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 چکیده

، یکی («PESپرداخت بهای خدمات اکوسیستمی )»برای صیانت از منابع زیستی کمیاب،   شده   هشناختمیان تجربیات مدیریتی  از

اسات. باه    ده شا رو  هو استفاده از آن با اقبالی فزاینده در دنیاا روبا   استاثربخش در مدیریت چنین منابعی  از ابزارهای سیاستی

کااهش   منظور بهی در تشویق کشاورزان به اصالح سیستم آبیاری ابزار سیاست گونه در تحقیق حاضر با تبیین نقش این دلیل همین 

 آماده  دسات  باه  است. براساس نتاای   رود، ارزیابی فنی و اقتصادی اجرای آن انجام شده  آبخیز سیمینه ضۀحوفشار به منابع آبی 

در  زیادییت بسیار مقبولنخست های مرسوم آبیاری در اراضی زراعی تحت تملک خود  طرح تشویق کشاورزان به تغییر روش

اناد.   هکردفشار ابراز  برداران، تمایل خود را به استفاده از روش آبیاری تحت درصد از بهره 45/91و  داردبرداران حوضه  بین بهره

و امکاان کااهش تقاضاای     دارد 98/3ای معااد    نسبت منفعت به هزینه از نظر فنی و اقتصادی، اجرای چنین طرحی دوم اینکه

گذارد. بناابراین،   اختیار می های کشاورزی در انجام فعالیت برایرود  میلیون مترمکعب از منابع آب سیمینه 283دود ح ای ساالنه

تواناد میازان عرضاۀ     و می دارد یزیادی بسیار یاکار میهروا ۀدریاچهای  زیرحوضهتغییر در سیستم آبیاری به تمام  ۀبرنامتعمیم 

 توجهی افزایش دهد. شایانیاچه را به مقدار نیاز برای اقدامات احیائی در آب مورد

 مدیریت آب.،  ، دریاچۀ ارومیهگذاری اقتصادی، انتقا  منافع ارزش: واژگانکلید 
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 مقدمه

