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تغییر روش آبیاری کشاورزان در قالب ابزار سیاستی پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی ()PES
بهمنظور احیای دریاچۀ ارومیه
مصطفی پناهی ،1علیرضا دانشی ،2مهدی وفاخواه
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 .1استادیار گروه اقتصاد محیط زیست ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،نور
 .3دانشیار گروه علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،نور
(تاریخ دریافت 1395/02/02؛ تاریخ تصویب )1395/06/21

چکیده
از میان تجربیات مدیریتی شناختهشده برای صیانت از منابع زیستی کمیاب« ،پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی ( ،»)PESیکی
از ابزارهای سیاستی اثربخش در مدیریت چنین منابعی است و استفاده از آن با اقبالی فزاینده در دنیاا روباهرو شاده اسات .باه
همیندلیل در تحقیق حاضر با تبیین نقش اینگونه ابزار سیاستی در تشویق کشاورزان به اصالح سیستم آبیاری بهمنظور کااهش
فشار به منابع آبی حوضۀ آبخیز سیمینهرود ،ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای آن انجام شده است .براساس نتاای باهدساتآماده
طرح تشویق کشاورزان به تغییر روشهای مرسوم آبیاری در اراضی زراعی تحت تملک خود نخست مقبولیت بسیار زیادی در
بین بهرهبرداران حوضه دارد و  91/45درصد از بهرهبرداران ،تمایل خود را به استفاده از روش آبیاری تحتفشار ابراز کردهاناد.
دوم اینکه از نظر فنی و اقتصادی ،اجرای چنین طرحی نسبت منفعت به هزینهای معااد  3/98دارد و امکاان کااهش تقاضاای
ساالنهای حدود  283میلیون مترمکعب از منابع آب سیمینهرود برای انجام فعالیتهای کشاورزی در اختیار میگذارد .بناابراین،
تعمیم برنامۀ تغییر در سیستم آبیاری به تمام زیرحوضههای دریاچۀ ارومیه کارایی بسیار زیادی دارد و میتواناد میازان عرضاۀ
آب مورد نیاز برای اقدامات احیائی دریاچه را به مقدار شایان توجهی افزایش دهد.
کلیدواژگان :ارزشگذاری اقتصادی ،انتقا منافع ،دریاچۀ ارومیه ،مدیریت آب.

 نویسنده مسئول

Email: M.panahi@srbiau.ac.ir
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مقدمه
جهان امروز با این واقعیت روبه رو شده است که کمبود منابع
آب شیرین مسئلهای جهانی است و شتاابان و پترهترا بته
عمق فاجعتۀ کمبتود آب و مستال و مشتالت ناشتی از آن
نزدیک میشود .پیشبینی مؤسسا وابساه به سازمان ملت
ماحد نشان میدهد کمبتود آب شتیرین متورد نیتاز جوامتع
بشری میتوانتد یالتی از عوامت بتروز اخاتفتا و برختورد
ملتها در قرن ( 21م) شود .اکنون نهتنها  1/5میلیتارد نفتر
در جهان سوم از دسارسی به آب کتافی و ستام محتروم انتد
بلاله کمبود آب و مسال و مشالت ناشی از آن زنت خطتر
را برای کشورهایی که از نظر منابع آب غنی بودهانتد نیتز بته
صدا درآورده است .باید توجه داشت که امالان افزایش منتابع
آب شیرین جهان وجود ندارد ،بنابراین تنها راه ممالتن بترای
مقابله با این مشال  ،بهبود روشهتای استافاده از آب استت
] .[1از اینرو ،مدیریت منابع آب ،شرطی اساسی برای توسعۀ
اقاصادی و اجاماعی محسوب میشتود .متدیریت منتابع آب
ماشال از مراح برنامهریزی ،طراحی ،اجرا ،بهترهبترداری و
نگهداری است که هدف آن برآورد نیاز آبی فزاینتده ،کتاهش
روند آمودگی و حفاظت کیفی منابع آب ،مقابله با بحرانهتای
طبیعی و رفع اخاتفا بین حوضهای ناشتی از تقاضتای آب
است .درواقع ،هدف از مدیریت منتابع آب ،ایاتاد سیستامی
است که ضمن ارتبتا دادن ماقابت متدیریت منتابع آب بتا
محیط زیست و توسعۀ اجاماعی و اقاصادی ،از انعالا هتا و
بازخورد آنها بهرهمند شود و درنهایت با مشارکت بخشهتای
مخالف ،تصمی گیتریهتای تخصتیو و توستعۀ منتابع آب
صور گیرد ] .[9به همین دمی نبود متدیریت صتحیا ایتن
منابع ،همواره مشالتتی را در سطا منطقهای و بتیناممللتی
بهوجود آورده است .یالی از موارد نبود متدیریت صتحیا آب
که در چند سال اخیر نمود بیشاری در کشتور یافاته استت،
مسئلۀ خشکشدن دریاچۀ ارومیه است که در دو دهۀ اخیتر
روند سریع کتاهش و افتت شتدید تتراز آب و خشتکشتدن
تدریای آن ،زندگی  6/4میلیون نفر را در منطقه تحت تأثیر
قرار داده است ].[22
با توجه به شوری زیاد آب دریاچتۀ ارومیته ،در صتور
خشکشدن آن مقدار فراوانی نمک در سطا دریاچه بتاقی
میماند که با وزش باد سبب پراکنتدهشتدن آن بته اراضتی
کشاورزی اطتراف و زمینتهستاز نتابودی کامت کشتاورزی
منطقه خواهد شد .بهعتوه ،این مسئله میتواند سبب بتروز
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معضت بهداشای شود و انتوا بیمتاریهتا را بترای متردم
منطقه بهوجود آورد .همچنین با ادامۀ رونتد خشتکشتدن
دریاچه ،حیا موجودا زندۀ داخ آن که برختی از آنهتا
مث آرتمیا مخاو این دریاچته هستاند ،بتا خطتر جتدی
مواجه شده استت .افتزایش ستطا زیتر کشتت محصتوت
کشاورزی و تغییرا کاربری اراضی از حامت دیت بته آبتی
سبب افزایش بهرهبرداری از آب شده و با افزایش فشتار بتر
منابع آبی منطقه و بهویژه رودخانههای مناهی بته دریاچتۀ
ارومیه ،سبب کاهش شدید آب ورودی به دریاچه در چنتد
دهۀ اخیر شده است .بنابراین ،با توجه به مشالت یادشده،
باید مدیریای اصومی و صتحیا از منتابع آب بتا استافاده از
ابزارهای کارا و مؤثر در حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیه اعمتال
شود .از میان ابزارهای مخالفی که در زمینۀ مدیریت منابع
طبیعی و محیط زیست وجود دارد ،روش  1PESدر سرتاسر
دنیا بتهعنتوان روشتی بترای حفاظتت از محتیط زیستت و
اکوسیسا مورد توجته فتراوان قترار گرفاته و ناتای قابت
قبومی ه در پی داشاه است .این برنامه نتوعی روش مهت
برای مدیریت مؤثر منابع طبیعی و کاتهای عمومی و یالتی
از ابزارهای مدیریت اکوسیسا های تخریبیافاه و ختدما
محیط زیسای و اقاصادی مرتبط با آنهاستت ] .[10برنامتۀ
 PESرویالردی رو به رشد برای حفاظت از منابع طبیعتی و
محیط زیست را با هدف تأمین رفاه بشر در سراستر جهتان
نشان میدهد ].[18 ،4
طبتتتق تعریتتتف ،برنامت تۀ پرداختتتت بهتتتای ختتتدما
اکوسیسامی ( ،)PESمبادمهای کامتً داوطلبانه است که در
آن یک خدمت محیط زیسای ( )ESبتا شتاللی از کتاربری
سرزمین که ستبب حفاظتت از چنتین ختدمای متیشتود،
ارتبا داده میشود .در این مبادمه حداق باید یک خریدار
بتترای ختتدما محتتیط زیستتای (معمتتوتً دومتتت) و یتتک
ارالهدهندۀ ختدما محتیط زیستای (همتان اکوسیستا )
وجود داشاه باشد ،مشرو بر اینالته ارالتهدهنتدۀ ختدما
محیط زیسای همچنان آن خدمت را عرضه کند ] .[26این
طرحهتا مالانیستمی مبانتی بتر بتازار ارالته متیکننتد کته
بهموجب آن ذینفعان خدما محیط زیست ،باید خدماتی
را برای گسارش فعامیتتهتای حفاظتت از محتیط زیستت
اناام دهنتد ] .[8استافاده از مشتو هتای متامی مستاقی ،
1. Payment for Ecosystem Services

