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 چکیده  
استان مهم در فالت  شود استان اصفهان به عنوان  می  محسوب  جهان  خشک  مناطق  جز  جهانی  بارش  متوسط  سوم  یک  با  ایران

نیست مستثنی  نیز  امر  این  از  ایران  به  آبی  منابع  تقاضای  و  عرضه  تعادل  لذا.  مرکزی  استان  این    رویکرد   یک  عنوان  در 

  در   آبریز زاینده   حوضه   بر  گذار  تاثیر  سیاستهای  شناختی  جامعه  تبییندر این پژوهش به    .گیرد  قرار  نظر  مد  بایستی  استراتژیک
براساس رویه مرسوم در روش نظریه مبنایی پرداخته شده و احصای نتایج مربوط به کدگذاری باز داده ها و در    اصفهان   استان

است ارائه شده  محوری  و  کتابخانه .  ادامه کدگذاری گزینشی  از روش  پیشینه  و  نظری  مطالعات  ابزارگردآوری  جهت  و  ای 

فیشداده  طریق  از  توصیها  و  اسنادی  آماری،  منابع  استفاده  برداری،  استفی    از   نفر  13  بر  مشتمل  پژوهش   خبرگان.  شده 

  به   و   شناختهمی  را  بررسی  مورد  موضوع   که   اندبوده   کشور  های دانشگاه   اساتید  و  جاری  و  سابق   مسئوالن   مدیران،  متخصصین،

  جذابیت   پیدایش خشکسالی،  از   ناشی  مهاجرتی شهری به ویژه    وتحوالت   نتایج نشان داده است که جمعیت .اندداشته   تسلط   آن

  برنامه   فقدان   اساس  و  جمعیتی  های   داده   مبنای  بر  ریزی  برنامه  و   گیری  تصمیم  در  ضعف  زندگی،  برای   اصفهان  شهری  کانون

استان مورد    بیشتر  نیز  مساله  این  و  داشته  پی  در  را  جمعیتی  ریزی را دراین  و روستا  های شهر  استکانون  داده   قرار  .  توجه 

  فرونشست   گاوخونی،  شدن   خشک   از  ناشی  خطرات  همچون  پیامدهایی   حوزه   این   آبی  منابع  بر  حد   از  بیش   بارگذاری   همچنین 

استان    مهاجرت  از  ناشی  های  آسیب  نیز  و  روستایی  معیشت  تهدید  زمین،   پذیری   سرایت  نهایت  در  و  جمعیتی در شهرهای 

معضل،  مسئله یک  بر  را  اجتماعی  بحران  و   نارضایتی  به  حاکمیتریزیبرنامه   و  هاسیاست  .است  داشته  در    نوعی  به   و  های 

نموده    مواجه   چالشی  مساله   یک  با   را   رودزاینده   رودخانه  برای   حیات   ادامه   و   شرایط   اجتماعی،  متعدد  جریانهای   با   همراهی

 .است

 

 

 . رود، تحوالت جمعیتی، حوضه زاینده ها، سیاستارزیابیکلیدواژگان: 

 

 
 Rezamoini43@yahoo.com (:مسئول  نویسنده )  . 1



 1401، زمستان چهل و نهم، شماره دوازدهم دورهای، ریزی منطقه برنامه پژوهشی جغرافیا و  –فصلنامه علمی  472

 مقدمه

کم آبی در کنار افزایش سریع جمعیت، شهر نشینی و به دنبال آن آلودگی محیط زیست، خاک ،هوا و افزایش دما  

مسایل   بر  غلبه  برای  است.  برده  پیش  محیطی  زیست  بحران  سوی  به  را  زمین  و...  وهوایی  آب  تغییرات  و 

ها را کنار بگذارند. آب،  در رفتارهای مخرب خود تجدیدنظر کنند و آن محیطی، جوامع باید آموزش ببینند و  زیست

اکنون بسیاری از کشورها با  ترین عناصر محیط زیست، از این تهدید مستثنی نیست. همبخش و از مهمعامل حیات

روبه  آبی  کم  پیشمشکل  و  هستند  سال  میبینی  رو  تا  ر  ۲۰۲۵شود  مسئله  این  با  نیز  کشورها  از  رو وبهبسیاری 

دلیل افزایش  بودن میزان منابع آب، کاهش بارندگی از یک طرف و افزایش مصرف به(. ثابت۵8:  139۲شوند)ساتن،  

رو کرده است.  طرف دیگر، جهان را با بحران جدی آب روبه   های آبی ازجمعیت و مهاجرت بی رویه و تنوع نیاز

المللی بر  ای و حتی بینهای ملی، منطقهها، درگیریان دور تنشچند کنند در آینده نهمیبینی کارشناسان امور آب پیش

سر مسئله آب بیشتر خواهد شد و از آنجا که همگان به آب شیرین و سالم نیاز دارند، دور از ذهن نخواهد بود که  

اصفهان   تان(. کشور ایران و البته اس1: 139۲،  و همکارانمناقشات آینده بیشتر بر سر منابع آب صورت گیرد)جاجرمی

متر در میلی  ۲۶۰پر جمعیت ایران نیز از این امر مستثنی نیست. ایران با متوسط نزوالت جوی    به عنوان سومین استان

)یک میسال  محسوب  جهان  خشک  کشورهای  از  جهان(  بارندگی  متوسط  محدودی  سوم  آب  منابع  فلذا  شود 

جمUnited Nations, 1997: 112دارد) رشد  به  توجه  با  و  (.  مهاجرت  افزایش  و  شهرنشینی  گسترش  عیت، 

های اخیر، ادامه دار بودن کشاورزی سنتی در ایران سرانه منابع آب تجدیدشونده کاهش یافته  نشینی در سال حاشیه

  1۰۰۰آبی )تر از مرز کماین میزان پایین  14۰4های سازمان ملل متحد در سال  بینیطوری که براساس پیشاست؛ به

های  آبی شدید خواهد کرد و عالوه بر خسارات اقتصادی، تنشاهد رسید و ایران را وارد شرایط کممترمکعب( خو

بیان  -اجتماعی این شرایط  مجموع  بنابراین،  داشت؛  پی خواهد  در  را  بهداشتی  و مخاطرات  مهم    کنندهسیاسی  این 

شده  (. بر اساس آمار اعالم  ۷۰  :139۲اصل،  و قائمی  است که کمبود آب یک مسئله محوری اجتماعی است)صالحی

