در گروهآنجااز ). 1391
خواسته کنندگانمشارکتدهد از بهتر جواب میترکوچک

شد تا هر گروه از طرفین تضاد، ماتریس تضاد خود را 
ترسیم نماید. بدین ترتیب سه ماتریس تضاد ترسیم شد و 

منظور تجزیه و تحلیل موارد تضاد شناسایی شدند. به
شده از تحلیل محتواي کیفی استفاده يآورعجمهاي داده

آوري شده مرور و بررسی هاي جمعشد. بدین ترتیب داده
شد. سپس بیانات و عبارات کلیدي شناسایی شدند. در 

ها انجام شد و در نهایت ي و کدگذاريسازمفهومادامه 
طبقات شکل گرفتند. الزم به ذکر است اهمیت موارد 

ي مشخص شده است. سازستهبرجتضاد با توجه به روش 
بر اساس این تکنیک، تکرار برخی کلمات در حین بحث 
حاکی از نگرانی بیشتر براي آن موضوع و اهمیت آن نزد 

است. بدین ترتیب هرچه اهمیت یک کنندگانمشارکت
در بحث بیشتر باشد با کنندهشرکتموضوع براي افراد 

ار هایشان تکرکلمات متفاوتی آن را در خالل بحث
کنند.می

هاي عمده در ماتریس تضاد ترسیم شده در ادامه تفاوت
با بنابراین، ؛ هاي مختلف ذینفع مشاهده شدتوسط گروه

اجراي تکنیک مشارکتی درخت مشکالت (نمودار علت و 
Leeuwis & Van(هاي مختلف ادغام شد معلول) دیدگاه

den Ban, کنندگان با ادغام). بدین ترتیب، مشارکت2004
). این 3ها به تعریف جدید از مسأله رسیدند (نگارهدیدگاه

کند تا درك بهتري کمک میکنندگانمشارکتتکنیک به 
ها نسبت به مسائل موجود داشته و بین علت و معلول

ها را بهتر بشناسند (نوري و نوري تمایز قائل شده و آن
اجراي این تکنیک دو ساعت به طول ).1392پور، 

ي داد ارجاعات به هر مفهوم نیز نشان دهندهانجامید. تع
کنندگان است. در اهمیت مفهوم از دیدگاه مشارکت

نامند ي میسازبرجستهشناسی این فرایند را ادبیات روش
در نهایت با اجراي تکنیک ).1389(فاطمی و کرمی، 

برد- هاي اولیه بردهاي محلی، راه حلحلشناسایی راه
شناسایی شدند.



...مدیریت تضاد آب کشاورزي در حوزه آبخیز گاوشان: 

98

,Leeuwis & Van den Ban(برد - بردهايراه حلیند استخراج فرا-1نگاره  2004; Ahmadvand & Karami, 2007(

موارد تضاد آب کشاورزي در منطقه-1جدول 
توضیحطرفین تضاد

دست جریان الدست تا پایینکه آب از بااستهاي توزیع و انتقال آبنوع رقابت بیشتر مربوط به سیستمایندستیپایین-باالدستی
هستند.ها بدبینباالدستییا برداشت بیش از سهمو مصرف بیش از حدها نسبت به پایین دستی. دارد

پمپاژ)، توزیع ها و ساخت ساختمان (مانند ایستگاهسازي مسیریاز براي آزادنبر سر تملک اراضی موردتضاد بین کشاورزان و دولت
غیره.سازي آب و مالی (پرداخت حقابه)، زمان رهائلآب، الگوي کشت پیشنهادي از سوي کارشناسان، مسا

کرمانشاه و جوارهمرقابت بین دو استان 
کردستان

برداري و نگهداري از شبکهبهرهبر سر مدیریت

و مصرف شهريرقابت بین بخش کشاورزي کنندههاي مختلف مصرفرقابت بین بخش

انتخاب مشارکت کنندگان

تسهیلگر خارجی

تحلیل راهبردهاي تضاد
مذاکره
مصالحه
سازش
اجتناب
رقابت

کارکنان ترویج

تحلیل مقدماتی تضاد
تحلیل سیاست ها و چارچوب هاي 

ادراك کشاورزان نسبت به قانونی
بحران آب

نمایندگان طرفین

هپروتکل اولی

هاتشکیل گروه

جلسه مذاکره تآمین مشارکت کنندگان

تر تضادتحلیل عمیق ادغام دیدگاه ها

برنده-هاي اولیه برندهحلاستخراج راه
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کشاورزان بر اساس رفتار تضاد آب کشاورزي در منطقهتوزیع فراوانی-2نمودار

درخت مشکالت (نمودار علت و معلول تضاد)-3نگاره 

ترویج

باال دستی

پایین دستی

دولت

علل تضادبازیگران مذاکره- 2نگاره 

کمبود واقعی آب نابرابري در دسترسی

ي در توزیع ناکارآمد
آب 

تمرکززدایی بدون 
حمایت

ناتوانی در حفاظت از 
هاي پایین حقابه

دست

ناهماهنگی در 
بهاپرداخت آب

هاتعداد ناکافی تشکل

هاي ضعف تشکل
موجود

کم بارشی خشکسالی

تاخیر در تحویل آب

فقدان مکانیسم حل 
تضاد در منطقه

ضعف اداره و حکمرانی

ت مردم عدم مشارک
هادر تشکل

تأخیر در تنظیم 
هاقرارداد حقابه

ناتوانی در نگهداري از 
هاشبکه

- عدم نظارت بر کانال

هاي فرعی
عدم آموزش 

کشاورزان
نبود فرهنگ مذاکره نبود آموزش در زمینه 

مذاکره

عدم تعریف سازوکار 
براي حل تضاد
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و بحثهایافته
موارد تضاد-الف

توزیع و تقسیم آب-1
سر توزیع و تقسیم آب یکی از مناقشات مهم در منطقه بر

ها و تضاد بین باالدستیمنجر بهاست. این موضوع 
ها و همچنین کشاورزان با دولت شده است. دستیپایین

دولت وظیفه توزیع آب تا سر کانال اصلی را به عهده دارد و از 
آن به بعد به عهده خود کشاورزان است که چگونه آب را بین 

