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 مقدمه. 1
 یشافزا یلمنابع آب در سککراسککر جهان به د  یتوضککع

. شودیم یدنامناسب تهد یریتو مد یانلان هاییتفشار فعا 

گاه یشحال، افزا ینبا ا ماع هاییلکککتماز سککک یآ -یاجت

 یرمنابع آب، به عنوان متغ هاییلکککتممانند سککک یکاکو وژ

 یمبتن یشترب یاردبه رو یاز[، ن14، 19] یچیدهو پ خطییرغ

[. 13، 31، 39دارد ] یرپذو انعطاف یلتم، مشارکتیبر اکوس

لان شته توجه به بعد ان منابع آب مورد  یریتدر مد یدر گذ

ئل پ حل ملکککا به منظور  جه نبود و  یدهتو  یارداز رو یچ

است؛ اما پس از  شدهیاستفاده م یچیدهملائل پ یسازساده

 یدارمدت ناپادر دراز هایاردرو ینمدت، اکوتاه هاییتموفق

ست.  یازمندن ییرو به تغ ودهب  یازن یهااز محرک یایشده ا

ها به آن یریتنابع آب و مدبه شکناخت بهتر م یازن ییر،به تغ

س لتمعنوان  ست. آنچه با یچیدهپ هاییی شود  یریتمد یدا

 ۀ(  است که شاخص1CASs) "یچیدهسازگار پ هاییلتمس"

ها و در عرض رده یمراتبسکککللکککله یها فهؤها تعامل مآن

ست.  هاییاسمق  یدیجد هاییژگیو یدارا CASمختلف ا

 را هاآن تواننمی ها فهؤبا دانلکککتن م هلکککتند که صکککرفاً

شککود سککاختار  یآن که سککع ی[. به جا18نمود ] بینیپیش

CASsشده و با مداخله ییرها تغ به کنترل  یرونیب یهاداده 

نه از و یریتمد یاردهایها پرداخت، روآن  هاییژگینوآورا

بهره  یریتتحت مد هاییلکککتمسککک ۀدهندسکککازمان دخو

 [.9] گیرندیم

سککازگار  هاییلککتمشککناخت سکک یهنگام تالش برا در

یدپ نابع آب، مفهوم امن ۀیچ  ینمأت یهاآب و راه یتم

سادوف یگر یف. طبق تعرشودیآب مطرح م یتامن از  2و 

 یدهاتهد أآب که آب را هم منبع خدمات و هم منش یتامن

خوب، مفهوم  یبدون احترام به اصکککول حامران" داند،یم

منبع نخواهد  ینا یداربرابر و پا یریتآب راه به مد یتامن

منابع عبارت اسککت  یریتمد" یب،ترت ین[. بد12، 9] "برد

مات تحل قدا پا یلاز ا عه و اجرا برا یش،و  که  یتوسککک آن 

 
 

 

 ینو همچن "حفظ شکککود یمنابع در حد مطلوب یتوضکککع

 یمختلف یهاکنشککگران و شککباه"منابع،  یمفهوم حامران

شال ستس یو اجرا یریگکه به  لتیحیطم یا و ابزار  زی

 ی،. حامران"دهدینظر قرار مرا مد کنندیکمک م یاستس

وارد  یریتکه به موجب آن مد نمایدیرا وضکککع م ینیقوان

 ی،حامران یککدو جککد یامروز یر. در تعبشکککودیعمککل م

نظر ها مدو تعامل آن یقانون یندهایکامل فرا یچیدگیپ

صوص مآب را به یقرار گرفته. حامران شالم توانیخ از  ت

سی،س یهااماز نظ یفیط صاد ی،اجتماع یا  ییو اجرا یاقت

 ی،برداربر بهره یمملتق یربه طور غ یا یماًدانلت که ملتق

سعه و مد سطوح  ۀمنابع آب و ارائ یریتتو خدمات آب در 

 [.28] گذارندیم یرثأمختلف جامعه ت

به  توانیآب، نم یسککنجش عملارد نظام حامران جهت

لتق آب که  یاتیعمل یریتعملارد مد یشاز پا یمصورت م

ش سنج ستفاده کرد؛  یفیتچون ک یاهداف قابل  ست ا آب ا

ظام یناز ا بر اسککککاس  یدبا یحامران یهارو، عملارد ن

لتیمنظور با ین[. بد9شکود ] یابیارز یهنجار یارهایمع  ی

شناخت و تحل ش یمرژ ی،حامران هاینظام یلبه   هاییوهو 

از  یاعبارت اسکککت از مجموعه یحامران یمآن پرداخت. رژ

ص ینهادها لته که به عنوان خ صهبه هم واب صل ی نظام  یا

جا،[. در ا28] شکککودیم یمعرف یحامران به عنوان  ین هاد  ن

[، که 42] شککودیم یحاکم بر رفتار کنشککگران معرف ینقوان

سم سمییرو غ یر سعه،  یندهایفرآ یتبه ماه آنبودن  ر تو

گذار باط و اجرا مربوط ی،کد  هاییوه[. شککک9اسکککت ] ارت

اطالق  یبککه اشکککاککال گونککاگون تحقق حامران یحامران

ست44که ] شودیم سه د لله ۀ[، آن را به   ی،مراتب ادارسل

بازار تقلکککشکککباه  ین[. تفاوت ا9] کنندمی بندییمها و 

سم ۀاز نظر درج هایوهش شگران  یر بودن نهادها و نقش کن

 اسککککت. در یدو ت-یردر مقککابککل کنشکککگران غ یدو ت

بر  یمبتن عمدتاً یمیتنظ یندهایفرا ی،مراتب ادارسککللککله

 یفانقش غا ب را ا ی،و کنشککگران دو ت اندیرسککم ینهادها

ندیم ها مبتنکن بازار ها یبیبر ترک ی.  هاد و  یرسکککم یاز ن

1 Complex adaptive systems 
2 Grey & Sadoff 
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ها اند. شککباهحاکم یدو ت-یرو کنشککگران غ اندیررسککمیغ