مترمکعب در سال    1۶۲کشی آشامیدنی در شهرهای ایران حدود  از سوی سازمان آب، مقدار مصرف سرانه آب لوله

 ( اتریش  مانند  پرآب  اروپایی  برخی کشورهای  سرانه  از مصرف  که  )  1۰8است  بلژیک  و  در سال(    1۰۵مترمکعب 

(. یکی از دالیل این موضوع آن است که  1398اطالعات وزارت نیرو،    مترمکعب در سال( بیشتر است)شبکه آمار و

تصفیه آشامیدنی  آب  از  ایران  باغچهدر  آبیاری  منزل،  اتومبیل،  شستشوی  برای  لباسشده  استحمام،  شویی،  ها، 

استفاده  ظرف مشابه  موارد  به  میشویی و  آبی که  از  از کشورها، آب آشامیدنی  بسیاری  که در  سایر  شود؛ در حالی 

 (. 3: 1388رسد جداست)طاهری، میمصارف 

بسیاری از کارشناسان نگران آن هستند که استفاده از منابع آب در ایران بدون در نظر گرفتن محدودیت آن در 

ایجاد   برای جمعیت  سلیمان،  آینده مشکالت جدی  فال  و  بحران  11۵:  138۷کند)جوان  این  تشدید  و  ایجاد  در   .)

ش مهاجرت والبته عوامل طبیعی، مانند تغییر  عوامل متعدد انسانی ناشی از رشد جمعیت و رشد شهر نشینی و افزای 

اقلیمی موثر    هایهای پدیدههای جوی، نوسانشبرداری از منابع آب، تغییر میزان بارالگوی مصرف آب، نحوه بهره

جدی   هستند. کشور  در  الاقل  آب  بحران  زیر  عمده  دالیل  به  حاضر  حال  میدر  مطرح  همیشه  از  رشد    باشد:تر 

محیطی که خود  مسائل زیست، و ویه و الگوی مصرف غلط در کشاورزی، صنعت و آب شهریرمصرف بی، جمعیت

جا که کشور از آن  (.۲۷:  139۲،  و همکاران  و شرایط آب و هوایی شده است)عبداللهیباعث تغییرات جوی و اقلیمی
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می محسوب  جهان  خشک  مناطق  جزو  جهانی  بارش  متوسط  سوم  یک  با  تعادل ایران  است  الزم  و    شود،  عرضه 

، و همکاران  تقاضای منابع آبی و نیز توجه به کیفیت آن به عنوان یک رویکرد استراتژیک مد نظر قرار گیرد)حقیقی

توان گفت رابطه بلندمدت بین رشد جمعیت و کیفیت زندگی  . با توجه به مطالب مرتبط با جمعیت می(31:  1394

 .(99: 1389صدقی سیگارچی،  و محرابیان یک منبع بحث برانگیز در بین اقتصاددانان بوده است) 

جمعیت   134۵اصفهان بر اساس مطالعات سرشماری، در سال    در بررسی و نگاه گذرا به وضعیت جمعیتی استان

با    استان برابر  که  1۰۷3۷۰1اصفهان  بوده  نتایج سرشماری سال  نفر  رقم مطابق  نفر رسیده    ۵1۷931۲به    139۵این 

ا بیان دیگر جمعیت  به  مصرف آب در کشور در سال    برابر شده است.  8۲/4اصفهان در طی این دوره    ستاناست. 

درصد آن در بخش کشاورزی بوده و   9۰میلیارد متر مکعب در سال اعالم شده است که بیش از    8۶/ 8برابر    13۷۵

  1/93برابر    138۰درصد بوده است. کل مصرف آب در سال    ۷مجموع مصارف در بخش شرب و صنعت حدود  

میلیارد متر مکعب است که    ۶/ 3،  139۵اصفهان برای سال    این مقدار مصرف در استان  لیارد مترمکعب بوده است.می

درصد است که در شرایط فعلی تنها منبع تامین کننده آب در 3و صنعت    9درصد، شرب    88سهم بخش کشاورزی  

زاینده  استان رودخانه  میاصفهان  زاده،  رود  استان  از  (.88:  139۵باشد)رجب  کشور،  آب  منابع  پایش    نظر شاخص 

در حال حاضر برای  اصفهان،    اصفهان در وضعیت تنش آبی قرار دارد. با توجه به روند رو به رشد جمعیت استان

زمین سنتی  مبارکه،  آبیاری  فوالد  و  آهن  ذوب  عظیم  صنایع  و  برنج  خصوص  به  کشاورزی  از   اصفهان  استانهای 

استفاده می بدین منظور احداث گردیده  آبیاری که  انتقال آب درسدهای  و  تونل سوم کوهرنگ  اتمام  با  طرح   کند. 

 رود خواهد بود. کنندگان آب رودخانه زایندههم از استفاده کرمان استان شودمی بینیپیش آبادبهشت

به    1399مهتری آرانی و همکاران در سال   های ابالغی جمعیت در مدیریت منابع  تبیین نقش سیاستدر پژوهشی 

های جمعیتی ها و سیاستوهش در صدد شناسایی تعهدات حاکمیت نسبت به تدوین برنامهاین پژپرداختند.    انسانی

دیدگاهی  می نشستگاه  عناصر،  این  به  پیش  از  بیش  توجه  و  آموزشی  و  فرهنگی  رویکرد  بر  نهایت  در  و  باشد 

بازسازی معنایی بحران آب  در پژوهشی به    1398و نوربخش در سال  حاتمی(.  1399  ،و همکاران  مهتری آرانی)دارد

ای پرداختند. نتایج نشان داده است که به گمان کشاورزان در سه شهر زیار،  اساس نظریه زمینه  در شرق اصفهان بر

با حکمرانی غلط آب دارد که در عمل خود را در قالب حکمرانی  اژیه و ورزنه، بحران آب موجود رابطه مستقیمی

 (.۲۷: 1398و نوربخش، نفعان اجتماعی ظاهر کرده است)حاتمیسراسر دولتی و فارغ از دخالت ذی

به    139۷نوروزی در سال   پژوهشی  بر چالشدر  زایندهتاملی  از منظر  های حقوقی مالکیت آب در حوضه  رود 

پرداخت. این پژوهش با تحلیل ابعادحقوقی مالکیت آب در این حوضه و تاثیری که مسایل ناشی از آن  حقوق عمومی