معموالً قسیم آبتسر خود تقسیم کنند. در نتیجه بر 
مثال، نمایندگان عنوانبهدهد. مشاجره و نزاع رخ می

ند معتقدند شتدست که در جلسه حضور داکشاورزان پایین
برند:بیشتر از سهم خود آب میها که باالدستی

ها برند، آنها آب بیشتر و با کیفیت بهتري میباالدستی"
ست نرسد و به دحاضرند آب را هدر بدهند اما به پایین

مثال آب چهار روستا از عنوانبهسهم خود قانع نیستند. 
روستا فقط دو گذرد، آنیکی از روستاهاي باالدست می

بر دارد و بقیه کشاورزان از آب چاه استفاده کشاورز آب
گذارند کنند، اما همان دو نفر در نوبت آب ما، موتور میمی
ا اختالل مواجه به این چهار روستا را بیرسانآبو 
".کنندمی

:بیان کردیکی دیگر از کشاورزان پایین دستی 
برند و زمانی که نوبت ما ها سهم آب خود را میآن"

و جلوي آب را سد کردهشود، براي ما ایجاد مزاحمت می
".کنندمی

ترینیمیقد،هادستیموضوع تضاد بین باالدستی و پایین
-رقابت بین باالدستی. و پرتکرارترین نوع تضاد آب است

شود که ها معموالً به این علت تشدید میدستیپایین
ها از نظر فنی جلوگیري از مصرف بیش از حد باالدستی
هاي رسمی و دشوار است و تنها از طریق سازمان

,CEDARE(شود غیررسمی کاربران تسهیل می 2006.(
دولتی شکایت دارند. این رابطه از بخش کشاورزان در

به دستآورد و آب را تا سر کانال اصلی می،دولت
ها هم که دستیها و پاییندهد. باالدستیکشاورزان می

ها توانند بین خود به توافق برسند و درگیريمعموالً نمی
بیان در این رابطه ايآب منطقهشود. کارشناسانآغاز می

:کندمی
آب هزار فلکه در طول شبکه وجود دارد.35در حدود "

تواند و اصالً جزو وظایفش نیست که تمام اي نمیمنطقه

ها را کنترل کند. مجبور هستیم به کشاورزان این فلکه
".ها هم با هم همکاري ندارندروستاها تحویل دهیم که آن

در موردبر سر نحوه توزیع و تقسیم آب بلکهتنهانهکشاورزان 
معتقدند همان هازمان آبیاري هم با دولت تضاد دارند. آن

که دیگر به کندرها میموقع مقدار آب کم را هم دولت بی
آید:کار کشاورز نمی

نیاز به آب ماهینفرورداز بیستم هاي کم باران ما در سال"
- آب را آزاد میپانزدهم اردیبهشتازاي داریم، اما آب منطقه

. توزیع باید از بین رفته استکند که دیگر محصول ما 
منعطف قدرآناي با نیاز باشد، یعنی آب منطقهمتناسب 

باشد که خود را مجاب کند تا برخی ضوابط، بسته به شرایط 
گونه تعریف شود که مثال در ضوابط اینعنوانبهتغییر کند. 

هاي هاي کم باران زمان آبیاري کمی جلوتر از سالدر سال
."دیگر باشد

به رااین موضوعي دیگرياي از زاویهنمایندگان آب منطقه
گذارند:بحث می

دهیم، اما کشاورز به ما از اول مهر ماه الگوي کشت می"
اول ،کند و امید به بارش دارد. براي همینآسمان نگاه می

15کند تا را پرداخت نمیبهاآبآید و کار پاي قرار داد نمی
شود خبري از بارش نیست. آن زمان فروردین که مطمئن می

کند که سهم اي تحصن میکلنگ جلوي آب منطقهبا بیل و 
قرارداد نبندد ما موقعبهآب من را بدهید. تا زمانی که کشاورز 

".آب را آزاد کنیمموقعبهتوانیم هم نمی

دهد:گونه ادامه مییکی دیگر از کارشناسان بحث را این
دربند آب کمی سه سال است که در تقسیم آب، به میان"

چون معتقدیم کشاورزي که آب بخواهد دهیم،تخصیص می
دربند اصالً پاي قرارداد آید. کشاورزان میانپاي قرارداد می

آیند. حدوداً بیست هزار هکتار اراضی متعلق به دشت نمی
60میان دربند است، در حالی که در موعد قرارداد تنها 

".شودهکتار قرارداد با کشاورز بسته می

برند، آیند و آب بقیه را میرارداد نمیپاي قتنهانهکشاورزان "
کنند که بدون قرارداد بلکه سایر کشاورزان را هم تحریک می

ها را ، آب بگیرند. کشاورزان دریچهبهاآبو پرداخت 
توان کشاورز کنند، بعد هم نمیها را باز میشکنند و قفلمی

".را پیدا کرد
آب بها- 2

د در منطقه بر سر اخذ یکی از موارد تضاکشاورزان معتقدند 
سیستم یکپارچه براي دولتچرا کهاز کشاورزان است،بهاآب
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د. کنبرخورد نمیبها ندارند و با خاطیان نیز قاطعانهاخذ آب
عهده ه را ببهاآبآوري دولت جمعاز سوي دیگر، 

است. کشاورزان گذاشته که این خود باعث بروز درگیري 
:دارداظهار مییکی از کشاورزان در این زمینه

سیستم فراگیري وجود ندارد. به بهاآبدر مورد پرداخت "
-را پرداخت نمیبهاآببرخی کشاورزان که ،همین دلیل

شوند حق سایرین را ضایع کنند. آب کنند باعث می
سوزاند و به سپاه که اي هم تر و خشک را با هم میمنطقه

جوش راهایچهدردهد نماینده دولت است دستور می
".کند

تملک اراضی-3
بـین  یکی دیگر از موارد تضاد بر سر تملک اراضـی اسـت.   