 منابع کمبود که شده است رو روبه واقعیت این با جهان امروز

 بته  هترا   پتر  و شتاابان  و است جهانی  ای مسئله شیرین آب

 آن از ناشتی  مشتالت   و مستال   و آب کمبتود  ۀفاجعت  عمق

 ملت   سازمان به وابساه مؤسسا  بینی پیش. شود می نزدیک

 جوامتع  متورد نیتاز   شتیرین  آب کمبتود  دهد می نشان ماحد

 برختورد  و اخاتفتا   بتروز  عوامت   از یالتی  توانتد  می بشری

 نفتر  میلیتارد  5/1 تنها نه اکنون. د( شوم) 21 قرن در ها ملت

 نتد ا محتروم  ستام   و یکتاف  آب به دسارسی از سوم جهان در

 خطتر  زنت   آن از ناشی مشالت  و مسال  و آب کمبود بلاله

 بته  نیتز  انتد  بوده غنی آب منابع نظر از که کشورهایی برای را

 منتابع  افزایش امالان که داشت توجه باید است. درآورده صدا

بنابراین تنها راه ممالتن بترای    ،ندارد وجود جهان شیرین آب

 استت  آب از استافاده  هتای  روش ودمقابله با این مشال ، بهب

 توسعۀ برای اساسی یشرط  آب، منابع مدیریت ،رو  این از. ] 1[

 آب منتابع  متدیریت . شتود  می محسوب اجاماعی اقاصادی و

 و بترداری  بهتره  اجرا، طراحی، ریزی، برنامه مراح  از ماشال 

 کتاهش  فزاینتده،  آبی نیاز برآورد آن هدف که است نگهداری

 هتای  بحران با مقابله آب، منابع کیفی حفاظت و آمودگی روند

 آب تقاضتای  از ناشتی  ای حوضه  بین اخاتفا  رفع و طبیعی

هدف از مدیریت منتابع آب، ایاتاد سیستامی     ،. درواقعاست

دادن ماقابت  متدیریت منتابع آب بتا      ارتبتا  است که ضمن 

هتا و   از انعالا اجاماعی و اقاصادی، توسعۀ زیست و   محیط

هتای   با مشارکت بخش درنهایتو شود مند  بهره انهآبازخورد 

منتابع آب  توستعۀ  هتای تخصتیو و    گیتری  مخالف، تصمی 

متدیریت صتحیا ایتن    نبود  دمی  به همین. ] 9[ صور  گیرد

اممللتی   ای و بتین  منابع، همواره مشالتتی را در سطا منطقه

 متدیریت صتحیا آب  نبود موارد  وجود آورده است. یالی از به

 ،ل اخیر نمود بیشاری در کشتور یافاته استت   که در چند سا

اخیتر  دهۀ که در دو  دریاچۀ ارومیه استشدن  مسئلۀ خشک

شتدن   خشتک روند سریع کتاهش و افتت شتدید تتراز آب و     

میلیون نفر را در منطقه تحت تأثیر  4/6تدریای آن، زندگی 

 .] 22[ قرار داده است

، در صتور   میته روا ۀدریاچت آب  زیاد با توجه به شوری

بتاقی   دریاچهنمک در سطا ی فراوانمقدار  شدن آن کخش

بته اراضتی    آنشتدن   پراکنتده باد سبب   ماند که با وزش می

ستاز نتابودی کامت  کشتاورزی      و زمینته   اطتراف کشاورزی 

تواند سبب بتروز   این مسئله می ،عتوه بهمنطقه خواهد شد. 

هتا را بترای متردم     و انتوا  بیمتاری   شودمعضت  بهداشای 

شتدن   خشتک رونتد   ۀادامنین با مچ. هوجود آورد منطقه به

ا نهت داخ  آن که برختی از آ  ۀزندحیا  موجودا   ،ریاچهد

بتا خطتر جتدی     ،مث  آرتمیا مخاو این دریاچته هستاند  

 محصتوت   کشتت  زیتر  ستطا  افتزایش مواجه شده استت.  