  خواهد با استناد به و حق دسترسی بشر به آب دارد، میمالکیت اشخاص، نظم عمومی  ت در فرایند توسعه،بر عدال

تبیین جایگاه طومار شیخ    و دولتی وهای حقوق بشری آب، قوانین داخلی، منابع فقهی و تعریف مالکیت عمومیجنبه

رود طبیعی و آب الحاقی تونل اول  زاینده  آب   بهایی، مدیریت بر کل آب را حق دولت به حساب آورد. اما مالکیت

یا اموال دولتی  کوهرنگ را بخشی از آب رودخانه متعلق به حقابه بران دانسته و آن را از دایره انفال  داران و سهم 

امنیت   ۲۰۲1چانگ و ژو در سال    (.۶۷:  139۷خارج کند)نوروزی،   به  پژوهشی    حوزه   در  بزرگ   شهرهای   آب  در 

 رودخانه،   کیفیت  آب،  به  دسترسی  مزایای  از  باالدستی  بزرگ   شهرهای  حوضه،  منظر  از.  داختندتسه پر  یانگ  رودخانه

  برخوردار  آب  مصرف  در  جوییصرفه  در  اجتماعی   گذاریسرمایه  و  آب  امور  از   دولت  پشتیبانی   ،هاآالینده  تخلیه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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  و   فاضالب  شبکه  تراکم  آب،  تهیه  قابلیت  از  بهتری  عملکرد  دست  پایین  و  متوسط  ابرشهرهای  دیگر،  طرف  از.  بودند

 (. ۲۰۲1، 1اند)چانگ و ژوداده نشان  را آب شدت 

  بینیپرداختند. پیش  سند  رودخانه  حوضه  در  جمعیتی  در پژوهشی به وضعیت  ۲۰۲1تینگ و همکاران در سال  

  که رویداد شودمی بینیپیشهمچنین  . باشد جهانی  میانگین  از باالتر سند رودخانه حوضه از  بیش گرمایش  که شودمی

(. ۲۰۲1و همکاران،    ۲یابد)تینگ   افزایش  شدن  گرم   سطح  افزایش  با  جمعیت  معرض   در  گرفتن  قرار  و  بارش   شدید

  انداز  چشم  در  تغییر   سیاست  و  جمعیتی  ،محیطی  زیست  هایدر پژوهشی به محرک  ۲۰۲1آلوارِز و همکاران در سال  

 وجود   حوضه  انداز   چشم  برای   اروپا  سطح   در  قانونی  ابزارهای  که  نشان داده استپرداختند. نتایج    مدیترانه  حوضه

در  و همکاران    وگوند(.  ۲۰۲1و همکاران،    3است)آلوارِز  کمیاب   ای منطقه  سطح  در  آن  مدیریت  و  شناسایی  اما   دارد،

اقتصادی تأثیرگذار بر حاکمیت آب در دلتای    -عوامل جمعیت شناختی و اجتماعیبه بررسی در پژوهشی  ۲۰۲۰سال 

بوتسوانا است  پرداختند.  اوکاوانگو  داده  نشان  بهبود    ،که  نتایج  برای  که  دارد  وجود  آب  بر  حاکم  مدل  یک  به  نیاز 

 (. ۲۰۲۰، و همکاران 4و گوند)بخشیدن تقاضا و مصرف منابع آب در جوامع محلی به کار گرفته شود

  عوامل  نقش  اری و  دریاچه  در  تفریحی ماهیگیری  فضایی  در پژوهشی به الگوی  ۲۰۲۰دیپولد و همکاران در سال  

  وابستگی   که  دهدمی  نشان  را  مدلسازی  رویکردهای  از  استفاده  فواید  پژوهش،  هایمحیطی پرداختند. یافته  و  جمعیتی

.  گیرندمی  نظر   در  بزرگ  ای  دریاچه  در  تریوسیع  درک  برای   محیطی  و  جمعیتی  عوامل  به  را  برداشت  نرخ  فضایی

  با  شیرین  آب  ماهیان  جمعیت  از  مداوم  استفاده  از  تا  کند  کمک  گذارانسیاست  و  مدیران  تواند بهمی  هاآن  از  استفاده

همکاران،    ۵کنند)دیپولد   حاصل  اطمینان  محیطی  زیست  و  جمعیتی  تغییرات  میان  در  ارزش و ۲۰۲۰و  یزد  دقاق   .)

سال   در  درک  ۲۰۲۰همکاران  به  پژوهشی    روان  سالمت  بر  اقتصادی  شناسی  جمعیت  و  آب  کمبود  تأثیرات  در 

  دارای مناطقی  در واقع  کشاورزان که  پژوهش نشان داده است   هایدارلینگ پرداختند. یافته-موری  حوزه در کشاورزان

از    آب   تخصیص  بارندگی،  کاهش    را   سانتیگراد  درجه   3۲  باالی  تابستان  روزانه  دمای  حداکثر  میانگین  و  %3۰بیش 

بودند)دقاق   بدتر توجهی   قابل  طور  به روحی نظر  از  دیگر مناطق کشاورزان به نسبت  روانی نظر  از  بودند، کرده تجربه

 (. ۲۰۲۰و همکاران،  ۶یزد

   روش پژوهش

های(  اجزای مختلف روش شناختی بر مبنای الگوی پیاز )الیهدر درجه اول ماهیت روش شناختی پژوهش از حیث  

پژوهش تشریح شده است. در ادامه مشارکت کنندگان در تحقیق مشخص و بیان شده است که چه کسانی و به چه 

های  ها پرداخته و در نهایت نیز شیوهدر ادامه به شیوه و ابزار گردآوری داده  شکل در مطالعه حاضر شرکت کرده اند.