ت بر سـر تملـک اراضـی بـراي     کشاورزان با دولهردو گروه 
و تجهیزات شبکه مناقشه وجود گاوشانساز سدوساخت
قیمت پرداختـی، رعایـت نکـردن حـدود    پایین بودن دارد. 
که کشاورزان ها از مواردي استو ناقص شدن زمینتملک

به آن اشاره کردند:
قیمت پیشنهادي براي زمین بسیار کمتر از ارزش واقعـی  "

زمین بوده و همان مقدار کم هم در چنـد نوبـت پرداخـت    
در نهایت دست کشاورز خالی مانـده اسـت. در   است. شده

ها توسط دولـت  احداث کانالمنظوربهها مواردي که زمین
مثال در برخـی  عنوانبهد. ها حفظ نشدنتملک شده، حریم

35متـر باشـد کـه بـه     29موارد قرار بوده که حریم کانال 
".متر هم رسیده است

کند:اشاره میباالدستیکشاورزانیکی دیگر از
در برخی موارد کانال از جهتی گذشته که زمین را ناقص "

کلـی نـابود شـده چـون     طوربهکرده است. بخشی از زمین 
بور تجهیزات کشاورزي ماننـد تراکتـور و   امکان آبیاري یا ع

".کمباین به آن بخش از مزرعه وجود ندارد

دهند:کارشناسان در این رابطه توضیح می
بـه نـام موانـع    در مناطقی که شبکه اجرا شد با چالشـی "

هنوز هم ي سد روبرو بودیم وحوضهمسیر و تملک اراضی 
را در حال توسعه است ایـن معضـل  در مناطقی که شبکه

داریم که هم وقت و هـم اعتبـار زیـادي را در ایـن بخـش      
از قیمـت پیشـنهادي   برخی مالکان اراضیمصرف نمودیم. 

و خواهـان دریافـت مبـالغی بسـیار بیشـتر از      راضی نبوده
ــغ  ارزش واقعــی ملــک هســتند و  ــا مبل در صــورتی کــه ب

بــه ایجــاد مزاحمــت در هــا موافقــت نشــدهپیشـنهادي آن 
هـاي سدسـازي   و فعالیـت کارگـاه  تـه پرداخاجراي پـروژه 

".شده استمتوقف 
شبکهحفاظت و نگهداري از-4

کشاورزان به دولت معترض هستند که چرا در این مورد، 
دهد:ها را انجام نمیوظیفه الیروبی کانال

هاي توسط ماشینباریکسال ها باید هراین کانال"
نجام ولی این امر توسط دولت ا،مکانیکی الیروبی شوند

هاي ساخته شده گیرد. این در حالی است که کانالنمی
ها اصالً گنجایش آبی که هم عرض کمی دارند. این کانال

قرار است براي روستاهایی که در مسیر کانال قرار 
رسد و در نتیجه آب یا به ما نمی.اند بیاورد را نداردگرفته

ل را از الي کاناورسد، چون تمام گلیا با کیفیت پایین می
".آوردباال با خود می

ي حفاظت و نگهداري از شبکه بهدر زمینهکارشناسان 
عدم مهارت کشاورزان در استفاده و حفاظت از تجهیزات 

کنند:اشاره می
س ما شود تا کارشنامواردي که شبکه دچار نقص می"

رود. کشد و آب هدر میمدت زمان زیادي طول میبرسد
آید. عمیر موقت آن هم بر نمیکشاورز حتی از عهده ت

از شبکه به نگهداري و حفاظت يآموزش در زمینه
براي ما هم تعریف وظیفه آموزش وکشاورزان داده نشده

".نشده است

در پایان این بخش، موارد متنوعی از تضاد در منطقه 
بها، نحوه پرداخت آبتوزیع و تقسیم آب، مطرح شد. 

ار مورد کلی بودند چه،تملک راضی و نگهداري از شبکه
سه اگرچه.هر سه گروه بر سر آن به اجماع رسیدندکه 

گروه بر سر اهمیت موارد با هم اختالف نظر داشتند که در
ها به چشم نیز این تفاوتي تضاد ترسیم شدههاماتریس

آمد، ها نیز به چشم مینقل قولآید. این تفاوت در می
موارد تضاد فع خوداساس مناها برهرکدام از گروهچراکه

.)3نمودار (کردندرا مطرح می
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ذینفعيهاگروهموارد تضاد در بین -3نمودار 

علل تضاد-ب
از دي علل تضاد در نظر سه گروه رقیببناولویتاگرچه

توان به می(این موضوع راکردالگوي متفاوتی پیروي می
قبلی تشریح هاي در بخشکه هاي رقیبگروهتضاد منافع 

تضاد با اصلی بر سر علل هر سه گروهارتباط داد)، اما شد
هاي اجراي اصوالً یکی از ویژگیهم به توافق نظر رسیدند.

لول) ادغام ودار علت و معنم(تکنیک درخت مشکل
,Leeuwis & Van den Ban(ها است دیدگاه 2004(

باید یادآور ،خشهاي این بیافتهپیش از تحلیل).3نگاره (
,Gleik(تک علتی هستندندرتبهتضادهاي آبی شد که 

بروز این منجر بهعوامل و معموالً طیف وسیعی از ) 2014
,Gleik(شود تضادها می 2014; Gehring & Rogers,

مشخص گیري طبقات در پایان این بخششکلبا ). 2009
را تضاد آب علل متنوعی ،ي گاوشان نیزدر حوضهشد که 

تحقیقات نشان داده است که ).2جدول (گیرددر بر می
: آیندوجود میدلیل عمده بهندبه چمعموالً این تضادها

جتماعی نابرابري اوآبرشد جمعیت، کمبود 
)Heidelberg Institute, کمبود در این تحقیق نیز. )2007

عنوانبهکنندگانمذاکرهاز جانب ،)نبودن آبدموجو(آب
ذکر شد. بروز تضاد آب در منطقه علل اصلی یکی از

ه دلیل پیامدهاي در بروز تضاد بآبکمبوداحتماالً تأثیر 

-Homer(مستقیمی است که به دنبال دارداجتماعی غیر

Dixon, ،ي مشترك تمامی تضادهااما نقطه؛ )1999
,Coser(استکمیابنابرابري در دسترسی به منبع

نیز در این تحقیق نندگانکمذاکرهاینکه کما).2006
علت تضاد در عنوانبهآب را سی به نابرابري در دستر