و هم  شکککوندیم یحامران یررسکککمیغ یبا نهادها تاًعمد

شگران دو ت شگران غ یکن شارکت دارند  یدو تیرو هم کن م

س9] ش ی[. برر  یدر قا ب ده کارکرد فرع یحامران ۀیوسه 

 یاست،س یریگاست، که شامل قا ب یقابل بررس یحامران

 ی،گذارفصل اختالفات، قانونومنابع، حل یجدانش، بل یدتو 

یابی،و ا یشپا ما ی،رهبر یت،مشکککروع رز ندهن و بودن  ی

کارکرد فرع کهیطوربه باشککککد،یم یتجامع  ی،در هر 

صورت یحامران ۀگانسه هاییوهش صر یبه  فرد عمل بهمنح

 یمراتبسللله ۀیودر ش یها به طور کلعملارد ینکرده، که ا

 یک،فرمان و کنترل، تمرکز تانوکرات یبه صکککورت ابزارها

و عدم انعطاف در برابر  یو قانون یرسکککم کامالً یندهایفرآ

مه م ییراتتغ ما در شککک باشکککد؛یالز اه ۀیوا  ینا ی،اشکککب

شارکت اییهعملاردها رو  ینفعانو کل ذ یبا جوامع محل یم

شته و در اعمال کارکردها شارکت را  ی،حامران یفرع یدا م

 یحامران ۀیودر شکک یتدر نها دهد؛یکارها قرار م یتدر او و

 یشککترب یاقتصککاد یهادرتو وجود ق یبازار، مالحظات ما 

 یهکابککا توجککه بککه نظککام ین. همچنگیردیمککدنظر قرار م

سطح یحامران ل یچند لتند، به منظور  یچیدهپ یارکه ب ه

 یوفیزیای،و ب ییاجرا یمرزها یانتناسککب م ۀکاهش ملککئل

هاد به اصکککول  یلکککتیبا یدجد یرسکککم یهان جه  با تو

 [.26 ،9گردند ] یو معرف یجادا یدرو وژیایه

هان تغییرات ئ یتعدم قطع زیلککککت،یطمح یج  ۀارا

 ین[؛ به هم10] دهدیم یشرا افزا یلکککتمخدمات اکوسککک

حاکم بر منابع آب در  یکنون یشناخت نظام حامران یلد 

س یطیمح ییراتمواجهه با تغ  یآوربه تاب یدندر جهت ر

رو در  ین. از ایردقرار گ یتدر او و یدبا ینهاد یو سککازگار

عدم ق با  هه  یتمواج مات اکوسککک هایطع به  یلکککتم،خد

صوص خدمات آّب، چند چا ش مربوط به حامران آب  یخ

ید؛یبه وجود م یزآبخ ۀحوز یاسدر مق ناسککککب  -1 آ ت

ظام مح یهامرز  (، یاسکککی)سککک یریتیو مد زیلکککتییطن

 یاسککیسکک یکه با مرزها ییهادر مرز پذیرییتملککئو  -2

 
 

 

 ۀو عدم تقارن حوز یمشکککارکت عموم -3تطابق ندارند و 

 [.9، 3] یاستس ۀملئله و حوز ۀبا حوز یزآبخ

ستل و ن یزن یحامران هایرژیم ساس پال و ، به 1یپربر ا

ت هار دسککک پاره و  ۀچ ند نگ، چ ماه ندمرکز، متمرکز ه چ

 یزانکه بر اساس م شودیم بندییمخواه متمرکز تقلرانت

ماهنگ هاد ینب یه قدرت مشکککخ   یعتوذ یزانها و من

و  یهماار یچندمرکز دارا یحامران یم[. رژ27] شککودیم

 یحامران یمقدرت باال؛ رژ یعتوز چنینباال و هم یهماهنگ

نگ دارا ماه اار یمتمرکز ه ما توز یهم قدرت  یعباال ا

قدرت  یعتوز یچندپاره دارا یحامران یمعالوه رژبه یین؛پا

 یحامران یمرژ یککتو در نهککا ی؛بککاال و فقککدان همککاهنگ

نت فاقد را هادها و  ینقدرت در ب یعتوزخواه متمرکز هم  ن

مرتبط با آب  ینهادها ینب ریو هماا یهم فاقد هماهنگ

شدیم  یحامران هاییمدر مورد رژ ی[. مطا عات29، 25] با

سر دن سرا ست، برا یادر  [، در 32مثال ] یصورت گرفته ا

 یبه بررسکک یکدر کشککور ماز 2دل کارمن یور یزآبخ ۀحوز

 یدر راسککتا یریفلککاد و درگ یتو وضککع یحامران یمرژ

 ینداد در ا شککانن یجسککازگار آب پرداخت که نتا یحامران

لاد ادار یآب دارا یحوزه، نظام حامران شده  ینهنهاد یف

 ینهاد و کشکککاورزان اسکککت که به منظور حامران یندر ب

در  یمحل ینفعانمشککارکت ذ یی،سککازگار آب، به تمرکززدا

لله هاییتکنار فعا  سم ینهادها یمراتبسل ه طور و ب یر

تا یکل هادن در راسککک شکککد.  یدکأت یفراحامران یقدم ن

به  یااخشکککک کاسکککتارو[ در مناطق گرم17] ینهمچن

آب  یحامران هاییمو مشکککارکت در رژ یتجامع یلتحل

تا که بر اسکککاس ن خت  له در ا یجپردا قه،  ینحاصککک منط

شده  ییشناسا یادیز یو نقاط کانون ینهاد هاییچیدگیپ

آن، توجه  یو حامران CASsبه تفار  یدنو به منظور رسکک

حدود نابع )بلککک یتبه م نابع(، سکککاختن  رف یجم  یتم

در  یمحل ینفعان(، مشککارکت ذیت)جامع یعوسکک یحامران

فصکککل تعارضکککات و ومنابع، حل یجدانش، بلککک یدامر تو 

که از جمله  یتوجه به نقش رهبر ینو همچن یتمشکککروع

1 Pahl-Wostl & Knieper 
2 Rio del Carmen 
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در شککد.  یشککنهادهلککتند پ یحامران یفرع یکارکردها

عه طا  مان20توسکککط ] یگرد یام به سکککاز ظام  یده[،  ن

 ۀدانش تحت سلط یدجنگل و نقش آموزش و تو  یحامران

بر  یجپرداخته شد که نتا ینچ یسطحچند یحامران یمرژ

مد یتاهم قاء  یتنقش دانش در امر ارت ت یر گل   یدکأجن

اصککل  یکدانش به عنوان  یدتو  یندارد، که در کشککور چ

 .رودیبه شمار م یعیمنابع طب یدر حامران یدیکل

ش پس شناخت  در  یآب، به نوع یحامران یمو رژ یوهاز 

ساختار یابتدا صالح  س یراه ا  یآوربه تاب یدندر جهت ر

جهت گام  یندر ا ید[ با24، 23قرار گرفته که بر اسکککاس ]

نظر در مطا عات مد یرهایکرد که متغ یشکنهادبرداشکت و پ

ظام ماع یهان چاSES) یکاکو وژ-یاجت قا ب   یرچوب( در 

ساس ابر  ینشوند و همچن یسازمانده یهالو چند اییانهآش

ظام6] با یحامران یها[، ن گار  به صکککورت  یلکککتیسکککاز

کنشگران،  یهاو گروه هایممتشال از ت یاجتماع یهاشباه

 یاتربدانش و تج یهاشکککوند و بر نظام یسکککازماندهخود

سع یگوناگون برا ستس ۀتو شترک تا هایا شناخت م  یهو 

و  یل[، پتانلکک21بر اسککاس ] ایلککتیب یت[. در نها9کنند ]

 یکه و یحامران یهاهدفمند سبک یبترک هاییتمحدود

بر  یرا. زنمود یلرا بر آن نهاده اسکککت، تحل یحامراننام فرا

قل از  28اسکککاس ]  یحامران ۀیو[، هر سکککه شککک9به ن

 یدوده و باضعف بنقاط  یو بازار دارا یاشباه ی،مراتبسللله

[، 28قدم برداشکککت. ] نیبه فراحامرا یدندر جهت رسککک

، توسعه یبرا یجامعو یادگیری یتامل یندرا فرآ یفراحامران

با هدف  یحامران هاییاردو سکککازگار سکککاختن رو یابیارز

 کرده است. یفتعر یجامعو یچیدهپ یهامقابله با چا ش

ظام اکو وژ تغییرات ال یکن مختلف رخ  یهابه شککک

هد،یم چۀدر یزآبخ ۀکه در حوز یبه طور د -طشکککک یا

س ستبختگان در اثر  ست مد یها یا به  ین،سرزم یریتنادر

 یلتمدچار عدم تعادل در اکوس یراخ یهاسال یخصوص ط

 یازن یقاتیتحق ی[ که به طور مثال، ط33، 43شککده اسککت ]