دادهت  تحلیل  و  است.جزیه  شده  بیان  نظر    ها  از  همچنین  است.  هدف  حیث  از  بنیادی  مطالعه  یک  حاضر  پژوهش 

داده استقرای  با  پژوهش  این  در  است.  اکتشافی  مطالعات  نوع  از  تحقیق  این  ماهیت روش  از  انتزاع  و  موجود  های 

 ها تالش شده به سواالت تحقیق پاسخ داده شود. داده

 
1 Chang & Zhu 
2 Ting 
3 Álvarez 
4 Gondo 
5 Dippold 
6 Daghagh Yazd 
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.از حیث فلسفه پژوهش مطالعه  نظریه داده بنیاد یا مبنایی به منظور هدایت مسیر تحقیق استفاده شد  در این پژوهش از

-حاضر یک پژوهش تجربی از نوع مطالعات تفسیری است چرا که در این پژوهش شناخت مساله با استناد به گزاره

داده به  آن  بررسی  برای  و  گیرد  دانهای خردگرایانه صورت نمی  )اسناد و  استناد میش سوژهها  انسانی(    شود. های 

شود و با باال  ها آغاز می پژوهش حاضر از حیث رویکرد یک مطالعه استقرایی است. در این تحقیق حرکت از داده

رفتن از پله بان انتزاع تالش خواهد شد که کلیات و منظومه نظری در ارتباط با مساله مورد بررسی ساخته و پرداخته  

تحلیلی است.. از حیث ماهیت    –ی بنیادی نظری از نوع توصیفیتژی پژوهش حاضر یک مطالعهاز حیث استرا شود.

انجام شده است و از این    14۰۰ژرفانگر است. پژوهش حاضر در بازه زمانی سال  -مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی

مطالعه  یک  چه  نظر  اگر  است  میدانی  نوع  از  نیز  حاضر  تحقیق  اصلی  راهبرد  است.  مقطعی  تکنیک  ی  اساس  بر 

نیز استفاده خواهد شد نتایج مصاحبه ها، مشاهده ها و حتی گزارش های تخصصی  از  پژوهش  این  در  .   پژوهش 

منطق نمونه گیری از نوع نظری بوده و نمونه گیری ها و مصاحبه ها در چند مرحله تا دستیابی به سطح اشباع نظری  

تا زمانی دنبال شد که   ها، اطالعات جدیدی را در مصاحبه های  کدگذاری و تحلیل دادهدنبال شد. لذا مصاحبه ها 

با   نهایت  در  داده  13انجام شده نشان ندهد و  تحلیل  از خبرگان مصاحبه شد.برای تجزیه و  تحلیل  ها  نفر  از رویه 

یه  در مطالعه حاضر تجزحاکم بر تکنیک نظریه مبنایی که توسط استراس و کوربین بسط داده شده است استفاده شد.  

با استفاده از این    MAXQDAها و اسناد؛ پس از ورود به محیط نرم افزار  های متنی حاصل از مصاحبهتحلیل داده

 ابزار انجام خواهد شد.

 ها؛ مفاهیمکد گذاری باز مصاحبه

  ۲۲۷این    1مفهوم انجامیده است که در جدول شماره    ۲۲۷مصاحبه انجام شده به استخراج    13در مجموع تحلیل  

وم ارائه شده است. کد مفهومی بارگذاری بیش از حد بر حوضه آبریز بیشترین بسامد را در بین کدهای مفهومی  مفه

  شی افزا  بار در تحلیل مصاحبه ها مشاهده شده است. همچنین  ۲9و در تحلیل مصاحبه ها داشته است و در مجموع  

تکرار(،    ۲۵)با    نیشهرنش  تیجمع تکرار(،     1۵)با    از مساله آب   یعدم درک ملمورد  نتمورد  در    ی  جهی مهاجرت 

منابع  عیتوز )با    1۵)با    نامتوازن  های جمعیتی  داده  مبنای  بر  تصمیم سازی  تکرار(، ضعف  تکرار(،   14مورد  مورد 

)با    13)با    آب  یو استان  ی بخش  ،یسهم  تی ریمد اقلیمی و خشکسالی  تغییرات  و  تکرار(  از    1۰مورد  تکرار(  مورد 

کد مفهومی که    ۶کدهای مفهومی با بسامد باال در تحلیل مصاحبه ها بوده است که نشان می دهد سه مورد از  دیگر  

 در مصاحبه ها با تکرار باالیی ظاهر شده اند مرتبط با مسائل جمعیت شناختی بوده اند.

 : کدهای مفهومی اولیه مستخرج از مصاحبه با خبرگان پژوهش 1 جدول

 فراوانی  کدهای مفهومی 

 ۲۲۷ کل 

 ۲ کشاورزی  اراضی کاربری تغییر ضرورت

 ۲ استان  خود سطح در آب تامین منابع شناسایی

 1 آب  کننده مصرف  جوامع در فرهنگ  مصرف ترویج

 1 دستی  باال اسناد در آبی ظرفیت با جمعیتی حوزه پیوند راهبرد

 1 شرب  اب تامین برای استان آبریز های حوضه دیگر به توجه

 ۲ کشاورزی  آبه حق  از برداشت
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 ۶ آب  انتقال های طرح

 ۵ نظارت  بدون آب برداشت

 ۲ کشت  الگوی تغییر برابر در مقاومت

 3 ها  گروه و افراد سیاسی های رقابت در آب مساله از کشی بهره

 1 حوضه از بیشتر برداشت برای سازی داده

 1 کشاورزی  و روستایی اقتصاد تهدید

 1 خشکسالی  نتیجه در جمعیتی تغییرات اجتماعی های آسیب

 3 خونی  گاو شدن خشک جمعیتی-زیست خطرات

 3 گاوخونی شدن خشک محیطی زیست خطرات

 ۲ زمین  فرونشست

 3 اجتماعی بحران به آب بحران شدن تبدیل

 3 رود  زاینده آب از ای منطقه خواهی سهم

 ۲ جایگزین  آبی منابع به توجه و گذاری سرمایه فقدان

 1 درامد  ایجاد برای رود زاینده به اقتصادی نگرش ی سلطه

 ۲ کشاورزی  بر مبتنی جمعیت توزیع

 4 ایران  مرکزی فالت در توسعه به صنعتی نگرش

 ۶ سرزمین  آمایش به توجهی بی و نامتوازن توسعه

 1۰ خشکسالی  و اقلیمی تغییرات

 ۲9 حوضه آبی منابع بر حد از بیش بارگذاری

 13 آب  استانی و بخشی سهمی، مدیریت

 ۶ سیاسی  نهادهای سوی از آب دستوری مدیریت

 ۲ اجرایی نظام و گیری تصمیم نظام ناهماهنگی

 1 آبی کم مدیریت شیوه سر بر تخصصی نظر اختالف

 11 آب توزیع ای آبه حق  تعادل خوردن هم به

 3 تخصصی  مطالعات فقدان

 1۵ آب  مساله از ملی درک عدم

 3 هوایی و آب تحوالت به نسبت نگری آینده بدون آب توزیع گیری تصمیم

 3 جمعیتی  ریزی برنامه فقدان

 14 جمعیتی  های داده مبنای بر سازی تصمیم ضعف

 1 مرکزی  فالت در جمعیتی تمرکز نگرش

 1۵ منابع نامتوازن توزیع ی نتیجه در مهاجرت

 ۶ آب بحران نتیجه در کشاورز جمعیت مهاجرت

 4 خشکسالی  نتیجه در جمعیتی مهاجرت

 ۲۵ شهرنشین  جمعیت افزایش

 4 مدت  میان و کوتاه ریزی برنامه

 1 استانی اختالفات نتیجه  در اجرایی راهبردهای ماندن معطل

 8 گرا  واکنش و انفعالی گیری تصمیم
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تحلیل داده ها نیز اهمیت مسائل  ابرِ واژگان ترسیم شده برای بسامد تکرار کدهای مفهومی ظاهر شده در    1شکل  