پناهی و همکاران :تغییر روش آبیاری کشاورزان در قالب ابزار سیاستی پرداخت بهای خدمات اکوسیستمی ...

جذب منابع متامی جدیتد بترای حفاظتت اکوسیستا هتا و
کمک به امرار معاش جمعیت بومی ازجمله مزیتهای ایتن
ابزار مدیریای نستبت بته ستایر ابزارهتای متدیریت منتابع
طبیعی و محیط زیست است ].[19
کلمناز و همالارانش ] [3معاقدند پیتادهستازی هرگونته
برنامۀ حفاظتت محتیط زیستت ازجملته  PESدر چتارچوب
نهادهای ضعیف چامشبرانگیز است ،زیرا بیشار این برنامههتا
در شرایطی کته چتارچوب نهتادی قتوی و حقتو مامالیتت
مشخو هساند ،با هدف قتراردادن مامالتان خصوصتی اجترا
شدهاند .ایشان سته متورد از طترحهتای  PESیعنتی حقتو
زمین نامشخو ،حالومت مرکزی ضعیف و جمعیت گونتههتا
که برای حفاظت از تنو زیسای در کامبوج در حال کتاهش
شدید هساند را بررسی کردند .این برنامهها با اسافاده از سه
شتتاخو ترتیبتتا ستتازمانی ،چگتتونگی توزیتتع درآمتتدها و
هزینهها و ناتای حفاظتت بررستی شتدند .ناتای نشتان داد
سادهترین ترتیبا سازمانی (قرارداد فردی) ،هزینههتای کت
اداری ،پرداختهای شایان توجه به روسااییان ،کمک فتراوان
به معیشت مردم محلی و محافظت از گونهها در این برنامهها
وجود دارد .ایشان نایاه گرفاند درصورتیکته بته نهادهتای
محلی بها داده و انگیزههای درونی افراد بومی تقویتت شتود،
برنامتتههتتای  PESپایتتدارترنتتد .هالتتن و باساینستتن ] [12در
مطامعهای با اشاره بته ادامتۀ رونتد تخریتب چشت انتدازهای
محیط زیست و کشاورزی ،به مفهوم  PESتوجه کردنتد کته
در آن فرض اصلی ایتن استت کته کتاربران زمتین از طریتق
پرداختهای مستاقیمی کته توستط خریتداران اکوسیستا
صور میگیرد ،برای حفاظت از زمتینهتای ختود تشتویق
میشوند .ایشان بر مفاهی مبانتی بتر بتازار در  PESتأکیتد
کردند و وجود ابهاما سیاسی در چارچوب برنامههتای PES
و احامال تداومنیافان در تأمین مامی این برنامتههتا بتهویتژه
زمانی که توسط جوامع محلی تأمین بودجه میشوند را جزء
ضعفهای این برنامهها بیان میکننتد .وندمنتد و همالتارانش
] [25یالی از پروژههای  PESرا کته در ماداگاستالار در حتال
اناام است معرفی کردند .این پروژۀ  30سامه از ستال 2004
توسط وزار محیط زیست ،آب و جنگ ایتن کشتور رستماً
تأیید و راهاندازی شد .هدف این پروژه کاهش تومید و اناشتار
کربن و حفت ارزش وجتودی تنتو زیستای استت و بترای
کتتاهش جنگتت زدایتتی در بتتیش از  420هتتزار هالاتتار از
جنگ ت هتتای ایتتن کشتتور اناتتام متتیشتتود .در ایتتن پتتروژه
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سازمانهای دومای ،شبهدومای ،غیردومای و محلی مشتارکت
دارند .با توجه به ایناله در قوانین ماداگاستالار ،دومتت مامتک
واقعی جنگ است ،بنابراین فروشندۀ خدما در این برنامته
دومت است؛ اما منافعی را که از این برنامه بهدستت متیآورد
برای حفاظتت از  2هتزار هالاتار دیگتر از جنگت هتا صترف
میکند که خارج از این برنامه قترار دارنتد .خریتدار ختدما
مخاو به کاهش اناشار کربن نیز ،صتندو بیتوکربن بانتک
جهانی است ،اما با توجه به ایناله بودجۀ کربن فقتط بخشتی
از هزینههای این پتروژۀ  30ستامه را تتأمین متیکنتد ،بتاقی
بودجۀ مورد نیاز از چند سازمان داخلی و بیناممللتی تتأمین
میشتود .از ناتای ایتن برنامته جلتوگیری از جنگت زدایتی،
تشویق مردم بومی به حفاظت از جنگ  ،روشنشدن حقتو
مامالیت ،پایداری زمینهای کشاورزی و اشاغال مردم محلتی
است .مونوز اسالوبار و همالارانش ] [17دو نمونه از طرحهای
 PESدر آممان و کلمبیا را مطامعه کردنتد و بته ایتن نایاته
رسیدند که در کلمبیا برنامۀ پرداخت بترای حفاظتت از آب،
عتتتوه بتتر حفاظتتت از آن ،موجتتب احیتتای جنگ ت  ،بهبتتود