مدیریت و این مشکل خود ناشی از منطقه عنوان کردند. 
حکمرانی خصوصاً در موضوع است.یا حکمرانی ضعیف آب 

و چالش برانگیز است ندامناطقی که با کمبود آب مواجه
تواند پایداري و عدالت را در مدیریت منابع آب به خطر می

Perlman(اندازد et al., 2017; Gehring & Rogers,

موضوعاتی ي ضعیف نظام آبو اداره). حکمرانی 2009
نگهداري از زیع آب، ناتوانی در ناکارآمدي در تومانند

ايهزدایی بدون حمایت و نبود مکانیسمشبکه، تمرکز
در گیرد.حل تضاد در منطقه را در بر می(سازوکارهاي)

هاي هدولت توانایی حفاظت از حقاباول اینکه،بخش توزیع
به گفته کارشناسانبنا برکه این امر دست را نداردپایین

کمبود نیرو براي توزیع و حفاظت از شبکه است.یلدل
به ،ي ضعیف آبحکمرانی و ادارهيهمچنین در زمینه

. زمان آبیاري خصوصاً در مورد اشاره شدزمان توزیع آب
دستی پایین-ي باالدستیسدها که از الگوي آبیاري ویژه

Wolfکنند تضاد برانگیز است (میپیروي et al., 2005 .(
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کشاورزان در این رابطه به موضوع تأخیر در زمان تحویل 
آب اشاره نمودند. کشاورزان علت را نبود سیستم یکپارچه 

شود حتی کسانی دانستند که باعث میبهاآببراي اخذ 
اند نیز از آب محروم شوند، کردهرا پرداختبهاآبکه 

را پرداخت نکنند، آب بهاآبچون تا تمام کشاورزان روستا 
شود. در واقع در این بخش بین کشاورزان رها نمی

هماهنگی الزم وجود ندارد. کارشناسان در بررسی علت 
ر تنظیم قراردادها اشاره کردند. این موضوع، به تأخیر د

توان آب را تنظیم نشوند، نمیموقعبهتا قراردادها چراکه
تحویل داد. در این رابطه یکی از کارشناسان چنین موقعبه

کند:بیان می
در هر روستا تعدادي از کشاورزان هستند که در پرداخت "

حاضر قراردادکنند و موقع تنظیم تعلل میبهاآب
شود که حق بقیه هم ند. همین موضع سبب میشونمی

را پرداخت نکنند آب به بهاآبضایع شود چون تا همه 
".شودکشاورزان تحویل داده نمی

از موارد تضاد بود. در یموضوع نگهداري از شبکه نیز بخش
کار با ي زمینهاین رابطه به عدم آموزش کشاورزان در 

یکی ازتجهیزات و نگهداري از شبکه اشاره شد.
دهد:در این رابطه توضیح میکارشناسان

یمآموزش ندادکشاورزاما به ،تجهیزات شبکه را آوردیم"
سال گذشته . کندکه چگونه از این تجهیزات استفاده 

هاي کشاورزي خسارت زد به زمینخرابی تجهیزات شبکه 
".که خود منبع نارضایتی و اختالف کشاورزان شده است

ت و نگهداري از شبکه همچنین به عدم حفاظيدر زمینه
یکی از هاي فرعی توسط دولت اشاره شد.نظارت بر کانال

گوید:کارشناسان در این رابطه می
اي را هم که بکار کل نیروهاي صف و ستاد آب منطقه"

توانیم بیست هزار هکتار اراضی را نظارت بگیریم نمی
".کنیم

ی بدون زدایتمرکزعلت ضعف در حکمرانی،سومین
,Gehring & Rogers(است حمایت سیاست ). 2009
مدیریت منابع آب در قالب يزدایی در زمینهتمرکز
هاي بران انجام گرفته است. بر اساس بحثهاي آبتشکل

ي منطقهها در د این تشکلموجود مشخص شد که تعدا
بند ناکافی درشش شبکه و خصوصاً در دشت میانتحت پو

اند بسیار ضعیف عمل کردهتعاونی هم بوده و همان تعداد

نیز تمایل زیادي براي مشارکت در این بردارانبهرهو 
-هاي آباهمیت تشکلپیش از این نیز، ها ندارند.تشکل

Bijani(بودگیري تضادهاي آبی تأیید شده بران در شکل

& Hayati, حکمرانی بحث مورد در آخرین). 2011
لی براي حل تضاد در حمسازوکارهايفقدانضعیف آب، 

از بود که در جلسات به آن اشاره شد. بسیاريمنطقه
ساز ، که هیچ مؤسسهافتند تضادها به این دلیل اتفاق می

و یا چارچوبیهیچ ظرفیت نهادي،کلیطوربهو و کار 
مدیریت درمذاکره و مدیریت تضاد گفتگو، منظوربه

Perlman(وجود نداردمنابع آب منطقه  et al., 2017;

Muigua, 2016; OECD, کشاورزان در این رابطه ).2005
به مواردي چون نبود فرهنگ مذاکره در و کارشناسان 

مذاکره و حل يهاي الزم در زمینهمنطقه، نبود آموزش
تضاد و فقدان ظرفیت و ساز و کار محلی براي حل تضاد 

در منطقه اشاره کردند.
برد محلی-هاي بردحلراه-ج
ها اعم از حلشناسایی راه،ر این گام از تحقیق، هدفد

بیرونی یا درونی است. بدین منظور در قالب همان 
هاي متمرکز بحث ي مذاکره و با تشکیل مجدد گروهجلسه

ها ممکن است در ها آغاز شد. این راه حلپیرامون راه حل
درون خود جامعه محلی باشند (یعنی راه حل درونی 

زم باشد که از بیرون از جامعه محلی وارد باشند) و یا ال
شده و یا تأیید آن توسط مراجع بیرون از جامعه انجام 

هاي عمومی آغاز ). بحث با پرسش1391شود (گیلفاس، 
شد. آیا راه حل محلی براي حل موارد ذکر شده وجود 

ي تاکنون براي رفع این مورد تضاد انجام کارچهدارد؟ 
عنوانبهبخش تعدادي طبقه شده است؟ در پایان این 