 جمعیت شناختی در مساله حوضه آبریز زاینده رود را نشان می دهد.

 
 )ابر واژگان( بسامد کدهای مفهومی در تحلیل مصاحبه های انجام شدهترسیم شکلی . 1شکل 

 کدگذاری محوری 

از   آن  تکرار  و  آشکار شده است  با خبرگان  مصاحبه  تحلیل  در  که  ها  مقوله محوری  در مصاحبه  باالیی  بسامد 

برخوردار بوده است، »بارگذاری بیش از حد بر منابع آبی حوضه آبریز زاینده رود« بوده است. اگر چه این یک کد  

ها آشکار شده و به همین شکل هم در متن مصاحبه ها مورد اشاره قرار  مفهومی بوده است که در تحلیل متن مصاحبه

جا که این کد مفهومی به خوبی می تواند بیانگر مقوله محوری این پژوهش باشد انتزاع  گرفته است با این حال از آن 

مفهومی از آن صورت نگرفته است و به همین عنوان تحت مقوله محوری صورتبندی شده است. بارگذاری بیش از  

و شرایط اقلیمی است که    حد بر منابع آبی به معنای ازدیاد برداشت از منابع آبی این حوضه بدون توجه به منابع آبی

گذاری در حوضه آبریز زاینده های مهمی برای فهم نظام تصمیم سازی، برنامه ریزی و اجرا در سیاستالبته  داللت

شیوه به  پژوهش  خبرگان  با  مصاحبه  در  بار  تنهایی  به  مفهومی  کد  این  دارد.  است.  رود  شده  تکرار  مختلفی  های 

حوضه به خوبی توصیف کننده ماهیت سیاست گذاری و برنامه ریزی های اجرا  بارگذاری بیش از حد بر منابع آبی  

شده در این حوضه آبریز بوده است به این معنا که سیاست گذاری و مدیریت موثری وجود نداشته است و یا اگر  

ست  وجود داشته است نتوانسته است در حضور سایر شرایط و عوامل عمل کند و لذا خروجی برنامه ریزی و سیا

برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی   این حوزه  بر  بارگذاری  تداوم  زاینده رود؛  آبریز  بر روی حوضه  گذاری 

های  بوده است. حوضه آبریز زاینده رود مثل هر حوضه آبی دیگر دارای منابعی است که در نتیجه تغییرات و چرخه

 گیرد. گان[ تحت تاثیر قرار میاقلیمی تر و خسک سالی منابع و آورده آن ]به بیان مصاحبه شوند
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 شرایط علّی

مقوله   اند ذیل سه  بوده  تاثیرگذار  مقوله محوری در پژوهش حاضر  بر  بر شرایط علی که  ناظر  کدهای مفهومی 

در شکل   اند.  شده  بندی  ریزی صورت  برنامه  و  اجرا  تصمیم،  و  جمعیت  اقتضایی،  این    ۲مدیریت  شکلی  ترسیم 

 دهنده آن مشخص شده است. مقوالت و کدهای مفهومی تشکیل

 
 ترسیم شکلی شرایط علی تشکیل دهنده مقوله محوری پژوهش  . 2 شکل 

 
 ابر واژگان تحلیل شرایط علی تشکیل دهنده مقوله مرکزی پژوهش  . 3 شکل 

 مدیریت اقتضایی 

از حد    ش یب  ی بارگذار  ی عنی  یمرکز   ده یدهنده پد  لی تشک  یعل    ط یشرا  ن یتراز مهم   ی کیبه عنوان    یی اقتضا  تی ریمد

از انواع و سبک    یکیبه عنوان    یت یریمد  اتیدر ادب  ییاقتضا   تیری شده است. اگر چه مد  ییشناسا   زیبر  حوضه آبر

بر    یر یگ  میبر تصم  یکه مبتن  تیری مد  وهی ش  نیارسد    ی حال به نظر م  نیشود با ا  یمعاصر شناخته م   یتیری مد  یها

باشد که    تی ریمد  ی برا  یمناسب   هیتواند رو  یشود، نم  یم  فیسازمان تعر  رونیدرون و ب  یطی مح  طیشرا  یمبنا آب 

فراسازمان  کی اجتماع  کی اکولوژ  ،یطیمح  ستیز  ،یموضوع  اجتماع  یتیجمع-یو  سو  یتیامن-یو    یها  هی است. 
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با توجه مقطع  تیری مد  وهیش  نیرود باعث شده است که ا  ندهیزامساله آب در حوضه    یچندگانه   به مسائل    یکه 

 [ پژوهش باشد.ی]مقوله محور   ی مرکز  دهی دهنده پد  لی از علل تشک  یک یشود؛    ی رود شناخته م  ندهیزا  زیحوضه آبر

مدت،   میان  و  کوتاه  ریزی  برنامه  مقوله  زیر  سه  از  اقتضایی   نتیجه در اجرایی راهبردهای ماندن معطلمدیریت 

 گرایی در مدیریت تشکیل شده است.  و انفعال و واکنش  استانی اختالفات

 تصمیم سازی، برنامه ریزی و اجرا

مساله که در حکم علت    نیروبرو بوده اند اول  یبا نگاه بلند مدت با دو مساله اساس  یشده مل  نیتدو  یبرنامه ها 

به ا  «یو »سطل زباله ا  ییاقتضا  تیریله دوم ظاهر شده است؛ مدئمس   حوضه معنا که مسائل موجود    نیبوده است 