شیوههای کشت و ایااد نهادهای آموزشی جدید شده استت.
در آممان نیتز بترای حفت کیفیتت آب شترب شتهر متونی
شرکت آب این کشور ،به کشاورزان باتدستت بترای تبتدی
کشاورزی خود به کشاورزی ارگانیتک پتول پرداختت کترده
است که در نایاتۀ آن حتدود  2500هالاتار از اراضتی ایتن
حوزه بهوسیلۀ  108کشاورز شرکتکننده در ایتن طترح بته
کشاورزی ارگانیک تبدی شد .استمیت و ستومیوان ] [23در
پژوهشی ارزشتی را کته کشتاورزان استارامیا بترای ختدما
اکوسیسا قال هساند و نیز تصورا کشتاورزان نستبت بته
 12نو خدمت اکوسیسامی را بررسی کردنتد .ناتای نشتان
داد کشاورزان برای همتۀ ختدما اکوسیستا بررستیشتده
ارزش زیادی قال هساند و تمای به حفاظت از آنها دارنتد و
درصورتیکه از رابطتۀ دوطرفته بتین ختدما اکوسیستا و
تومید محصتوت کشتاورزی بتهطتور صتریا آگتاهی یابنتد،
سیاستهتا و ابزارهتای متدیریت منتابع طبیعتی مثت PES
میتواند به شاللی مؤثر اجرا شود .آنها در ایتن تحقیتق بترای
حفاظت از خدما اکوسیسامی ،اسافاده از ابزارهای مبانتی
بر بازار مث  PESرا مطترح و توصتیه کردنتد کته ایتن ابتزار
اقاصادی برای حفاظت از اکوسیسا های بومی به کشتاورزان
منطقۀ مطامعهشده معرفی شود .دانشی و همالتارانش ] [5در
مطامعهای به بررسی  PESبهعنوان یالی از ابزارهای متدیریت
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منابع طبیعی و محیط زیست ،پرداخاه و نایاته متیگیرنتد
که این ابزار نسبت بته بستیاری از ابزارهتای دیگتر متدیریت
منابع طبیعی ،ناای مناسبتری در دهۀ اخیر در پتی داشتاه
و بهدمی داشان مزایایی چون مشارکتدادن بهترهبترداران و
جوامع محلی در آن ،سهومت بیشاری در اسافاده از آن برای
رسیدن به ناای مد نظر دیده میشود .دانشتی و همالتارانش
] [6با اسافاده از مفهوم  ،PESدر حوضۀ آبخیتز ستیمینهرود
راهالار تغییر امگوی کشت در قامب استافاده از گنتدم و جتو
بهجای گونههای چغندرقند ،یوناه ،ذر و گوجهفرنگتی بته
بهرهبرداران را از نظر اقاصادی ارزیابی کردند .یافاههای ایتن
مطامعه نشان داد چنین پیشنهادی در زمتان اناتام مطامعته
( )1393مقبومیت کافی بین بهرهبرداران داشت و در صتور
توفیق در جلتب پشتایبانی متامی دومتت ،اجترای موفتق آن
ممالن میشود .همچنین ارزیابی اقاصتادی طترح نشتان داد
نسبت منفعت به هزینۀ طرح جایگزینی گندم بهجتای چهتار
گونۀ بررسیشده  2/12و برای جایگزینی جو  2/06است.
یالی از راهالارهایی که همواره در ستامیان اخیتر بترای
بهبود وضعیت آبی دریاچۀ ارومیه مطترح و پیشتنهاد شتده
است ،تغییر سیسا آبیاری از سنای به تحتفشار است .به
عقیدۀ اغلب ماخصصان و مسئوتن درگیر ،بهدمی افتزایش
راندمان آبیاری ،این تغییر میتواند تا حدود زیادی برداشت
آب از رودخانههای مناهی به دریاچه را کاهش دهتد و آب
بیشاری وارد دریاچه کند ،اما نالاۀ اساسی ایتن استت کته
باید وضعیت کنونی سیسا های آبیاری منطقه مشتخو و
تعیین شود که در حال حاضر چند درصتد بهترهبترداران از
سیسا های نوین آبیاری اسافاده میکننتد .ست م میتزان
تمای بهرهبردارانی که از روش سنای برای آبیتاری اراضتی
خود اسافاده میکنند برای تغییر شیوۀ آبیاری و اسافاده از
روشهای نتوین آبیتاری ستنایده و بررستی شتود کته در
صور اناتام ایتن طترح در قامتب برنامتههتای  ،PESآیتا
بهرهبرداران تمایلی به همالاری خواهنتد داشتت یتا خیتر
بنابراین ،با توجه به ایناله تا کنون برنامههای  PESدر ایران
کمار بررسی شده و اسافاده از آنها به شاللی کامتً تاربتی
اناام شده است ،در تحقیق حاضر درصدد پاست گتویی بته
سؤات زیر بودهای :
 .1ارزش اقاصتتادی کارکردهتتای مهتت اکوسیستتامی
دریاچۀ ارومیه بهازای هر مارمالعب آب آن ،چقدر است