آبتی   بته  دیت   حامت از اراضی کاربری تغییرا  و کشاورزی

شده و با افزایش فشتار بتر    آب از برداری بهره افزایش سبب

 ۀهای مناهی بته دریاچت   ویژه رودخانه منابع آبی منطقه و به

 چنتد  در دریاچه به ورودی آب شدید کاهش سبب ،میهروا

، یادشده مشالت  با توجه به ،بنابراین. است شده اخیر ۀده

بتا استافاده از     مدیریای اصومی و صتحیا از منتابع آب   باید

اعمتال  میه روا ۀدریاچآبخیز  ضۀحور دثر ؤمابزارهای کارا و 

مدیریت منابع  ۀزمیناز میان ابزارهای مخالفی که در . دشو

PESروش  ،زیست وجود دارد  طبیعی و محیط
 سرتاسر در 1

زیستت و    محتیط  حفاظتت از  بترای  روشتی  عنتوان  بته  دنیا

و ناتای  قابت     گرفاته  قترار  فتراوان  توجته  مورد اکوسیسا 

 مهت   روش نتوعی   . این برنامهپی داشاه است قبومی ه  در

یالتی   و عمومی کاتهای و طبیعی منابع مؤثر مدیریت برای

یافاه و ختدما    تخریبهای  از ابزارهای مدیریت اکوسیسا 

 ۀرنامت . ب] 10[ ستت انهزیسای و اقاصادی مرتبط با آ  محیط

PES و طبیعتی  منابع از حفاظت برای رشد به رو یرویالرد 

 جهتان  سراستر  در بشر رفاه ینزیست را با هدف تأم  محیط

 .] 18، 4[ دهد مینشان 

 ختتتدما  پرداختتتت بهتتتای ۀبرنامتتتطبتتتق تعریتتتف، 

 است که در داوطلبانه ای کامتً ، مبادمه(PES) اکوسیسامی

 کتاربری  از شتاللی  بتا ( ES) زیسای  محیط خدمت یک آن

شتود،   حفاظتت از چنتین ختدمای متی     ستبب  که سرزمین

 خریدار یک دمه حداق  بایدشود. در این مبا ارتبا  داده می

 یتتک )معمتتوتً دومتتت( و زیستتای  بتترای ختتدما  محتتیط 

 زیستای )همتان اکوسیستا (     محتیط  ختدما   ۀدهند اراله

 ختدما   ۀدهنتد  ه ارالته نالت مشرو  بر ای ،باشد داشاه وجود

این . ] 26[کند  عرضه را خدمت آن نانمچزیسای ه  محیط

 کته  نتد کن متی  ارالته  بتازار  بتر  مبانتی  مالانیستمی  هتا  طرح

 خدماتید بای زیست،  محیطخدما   نفعان ذی آن موجب به

 زیستت   محتیط  از حفاظتت  هتای  فعامیتت  گسارش برای را

مستاقی ،   متامی  هتای  استافاده از مشتو   . ] 8[ ددهنت   اناام

                                                                 
1. Payment for Ecosystem Services 
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هتا و   جدیتد بترای حفاظتت اکوسیستا      متامی  منابع جذب