  ن یبه آنها پاسخ داده شود و لذا انباشت ا  یزمان مقتض  ر از آن بوده است که د  شیب  اریشده بس  جادی و مطالبات ا  زیآبر

به وجود آمده حل و   یو به ضرورت بحران ها   ییمسائل و مطالبات سبب شده است که همه مسائل به شکل اقتضا

عنوان   چ یآن به ه ییاقتضا  تیری است، مد یو چند وجه  دهی چیپ  ندیفرآ ک یآب  ت یریچون مد ییفصل شوند و از سو

بود.  ئلمسا  یپاسخ گو نخواهد  ا  گرید  سوی  از و مطالبات  آبر  نیانباشت مسائل  بحران و   کی از سطح    ز یحوضه 

از    یاستان  یدامن زده است و سهم خواه  یو اجتماع  یو فرهنگ   یتی قوم  ،یتیفراتر رفته است و به تنش جمع  یتنش آب

نوع    نای   [ییاقتضا  تیریمد  همان  لیرا سبب شده ]به دل  یاز اندازه بر منابع آب مصرف  شیب  یبارگذار  زیحوضه آبر

خود به    تی رینوع مد  نیدر ا   ییاجرا  ماتیتصم  یعنیو مساله ساز دارد    یواکنش گرا، مقطع  ،یخصلت انفعال  تی ریمد

 کنند. ینم یبه حل مساله اصل یو کمک ندیافزا یمسائل موجود م

 جمعیت 

و سیاست گذاری بوده است  نیز  پژوهش حاضر  تمرکز  نقطه  که  آن مورد  جمعیت  به  با عطف  انجام شده  های 

مقوله محوری پژوهش   بر  موثر  ترین عناصر تشکیل دهنده شرایط علی  از مهم  یکی  گرفته است  قرار  بوده تحلیل 

است. یکی از مهم ترین زیر مقوالت در زمینه جمعیت نگرش نادرست در تمرکز جمعیت در فالت مرکزی ایران  

ریشه آن را به قبل از انقالب اسالمی نسبت می دهد بیانگر این    گانمصاحبه شوندیکی از  این نگرش که    بوده است.

پاسخ گویی    رت گرفته است بدون آنکه به مسالهایران صو  ایده است که تمرکز بر اسکان جمعیت در فالت مرکزی

. چنین نگرشی باعث ایجاد فشار مازاد و مضاعف بر منابع  از حیث منابع آبی توجه شده باشد  به نیازهای زیستی آنها

شونده مصاحبه  مقابل  نقطه  در  باشد.  آب  انتقال  های  طرح  ایجاد  برای  مداوم  اشتباه  های  ریزی  برنامه  و  بر    آبی 

منابع و ظرفیت آبی و تمرکز جمعیت در  ضرورت فاصل  بر مبنای  تمرکز جمعیتی  این نگرش به سمت  از  ه گرفتن 

 نقاط ساحلی همچون سواحل مکران تاکید می کند.

 ترسیم شکلی زیر مقوالت مقوله جمعیت در سیاست گذاری حوضه آبریز زاینده رود . 4شکل 
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 ایشرایط زمینه

زمینه شکل  شرایط  در  حاضر  پژوهش  محوری  مقوله  دهنده  تشکیل  است.    ۵ای  شده    ،یا نهیزم   طیشراارائه 

. تغییرات اقلیمی و خشکسالی همان گونه  پردازندیم  دهیاست که راهبردها و اقدامات تحت آن، به اداره پد  یطی شرا

به آن اشاره کرده اند.  نیز مشخص است، پر بسامدترین مقوله ای بوده است که مصاحبه شوندگان    ۶که در شکل  

همچنین  سیاست های مبتنی بر کشاورزی و صنعت در فالت مرکزی ایران و نگرش اقتصادی به مساله آب و ایجاد  

آبه  حق  از  برداشت  همچون  راهبردهایی  بر  که  اند  بوده  ای  زمینه  شرایط  رود  زاینده  حوضه  آب  بر  مبتنی  اشتغال 

ای در پیش گرفته شده از نظر سیاست گذاری و برنامه ریزی بوده اند  کشاورزی و طرح های انتقال آب که راهبرده

 ]و در ادامه تشریح شده اند[ تاثیر گذاشته اند.  

 
 ترسیم شکلی مقوالت شرایط زمینه ای در سیاست گذاری حوضه آبریز زاینده رود . 5 شکل 

بر طرح   تمرکز  اقلیمی و خشکسالی سبب شده است که  تغییرات  مثال  از استان های  به عنوان  انتقال آب  های 

دیگر همچون چهار محال و بختیاری در پروژه ای همچون طرح تونل بهشت آباد در دستور کار قرار بگیرد در حالی  

که منابع آبی پیش بینی شده در این طرح استان های چهار محال و بختیاری و خوزستان را تحت تاثیر قرار خواهد  

تو به  از زمینه هایی  داد. همچنین نگرش صنعتی  بر کشاورزی  مبتنی  زایی  یا اشتغال  و  ایران  سعه در فالت مرکزی 

هستند که راهبرد انتقال آب را شکل داده و یا آن را گریز ناپذیر کرده اند. همچنان که توسعه نامتوازن و بی توجهی  

این مقوله تعریف شوند نیز به    به آمایش سرزمین که هر دو مقوله پیشین می توانند ذیل آن نیز به عنوان زیر مقوالت 

وضعیتی شکل داده است که در آن انتقال آب و یا برداشت از حق آبه کشاورزی به عنوان راهبردهای سیاستی مورد  

توجه قرار گرفته است. شاید یکی از مهم ترین مقوالت در این زمینه که البته در مصاحبه با خبرگان پژوهش کمتر از  

به منابع آبی جایگزین در استان اصفهان   دیگر مقوالت مورد اشاره قرار گرفته است فقدان سرمایه گذاری و توجه 

 بوده است.

 گرشرایط مداخله

این شرایط،    کند.گر یا محدودکننده راهبردها عمل میگر، شرایط عامی است که به عنوان تسهیلشرایط مداخله

یک   عنوان  به  و  کرده  تسریع  و  تسهیل  را  راهبردها  میاجرای  تاخیر  دچار  پژوهش حاضر شرایط  نمایندمانع،  در   .