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،2تابستان 1395

 .2اکنون چنتد درصتد از بهترهبترداران حوضتۀ آبخیتز
سیمینهرود از شیوۀ آبیاری تحتفشار اسافاده میکنند
 .3کارایی طرح پرداخت برای تغییر سیسا آبیتاری در
قامتتب برنامتتههتتای  ،PESبتترای متتدیریت آب در رودخان تۀ
سیمینهرود و نقش آن در کمک به احیای دریاچتۀ ارومیته
چگونه است
 .4آیا طرح پرداخت بترای تغییتر سیستا آبیتاری بته
بهرهبرداران حوضۀ آبخیز سیمینهرود ،مقبومیت اجاماعی و
توجیه اقاصادی دارد
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ آبخیز دریاچتۀ ارومیته بتا وستعای معتادل 52331
کیلومارمربع در شمال غرب ایتران بتین طتول جغرافیتایی
 44° 33′و  47° 52′و عتترض جغرافیتتایی  35° 39′و 30′
 38°قرار گرفاه است .این آبخیز بساه است بتهطتوریکته
کلیۀ آبهای سطحی و زیرزمینتی از منتاطق پیرامتون بته
سمت دریاچه سرازیر میشوند و رودخانتههتای زرینتهرود،
سیمینهرود ،مهابادچای ،گادارچای ،باراندوزچای ،زوتچای،
شهرچای ،روضهچای ،نازموچای ،دریتانچتای ،آجتیچتای،
قلعهچای و صوفیچای جریانهای ستطحی متازاد ختود را
پم از برداشتهای تزم برای مصارف مخالف بته دریاچتۀ
ارومیه تخلیه میکنند ].[14
بهدمی فراوانی رودخانههای حوضۀ آبخیز دریاچۀ ارومیته،
بتترای بررستتی ستتازوکارهای برنامتتۀ  ،PESتحقیتتق حاضتتر در
رودخانتتۀ ستتیمینهرود اناتتام گرفتتت کتته بتتهعنتتوان یالتتی از
رودخانتتههتتای مهتت تتتأمینکننتتدۀ آب دریاچتته و یالتتی از
رودخانههتای بتزر و پترآب حوضتۀ آبخیتز دریاچتۀ ارومیته
محسوب میشود .ستیمینهرود از رودخانتههتای مهت حوضتۀ
آبخیز دریاچۀ ارومیه است که در جنوب اساان آذربایاانغربی
و در غرب حوضۀ آبخیز زرینتهرود جریتان دارد 35 .درصتد از
ک ورودی ساتنۀ آبهای سطحی به دریاچۀ ارومیته ،توستط
این رودخانه و رودخانۀ گادارچای ،تأمین میشتود ] .[16طتول
رودخانتته حتتدود  200کیلتتومار ،مستتاحت حوضتتۀ آبخیتتز آن
 3500کیلومارمربع و شام  11زیرحوضه استت ] .[21شتال
 1موقعیت حوضۀ آبخیز سیمینهرود در ایران و حوضتۀ آبخیتز
دریاچۀ ارومیه را نشان میدهد.
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شکل  .1موقعیت کشوری و منطقهای حوضۀ آبخیز سیمینهرود

روش پژوهش
برای دسایابی به اطتعا مخاو به مساحت اراضی آبی و
باغی حوضۀ آبخیز ستیمینهرود ،اباتدا بته استاخراج نقشتۀ
کاربری اراضی این حوضه با اسافاده از تصتاویر متاهوارهای
مندست  8اقدام شد .بترای پتردازش تصتاویر متاهوارهای و
اساخراج کاربری اراضی از نرمافزار ستناش از دور ENVI
 14.7و  ArcGIS 9.3استتافاده ش تد .بتتا توجتته بتته وجتتود
امگوریا های مانو در این زمینه ،اناخاب امگوریا مناسب
نقش اساسی در صحت طبقهبنتدی ایفتا متیکنتد .در ایتن
میان امگوریا بیشتارین احامتال 2در بیشتار تحقیقتا و
مطامعا بهعنتوان رایت تترین و یالتی از روشهتای دقیتق
شناخاه شتده استت .همچنتین امگتوریا دیگتری بتا نتام
ماشینهای بردار پشایبان ( 3)SVMکه شتام چهتار نتو
کرن خطی ،4چندجملهای ،5شعاعی 6و حلقتوی 7استت در
1. The Environment for Visualizing Images
2. Maximum Likelihood
3. Support Vector Machines
4. Linear
5. Polynomial
6. Radial basis function
7. Sigmoid

چند سال اخیر برای طبقهبندی تصاویر ماهوارهای اسافاده
شده و ناای قاب قبومی در این زمینه داشاه است بهطوری
که با بهارین روشهای طبقهبندی موجود مانند بیشتارین
احامال ،شبالههای عصبی 8و ...میتواند رقابت کند ] .[7بته
همیندمی در تحقیق حاضر بتا استافاده از امگتوریا هتای
بیشارین احامال و کرن های ماشینهای بتردار پشتایبان،
نقشۀ کاربری اراضی در حوضۀ آبخیز سیمینهرود اساخراج
و با مقایستۀ دقتت ایتن روشهتا ،از ناتای روش دقیتقتتر
اسافاده شد.
با توجه به ایناله هدف از اجرای طترح  PESدر حوضتۀ
مطامعه شده ،مدیریت بهینۀ آب کشاورزی با هتدف احیتای
دوبارۀ دریاچۀ ارومیه است ،باید هزینههتای اجترای برنامتۀ
 PESپایینتر از ارزش آب دریاچۀ ارومیه باشد تا اجرای آن
توجیه اقاصادی داشاه باشد .به همین دمی تزم است ابادا
ارزش دریاچۀ ارومیه مشخو شود که برای اینکار از روش
اناقال منافع اسافاده شتد .بتدینمنظتور از ناتای پتژوهش
برانتتدر و همالتتارانش ] [2استتافاده شتتد .همچنتتین بتترای
8. Neural Net
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امالانسنای اجرای برنامۀ  PESاز روش تلفیقی مصاحبه و
پرسشنامه اسافاده شد ] .[17برای این منظور با اساناد بته
ماموعه اطتعا بهدستآمتده و بتا عنایتت بته اهتداف و
سؤات تحقیق ،سؤات و گزینههای مورد نیتاز بتهصتور
مدون و در قامب پرسشنامۀ تحقیق ،تهیه و تدوین شتد .بتا
توجه به ایناله جامعۀ مطامعهشده برای تالمیت پرسشتنامه
در این تحقیق ،ساکنان روسااهای واقع در حاشیۀ رودخانۀ
سیمینهرود بودند ،تزم بتود همتۀ روستااهایی کته از ایتن
رودخانه آب برداشت میکنند ،شناسایی و تعتداد جمعیتت
کشاورزان آنها مشخو شوند .بر این اسا طبق اطتعاتی
کتته از ادارۀ آب و فرمانتتداری شهرستتاانهتتای میانتتدوآب و
بوکان بهدست آمد ،مشخو شتد کشتاورزان  66روستاا در
قامب  12110ختانوار بتهطتور مستاقی یتا غیرمستاقی از
رودخانۀ سیمینهرود آب برداشت میکنند .با داشان تعتداد
بهرهبرداران حوضه و با استافاده از فرمتول کتوکران حات
نمونه  373مورد پرسشنامه تعیین شد ،ومی برای دسایابی
به دقت بیشار تعداد  398پرسشنامه با مراجعه به  40عدد
از روسااهای مناخب (که به روش نمونتهبترداری تصتادفی
اناخاب شدند) و مصاحبه با کشتاورزان و باغتداران منطقته
تالمیتت شتتدند .پتتم از جمتتعآوری اطتعتتا  ،ستتؤات
پرسشنامه کدبندی و دادههای بهدست آمده از پرسشنامه با
اسافاده از نرمافزار  SPSSتازیه و تحلی شدند.
نتایج
استخراج نقشۀ کاربری اراضی حوضۀ آبخیز سیمینهرود