یل مورد بحث قرار تفصبهحل شناسایی شدند که راه
که بحث شد، تضاد آب در گاوشان گونههمانگیرند. می

علت تضاد را در دو بعد کنندگانمذاکرهبروز یافته است. 
جستجو و بیان کردند: موجود نبودن آب و سپس 
حکمرانی ضعیف آب. حکمرانی ضعیف آب در منطقه 
منجر به ایجاد نابرابري در دسترسی به منابع آب موجود 

چند راهکار کنندگانمذاکرهشده است. بر این اساس 
).3کنند (جدول محلی براي مدیریت تضاد پیشنهاد می
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علل تضاد آب کشاورزي در منطقهینترمهمواحدهاي معنایی، مفاهیم و زیرطبقات استخراج شده از -2جدول 
طبقهزیر طبقهفراوانیمفهومعبارت کلیدي

هاي ناتوانی در حفاظت از حقابهها شود.تواند مانع آنبندند و کسی نمیها جلوي آب را میباالدستی
دستیینپا

12

ناکارآمدي در 
توزیع آب

آب
ره 

 ادا
ی و

مران
حک

ف 
ضع

6بهاناهماهنگی در پرداخت آببها وجود ندارد.سیستم یکپارچه براي اخذ آب
5در تحویل آبیرتأخدهند که محصولمان خشک شده است.موقع تحویل میآب را بی

قـرارداد  یرتـأخ علت تأخیر در تحویل آب این است که کشاورزان بـا  
بندند.می

تأخیر در تنظیم قراردادها و 
هاتخصیص حقابه

4

5هاي فرعیرت بر کانالعدم نظاها ندارد.اي، نیروي کافی براي نظارت بر دریچهآب منطقه
ناتوانی در نگهداري 

از شبکه
عدم آموزش کشاورزان در حفاظت به کشاورزان آموزش الزم براي نگهداري از شبکه داده نشده است.

هاشبکه
3

تمرکز زدایی بدون 7هاعدم مشارکت مردم در تشکلها ندارند.مردم تمایلی براي مشارکت در تشکل
حمایت 6هاتعداد ناکافی تشکلها نسبت به اراضی بسیار کم است.تعاونیتعداد 

5هاي موجودضعف تشکلفعالیتی ندارند.اصالًها تعاونی
فقدان مکانیسم5نبود فرهنگ مذاکرهکنند.ها هنوز هم مشکالتشان را با دعوا حل میخیلی

حل تضاد در 
منطقه

ها اند و کسی به آنیاد نگرفتهمردم راه و روش حل مناقشات خود را 
آموزش نداده است.

4مذاکرهينبود آموزش در زمینه

هیچ مؤسسه، رویه و سازوکاري بـراي حـل تضـاد در منطقـه وجـود      
ندارد.

4عدم تعریف سازوکار براي حل تضاد

ها در منطقه افـزایش  ها کم شده، شدت درگیرياز وقتی که بارندگی
یافته است.

کم بارشی3رندگیکاهش با

دن 
نبو

ود 
وج

م
آب خشکسالی3تداوم خشکسالیچند سال خشکسالی پشت سرهم همه را به جان هم انداخته است.

راهکارهاي محلی ارائه شده توسط کشاورزان-3جدول 
فراوانیراهکارردیف

8حکمرانی آب در سطح محلی با تحویل آب به کشاورزانساختار اصالح 1
7مذاکره و مدیریت تضاديدر زمینهمردم محلیيندسازتوانم2
7برد براي حل تضاد با مشارکت کشاورزان-بردایجاد سازوکار 3
6نگهداري از شبکهيدر زمینههاي آموزشیبرگزاري کارگاه و دوره4
5هاآزادسازي مشارکتی مسیرها به کمک تشکل5

تحویل آب به ا اصالح حکمرانی آب در سطح محلی ب-1
کشاورزان
رد تضاد و علل آن مشخص شد که پیرامون موادر بحث 

وحکمرانی یلبه دلاي از مشکالت دسترسیعمدهبخش 
کنندگان هیکی از مذاکر.ضعیف آب در منطقه استي اداره

دهد:از گروه کارشناسان در این رابطه توضیح می
ن به پاییحکمرانی بیشتر رویکرد دستوري و از باال این "

مین آب از طریق ساخت ي آن تأداشته است. تنها دغدغه

نقشی براي ینترکوچکرویکرد . در اینبوده استسد 
".بردار تعریف نشده استبهره

هراین در حالی است که تحقیقات نشان داده است، 
بدونزهکشیوآبیاريهايشبکهدراقدامیوفرآیند
وکافیبازدهیشود،امانجکشاورزنقشوتأثیربهتوجه

؛ )1385شاهرودي و چیذري، (داشتنخواهدمطلوب
ترین عامل تضاد در منطقه ضعف حکمرانی اصلی،بنابراین

ها گزینهحکمرانی خوب یکی از بهترین است و ایجاد یک 
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,Rogers & Hall(آید شمار میهبراي حل تضاد ب 2003( .
ون موضوع و با بحث پیرامکنندگانمذاکرهبدین ترتیب

کهدادنداصلی، در این رابطه پیشنهاد لاجماع بر سر عل
گیري و تصمیماصالح فرایند منظوربهاي،شرکت آب منطقه

کشاورزان تحویل آب به حکمرانی آب در گام اول نسبت به 
بران آبهاي اقدام نماید و با سازماندهی مجدد تشکل

ها در شبکهبرداري و نگهداري ازبهرهمنظوربه،موجود
دربند اقدام کند. یکی از کارشناسان هاي بیلوار و میاندشت

کند:در این رابطه اشاره می
اصالً درست نیست که ما قرارداد را با کشاورز عنوان مثال هب"

بران آبهايشکلبسته شود. تهاتشکلد با داد بایببندیم. قرار
شکیل شده ها تباید ایجاد شوند. در مناطقی هم که تعاونی

".تقویت شوندباید 

زمینه را بـراي مشـارکت فکـري،    تواند میبران هاي آبتشکل
Chakravortya(بران فـراهم آورد  اجتماعی، نهادي و مالی آب

et al., یـک  عنـوان بهبدیهی است چنین مشارکتی نه ). 2003
ز رویکرد بلند مدت زمـانی و  راه حل بلکه استراتژي است که ا