های ایتن   جمله مزیت از بومی جمعیت معاش امرار کمک به

ریای نستبت بته ستایر ابزارهتای متدیریت منتابع       ابزار مدی

 .] 19[ استزیست   طبیعی و محیط

هرگونته   یستاز  ادهیت پمعاقدند  ]3[ شو همالاران کلمناز

در چتارچوب   PESجملته   از زیستت   محتیط  حفاظتت  برنامۀ

هتا   این برنامهبیشار زیرا  ،است زیبرانگ چامش فیضع ینهادها

مامالیتت   در شرایطی کته چتارچوب نهتادی قتوی و حقتو      

دادن مامالتان خصوصتی اجترا     قترار مشخو هساند، با هدف 

یعنتی حقتو     PESهتای   ایشان سته متورد از طترح    .اند شده

هتا   زمین نامشخو، حالومت مرکزی ضعیف و جمعیت گونته 

برای حفاظت از تنو  زیسای در کامبوج در حال کتاهش  که 

 ها با اسافاده از سه دند. این برنامهکربررسی  ند راهساشدید 

توزیتتع درآمتتدها و چگتتونگی شتتاخو ترتیبتتا  ستتازمانی،  

ند. ناتای  نشتان داد   شتد بررستی   ها و ناتای  حفاظتت   هزینه

کت   هتای   ترین ترتیبا  سازمانی )قرارداد فردی(، هزینه ساده

فتراوان  ، کمک روسااییانتوجه به  شایانهای  اداری، پرداخت

ها  هها در این برنام به معیشت مردم محلی و محافظت از گونه

کته بته نهادهتای     وجود دارد. ایشان نایاه گرفاند درصورتی

های درونی افراد بومی تقویتت شتود،    و انگیزه محلی بها داده 

در  ]12[باساینستتن و  هالتتن .نتتد پایتتدارتر PESهتتای  برنامتته

انتدازهای   رونتد تخریتب چشت    ادامتۀ  ای با اشاره بته   مطامعه

کته  کردنتد  توجه  PESمفهوم به زیست و کشاورزی،   محیط

در آن فرض اصلی ایتن استت کته کتاربران زمتین از طریتق       

های مستاقیمی کته توستط خریتداران اکوسیستا        پرداخت

هتای ختود تشتویق     برای حفاظت از زمتین  ،گیرد صور  می

تأکیتد   PESایشان بر مفاهی  مبانتی بتر بتازار در     .شوند می

 PESهتای   کردند و وجود ابهاما  سیاسی در چارچوب برنامه

ویتژه   هتا بته   در تأمین مامی این برنامته  نیافان تداوم حامالو ا

 ءشوند را جز زمانی که توسط جوامع محلی تأمین بودجه می

 شو همالتاران وندمنتد   کننتد.  ها بیان می این برنامه های ضعف

کته در ماداگاستالار در حتال    را  PESهای  یالی از پروژه ]25[

 2004ز ستال  ا سامه 30ۀ اناام است معرفی کردند. این پروژ

زیست، آب و جنگ  ایتن کشتور رستماً      توسط وزار  محیط

اندازی شد. هدف این پروژه کاهش تومید و اناشتار   تأیید و راه

و بترای   استت کربن و حفت  ارزش وجتودی تنتو  زیستای     

هالاتتار از هتتزار   420زدایتتی در بتتیش از   کتتاهش جنگتت  

. در ایتتن پتتروژه شتتود متتیاناتتام  هتتای ایتتن کشتتور جنگتت 

محلی مشتارکت   غیردومای و، دومای شبه ،های دومای سازمان

ه در قوانین ماداگاستالار، دومتت مامتک    نالدارند. با توجه به ای

خدما  در این برنامته  فروشندۀ بنابراین  ،استواقعی جنگ  

آورد  دستت متی   اما منافعی را که از این برنامه به؛ دومت است

رف صت  هتا  هالاتار دیگتر از جنگت    هتزار    2برای حفاظتت از  

د. خریتدار ختدما    نت که خارج از این برنامه قترار دار  کند می

به کاهش اناشار کربن نیز، صتندو  بیتوکربن بانتک    مخاو 

کربن فقتط بخشتی   بودجۀ ه نالاما با توجه به ای است،جهانی 

بتاقی  کنتد،   ستامه را تتأمین متی    30پتروژۀ  های این  از هزینه

للتی تتأمین   امم مورد نیاز از چند سازمان داخلی و بینبودجۀ 

زدایتی،   شتود. از ناتای  ایتن برنامته جلتوگیری از جنگت        می

شدن حقتو    روشنتشویق مردم بومی به حفاظت از جنگ ، 

های کشاورزی و اشاغال مردم محلتی   مامالیت، پایداری زمین

 های طرح از نمونه دو ]17[ شو همالارانمونوز اسالوبار  .است

PES نایاته  ایتن  بته  و را مطامعه کردنتد  کلمبیا و آممان در 

 آب، از حفاظتت  بترای  پرداخت برنامۀ کلمبیا در که رسیدند

 بهبتتود جنگتت ، احیتتای موجتتب آن، از حفاظتتت بتتر عتتتوه

. استت  شده جدید آموزشی نهادهای ایااد و کشت های شیوه

 متونی   شتهر  شترب  آب کیفیتت  حفت   بترای  نیتز  آممان در

 تبتدی   بترای  باتدستت  کشاورزان به کشور، این آب شرکت

کترده   پرداختت  پتول  ارگانیتک  کشاورزی به خود اورزیکش

 ایتن  اراضتی  از هالاتار  2500 حتدود  آن نایاتۀ  در که است

 بته  طترح  ایتن  در کننده شرکت کشاورز 108 وسیلۀ به حوزه

در  ]23[ان واستمیت و ستومی   .شد تبدی  ارگانیک کشاورزی

کته کشتاورزان استارامیا بترای ختدما        را ارزشتی  پژوهشی

نستبت بته    تصورا  کشتاورزان  نیز و سانداکوسیسا  قال  ه

دنتد. ناتای  نشتان    کربررسی را  نو  خدمت اکوسیسامی 12

 شتده  بررستی  ختدما  اکوسیستا   همتۀ  کشاورزان برای  داد

ا دارنتد و  نهقال  هساند و تمای  به حفاظت از آزیادی ارزش 

دوطرفته بتین ختدما  اکوسیستا  و     رابطتۀ  که از  درصورتی

طتور صتریا آگتاهی یابنتد،      بته تومید محصتوت  کشتاورزی   

 PES هتا و ابزارهتای متدیریت منتابع طبیعتی مثت        سیاست

ا در ایتن تحقیتق بترای    نهتواند به شاللی مؤثر اجرا شود. آ می

حفاظت از خدما  اکوسیسامی، اسافاده از ابزارهای مبانتی  

ایتن ابتزار    کته  و توصتیه کردنتد   را مطترح  PESبر بازار مث  

های بومی به کشتاورزان   سیسا اقاصادی برای حفاظت از اکو

در  ]5[ شدانشی و همالتاران  .معرفی شودشده  مطامعه ۀمنطق

عنوان یالی از ابزارهای متدیریت   به PESای به بررسی  مطامعه
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گیرنتد   متی   منابع طبیعی و محیط زیست، پرداخاه و نایاته 