بهطورکلی در حوضۀ آبخیز سیمینهرود ،پن طبقۀ کاربری
اراضی ،شام مناطق مسالونی ،اراضتی آبتی ،اراضتی دیت ،
مراتع و منابع آب مشاهده شد .بنابراین ،کار اساخراج نقشۀ
کتتاربریهتتا در محتتیط نتترمافتتزار  ENVI 4.7بتته دو روش

بیشارین احامال و ماشینهای بردار پشایبان و با دادههای
رقتتومی متتاهوارۀ مندستتت  8اناتتام گرفتتت .ست م دقتتت
طبقهبندیهای اناامشده ارزیابی شد.
1
معمولترین عوام برآورد دقت ،شام دقت ک  ،دقت
تومیدکننده ،2دقت کاربر 3و ضریب کاپا 4هساند .در تحقیق
حاضر از دقت کت و ضتریب کاپتا بترای ارزیتابی درستای
طبقهبندی و مقایسۀ صحت طبقهبنتدیهتای اناتامگرفاته
اسافاده شد .ضریب کاپا بهعنوان معیتاری در بیتان صتحت
نقشههتا ،بترای هتر متاتریم بته کمتک عناصتر قطتری و
حاشتیهای محاستبه شتده و نشتاندهنتدۀ آن استت کته
طبقهبندی چقدر با دادههای واقعی توافق دارد .صحت کلی
نیز نسبت پیالس های درست طبقهبندیشده بر تعداد ک
پیالس های طبقهبندیشده را نشان میدهد ] .[20بهارین
طبقهبندی زمانی است که صحت کلی و ضریب کاپتا زیتاد
باشند .همانگونه که در جدول  1مشتخو استت در بتین
امگوریا های اسافاده شده ،کرن شتعاعی بیشتارین مقتدار
ضریب کاپا و صحت کلی را دارد .این نشتان متیدهتد کته
مساحت کاربریهای بهدستآمده با این روش دقت زیتادی
دارد .به همیندمی از ناتای ایتن روش در ادامتۀ پتژوهش
اسافاده خواهد شد .همچنین شال  2ناای بهدستآمده از
طبقهبندی تصویر با کرن شتعاعی امگتوریا ماشتینهتای
بردار پشایبان را نشان میدهد.
پم از اناام طبقهبندی ،تصتویر متد نظتر وارد محتیط
نرمافزار  ArcGISشد تا مساحت کتاربریهتای مخالتف در
حوضۀ یادشتده بتهدستت آیتد .ناتای نشتان داد مستاحت
مناطق مسالونی حوضۀ آبخیتز ستیمینهرود  1934هالاتار،
مساحت زراعت آبی و باغی  67210هالاار ،مساحت زراعت
دی  123387هالاتار ،مستاحت مراتتع  178397هالاتار و
مساحت منابع آبی  41هالاار است.

جدول  .1نتایج بهدستآمده از ارزیابی دقت طبقهبندی الگوریتمهای بیشترین احتمال و ماشینهای بردار پشتیبان
عنوان

بیشترین احتمال

ضریب کاپا
صحت کلی ()%

0/81
90



ماشینهای بردار پشتیبان
کرنل خطی

کرنل چندجملهای

کرنل شعاعی

کرنل حلقوی

0/80
87

0/89
93

0/90
94

0/80
88
1. Overall Accuracy
2. Producer`s Accuracy
3. User`s Accuracy
4. Kappa Coefficient
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شکل  .2نقشۀ کاربری اراضی بهدستآمده از طبقهبندی بهوسیلۀ کرنل شعاعی الگوریتم ماشینهای بردار پشتیبان

ارزشگذاری اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی دریاچۀۀ
ارومیه

در این پژوهش برای ارزشگذاری دریاچتۀ ارومیته از روش
اناقال منافع اسافاده شد .براندر و همالارانش ()91 :2013
ماوستتط ارزش  52495تتتاتب دنیتتا را بتتا درنظتترگتترفان
کارکردهای مخالف اکوسیسامی آنها محاسبه کردهانتد .بتا
توجه به ایناله از میان کارکردهتای ارزشگتذاری شتده در
این پژوهش ،سه کارکرد کنارل سی  ،ذخیترۀ آب و حفت
کیفیت آب در دریاچۀ ارومیته نمتود بیشتاری دارد ،ناتای
ارزش این سه کارکرد بترای ارزشگتذاری دریاچتۀ ارومیته
اسافاده شد .بر این استا کتارکرد کناترل ستی ارزشتی
معادل  6923دتر بر هالاتار در ستال ،کتارکرد ذخیترۀ آب
ارزشی معادل  3389دتر بر هالاار در سال و کارکرد حف
کیفیتتت آب  5788دتر بتتر هالاتتار در ستتال استتت کتته بتتا
درنظرگرفان این سه کارکرد در مامتو ارزشتی برابتر بتا
 16100دتر بر هالاار در سال دارد.
حتتال بتترای اینالتته از ناتتای پتتژوهش حاضتتر بتترای
ارزشگذاری دریاچتۀ ارومیته استافاده و میتزان ارزش هتر
مارمالعب آب آن محاسبه شود ،باید مساحت کت و حات
آب دریاچۀ ارومیه در زمان پرآبی بهدست آید .بنتابر ناتای
حسینی و صتومایفتر ] [13و مهستافر و همالتارانش ][15

مساحت ک دریاچۀ ارومیته  582200هالاتار و حات آب
آن  31میلیارد مارمالعب تخمین زده میشود .بنابراین ،بتا
تقسی مساحت دریاچه بر حا آب آن ،مقدار ماوسط آب
دریاچتته در هتتر هالاتتار  53246/31مارمالعتتب بتتهدستتت
میآید .حال اگر ارزش محاسبهشده برای هر هالاتار تتاتب
در دنیا ( 16100دتر) بر میزان آب دریاچۀ ارومیته در هتر
هالاار تقستی شتود ،ارزش آب دریاچتۀ ارومیته بترای هتر
مارمالعب  0/302دتر بهدست میآید که با در نظر گرفان
نرخ  26هزار ریامی دتر در حال حاضر (که از ستوی بانتک
مرکزی اعتم شده است) ،ارزش هر مارمالعب آب دریاچتۀ
ارومیه  7852ریال محاسبه میشود.
امکانسنجی اجرای برنامههای  PESدر قالۀب تغییۀر سیسۀتم
آبیاری از سنتی به تحتفشار