حداقل و  یببه ترت بختگان یاچهدر زیلکککتییطحقآبه مح

[ و در 37متر ماعککب ] یلیونم 1870و  680مطلوب، 

ندازه یلیونم 1592 یزانم یگرد یقتحق عب ا  یریگمتر ما

 ینمأحق ت ینا یر[ که در چند سککال اخ43شککده اسککت ]

ست. در نتیجه تخریب دریاچ یدهنگرد ضمن از  ۀا بختگان، 

تاالب  نبین رفتن خدمات اکوسیلتمی دریاچه، تبدیل شد

زار غبار حاصل از شورهوار و به دنبال آن تو ید گردزبه شوره

سکالمت انلکان و سکایر موجودات محلی به عنوان  ینیز برا

غبار ورود. عالوه بر این، گردبه شکککمار می ییک تهدید جد

 یزار در کاهش عملارد محصوالت کشاورزبرخاسته از شوره

شدیمنطقه نیز مؤثر م م سه ین[. همچن1، 4، 5، 41، 2] با

 یاچهدر یزآبخ ۀدر کاهش رواناب حوز یانلکککان هاییتفعا 

شک صد م 55/37بختگان -ط شان دهند یدر شد که ن  ۀبا

منابع آب  یبتخر یاانلکککان بر بقا  یریتمد یبلکککزا یرثأت

چدر گان دارد ] ۀیا ظام  ییراتتغ ین[. ا8، 22، 35بخت در ن

شک ۀیاچدر یزآبخ ۀحوز یکاکو وژ ش-ط  ۀدهندانبختگان ن

ماع یایبروز بحران اکو وژ به تبع آن بروز بحران اجت  یو 

 یرو جهت قدم برداشککتن در راسککتا ین[. از ا40] باشککدیم

 ینآب در ا یحامران یمو رژ یوهشککناخت شکک ی،فراحامران

 .باشدیمنطقه مورد پژوهش م

 

 روش شناسی. 2

 مورد مطالعه ۀمنطقمعرفی . 1.2

طشککککک و بختگکان در غرب  ا مللیینب یهککاتککاالب

ستان ن صل یریزشهر سنجان فارس و در فا  964 ۀو جنوب ار

واقع شککده اسککت. این تاالب از  یرازشککرق شکک یلومتریک

اسکتان فارس بوده و از نظر وسکعت  یهاترین زیلکتگاهمهم

لوب م یداخل ۀدریاچ یندوم شور مح ساس  شوندیک و بر ا

 یبندبقهط یمل یهاپارک ۀکشکککور، در زمر یداخل ینقوان

ل لر جزء دریاچه یونشده و مطابق کنوان شور  یهارام آب 

هایی از پوشکککش گیاهی [. این منطقه بخش34قرار دارد ]

تورانی دارد و درمنه و گون از مهمترین گیاهان این -ایرانی

گیاهی و تعداد  یهاگونه یروند. تعدادمنطقه به شککمار می

حدودد یانحصکککار یهاگونه وبومی  یهاگونه یزیاد  ۀر م

 ۀگونکک 86مطککا عککاتی بختگککان وجود دارنککد. در مجموع 

ندار،  تا نده،  251پلککک نه پر نده و  36گو نه خز گونه  23گو
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 ۀبختگان شکککناسکککایی شکککده که جاذب ۀماهی در محدود

روند گردشگران و پژوهشگران به شمار می یبرا یارزشمند

 [.7] تزیلتی اس ۀاین عرص ۀو حاکی از اهمیت ویژ

خاب ا یلد  مهمترین به ینانت قه  حدودمنط  ۀعنوان م

ضع ی،مطا عات سعت حوز یاچهدر یریقرارگ یتو  یزآبخ ۀو و

ست آن م شدیباالد سد با س یهاکه وجود  و  یونددرودزن، 

آب چند شککهر  یاصککل ۀکنندینمأمالصککدرا که به عنوان ت

در  یکشاورز یهزار هاتار اراض ینو چند یرازبزرگ مثل ش

چندان حوزه را دو ینوجه به ات یتشکککند، اهمبایمنطقه م

سیس یعبور مرزها ی. از طرفکندیم ستان از  یا شهر چهار 

آن  یکاکو وژ-ینظام اجتماع یچیدگیباعث پ یاچه،در ینا

از  یاچهدر یندر اطراف ا یکشاورز یشده است. وجود اراض

امر  ی،به شکککغل کشکککاورز یمبرم جوامع محل یازو ن یربازد

 یاربختگان بلککک ۀیاچدر یزآبخ ۀحوزآب را در  ی تخصککک

 یاجتماع هاییهکرده اسکککت که توجه به سکککرما یچیدهپ

 مشاالت باشد. ینا یگشاگره تواندیموجود در منطقه، م

 یادبا توجه به وسکککعت ز ی،مرز مطا عات یینمنظور تع به

 ینا یمبختگان، اقدام به تقلککک-طشکککک ۀیاچدر یزآبخ ۀحوز

به ز جاور یزآبخ هاییرحوزهحوزه  چهت درواقع در م به  یا و 

بختگان -طشککک ۀیاچدر یزآبخ ۀحوز دسککتییندر پا ینحو

جهت  یدرو وژیکو ه یاسیمرز س یقمنظور تلفشد. سپس به

ها و مرز دهلککتان یاسککیسکک یهامرز ی،آمار ۀامعج یینتع

 ۀبا هم ادغام شده و محدود یاچهمجاور در یزآبخ هاییرحوزهز

مورد مطا عه مد نظر  ۀمشککترک هر دو مرز، به عنوان محدود

س ینکه ا یقرار گرفت. به طور سیمحدوده، در مرز  چهار  یا

 (.1واقع شد )شال  یزآبخ ۀیرحوزشهرستان و هشت ز

 

 (1397 یق،تحق هاییافتهمورد مطالعه )منبع:  ۀ. منطق1شکل 

 

 روش تحقیق .2.2
 یمو رژ یوهشککک یلو تحل یجهت بررسککک یقتحق یندر ا

و  یرسکککم یهامورد مطا عه، نهاد ۀآب در منطق یحامران

( چهار شکککهرسکککتان 1دو تییرغ یها)سکککازمان یررسکککمیغ

 
 

خرامه و اسککتهبان که در ارتباط با آب و  ریز،یارسککنجان، ن

شده و مورد  ییشناسا یبرفآن بودند از روش گلو ه یریتمد

شروع تحق ینبد رفتند؛قرار گ یلتحل  یقصورت که پس از 

ادارات مرتبط  یگرد شدنیامنابع آب شهرستان و جو ۀاز ادار

1 NGO 
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سنجان، ن ستان ار شهر سه  ستهبان، هر  ریزیبا آب، در  و ا

سم 21کدام   سمییرو غ ینهاد ر ستان خرامه،  ر شهر و در 

سم 23 سمییرو غ ینهاد ر سا ر (. 1شدند )جدول  ییشنا

یلبه منظور  ینهمچن عاننظرات ذ تحل در هر  یمحل ینف

انتخاب شد  یروستا به صورت تصادف یکچهار شهرستان، 

ستفاده از  یافتو پس از در ستاها، به ا شاورزان آن رو آمار ک

نه به نمو قدام  جدول  یدگرد یریگفرمول کوکران، ا (2 .)