یــق اجتمــاعی برخــوردار اســت (قیصــري و  گــذاري عمتأثیر
عملـی شـود   یدرستبه). چنین راهکاري اگر 1392همکاران، 

در منطقـه  در واقع نوعی دگرگونی در مدیریت آب کشـاورزي  
مـدیریت منـابع   يکارآمد سـاز و زمینه را براي رخ خواهد داد

ایـن دگرگـونی از طریـق    آورد. مـی آب در این حوضه فـراهم 
دولت در توزیع و نگهـداري  يجابهرزانجایگزین کردن کشاو

,Yercanدهد (ها رخ میاز شبکه کشاورزان نیز از ایـن  ). 2003
راهکار استقبال نمودند. با ایـن حـال از دیـدگاه کشـاورزان در     

قـانونی وجـود   هـاي یـت حماایجاد شده، هاتشکلمناطقی که 
هـا در مـدیریت منـابع آب بیشـتر     ندارند و مشـارکت تشـکل  

صوري است. یکـی از کشـاورزان باالدسـتی در ایـن     وظاهري
کند:ارتباط اشاره می

در عمل چندین واندها فقط روي کاغذ ایجاد شدهتشکل"
باریکسال است که فعالیت چشمگیري ندارند. هر چند وقت 

ها گیرند و آنها تماس میاز مدیریت شبکه با مدیران تشکل
ه را ابالغ کنند. د تا تصمیمات اتخاذ شدنکنرا احضار می
شوند مشارکت داده نمیهاگیريیمتصمها در اصوالً تشکل

ها ندارد و تشکلهالتشکچراکه خود دولت هم اعتقادي به 
".شوندیمفقط در حد شعار مشارکت داده 

مسلماً چنین دگرگونی کار آسانی نیست، بلکه مستلزم تعامل 
نهادي و و تمایل ذینفعان از یکسو و تمهیدات قانونی و 

کما ؛)1391(صالحی، ر است هاي الزم از سوي دیگحمایت
منابع آبی، يدر زمینهاینکه یکی از جدیدترین موارد تضاد 

حمایت است بدون ،هازدایی در قالب تشکلموضوع تمرکز
)Gehring & Rogers, سازماندهی مجدد در،راینبناب؛ )2009

ها ز این تشکلاباید به حمایت قانونی مستمر ها این تشکل
توجه شود.

مذاکره و مدیریت تضاد يدر زمینهتوانمندسازي مردم محلی - 2
آب

بران هاي آبتشکلیتو تقوکه اشاره شد ایجاد گونههمان
مدیریت تضاد در منظوربههاي پیشنهادي حلیکی از راه

منطقه بوده است. تقویت این نهادها از یکسو تابعی از نهادینه 
افزایش میزان منجر بهذینفعان است که شدن مشارکت

شود و از سوي دیگر وابسته به مشارکت داوطلبانه مردم می
هاي قانونی است که زمینه را براي مشارکت چارچوب

). ایجاد 1390آورد (باللی و همکاران، ذینفعان فراهم می
براي مشارکت اغلب سازيیتظرفزمینه براي مشارکت و یا 

& Peeters(وامع محلی ارتباط دارد با توانمندسازي ج

Ateljevic, در تحقق مشارکت منظوربه،بنابراین؛ )2009
یژهوبهلی جوامع محتوانمندسازي به باید آبیحکمران

برداران که بهرهياگونهبهاي شود، توجه ویژهبردارانبهره
آن تصمیم دارهعملی در مورد آب و نحوه اصورتبهبتوانند 
که بحث شد در وضعیت کنونی، چالش گونهمانهبگیرند. 

موضوع تضاد و اداره آب، کلی طوربهمشارکت و اصلی در 
اي از این بخش عمدهمدیریت آن است. از این رو 

توانمندسازي باید متوجه افزایش قابلیت کشاورزان در 
هاي آموزش تکنیکمذاکره و مدیریت تضاد باشد. يزمینه

هاي کالمی و فعالیتارتباطگو و هاي گفت، تکنیکتصویري
مشکالت، درخت بنديیتاولو، مانند ماتریس تضادگروهی 
هاي ، گفت و گو با گروههاي محلیتکنیک راه حلمشکل، 

که مذاکره و همکاري را تسهیل هایتمسئولو یا نمودار ویژه
قرار مورد نظربرداران سازي بهرهکنند باید در توانمندمی

.یرندگ
مذاکره ذینفعان آب منظور هببرد- بردو کار اد سازایج- 3

رویکرد همکاريبا کشاورزي 
در ایران بعد از انقالب اسالمی، دولت کنترل خود بر منابع 

قانونی و ساز و کارآب را کاهش داد. در حالی که هیچ 
براي کنترل تضاد آب وجود نداشت ايشدهبینییشپ
)Bijani & Hayati, در این تحقیق کنندگانمذاکره). 2011



...مدیریت تضاد آب کشاورزي در حوزه آبخیز گاوشان: 

106

یکی از علل اصلی تضاد در منطقه عنوانبهنیز از این موضوع 
ها معتقدند سازوکاري در سطح محلی براي برند. آننام می

در حالی که اغلب آب وجود ندارد، ياختالف در زمینهحل 
مورد ها تمایل به حل و فصل تضادها قبل از حقوقی شدن آن

یک بر سر ایجادکنندگانمذاکره،بنابراین؛ تضاد دارند
به براي حل تضاد با مشارکت کشاورزانمحلی سازوکار

بردارانبهرهیتمامبهدر چنین سازوکاري توافق رسیدند. 
شود. هاي مشابه داده میاي بیان عقاید و نظراتشان فرصتبر

اند که ایجاد تحقیقات نیز نشان دادهدر این زمینه 
حل تضاد اعم از معاهدات رسمی، هاي نهادي برايظرفیت
هاي غیررسمی و یا حتی برقراري روابط صمیمانه یک تشکل
موفق در حل تضادها و کلید موفقیت مدیریت تضاد راهبرد
Perlman(است  et al., 2017; Wolf et al., 2005.(