در پژوهش حاضر از میان ستازوکارهای مخالتف برنامتۀ ،PES
طرح پرداخت به بهرهبرداران برای تغییر شیوۀ آبیاری و تبدی
سیسا های آبیاری سنای به تحتفشتار ارزیتابی شتده استت.
همانگونه که در تعریف برنامههای  PESنیز آمتده استت ایتن
برنامتتههتتا ،کتتامتً داوطلبانتته معرفتتی شتتده و پتتیششتتر
موفقیاشان ،تمای به پذیرش آنها از سوی افراد و یا گروههتای
ذیربط استت .بنتابراین ،در مرحلتۀ نخستت بایتد کشتاورزان
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منطقه تمای به پذیرش این طترح را داشتاه باشتند .از ستوی
دیگر ،هزینههای این طرح نیز بایتد توستط ذینفعتانی تتأمین
شود که از احیای دریاچۀ ارومیه سود متیبرنتد .بتا توجته بته
ایناله در کشور ما مامک واقعی منابع طبیعی و تاتبها ،دومتت
است ،بنابراین هزینههای اجرای ایتن برنامته نیتز بایتد توستط
دومت پرداخت شود .بنابراین ،اباتدا از طریتق پرسشتنامههتای
طراحیشده برای پژوهش حاضر ،روش آبیتاری استافادهشتده
توسط بهرهبرداران ،بررسی شد .بررسی ناای نشان داد بیشتار
بهتترهبتترداران ( 83/42درصتتد) از روش ستتنای بتترای آبیتتاری
اراضی کشاورزی ختود استافاده متیکننتد درحتامیکته فقتط
 11/81درصتتد آنتتان در همتتۀ اراضتتی ختتود از روش آبیتتاری
تحتفشار اسافاده میکننتد و  4/77آنتان نیتز در قستمای از
اراضیشان از روش آبیاری سنای و در قستمت دیگتر از روش
آبیاری تحتفشار اسافاده میکنند .همچنین ،ناای نشتان داد
از ک اراضی بهرهبرداران فقط  13/86درصد به سیستا هتای
تحتفشار ماهز هساند و  86/14درصد اراضی بهروش سنای
آبیاری میشتوند .در ادامته تمایت بهترهبردارانتی کته از روش
آبیاری سنای اسافاده میکننتد بترای تغییتر شتیوۀ آبیتاری و
استتافاده از سیستتا هتتای تحتتتفشتتار پرستتیده شتتد .تحلی ت
توصیفی ناای نشان داد  91/45درصد از آنها تمایت دارنتد در
صور حمایت مامی و فنی دومت ،در همتۀ اراضتی کشتاورزی
خود ،روش آبیاریشان را از سنای به تحتفشتار تغییتر دهنتد.
همچنین ،سایر بهترهبترداران نیتز دمیت تمایت نداشانشتان را
ناآشتتتنایی استتتافاده از ایتتتن سیستتتا هتتتا ( 4/85درصتتتد)،
نامناسببودن کیفیت آب ( 1/42درصد) ،اجارهایبودن اراضتی
( 1/14درصتتد) و محتتدودیت اراضتتی از نظتتر وستتعت (1/14
درصد) بیان کردند.
ارزیابی اقتصادی اجرای طرح تغییۀر سیسۀتم آبیۀاری از
سنتی به تحتفشار

بتترای ایتتنمنظتتور اباتتدا بایتتد هزینتتۀ استتاقرار سیستتا هتتای
تحتفشار ارزیتابی شتود .بتراستا اطتعتا ستازمان جهتاد
کشاورزی اساان آذربایاانغربی هزینۀ اساقرار سیسا آبیاری

بارانی در هر هالاار از اراضی کشاورزی منطقه در ستال ،1393
 100میلیون ریال و هزینتۀ استاقرار آبیتاری قطترهای در هتر
هالاتتار از اراضتتی بتتاغی منطقتته 130 ،میلیتتون ریتتال استتت.
همچنین ،هزینههای مخاو به تعمیترا و نگهتداری ستاتنه
معادل  5درصتد ارزش اومیتۀ سترمایهگتذاری در نظتر گرفاته
میشود ] .[24با توجه به ایناله طول عمر مفید ایتن طترحهتا
 30سال در نظر گرفاه میشود (طبق اعتم سازمانهای جهاد
کشاورزی و ماریان طرحها) ،میتوان هزینۀ ساتنۀ اجرای این
طرحها را برآورد کرد (جدول .)2
حال بایتد میتزان آبتی محاستبه شتود کته در صتور
اسافاده از سیسا های تحتفشتار صترفهجتویی متیشتود.
طبق اطتعا به دست آمده از پرسشنامه  11نو محصتول
شتتام  8نتتو محصتتول زراعتتی گنتتدم ( 38/19درصتتد)،
چغندرقنتتد ( 21/15درصتتد) ،یوناتته (16/76درصتتد) ،جتتو
( 9/34درصد) ،ذر ( 2/47درصتد) ،گوجتهفرنگتی (2/20
درصد) ،بقوت ( 1/65درصد) و سبزیاا ( 1/10درصتد)
و  3نو محصول باغی سیب ( 5/22درصتد) ،انگتور (1/37
درصتتد) و هلتتو ( 0/55درصتتد) در کتت حوضتتۀ آبخیتتز
ستتیمینهرود کشتتت متتیشتتوند .بتترای تعیتتین نیتتاز آبتتی
محصوت یادشده از اطتعا سند توسعۀ ملتی منتابع آب
ایران اسافاده شد که با عنوان «برنامۀ  »NETWATمطرح
است .با اساناد به اطتعا سازمان جهاد کشاورزی استاان
آذربایاانغربی راندمان آبیاری ستنای  40درصتد ،آبیتاری
بتتارانی  75درصتتد و آبیتتاری قطتترهای  90درصتتد استتت.
بنابراین ،با استاناد بته اطتعتا یادشتده ،میتزان کتاهش
مصرف آب هر محصول در هر هالاار در صور استافاده از
شیوۀ آبیاری تحتفشار بهدست میآید (جدول .)3
حتتال بتتا دردستتتداشتتان هزینتتۀ ستتاتنۀ استتاقرار
سیسا های تحتفشار و میزان کاهش مصرف در هر هالاار
از محصوت مخالف در صتور استافاده از سیستا هتای
تحتفشار ،هزینۀ کاهش مصرف هتر مارمالعتب بتا از ایتن
سیسا های آبیاری برآورد میشود (جدول .)4