 ۀمحاسککب یها براروش یناز پرکاربردتر یایفرمول کوکران 

 است. یآمار ۀحجم نمون

𝑛 =

𝑧2𝑝𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁
(
𝑧2𝑝𝑞
𝑑2 − 1)

 

 :که

nحجم نمونه؛ : 

Nی؛آمار یت: حجم جمع 

pین؛صفت مع یدارا یتاز جمع ی: نلبت 

q یا (1-pنلبت :)ین؛فاقد صفت مع یتاز جمع ی 

dمطلوب. یدقت احتما  یا ینان: درجه اطم 

 شده مرتبط با آبهای شناسایینهاد. 1 جدول

 استهبان خرامه ریزنی ارسنجان رسمی(نهاد )رسمی/غیر

 * * * * مدیریت امور آب و فاضالب روستایی

 * * * * منابع آب ۀادار

 * * * * منابع طبیعی و آبخیزداری ۀادار

 * * * * مدیریت جهاد کشاورزی

 * * * * بانک کشاورزی

 * * * * زیلتحفا ت محیط ۀادار

 * * * * میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۀادار

 * * * * تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۀادار

 * * * * کمیته امداد امام خمینی )ره(

 * * * * فرمانداری

 * * * * صنعت، معدن و تجارت ۀادار

 * * * * راه و شهرسازی ۀادار

 * * * * بخشداری

 * * * * شورای اسالمی روستا

 * * * * فرماندهی نیروی انتظامی

 * * * * دادگلتری ۀادار

 * * * * مدیریت توزیع برق

 * * * * های نفتیشرکت پخش فرآورده

 - * - - آبیاری و زهاشی ۀادار

 * * * * مدیریت تعاون روستایی

 * * * * آموزش و پرورش ۀادار

 - - - * (NGO) انجمن قالت سبز ارسنجان

 - * - - (NGOانجمن حافظان دیرین بختگان )

 - * - - (NGOا مللی کمجان )گروه محلی احیاءکنندگان تاالب بین

 - - * - (NGOانجمن میراث ماندگار بختگان )

 * - - - (NGOانجمن پیشگامان خورشید استهبان )
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 محلیآماری ذینفعان ۀ . جامع2 جدول

 روستا شهرستان

تعداد کشاورزان بر اساس ملاحت زمین 

 زیرکشت
تعداد نمونه بر اساس فرمول 

 کوکران

 درصد( 5)خطا= 
 2کمتر از 

 هاتار

 10تا  2بین 

 هاتار

 10بیشتر از 

 هاتار

 3 21 36 آبادشرق ارسنجان

130 
 2 12 16 جزین ریزنی

 8 35 27 معزآباد گورگیر خرامه

 4 13 18 کتخانه استهبان

 (1397های تحقیق، )منبع: یافته

 

ها داده یآوراز پرسککشککنامه جهت جمع یقتحق ینا در

 ۀیوشکک ییناسککتفاده شککد، که شککامل دو پرسککشککنامه تع

پرسککشککنامه  یکو  ینفعدر دو سککطح نهاد و ذ یحامران

 ۀدر سککطح نهاد بود. پرسککشککنام یاجتماع ۀشککبا یلتحل

سه یرمتغ 10 ی،حامران ۀیوش یینتع  بوده که هر کدام به 

ندییمتقلککک یهگو کارکرد ب  ی،حامران یفرع هایشکککد. 

 ی،مراتبپرسشنامه و سه سبک سللله ینا یاصل هاییرمتغ

 یلپرسککشککنامه را تشککا ینا هاییهو بازار، گو یاشککباه

 یراپرسشنامه ب یندر ا ین[(. همچن9)بر اساس ] دهندیم

نددرجه یاساز مق ییپاسکککخگو نهپنج گز یب  یارت  ایی

فاده  ماهنگی درونی بین اسکککت شکککد. برای سکککنجش ه

عنوان یای مختلف از ضریب آ فای کرونباخ به یهاشاخ 

شککد. مقدار  از ضککرایب پایایی یا قابلیت اعتماد اسککتفاده

 ۀیوشککک یینکرونباخ کل پرسکککشکککنامه تع یآ فا یبضکککر

 و 71/0برابر  یبترتبه  ینفع،در سکککطح نهاد و ذ یحامران

شد. معموالً آ فا 69/0 سبه   8/0تا  6/0 ینکرونباخ ب یمحا

شان 8/0و باالتر از  ولقبقابل شدیاال مب یاییپا ۀدهندن و  با

 ینباشککد بهتر اسککت. در ا تریکنزد یکعدد به  ینهرچه ا

 یککلاز آزمون تحل ی،آمککار وتحلیککلیککهتجز یپژوهش برا

 اده شد.استف SPSS25افزار و آزمون دانان در نرم یانسوار

مورد  ۀآب در منطق یحامران یمرژ یمنظور بررسککک به

عه، از رو طا  ا یلتحل یاردم ماع ۀشکککب ( در SNA) یاجت

 یسکه ماتر یها اسکککتفاده شکککد؛ به طورنهاد ینروابط ب

 یررسککمیو غ یرسککم یهانهاد ینروابط ب ۀشککبا یزوج

 Ucinet 6افزار تفاده از نرمبا اسکک یل،و پس از تام یمترسکک

شککباه مورد  یهاگرفت. شککاخ  قرار تحلیلویهمورد تجز

در  یدرجه خروج یتشککامل مرکز یقتحق یندر ا یبررسکک

. از باشدیدر سطح کالن م هایوندپ یگیسطح خرد و دوسو

قدرت  یینبه منظور تع یدرجه خروج یتشکککاخ  مرکز

پراکنش  یزانم یینهر نهاد اسکککتفاده شکککد. به منظور تع

از  یمین دارایکه  ییهاها، درصکککد نهادنهاد ینقدرت در ب

 ینبودند به عنوان شککاخ  قرار گرفت. همچن هایوندکل پ

 یزانبه عنوان شکککاخ  م هایوندپ یگیشکککاخ  دوسکککو

[. 11نظر قرار گرفت ]ها مدنهاد ینو مشککارکت ب یهماار

مهم در  یهااز شکککاخ  یای هایوندپ یگیسکککودو یزانم

 زا توانینظر است و ممورد ۀدر شبا یداریپا یزانم یینتع

اعتماد و مشارکت  یزانمشخ  کردن م یشاخ  برا ینا

شککاخ  تمرکز شککباه،  ینمتقابل اسککتفاده کرد، همچن

صد شگران مرکز یدر ست کن ست که در د شباه ا  یاز 

شان ست و در واقع ن شده ا صور  قدرت در  یعتوز ۀدهندمح

 [.38شباه است ]

 

 . نتایج3
آوری شکککده از های جمعتحلیل دادهوبه منظور تجزیه

طریق پرسککشککنامه در دو سککطح نهاد و ذینفع، از آزمون 
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لANOVAتحلیل واریانس ) میانگین نتایج  ۀ( جهت مقای

شیو شد. نتایج آمار  ۀمربوط به تعیین  ستفاده  حامرانی ا

 3آماری مورد بررسی در جدول  ۀتوصیفی مربوط به جامع

 ۀ، نتایج مقایل6و  5است. بر اساس جدول آورده شده  4و 

مراتبی، حامرانی سککللککه ۀمیانگین هر یک از سککه شککیو

بازاری در هر کارکرد فرعی حامرانی در دو شکککباه ای و 

 سطح نهاد و ذینفعان محلی محاسبه شد.