حل، معتقدند چنین با تأکید بر این راهکنندگانمشارکت
مذاکرهطریقازدعاويفصلوحلزمینه را برايسازوکاري

ساده در دعاوياز طرح برخیفراهم آورده و طرفینبین
در سازوکاريچنین .نمایدیمپیشگیري ییمراجع قضا

Barliتحقیقات گذشته نیز پیشنهاد شده است ( et al.,

). با این تفاوت که در تحقیقات گذشته، این وظیفه 2006
Perlmanذاشته شده است (هاي آبی گي تشکلغالباً به عهده

et al., بران در هاي آبکه تجارب تشکلییآنجا)، اما از 2017
امید کننده بوده است، این بار نادر منطقه مذاکره و حل تضاد 

وکار پیشنهادي این تحقیق از سازیريگبهرهبا توافق شد 
هاي ذینفع فراهم آید. گروهتعاملزمینه براينمونه، عنوانبه

وهاي مقدماتیق از ارزیابیید انجام مذاکره در این تحقفراین
- راهتوافق بر سرو کنندگانمشارکتتا انتخاب تحلیل تضاد

بدیهی ها نمونه مناسبی براي اجرا در آینده خواهد بود. حل
بسیاري از تنهانهوکار پویاییبا فراهم آمدن چنین سازاست 

با افزایش تضادهاي طوالنی مدت حل خواهد شد، بلکه 
- بینی تضاد و از بین بردن پتانسیلقابلیت پیشها، همکاري

همچنین این مسیر د در منطقه را نیز خواهد داشت.هاي تضا
یک پل ارتباطی بین تمامی کنشگران آب در منطقه عنوانبه
هاي مشارکت تمامی گروهمنظوربهاعتماد یک راه قابل و

.ذینفع در حکمرانی محلی آب خواهد بود
هاکمک تشکلاآزادسازي مشارکتی مسیرها ب- 4

معضلی به نام موانع مسیر بايسدسازهاي تقریباً همه پروژه
(کارگر، سد، دست به گریبان هستندضهو تملک اراضی حو

علت این معضل را ،کنندگان در این تحقیقمشارکت). 1385

ریزي و اجراي طرح مشارکت ذینفعان در فرایند برنامهعدم 
،هاي عمرانی در روستادر واقع برنامه. عنوان کردنداوشان گ

الفت مالکان و به مخبدون مشورت و دخالت روستاییان منجر
,Nhroula & Thapaبروز تضاد خواهد شد ( از این )، 2005

هایی از طرح که هنوز راهکار پیشنهادي در مورد بخش،رو
ه کمک شبکه اجرا نشده است، آزادسازي مشارکتی مسیرها ب

هایی که تملک در رابطه با بخشبران است. ي آبهاتشکل
هاي حقوقی پروندهاراضی صورت گرفته نیز پیشنهاد شد 

، قانونیمربوط به این بخش پیش از ارجاع به دادگاه و پیگرد 
اندعهده گرفتهه یی که وظیفه حل تضاد را بهاتشکلتوسط 

به شیوه کدخدا منشانه حل شود.
کار با يدر زمینهموزشیهاي آارگاه و دورهبرگزاري ک- 5

تجهیزات شبکه و نگهداري از آن
هاي تجهیزات شبکهي با توجه به تکنولوژي نسبتاً پیچیده

بهینه از این برداري و نگهداري آبیاري و نقش و جایگاه بهره
ها توانایی و عمر مفید آنییکاراتأسیسات در افزایش

ها بسیار مهم بوده و تیبانی فنی آنو پشبردارانبهرهتخصصی 
برداري و نگهداري بهینه از این کننده در بهرهنقش تعیین

ذکر نیزهاي قبلیکه در یافتهگونههمانتأسیسات دارند. 
یکی از هاي آبیاريموضوع حفاظت و نگهداري از شبکهشد، 

علل . بخشی از بوده استموارد تضاد بین کشاورزان و دولت 
کشاورزان در و توانایی تخصصیط به عدم مهارتتضاد مربو

به ،حل براي این موردنگهداري شبکه است. در جستجوي راه
مثال برگزاري کارگاه و عنوانبهمفهوم آموزش اشاره شد. 

هاي آموزشی جهت آموزش نحوه استقرار آبپاش. یکی از دوره
کند:کارشناسان در این رابطه صحبت می

برداري از آن ، اما به فکر بهرهد بودیمما به فکر ساختن س"
نبودیم. باید در کنار عملیات فنی به کشاورز هم آموزش داده

افزاري اولین موضوعی است که در بعد نرمشد. اینمی
ساز سد نادیده گرفته شده است. آموزش در مورد وساخت

نحوه کار با تجهیزات و نگهداري و حفاظت از شبکه که 
هره به چهره کشاورز در مزرعه دارد. در این نیازمند آموزش چ

".بخش جاي خالی ترویج واقعاً احساس شد

ه شد. ترویج در این دج گذارعهده ترویه این وظیفه ب،بنابراین
هاي آموزشی و ها و کارگاهتواند با برگزاري دورهبخش می

هاي کشاورزان را بهبود گیري از فنون آموزشی، مهارتبهره
در بحث ین طریق به حل مشکل کمک کند. داده و از ا

ها اشاره کانالالیروبی همچنین به مشکلنگهداري از شبکه،



1397/ 1/ شماره 14علوم ترویج و آموزش کشاورزي ایران / جلد 

107

ین در ااست. رسانی به پایین دست را مختل کرده شد که آب
ها توسط خود سالیانه کانالالیروبی ،حل پیشنهاديبخش راه

همکنندگانمشارکتبرداري است که مورد تأیید شرکت بهره
گرفت.قرار 

و پیشنهادهاگیريیجهنت
کشورها ست که امنیتموضوعی جدي اتضادهاي محلی آب 

یدرستبهاین تضادها به کند. چنانچه تهدید میرا 
تضادها شدت یافته و به خشونت کشیده ،پرداخته نشود
,Gehring & Rogersخواهند شد ( حوضه آبخیز "). 2009

این چالش یکی از مناطقی است که اخیراً با "گاوشان
تضادها ممکن است ناشی از کمبود این مواجه شده است.