جدول  .2هزینۀ ساالنۀ استقرار سیستمهای تحتفشار
نوع سیستم
بارانی
قطرهای

هزینۀ ساالنۀ اجرای طرح

هزینۀ ساالنۀ تعمیرات و

کل هزینۀ ساالنه

(ریال/هکتار)

نگهداری (ریال/هکتار)

(ریال/هکتار)

3333333
4333333

5000000
6500000

8333333
10833333
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جدول  .3میزان کاهش مصرف آب در صورت استفاده از سیستمهای تحتفشار
نوع
کاربری

زراعی

باغی

مصرف آب در روش

مصرف آب در روش

میزان کاهش مصرف آب در

سنتی

تحتفشار

سیستمهای تحتفشار

(مترمکعب /هکتار)

(مترمکعب /هکتار)

(مترمکعب /هکتار)

گندم
چغندر قند
یوناه
جو
ذر
گوجهفرنگی
بقوت
سبزیاا

2730
6500
6850
1990
4380
6660
2910
2740

6825
16250
17125
4975
10950
16650
7275
6850

3640
8666/66
9133/33
2653/33
5840
8880
3880
3653/33

6383/56
15198/94
16017/35
4653/21
10241/75
15573/09
6804/45
6406/94

سیب
انگور
هلو

5910
5260
6410

14775
13150
16025

6566/67
5844/44
7122/22

13637/32
12137/45
14791/07

نوع محصول

نیاز آبی ساالنه
(مترمکعب /هکتار)

جدول  .4هزینۀ اجرای سیستمهای تحتفشار بهازای هر مترمکعب کاهش مصرف آب
نوع
کاربری

زراعی

باغی

هزینۀ ساالنۀ استقرار

میزان کاهش مصرف آب در

هزینۀ اجرای سیستمهای

سیستمهای تحتفشار

سیستمهای تحتفشار

تحتفشار بهازای هر

(ریال /هکتار)

(مترمکعب /هکتار)

مترمکعب (ریال)

گندم
چغندر قند
یوناه
جو
ذر
گوجهفرنگی
بقوت
سبزیاا

8333333
8333333
8333333
8333333
8333333
8333333
8333333
8333333

3185
7583/34
7991/67
2321/67
5110
7770
3395
3196/67

2616/43
1098/90
1042/75
3589/37
1630/79
1072/50
2454/59
2606/88

سیب
انگور
هلو

10833333
10833333
10833333

8208/33
7305/56
8902/78

1319/80
1482/89
1216/85

نوع محصول

بتتا توجتته بتته جتتدول  ،4هزینتۀ اجتترای سیستتا هتتای
تحتفشار بهازای هر مارمالعتب کتاهش مصترف آب بترای
هم تۀ محصتتوت بررستتیشتتده در پتتژوهش ،از ارزش هتتر
مارمالعب آب دریاچۀ ارومیه ( 7852ریال) کمار است ،اما
برای محاستبۀ میتانگین حستابی هزینتۀ اجترای ایتن نتو
تسهیت  ،باید درصد کشت هریتک از محصتوت در کت
کشت زراعی و باغی حوضۀ مد نظر قرار گیرد .بنتابراین ،بتا
درنظرگرفان درصد کشت هریتک از محصتوت  ،ماوستط
هزینۀ اجرای سیسا های آبیاری تحتفشتار بترای کتاهش

هر مارمالعب مصرف آب  1970/60ریال است .بنابراین ،بتا
ثابت فرضکردن مقدار تومید در هر دو روش آبیاری سنای
و تحتفشار و بتا درنظترگترفان ارزش هتر مارمالعتب آب
دریاچۀ ارومیه ،نسبت منفعت به هزینۀ اجترای ایتن طترح
 3/98بوده است و توجیه اقاصادی دارد .این در حامی است
که از ارزش اسقاطی این سیسا ها در این پژوهش بهدمی
نداشان آمار دقیق چشت پوشتی شتده استت و در صتور
درنظرگرفان ارزش اسقاطی ،این نستبت از مقتدار یادشتده
نیز بیشار خواهد شد.
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با تعمی سطا ک اراضی آبی و باغی ( 67210هالاتار)
به درصد کشت هریتک از محصتوت کشتتشتده در کت
حوضه ،سطا زیر کشت هریک بهدست میآید .بنابراین ،بتا
داشان میزان کاهش مصرف آب در سیسا های تحتفشار

میتوانی مامو کاهش مصرف آب هتر محصتول در کت
حوضتته و میتتزان کتت کتتاهش مصتترف آب بتتا استتاقرار
سیسا های آبیاری تحتفشتار در کت اراضتی کشتاورزی
حوضۀ آبخیز سیمینهرود را بهدست آوری (جدول .)5

جدول  .5مجموع کاهش مصرف آب در کشتهای مختلف حوضۀ آبخیز سیمینهرود
سطح زیر کشت در کل

نوع کاربری

نوع محصول

زراعی

گندم
چغندر قند
یوناه
جو
ذر
گوجهفرنگی
بقوت
سبزیاا

25667/50
14214/92
11264/40
6277/41
1660/09
1478/62
1108/97
739/31

سیب
انگور
هلو

3508/36
920/78
369/65

باغی

حوضه (هکتار)

میزان کاهش مصرف آب در

مجموع کاهش مصرف آب هر

سیستمهای تحتفشار

محصول در کل حوضه

(مترمکعب /هکتار)

(مترمکعب)

3185
7583/34
7991/67
2321/67
5110
7770
3395
3196/67

81750987/5
107796571/43
90021367/55
14574074/47
8483059/90
11488877/40
3764953/15
2363330/10