 آماری نهادی ۀ. نتایج آمار توصیفی مربوط به جامع3 جدول

 درصد تعداد افراد  

 سن

 10/24 20 سال 35کمتر از 

 28/66 57 سال 50تا  35بین 

 30/9 8 سال 50بیشتر از 

 جنلیت
 70/90 78 مرد

 30/9 8 زن

 سمت

 35/45 39 ریاست

 40/31 27 معاونت

 09/22 19 کارشناس

 نوع نهاد
 19/94 81 رسمی

 81/5 5 رسمی )مردم نهاد(غیر

 تحصیالت
 46/14 12 تر از  یلانسپایین

 05/86 74  یلانس و باالتر

 (1397های تحقیق، )منبع: یافته
 

ساس جدول  سخگو در  28/66، 3بر ا صد از افراد پا در

 70/90سال بودند و  50تا  35 ینسن ب یسطح نهاد، دارا

، 4بر اسککاس جدول  ینها هم مرد بودند. همچندرصککد آن

سخگو 38/65 صد از پا  یدارا یمحل ینفعانسطح ذ یاندر

شترسن ب صد آنها مرد بودند، به 69/97سال و  40از  ی  در

 1درآمد ماهانه کمتر از  یآنها دارا ددرصککک 23/49عالوه 

 .باشندیتومان م یلیونم

نتایج حاصل از تحلیل واریانس پرسشنامه تعیین شیوۀ 

سطح نهاد )جدول  شان می5حامرانی در  دهد که در (، ن

سخ 10هر  شده، پا سی  ها در کارکرد فرعی حامرانی برر

ای و مراتبی، شککباهتعیین سککه شککیوه حامرانی سککللککله

سطح بازاری، دارای اختالف معنی صد بوده  5داری در  در

های حامرانی، با بندی شکککیوهرتبه اسکککت؛ پس به منظور

اسکککتفاده از آزمون دانان، در هر کارکرد فرعی حامرانی 

شیوۀ حامرانی موجود در سطح نهاد مشخ  شد )شال 

ساس در کارکرد2 ست، حل های قا ب(. بر این ا سیا گیری 

شروعیت و رهبری،  شماش، پایش و ارزیابی، م صل ک و ف

لله سل لبت به شیوۀ حامرانی  شیوۀ دیگر مراتبی ن دو 

داری بوده و رتبککۀ اول را بککه خود دارای اختالف معنی

های بلیج منابع، اختصاص داده است. همچنین در کارکرد

گکذاری، نمکاینکده بودن و جکامعیکت، دو شکککیوۀ قکانون

ای نلککبت به هم دارای اختالف مراتبی و شککباهسککللککله

بازاری اختالف معنی به شکککیوۀ  بت  ما نلککک داری نبوده، ا

دار داشککته و به صککورت مشککترک به عنوان شککیوۀ معنی

شوند. در کارکرد حامرانی کنونی از دیدگاه نهاد تلقی می

شباه شیوۀ حامرانی  لبت به دو فرعی تو ید دانش،  ای ن

شیوۀ شیوۀ دیگر دارای اختالف معنی دار بوده و به عنوان 

 گیرد.حامرانی کنونی از دیدگاه نهاد مدنظر قرار می
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 آماری ذینفعان محلی ۀ. نتایج آمار توصیفی مربوط به جامع4 جدول

 درصد محلی ۀجامع ۀتعداد نمون  

 سن

 15/6 8 سال 25کمتر از 

 46/28 37 سال 25-40

 38/65 85 سال 40بیشتر از 

 جنلیت
 69/97 127 مرد

 31/2 3 زن

 تعداد اعضاء خانوار

 30 39 3از  کمتر

3-5 55 31/42 

 69/27 36 5بیشتر از 

 تحصیالت

 85/23 31 سوادبی

 77/50 66 ابتدایی

 23/9 12 سیال

 77/10 14 دیپلم

 38/5 7  یلانس و باالتر

میزان درآمد 

 ماهیانه

 23/49 64 میلیون تومان 1زیر 

 54/41 54 میلیون تومان 2تا  1بین 

 23/9 12 تومانمیلیون  2بیشتر از 

 تجربه کشاورزی

 46/8 11 سال 10کمتر از 

 77/50 66 سال 25تا  10بین 

 77/40 53 سال 25بیشتر از 

 شیوه آبیاری
 80 104 غرقابی

 20 26 تحت فشار

 نوع محصول
 23/79 103 زراعت

 77/20 27 باغ

 منبع تامین آب

 23/19 25 چشمه

 15/56 73 چاه

 62/24 32 رودخانه

 نوع ما ایت زمین

 90 117 مشاع

 85/3 5 واگذاری

 08/3 4 شخصی

 08/3 4 ایاجاره

 (1397های تحقیق، )منبع: یافته         
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 1حکمرانی در سطح نهاد بر حسب تحلیل واریانس یکطرفه ۀ. تعیین شیو5جدول 

 فرعی حامرانی کارکردهای  مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات Fآماره  داریمعنی

**0 97/9  

16/8  2 31/16  هابین شیوه 

82/0 گیری سیاستقا ب  132 02/108  هادرون شیوه 

 134 33/124  کل 

**0 23/11  

67/8  2 34/17  هابین شیوه 

78/0 تو ید دانش  132 89/101  هادرون شیوه 

 134 23/119  کل 

0/001**
 48/7  

54/6  2 09/13  هابین شیوه 

87/0 بلیج منابع  132 41/115  هادرون شیوه 

 134 50/128  کل 

**0 06/19  

22/27  2 44/54  هابین شیوه 

43/1 هافصل کشماشوحل  132 50/188  هادرون شیوه 

 134 93/242  کل 

**0 14/8  

67/8  2 34/17  هابین شیوه 

06/1 گذاریقانون  132 59/140  هادرون شیوه 

 134 93/157  کل 

0/029** 64/3  

67/3  2 34/7  هابین شیوه 

01/1 پایش و ارزیابی  132 09/133  هادرون شیوه 

 134 43/140  کل 

**0 05/10  

65/9  2 30/19  هابین شیوه 

97/0 مشروعیت  132 80/126  هادرون شیوه 

 134 10/146  کل 

**0 21/24  

77/21  2 54/143  هابین شیوه 

90/0 رهبری  132 69/118  هادرون شیوه 

 134 23/162  کل 

**0 41/31  

23/16  2 46/32  هابین شیوه 

52/0 نماینده بودن  132 20/68  هادرون شیوه 

 134 66/100  کل 

0/004**
 81/5  

27/5  2 54/10  هابین شیوه 

91/0 جامعیت  132 69/119  هادرون شیوه 

 134 23/130  کل 

 داری در سطح پنج درصدداری در سطح یک درصد،              * معنیمعنی  **             (   1397های تحقیق، )منبع: یافته

 
[ 

1 One – Way Analysis  (ANOVA) 
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 1های حکمرانی در سطح نهاد با استفاده از آزمون دانکن. مقایسۀ میانگین شیوه2 شکل

 

 طرفهتحلیل واریانس یک. تعیین شیوۀ حکمرانی در سطح ذینفع بر حسب آزمون 6جدول 

 کارکردهای فرعی حامرانی  مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات Fآماره  داریمعنی