بلکه ،اما گاهی مشکل کمبود آب واقعی نیستآب باشد
است دلیل روشی ه مشکل دسترسی به آب است که خود ب

,OECDشود (که آب حکمرانی و یا اداره می ). در 2005
به این تحقیق مشخص شد حکمرانی ضعیف آب منجر

در عین حال کمبود ،آب شده استلی محبروز تضاد 
،از این رو.واقعی آب نیز تضادها را دامن زده است

ساختار باید در گام اول نظور مدیریت تضادها،مبه
بنابراین،؛ حکمرانی آب در سطح محلی اصالح و بهبود یابد

هاي آبیاري به کشاورزان شود مدیریت شبکهپیشنهاد می
دید نبوده و نزدیک به چهار واگذار شود. چنین راهکاري ج

دهه است که در کشورهاي مختلف از جمله ایران به 
سازي پیادهبرانهاي آباز جمله ایجاد تشکلاشکال گوناگون

که این با این حال نتایج این تحقیق نشان داد . شده است
برنامه اگرچه مورد توافق همه ذینفعان است، اما در منطقه 

هاي حمایتضعفاز جملهعددي مورد مطالعه با موانع مت
در سطح ،هادر واقع این تشکلمواجه بوده است. قانونی 

و در شوندبه بازي گرفته نمیمحلی توسط سایر ذینفعان 
در ،از این روند.اامور مربوط به آب با چالش مواجهیگیريپ

باید بازنگري اساسی در قوانین و اري گذسطح سیاست
ه براي رفع محدودیت فعالیت این مقررات انجام شده و زمین

ها در تعاونیاین یکی دیگر از مشکالت ها فراهم آید. تشکل
یريکارگبهاعضا و تجلب مشارکيضعف در زمینه،منطقه

و مدیریت ي اداره محلی آبهاي موجود در زمینهظرفیت
ویژه در مناطق متأثر از تضاد هها باست. این ظرفیتتضادها

يها در زمینهریت تضاد و گسترش همکاريباید متوجه مدی
عنوان هترویج کشاورزي بدر این میان، آب کشاورزي باشد. 

ثري ایفا کند و با ؤتواند نقش میک نهاد داوطلبانه می
- تکنیکيهاي آموزشی در زمینهها و کالسبرگزاري کارگاه

سازي مردم محلی در هاي مشارکتی مدیریت تضاد به توانمند
بدین ترتیب مدیریت تضاد و مذاکره کمک نماید. يزمینه

یک سازمان حامی کشاورزان قادر عنوانبهترویج کشاورزي 
به حمایت از کشاورزان در مقابل این چالش جدید خواهد 

ها، بود. کما اینکه، انتظار نیز این است که با تغییر چالش
ها حمایت هایی که از کشاورزان در مقابل این چالشسازمان

,Leeuwis & Van den Ban(کنند نیز تغییر یابندیم

به سمتشود تحقیقات آتی پیشنهاد می،بنابراین؛ )2004
ترویجی مبتنی بر مدیریت تضاد پیش روند.الگوهايطراحی 

اظهار نظر و انتقاد، بحث د پاسخی باشد به نتوانیالگوها ماین 
و یفعل(ترویج وارد شده است رهایی که اخیراً بو مجادله

هاي این تحقیق چنین برآمد که از یافته). 1394همکاران، 
حل قانونی و حقوقی که در حال حاضر براي سازوکارهاي

ارآمد و مؤثر نبوده و مردم محلی کوجود دارند مناقشات آب
خود را در سطح محلی مدیریت اختالفاتدهند ترجیح می

و کارهاي د سازایجاسر کنندگان برمذاکره،از این رونمایند. 
و . چنین سازبه توافق رسیدنددر سطح محلی همکاري 

کند بلکه به مدیریت تضادهاي موجود کمک میتنهانهکاري 
گیري نموده و قادر خواهد بود از تضادهاي آتی نیز پیش

هاي آبی فراهم آورد. براي گسترش همکاريحتیزمینه را
در بخش آب تنهانهبدیهی است پیامدهاي چنین راهکاري 

محلی نیز باعث افزایش هخواهد بود بلکه در سطح جامع
با مشارکت و سرمایه اجتماعی خواهد شد. ، سطح اعتماد

توجه به حساسیت موضوع تضاد و پتانسیل طرفین براي 
اي برخوردار طراحی این ساز و کار از اهمیت ویژه،اختالف

مند امو نظشدهبینییشپاست و باید بر اساس یک چارچوب 
کاري از ابتدا تا بدان پرداخته شود. ردپاي چنین ساز و

آید. با این حال این ساز و کار انتهاي این تحقیق به چشم می
پیشنهاد ،از این رواست.زمینه وابسته شرایط شدت به هب

و شود در تحقیقات آتی با الگو گرفتن از این تحقیق، سازمی
د.نطراحی شوتريدقیقکارهاي 
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Abstract
Local water conflict is incompatible behavior between water stakeholders within communities over common
water resource. If these conflicts are not addressed, they will have adverse consequences. Therefore, interests for
managing water resources conflicts have been increased by policy-makers and planners. Gawshan basin is one
of the regions has experienced agricultural water conflicts. Hence, in this qualitative research with a naturalistic
view, in the first step a dynamic process for negotiating with stakeholders was implemented and then win-win
solutions to manage agricultural water conflict with involving stakeholders were explained. The study
population included all stakeholders of agricultural water in Gawshan dam network. In line with the nature of
qualitative research, purposeful sampling was used in the study and 26 particiapants involved in the research
process. The data were collected by conducting focus group discussion, conflict matrix and problem tree. Water
distribution, the issue of water charges, land acquisition and maintenance of the network were the most
important conflicts which were identified. The results showed that structural reform of water governance by
delivering water to farmers, empowering local people in conflict resolution and negotiating, creating a win-win
mechanism for conflict resolution at the local level, with the participation of farmers, holding workshops and
training courses in the field of network equipment repair and maintenance were the most important solutions.
The results of this research can be useful for optimizing management of agricultural water resources in the
Gawshan basin.

Keywords: Agricultural Water, Agricultural Extension, Local Water Conflict, Conflict Management,
Gawshan Basin.
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