8208/33
7305/56
8902/78

28797776/64
6726813/54
3290912/63

مامو 359058724/31 67210

همانطور که جدول  5نشان متیدهتد ،در صتور تغییتر
سیستتا آبیتتاری در ک ت اراضتتی کشتتاورزی حوضتتۀ آبخیتتز
سیمینهرود ،ساتنه  359058724/31مارمالعتب مصترف آب
کاهش خواهد یافت .این در حامی استت کته  13/86درصتد از
ک اراضی حوضه قبتً به این سیسا ها ماهز شدهانتد کته بتا
احاساب این میتزان و در صتور تغییتر سیستا آبیتاری در
 86/14درصتتتتتد بتتتتتاقیمانتتتتتده ( 57894/69هالاتتتتتار)،
 309293185/12مارمالعب آب در سال قاب کتاهش استت.
از طتترف دیگتتر ،بتتا توجتته بتته ناتتای پرسشتتنامه و نظتترا
پاس گویتان ،در  91/45درصتد از اراضتی بتاقیمانتدۀ حوضته
(معادل  52944/69هالاار) که هنتوز بتهروش ستنای آبیتاری
میشوند میتوان سیسا آبیاری را تغییر داد و از سیسا هتای
تحتفشار استافاده کترد .بنتابراین ،بتا استاقرار سیستا هتای
آبیتتاری تحتتتفشتتار متتیتتتوان ستتاتنه حتتدود  283میلیتتون
مارمالعب و بهطور دقیق  282848617/79مارمالعب مصرف
آب را کاهش داده و آن را وارد دریاچۀ ارومیه کرد .با توجه بته
ایناله  92/86درصد از اراضی آبی حوضتۀ آبخیتز ستیمینهرود
زراعی و  7/14درصد آن باغی است درمامتو در 49164/44

هالاتتار از اراضتتی زراعتتی و  3780/25هالاتتار از اراضتتی بتتاغی
میتوان سیسا های آبیاری تحتفشار را مستاقر کترد کته بتا
درنظرگرفان هزینۀ اومیۀ اجرای سیسا های آبیاری تحتفشار
کتته بتترای سیستتا هتتای بتتارانی  100میلیتتون ریتتال و بتترای
سیسا های قطرهای  130میلیون ریال است و با درنظرگرفان
این نالاه که سیسا های بتارانی فقتط بترای اراضتی زراعتی و
سیسا های قطرهای فقط بترای اراضتی بتاغی کتاربرد دارنتد،
سرمایۀ اومیۀ تزم برای اساقرار سیسا های آبیاری تحتفشتار
در ک حوضه ،حتدود  5408میلیتارد ریتال و بتهطتور دقیتق
 5407876500000ریال است.
تحلیل همبستگی ویژگیهای اجتماعی بهرهبۀرداران بۀا
پذیرش برنامههای  PESبررسیشده

در این بخش همبساگی ویژگیهای اجاماعی بهرهبترداران
شام سن ،سطا تحصیت  ،سطا ک اراضی کشتاورزی و
میزان درآمد ک با پذیرش تسهیت غیرنقدی بررسی شد.
بنابراین ،برای بررسی رابطۀ دادههای اسمی بتا فاصتلهای از
کایت اسالولر پیرسون و بهمنظور بررسی شد همبستاگی
آنها از ضریب اتا ،برای بررستی رابطتۀ دادههتای استمی بتا
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ترتیبی از کایت اسالولر پیرسون و بهمنظتور تعیتین شتد
رابطۀ آنها از آزمونهای ضریب توافق اسافاده شد ].[11
همانگونه که جدول  6نشتان متیدهتد بتین پتذیرش
تغییر سیسا آبیاری با ماغیرهای سن ،سطا کت اراضتی
کشتتاورزی و میتتزان درآمتتد کتت در ستتطا  99درصتتد
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همبستتاگی وجتتود دارد ،ومتتی در مامتتو  ،شتتد ایتتن
همبساگی (با توجه به جدول  )7برای ستطا کت اراضتی
کشاورزی بیشارین مقدار را داراست .همچنین بین پذیرش
تغییر سیسا آبیتاری بتا ستطا تحصتیت در ستطا 95
درصد همبساگی وجود دارد.

جدول  .6همبستگی ویژگیهای اجتماعی بهرهبرداران با پذیرش تغییر سیستم آبیاری
ویژگیهای اجتماعی بهرهبرداران

مقدار کای -اسکوئر پیرسون

سن
سطا تحصیت
سطا ک اراضی کشاورزی
میزان درآمد ک

226/1
10/81
218/6
120

سطح معناداری
**

0/000
*0/013
**0/000
**0/000

جدول  .7شدت همبستگی ویژگیهای اجتماعی بهرهبرداران با پذیرش تغییر سیستم آبیاری
ویژگیهای اجتماعی بهرهبرداران

ضریب پیوند اتا

ضریب توافق

سن
سطا تحصیت
سطا ک اراضی کشاورزی
میزان درآمد ک

0/025
0/332
0/146

0/173
-

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر تتش شد یالی از راهالارهای مطرحشتده
برای ناا دریاچۀ ارومیه در قامتب برنامتههتای  PESو بتا
عنوان «پرداخت برای تغییر سیسا آبیاری» بررسی فنی و
اقاصادی شود .برای این منظور ابادا با هدف تعیین ستقف
اعاباراتی که باید برای تغییتر سیستا آبیتاری در منطقته
هزینتته شتتود و نیتتز ارزیتتابی اقاصتتادی طتترح یادشتتده ،بتته
ارزشگذاری اقاصادی دریاچۀ ارومیه اقدام و مشخو شتد
با درنظرگرفان فقط سه کارکرد اکوسیسامی دریاچه ارزش
آن بهازای هر مارمالعب  7852ریتال استت .تفستیر ناتای
پرسشنامههای تالمی شده نشان داد درصد بسیار زیادی از
بهرهبرداران به تغییتر سیستا آبیتاری و استافاده از روش
آبیتتاری تحتتتفشتتار تمای ت دارنتتد و در صتتور پرداختتت
هزینههای اساقرار این سیسا ها توسط دومتت حاضتر بته
اسافاده از آنها هساند .ارزیابی اقاصادی نیز نشان داد طرح
یادشده نسبت منفعت به هزینۀ بسیار زیادی دارد به شاللی
کتته هزینتۀ اجتترای ایتتن طتترح بتترای کتتاهش مصتترف هتتر
مارمالعتب آب بستیار کماتر از ارزش هتر ماترمالعتب آب
دریاچۀ ارومیه است .همچنین ،براسا ناای با اجترای آن
ستتاتنه از برداشتتت حاتت بستتیار زیتتاد آب از رودخانتتۀ

ستیمینهرود جلتتوگیری متتیشتود کتته ایتتن آب متتازاد وارد
دریاچۀ ارومیه میشود .بنابراین ،با توجه به عمر مفید زیتاد
این سیسا ها ،در صور اساقرارشان در این حوضۀ آبخیز
و حوضههای دیگر دریاچۀ ارومیه ،ساتنه حا زیاد آب بته
دریاچۀ بحرانزدۀ ارومیه تزریتق متیشتود و متیتوانتد در
صور مساعدبودن شرایط اقلیمی در چند سال دریاچته را
به وضع سابق و پرآب خود برگرداند.
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