**000/0 75/396 

 هابین شیوه 48/378 2 24/189

 هادرون شیوه 59/184 387 48/0 گیری سیاستقا ب

 کل 07/563 389 

**000/0 85/186 

 هابین شیوه 57/246 2 28/123

 هادرون شیوه 34/255 387 66/0 تو ید دانش

 کل 91/501 389 

**000/0 41/54 

 هابین شیوه 34/79 2 67/39

 هادرون شیوه 15/282 387 73/0 بلیج منابع

 کل 50/361 389 

**000/0 43/121 

 هابین شیوه 12/205 2 56/102

 هاشیوهدرون  85/326 387 84/0 هافصل کشماشوحل

 کل 96/531 389 

**000/0 40/379 

 هابین شیوه 70/393 2 85/196

 هادرون شیوه 79/200 387 52/0 گذاریقانون

 کل 49/594 389 

 
 

1 Duncan test 
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 . 6جدول ادامه 

 کارکردهای فرعی حامرانی  مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات Fآماره  داریمعنی

**000/0 95/99 

 هابین شیوه 76/143 2 88/71

 هادرون شیوه 31/278 387 72/0 پایش و ارزیابی

 کل 07/422 389 

**000/0 39/199 

 هابین شیوه 17/302 2 08/151

 هادرون شیوه 24/293 387 76/0 مشروعیت

 کل 41/595 389 

**000/0 62/155 

 هابین شیوه 22/274 2 11/137

 هادرون شیوه 97/340 387 88/0 رهبری

 کل 19/615 389 

**000/0 56/87 

 هابین شیوه 71/82 2 36/41

 هادرون شیوه 78/182 387 472/0 نماینده بودن

 کل 49/265 389 

**000/0 70/10 

 هابین شیوه 8/9 2 9/4

 هادرون شیوه 37/177 387 46/0 جامعیت

 کل 17/187 389 

 داری در سطح پنج درصدداری در سطح یک درصد ،            * معنیمعنی  (               **1397های تحقیق، )منبع: یافته

 

شیو شنامه تعیین  س  حامرانی در ۀتحلیل واریانس پر

ساس جدول ) شان می(، 6سطح ذینفعان محلی بر ا دهد ن

گیری سککیاسککت، قا بهای فرعی حامرانی که در کارکرد

ید دانش، بلکککیج منابع، قانون یت و تو  گذاری، مشکککروع

شیو لله ۀرهبری،  سل شیوحامرانی  لبت به دو   ۀمراتبی ن

دار بوده و به عنوان ختالف معنیای و بازار دارای اشکککباه

عان محلی تلقی  ۀشکککیو گاه ذینف ید حامرانی کنونی از د

شماشوشود. در کارکرد فرعی حلمی صل ک ها، پایش و ف

نده بودن، شکککیو مای یابی و ن بازار دارای  ۀارز حامرانی 

باشککد، نونی میحامرانی ک ۀدار بوده و شککیواختالف معنی

حامرانی  ۀاما در کارکرد فرعی حامرانی جامعیت، شکککیو

له بسکککللککک به هم دارای اخمراتبی و  بت  تالف ازار نلککک

ای دارای شکککباه ۀبت به شکککیوداری نبوده، اما نلکککمعنی

حامرانی کنونی از  ۀنوان شیودار بوده و به عاختالف معنی

گیرند دیدگاه ذینفعان محلی در کارکرد جامعیت قرار می

 (.3)شال 

هاد و  گاه ن ید پس از تعیین شکککیوه حامرانی از دو د

ور تعیین رژیم حامرانی، از تحلیل ذینفعان محلی، به منظ

و دو شکککاخ  مرکزیت  UciNetافزار شکککباۀ نهاد در نرم

ها در درجۀ خروجی در سکککطح خرد و دوسکککویگی پیوند

( آورده 7سککطح کالن اسککتفاده شککد که نتایج در جدول )

شباه مربوط به نهاد در چهار  ست. همچنین گراف  شده ا

امه و ریز، خرشکککهرسکککتان مورد بررسکککی ارسکککنجان، نی

( آورده شکده اسکت. در 7( تا )4های )اسکتهبان، در شکال

(، میزان پراکندگی قدرت در 8نهایت با توجه به شکککال )

هکا بر روی محور افقی و میزان هماکاری بین بین نهکاد

هاد که ن به طوری  فت،  ها، بر روی محور عمودی قرار گر

مرکز، نمودار حاصککل به چهار قلککمت رژیم حامرانی چند

شد. پاره و رانتهاهنگ، چندمتمرکز  لیم  خواه متمرکز تق

سی،  ستان مورد برر شهر شان داد که در هر چهار  نتایج ن

 باشد.خواه متمرکز حاکم میرژیم حامرانی رانت
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 های حکمرانی در سطح ذینفع بر حسب آزمون دانکنمیانگین شیوه ۀ. مقایس3 شکل

 

 نهادی ۀایج تحلیل شبک. نت7جدول 

  ارسنجان ریزنی خرامه استهبان

 نهادهای دارای نیمی از قدرت بر اساس مرکزیت درجۀ خروجی )درصد( 10/33 12/35 31/35 23/35

 )درصد( دوسویگی پیوندها 12/44 36/47 11/46 21/48

 (1397های تحقیق، )منبع: یافته 

 

 

 ارسنجاننهاد  ۀ. مرکزیت درج4 شکل
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 ریزنینهاد  ۀ. مرکزیت درج5 شکل

 

 

 نهاد خرامه ۀ. مرکزیت درج6 شکل
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 نهاد استهبان ۀ. مرکزیت درج7 شکل

 

 

 (1397های تحقیق، . وضعیت تعیین رژیم حکمرانی )منبع: یافته8شکل 

 

 گیری. بحث و نتیجه4
ساس نتا صل از آزمون تحل یجبر ا جهت  یانسوار یلحا

سطح نهاد و ذ یحامران ۀیوش یینتع در  یمحل ینفعاندر 

 :شودیحاصل م یرز یجنتا ی،حامران یکارکرد فرع 10

، "یاسککتسکک یریگقا ب" یحامران یدر کارکرد فرع -

 ۀیوشککک ی،محل ینفعانذ یدگاهنهاد و هم از د یدگاههم از د

لله یحامران ش یمراتبسل نظر بوده حاکم مد ۀیوبه عنوان 

مربوط به  یطیمح ییراتامر در مواجهه با تغ یناسکت که ا
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و قضککاوت  یزتجو ۀدهندموردمطا عه، نشککان ۀآب در منطق