شرایط  ذیل  عامل  چهار  پژوهش  این  در  اند.  کرده  عمل  راهبردها  با  تعامل  در  سلبی  شکل  در  عمدتا  گر  مداخله 

نشان داده شده    ۷مداخله گر در اتخاذ راهبردها از تحلیل مصاحبه ها قابل استنتاج بوده است. این مقوالت در شکل  

 است. 
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 ترسیم شکلی مقوالت شرایط مداخله گر در سیاست گذاری حوضه آبریز زاینده رود . 6ل شک 

 پیامدها 

در نهایت پیامدهای مساله یعنی پیامدهای سیاست گذاری در حوضه آبریز زاینده رود منتج از تحلیل مصاحبه با  

 ( ارائه شده است. 8خبرگان پژوهش شش مقوله را آشکار کرده است )شکل  

 
 ترسیم شکلی مقوالت تشکیل دهنده پیامدهای سیاست گذاری در حوضه آبریز  . 7ل شک 

 کدگذاری انتخابی 

گذاری های تاثیر گذار  بر  حوضه آبریز زاینده رود مسئله پژوهش حاضر ناظر برتبیین جامعه شناختی  سیاست

ها »بارگذاری بیش از حد«  برنامه ریزیها آشکار کرد که مقوله محوری در این  دراستان اصفهان است. تحلیل مصاحبه

بر منابع آبی حوزه بوده است. بارگذاری بیش از حد بر منابع حوضه آبریز زاینده رود در یک بستر و زمینه از کنش و  

برنامهواکنش و  اتخاذ سیاست  نیز  و  به منظور پاسخها  افتاده است که  اتفاق  نیازهای بخشها  به  های مختلف  گویی 

کشاورزی در باال دست و پایین دست رودخانه در پیش گرفته شده است با این حال نتایج  تحلیل    صنعت، شرب و

دهد که راهبردهای اتخاذ شده مبنی بر انتقال آب و یا برداشت از حق آبه کشاورزی؛ راهبردهای مطلوبی  ها نشان می

پیامدهای آنها نیز ناگوار بوده است. مدل    نبوده اند و نه فقط به حل مساله آب در حوضه آبریز کمک نکرده اند بلکه 

 قابل ترسیم است.  9پارادایمی پژوهش بر مبنای روابط بین اجزای تحلیل شده به شرح شکل  

 گیری نتیجه

های انجام شده در حوضه آبریز زاینده رود را با کاربست  توان سیاست گذارینتایج مطالعه حاضر نشان داد که می

استخراج   به  حاضر  پژوهش  داد.نتایج  قرار  بررسی  مورد  مبنایی  تجز   ۲۲۷نظریه  از  تحل  هیمفهوم  با    ل یو  مصاحبه 

  ۶شده از    ییشناسا  میمفاه  نیارائه شده اند. در ب  میمفاه  نیباز ا  یکدگذار   لیاست که ذ  دهیخبرگان پژوهش انجام

  ی کی  نیشهر نش  تیجمع  شیبوده است. افزا  یتیو مسائل جمع  تیبسامد سه مفهوم مرتبط با جمع  نیشتریمفهوم با ب

  ن ییعمدتا در پا  تیجمع  شیافزا  نیبوده است که مصاحبه شوندگان به آن اشاره کرده اند. ا  یمیمفاه  نیراز پربسامدت
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شهر اتفاق    نیبودن ا  یصنعت  جهیدر نت  تیه کانون جذب جمعشدن شهر اصفهان ب  لیتبد  لیدست رودخانه و به دل

به نظر م  ن یافتاده است. در کنار ا جذب مهاجر در فالت    ی هاکانون  مهمترین  رسد که شهر اصفهان از    ی موضوع 

و توسعه    یریشکل گ  ری اخ  ینشده است و در دهه ها  فی آن تعر  یبرا   یتیجمع  یزی است که برنامه ر  رانیا  یمرکز

شاه  یاقمار  ی شهرها بهارستان،  شهر  نیهمچون  سپاهان  مجلسی  شهر،  شهر  خوب  ،  به  شهر  فوالد    نیا  انگر ی ب  یو 

توز است.  ب  عی موضوع  و  منابع  مساله  به    یتوجه  ینامتوازن  شناختی  آبر   جامعه  که    زیدر حوضه  است  سبب شده 

اصفهان و   یرسد در توسعه شهر  یبه نظر م.  فی شودمعرنامتوازن منابع    عیتوز  نیا  جهی در نت  اصفهان کانون مهاجرت

مطابق با طرح آمایش    یتیجمع  ی بر داده ها  ی مبتن  یزیاستان به مساله برنامه ر   نیمنابع آب ا  نیتام   ی برا  یز یر  مه برنا

استسرزمین   نشده  باعث  توجه  که  است  بوده  شرایطی  جمله  از  جمعیت  بر  مبتنی  ریزی  برنامه  به  توجه  عدم   .

به دفعات    یبررس  نیکه در ا  ی و مقوله محور  دهی پد  بارگذاری بیش از اندازه بر حوضه آبریز زاینده رود شده است.

  همچون   ییراهبردها  اتخاذحوضه« بوده است.    یآب  یاز حد بر مناب  شیب  یدر مصاحبه ها تکرار شده است »بارگذار

مصرف شرب برای  کشاورزی  آبه  حق  اختصاص  و  آب  انتقال  های  زمینه    طرح  این  در  است  نتوانسته  نیز  شهری 

راهگشا باشد چرا که اساسا هر دو راهبرد و اتخاذ آنها نتیجه ی شرایطی بوده است که امکان سیاست گذاری مبتنی  

یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر بارگذاری بیش    بر داده های جمعیتی، تخصصی و بلند مدت را سلب کرده اند. 