 یهاو تمرکز بر ابزار ینها بر طبق قوانبحران یتریمد یبرا

ملککائل  ییشککناسککا که،طوریبه باشککد،یفرمان و کنترل م

صکککورت گرفته و  رسکککمی کامالً صکککورتمربوط به آب به

 یاردر آن بلککک یانو دخا ت بازار یمحل ۀمشکککارکت جامع

نگ مکم نابراباشکککدیر ع ین. ب جام نافع   ۀدر نظرگرفتن م

و ا بته با  یانبازار یمنافع ما  بهتوجه  ینو همچن یمحل

ن بککه خصکککوص آب،  یعیمنککابع طب دارییکککاعمککال 

شد که با نتا یفراحامران صل خواهد  بر  ی[ مبن32] یجحا

با صکککاحبان  یریو درگ یفلکککاد و در نظام حامران وجود

 دارد. یهمخوان یاسیقدرت س

 هیدگا، از د"دانش یدتو " یحامران یدر کارکرد فرع -

 عانینفذ یدگاهاست. اما از د یاشباه یحامران ۀیونهاد، ش

اختالف  ینکه ا باشد،یحاکم م یمراتبسللله ۀیوش ی،محل

به ماال  یلاحت فاوت د د  گاهت هاد و ذ هایید ر امر د نفعین

عا  نابع طب یریتدر مد یمشکککارکت هاییتف و آب  یعیم

شدیم  ینش بومنهاد، توجه به دا یدگاهاز د یبترت ین. بدبا

فه بدو یادگیریو  هاد و ذ ینطر ما از  وجود دارد، ینفعن ا

ملکککائل  یها و بررسکککانجام پروژه ی،محل ینفعانذ یدگاهد

ضور و تنها با ح یکوکراتتان مربوط به آب، به صورت کامالً

سان فن شنا شارکت کار  با.  ذا گیردیصورت م یدو ت یو م

تا یقتطب ش و دان یدتو  یتبر اهم توانی[، م20با ] یجن

به آموزش و  دوطرفه در دو سکککطح  یادگیریامور مربوط 

سککازگار  یبه حامران یدنرسکک یدر راسککتا ینفعنهاد و ذ

 قدم برداشت. یچیدهپ یهانظام

 یدگاه، از د"منابع یجبل" یحامران یکارکرد فرعدر  -

ش لله ۀیونهاد، هر دو  شباه یمراتبسل  ینمأدر امر ت یاو 

حاکم بوده اسکککت. اما از  یانلکککان یروین ینمأبودجه و ت

حاکم  یمراتبسککللککله ۀیوتنها شکک ی،محل ینفعانذ یدگاهد

شدیم شان ینکه ا با نهاد و  یدگاهتفاوت د ۀدهنداختالف ن

شارکت فع درینذ شگران در انجام پروژه یدهبحث م ها کن

. ا بته با باشکککدیمربوط به آب م یریتیمد هاییتو فعا 

صد جامع 23/49 کهینتوجه به ا س یمحل ۀدر  ی،مورد برر

شندیتومان م یلیونم یکدرآمد کمتر از  یدارا )جدول  با

 سکککختیبه یمحل ۀاز طرف جامع یما  ۀبودج ینمأ(، ت4

 یانلان یرویاساس، توجه به ن ینبر ا .گرفتصورت خواهد

ع کت یمحل ۀجام قدرت  یگران داراکنش یدهو مشکککار

ش یما  گذارییهسرما سو یگام تواندیبازار(، م یوه)  یبه 

مال فراحامران تا یاع با ن که  [ در 32و  17] یجبردارد، 

 تطابق دارد. ینفعانتمام ذ یدهمشارکت یتاهم

 یهاصل کشماشفوحل" یحامران یدر کارکرد فرع -

ش یدگاه، از د"مربوط به آب لله ۀیونهاد،  حاکم  یمراتبسل

 هاییو بررسککک یقانون یهابرخورد ۀدهندبوده که نشکککان

در مورد اختالفات بر سکککر آب در منطقه  یرسکککم کامالً

 ینحامرا ۀیوشککک ی،محل ینفعانذ یدگاه. اما از دباشکککدیم

شدیم محاک یبازار شان یجه،نت ینکه ا با قدرت و  ۀدهندن

ن در برنده شککد یبخش آب و کشککاورز دارانیهنفوذ سککرما

 ۀیوشکک یان،م ین. در اباشککدیاختالفات بر سککر منابع آب م

اه یحامران نگکم ی،اشکککب بدر که  یمعن ینتر بوده، 

سطه لبت در مورد اختالف ینظر جمعو اتفاق یگروا ات، ن

 یتریینپا ۀدر درج داران،یهسککرما فوذها و نبه قدرت نهاد

تا با ن که   یت[ دال بر اهم36و  20، 32] یجقرار دارد، 

 مطابقت دارد. گرییانجیمباحث م

 یدگاه، از د"یگذارقانون" یحامران یدر کارکرد فرع -

اکم حدر کنار هم  یاو شکباه یمراتبسکللکله یوهنهاد، شک

ما از د گاهاسکککت. ا عانذ ید  یحامران ۀیوشککک ی،محل ینف

عمل کرده  یاهشبا ۀیوتر از شپررنگ یاربل یمراتبسللله

 یاراتو اخت یگذارقانون هاییندکه فرا یمعن یناسککت؛ بد

صککورت  یو پار مان یرسککم یهابه صککورت روش ی،قانون

 مل وأجهت ت یان،و بازار یگرفته و مذاکره با جامعه محل

و  یجهت سکککازگار ها،یاسکککتو سککک ینبر قوان یبازنگر

 یجکه با نتا پذیرد،یرت نمصو ینقوان یشترب یریپذانعطاف

 یو اقتصاد یاسیس یهاقدرت یت[ در مورد اهم17و  20]

 دارد. یهمخوان ذاریگقانون ینددر فرآ

کارکرد فرع - ، از "یابیو ارز یشپا" یحامران یدر 

 ینفعانذ یدگاهاما از د ی،مراتبسکللکله ۀیونهاد، شک یدگاهد

ست. ا ۀیوش ی،محل شان م ینبازار حاکم بوده ا  دهدیامر ن

گاهکه از د پا ید هاد،  به  یشن ئل مربوط  عه ملکککا طا  و م
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مربوط به آب، به  تغییرات خصکککوصبه یطی،مح ییراتتغ

و مقررات  یکم یت از اسکککتککانککداردهککایککصکککورت تبع

 یدگاهبوده اسکککت؛ اما از د یادگیریدر برابر  یرناپذانعطاف

به بحران هایابیارز ی،جامعه محل طا عات مربوط   یاهو م

سرما شدیهمراه م یبازار دارانیهمربوط به آب، با نفوذ   با

تدو تنظیم هاآن یسکککودآور یزانکه براسکککاس م  ینو 

شارکت دیام ین. در اشوندیم  ۀو مذاکر یمحل ینفعانن م

[ 27و  40] یج. همانند نتاباشککدیرنگ مکم یاربا آنها بلکک

و  یمشکککارکت یشدر کنار پا یفن یشپا یاردهایوجود رو

و مدنظر قرار  یفراحامران یبه سککو یشککرویپ ی،اقتصککاد

 .شودیم یشنهادپ یبیبه صورت ترک یوهدادن هر سه ش

کارکرد فرع - ، هم از "یتمشکککروع" یحامران یدر 

 یمراتبسککللککله ۀیوشکک ینفع،ذ یدگاهنهاد و هم از د یدگاهد

س یمعن ینحاکم بوده، بد سا  و یهبه عنوان پا یکه قانون ا

 یآوربوده و مشارکت و سود ینملئو  گیرییماساس تصم

[، 40]که بر اسکککاس  گیرد،یکمتر مدنظر قرار م یان،بازار

داشککتن  یتچندمرکز، مشککروع یحامران یهامیالزمه رژ

 .باشدیم هایتاهداف و فعا  یندگان،نما ین،قوان

، از هر دو "یرهبر" یحامران یدر کککارکرد فرع -

ده، اما حاکم بو یمراتبللهسل ۀیوش ینفع،نهاد و ذ یدگاهد

د به خو ییباال یازهم امت یبازار ۀیوشککک ینفع،ذ یدگاهاز د

 ینکه قوان دهدیموضوع نشان م یناختصاص داده است. ا

 یتو هدا یو به فرمان و کنترل رهبر یبه صککورت رسککم

 یشکککبردپ ی،محل ینفعانذ یدگاهاز د چنین. همشکککوندیم

 یدحتا  ی،مربوط به آب و کشاورز یهاو پروژه هایاستس

. اما نبود شکککودیمواجه م یبازار دارانیهبه دخا ت سکککرما

به  یکه رهبر دهدینشککان م یاشککباه یحامران ۀیوشکک

شارکت شده و ذ یندیآو فر یصورت م  یچه ینفعان، اهر ن

و  هایاسککتسکک یشککبردو پ ریجهت رهب یادخا ت و اداره

 یجتاندارند که با ن یمربوط به آب و کشکککاورز هاییتفعا 

 دارد. ی[ همخوان40و  17، 20]

، از "بودن ینککدهنمککا" یحامران یدر کککارکرد فرع -

 یدگاهو از د یاو شباه یمراتبسللله ۀیونهاد، دو ش یدگاهد

به عنوان شککک ۀیوشککک ینفع،ذ ظام  هاییوهبازار  حاکم بر ن

 یبررسککک یب،ترت ین. بدباشکککدیآب در منطقه م یحامران

از  ی،مربوط به آب و کشککاورز هاییتملککائل و انجام فعا 

و  یهم به صککورت حضککور کارشککناسککان فن ادنه یدگاهد

 یهامنتخب و هم به صککورت حضککور تمام نهاد یندگاننما

آنهکا در  پکذیرییرثأو تک یمحل ینفعکانمرتبط و تمکام ذ

صم شدیم هاگیرییمت به  ی،محل ینفعانذ یدگاه. اما از دبا

 ۀیوهر سککککه شککک یازاتامت یانگینبودن م یینپا یلد 

بودن و  ینکدهگرفکت ککه نمکا یجکهنت توانیم ی،حامران

منطقه وجود ندارد؛ اما به طور  یندر ا پذیرییتملکککئو 

سرما ینفع،ذ یدگاهاز د یکل منافع  یو افراد دارا داریهافراد 

 یماتدر تصکککم یشکککتریب گذارییرثأت ییتوانا ی،اقتصکککاد

شاورز  یجمنطقه دارند که با نتا یندر ا یمربوط به آب و ک

 دارد. ی[ همخوان17]

ها - کارکرد فرع یت،در ن از  یت،جامع یحامران یدر 

 یدگاهو از د یاو شککباه یسککللککله مراتب ۀیونهاد، دو شکک

ش ینفع،ذ لله ۀیودو   هاییوهشو بازار به عنوان  یمراتبسل

ظام حامران امر  ینآب در منطقه هلکککتند. ا یحاکم بر ن

از  یکه ملککائل مربوط به آب و کشککاورز دهدینشککان م

 ینهمچن گیرند،یقرار م یاپارچهصککورت  بهنهاد،  یدگاهد

 یمحل ینفعاناندازها و اهداف به صورت مشارکت با ذچشم

 ۀیوچه شککگرا ی،محل ۀجامع یدگاه. اما از دباشککدینظر ممد

له ب یمراتبسکککللککک بازار در رت ته ۀو  ما اول قرار گرف ند، ا ا

 ۀدهندکمتر بوده که نشان 3آنها از عدد  یازاتامت یانگینم

 یحامرانۀ یوهر سکه شک دهندگان در موردپاسکخ تمخا ف

شد،یم س یمعن ینبد با لائل مربوط ب یکه در برر ه آب م

 یاپارچگیو  ینگرجامع گونههیچ مطا عه،مورد ۀدر منطق

تا یندر ب با ن که  ندارد  ئل وجود  [ در 40و  17] یجملکککا

به  یلدر جهت ن هایتفعا  ینگرجامع یتخصکککوص اهم

 دارد. یهمخوان یفراحامران

تا یبه طور کل که در هر کارکرد  دهدینشکککان م یجن

گاهاز د یحامران یفرع هاد، ب ید  ۀیوشککک یحام یشکککترن

[ در نهادها، 30و  36اند که همانند ]بوده یمراتبسککللککله

بر  ینمدنظر بوده است. همچن یشترب یسللله مراتب یوهش

آب در  یحامران یمرژ ی،شککباه نهاد یلتحل یجاسککاس نتا
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خواه متمرکز رانت یممطا عه، رژ ردچهار شکککهرسکککتان مو

تا یینتع نت یحامران هاییمرژ یجشککککد. طبق ن خواه را

شترمتمرکز، ب ش ی لله ۀیوتحت   کنند،یعمل م یمراتبسل

کنشکککگر  یککه کل قدرت و اقتدار در دسکککت  یبه طور

 هاییمرژ یناسکککت، همچن یح ملدر سکککط یغا ب دو ت

که با  اندیریپذو انعطاف ییپاسککخگو یتمتمرکز فاقد  رف

 [ مطابقت دارد.15] یجنتا

 ی،متمرکز بککدون همککاهنگ هککاییمرژ شککککاخصککککه

نت نت یخواهرا تار را ها اسککککت. روات رف مانع  یخواهآن

رفتککار  ی،و فقککدان همککاهنگ شکککودیثر مؤم یهمککاهنگ

نت مایم یترا تقو یخواهرا نتیدن  یندال بر ا یخواه. را

ست که نما شو بروکرات یدو ت یندگانا  یها از قدرت و نق

 یشککترب یایکلککب مزا ایمراتب دارند برکه در سککللککله

متمرکز  هکاییم[. در رژ45] کننکدیاسکککتفکاده مسکککوء

نت حاکم انگرا گان  به  یبرا یکم یزهخواه، نخب پرداختن 

 یتاسکککت که  رف یندارند و فرض بر ا یدملکککائل جد

ست. در رژ یینپا یسازگار  یهماهنگ متمرکز، ط هاییما

صم یندآفر سطوح پا گیرییمت شگران  شاوره  تریینبا کن م

شته  یاندک یمختار. اما مراکز تابع، خودگیردیصورت م دا

که در سطح باال اتخاذ  کنندیرا اجرا م یماتیتصم و عمدتاً

و  یچیدهملکککائل پمقابله با  یتامر از  رف ین. اشکککودیم

 یطنظر قرار دادن شکککراو مککد یحامران یزبرانگتنککاق 

جهنت گونهین. اکاهدیم یامنطقه ایینهزم  دخواه گیریی

 یسکککازگار یتمتمرکز در کل از  رف هاییمشکککد که رژ

 یهاآنها در مقابله با چا ش ییبرخوردار بوده و توانا یکمتر

 [.9مرکز کمتر است ]چند هاییمنلبت به رژ یدجد

ها در  یحامران هاییوهشککک یببه منظور ترک یتن

بر  یبه فراحامران یدنو بازار و رس یاشباه ی،مراتبسللله

وجود  هایییتو محدود هایت[،  رف16] یارداسکککاس رو

 یطدر مورد شکککرا یشکککتریب یقاتمنظور تحق یندارد. بد

 نظام یشکککترو شکککناخت ب یرانکشکککور ا یکنون یحامران

 یتاسککت تا در نها یو ضککرور مالز یرانآب در ا یحامران

 برداشت. یفراحامران یبعد را به سو یهابتوان قدم
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