ی زاینده رود؛ مدیریت اقتضایی مساله در حوضه آبریز زاینده رود بوده است به این معنا که تحت  از حد بر حوضه آب

و    یاسی س  یاز مساله آب در رقابت ها  یبهره کشتاثیر شرایط زمینه ای و مداخله گر همچون دخالت های سیاسی،  

رخی از شرایط علی دیگر ذیل برنامه  امکان برنامه ریزی و مدیریت و نیز ب  رود  ندهیاز آب زا  یمنطقه ا  یسهم خواه

های تصمیم گیری، امکان مدیریت پهن دامنه، ملی و بلند مدت از نظام مدیریتی و اجرایی حاکم بر زاینده رود سلب  

شده و مدیریت این حوضه آبی عمدتا در پاسخ گویی به مسائل روز افزون آن عاجز و فقدان نظام تصمیم سازی و 

اقتضایی را منجر شده است . مدیریت تخصصی، مبنایی و مبتنی بر داده در نتیجه ی معطل    برنامه ریزی ملی به شکل

ماندن راهبردهای اجرایی در نتیجه اختالفات استانی، انفعال و واکنش گرایی، برنامه ریزی های کوتاه و میان مدت  

مانده است. یکی دیگر از شرایط علی در این زمینه در ارتباط و شاید  با آن که فضای سیاست    عمال عقیم  پیوسته 

گذاری و برنامه ریزی را متاثر کرده و یا بر آن حاکم بوده است تصمیم سازی سهمی، بخشی و استانی در نتیجه ی  

تصمیمات سیاس  نتیجه ی  در  زاینده رود  یکپارچه حوضه  به ویژه ایجاد شکاف در مدیریت  دولتهای مختلف  ی در 

ودهم نهم  نظر  دولت  از  که  پدیده محوری    بوده است  دهنده ی  تشکیل  از شرایط علی  اکثریت مصاحبه شوندگان 

پژوهش بوده است. کلیت نظام برنامه سازی برای این حوضه به ایجاد اختالل در نظام توزیع آب که مبتنی بر توزیع  

چون سلطه  حق آبه ای بوده منجر شده است و این موضوع نیز خود متاثر از برخی شرایط زمینه ای و مداخله گر هم

بی  و  اقلیمی  تغییرات  آبریز،  حوضه  این  در  صنعتی  کارخانجات  تجمیع  و  رود  زاینده  مساله  به  اقتصادی  نگرش 

توجهی به آمایش سرزمین ، افزایش بی برنامه مهاجرت ورشد شهر نشینی و نیز فقدان سرمایه گذاری برای منابع آبی  

ب بارگذاری جدید  و  مهاجرت  از  این حجم  برای  و  جایگزین  علی جمعیت  البته شرط   . بوده است  این حوضه   ر 

افزایش جمعیت و مهاجرت و تبدیل اصفهان به کانون جمعیتی و در نتیجه ی آن گریزناپذیری برداشت از حق آبه 

کشاورزان برای مصرف شرب به عنوان یک راهبرد از دیگر مسائل این حوضه آبریز بوده است. بی توجهی به داده 

 ی و همچنین بی توجهی به تحوالت و تغییرات آب و هوایی نیز در این میان نقش داشته است.  های جمعیت شناخت



 483... هایسیاست  و  هابرنامه  ارزیابی

 

جمعیت به عنوان یکی از شرایط علی تاثیرگذار بر پدیده محوری این پژوهش ناظر بر تحوالت مهاجرتی ناشی از  

  ی داده ها   ی بر مبنا  یزیو برنامه ر  ی ریگ  میضعف در تصمخشکسالی، جذابیت کانون شهری اصفهان برای زندگی،  

از حد بر منابع    شیب  یبرداشت و بارگذار  یعنیپژوهش    یمحور   دهیپد  یتیجمع  یزیفقدان برنامه ر  او اساس   یتیجمع

و این مساله نیز بیشتر از طریق راهبرد برداشت از حق آبه کشاورزی صورت گرفته    داشته است  یحوضه را در پ  یآب

رگذاری بیش از حد بر منابع آبی این حوزه در حضور شرایط زمینه ای و مداخله گر همچون  در نهایت نتایج با است.

حوضه،  بیشتر  برداشت  برای  توسط صنعت[  ]اغلب  سازی  داده  رودخانه،  باالدست  در  آب  نظارت  بدون  برداشت 

تغییر الگوی کشت، بهره کشی از آب در مسائل سیاسی و همچنین سهم برابر  خواهی های    مقاومت کشاورزان در 

منطقه ای و نگرش به تمرکز جمعیتی در فالت مرکزی و توسعه صنعتی و کشاورزی مبتنی بر آب و وابسته کردن 

آبه و  توزیع حق  تعادل  بر هم زدن  انتقال آب و  به راهبردهایی همچون   ... و  زاینده رود  به آب  این منطقه  اقتصاد 

م تنها  نه  و  شده  منجر  کشاورزان  آبه  حق  از  پیامدهایی  برداشت  بلکه  است  نکرده  حل  را  آبریز  حوضه  این  سائل 

همچون خطرات ناشی از خشک شدن گاوخونی، فرونشست زمین، تهدید معیشت روستایی و نیز آسیب های ناشی  

 از مهاجرت جمعیتی و در نهایت سرایت پذیری مساله به نارضایتی و بحران اجتماعی را در پی داشته است.  

تحلیل   آبی  منابع  بر  حد  از  بیش  بارگذاری  ها ریزیبرنامه  این  در   محوری  مقوله  که  کرد  آشکار  هامصاحبه  همچنین 

  و   هاواکنش  و  کنش  از   زمینه  و  بستر  یک  در  رود  زاینده  آبریز  حوضه  منابع  بر  حد   از   بیش  بارگذاری .  است  بوده  حوزه

  شرب  صنعت،   مختلف   های بخش  نیازهای   به   گوییپاسخ  منظور   به  که   است   افتاده  اتفاق  هابرنامه  و  سیاست   اتخاذ  نیز
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Abstract 

Iran is one of the arid regions of the world with one third of the world average rainfall. Isfahan 

province, as an important province in the central plateau of Iran, is no exception. Therefore, the 

balance of supply and demand of water resources in this province should be considered as a strategic 

approach. In this study, the evaluation of programs and policies affecting the Zayandehrud watershed 

based on demographic changes based on the conventional procedure in the basic theory method and 

the results of open data coding and then selective and axial coding are presented. For theoretical and 

background studies, the library method and data collection tools through phishing, statistical, 

documentary and descriptive sources have been used. The research experts consisted of 13 specialists, 

administrators, former and current officials and professors of universities in the country who knew and 

mastered the subject. Isfahan city for living, weakness in decision-making and planning based on 

demographic data and the lack of population planning has led to this issue and this issue has attracted 

the attention of most urban and rural centers in this province. Excessive load on water resources in this 

area has consequences such as the dangers of drought, landslides, threats to rural livelihoods and the 

damage caused by population migration in the cities of the province and ultimately the spread of the 

problem to a problem, dissatisfaction and social crisis. Found. The policies and plans of the 

government and, in a way, its association with various social currents, have challenged the conditions 

and survival of the Zayandehrood River. 
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