که این ابزار نسبت بته بستیاری از ابزارهتای دیگتر متدیریت      

اخیر در پتی داشتاه   دهۀ تری در  مناسبمنابع طبیعی، ناای  

بترداران و   دادن بهتره  مشارکتدمی  داشان مزایایی چون  بهو 

 جوامع محلی در آن، سهومت بیشاری در اسافاده از آن برای

 شدانشتی و همالتاران   شود. دیده می رسیدن به ناای  مد نظر

رود  آبخیتز ستیمینه  حوضۀ در ، PESبا اسافاده از مفهوم  ]6[

غییر امگوی کشت در قامب استافاده از گنتدم و جتو    راهالار ت

فرنگتی بته    های چغندرقند، یوناه، ذر  و گوجه جای گونه به

های ایتن   . یافاهدندکرارزیابی  از نظر اقاصادی را برداران بهره

  چنین پیشنهادی در زمتان اناتام مطامعته    دادمطامعه نشان 

صتور   و در  داشتبرداران  مقبومیت کافی بین بهره (1393)

اجترای موفتق آن    توفیق در جلتب پشتایبانی متامی دومتت،    

 دادارزیابی اقاصتادی طترح نشتان     همچنین .شود ممالن می

جتای چهتار    بهطرح جایگزینی گندم هزینۀ نسبت منفعت به 

 است. 06/2و برای جایگزینی جو  12/2 شده بررسی ۀگون

یالی از راهالارهایی که همواره در ستامیان اخیتر بترای    

مطترح و پیشتنهاد شتده    میه روا ۀدریاچعیت آبی بهبود وض

. به استفشار  تغییر سیسا  آبیاری از سنای به تحت ،است

دمی  افتزایش   بهاغلب ماخصصان و مسئوتن درگیر،  ۀعقید

تواند تا حدود زیادی برداشت  راندمان آبیاری، این تغییر می

و آب  هتد دهای مناهی به دریاچه را کاهش  آب از رودخانه

کته   استت  ایتن اساسی  ۀنالااما  ،وارد دریاچه کند یرشابی

و  های آبیاری منطقه مشتخو  باید وضعیت کنونی سیسا 

بترداران از   تعیین شود که در حال حاضر چند درصتد بهتره  

کننتد. ست م میتزان     های نوین آبیاری اسافاده می سیسا 

بردارانی که از روش سنای برای آبیتاری اراضتی    تمای  بهره

آبیاری و اسافاده از  ۀشیوکنند برای تغییر  میخود اسافاده 

و بررستی شتود کته در     یدهستنا  های نتوین آبیتاری   روش

، آیتا  PESهتای   صور  اناتام ایتن طترح در قامتب برنامته     

  برداران تمایلی به همالاری خواهنتد داشتت یتا خیتر      بهره

در ایران  PESهای  کنون برنامه ه تانالبا توجه به ای ،بنابراین

و اسافاده از آنها به شاللی کامتً تاربتی   شده بررسی کمار

گتویی بته    صدد پاست   در، در تحقیق حاضر  است اناام شده

 ای : بودهزیر ات  ؤس

اقاصتتادی کارکردهتتای مهتت  اکوسیستتامی     ارزش .1

 مالعب آب آن، چقدر است  مارازای هر  میه بهروا ۀدریاچ

آبخیتز   ضتۀ حوبترداران   چنتد درصتد از بهتره   اکنون  .2

 کنند  فشار اسافاده می آبیاری تحت ۀشیواز  رود نهسیمی

کارایی طرح پرداخت برای تغییر سیسا  آبیتاری در  . 3

 ۀرودخانتتدر  آب متتدیریت ، بتترایPESهتتای  قامتتب برنامتته

میته  روا ۀدریاچت رود و نقش آن در کمک به احیای  سیمینه

 چگونه است 

آیا طرح پرداخت بترای تغییتر سیستا  آبیتاری بته       .4

مقبومیت اجاماعی و  رود، آبخیز سیمینه ضۀحوداران بر بهره

 د دارتوجیه اقاصادی 

 ها مواد و روش

 شده مطالعه ۀمنطق 

 52331بتا وستعای معتادل    میته  روا ۀدریاچت آبخیز  ضۀحو

 جغرافیتایی   کیلومارمربع در شمال غرب ایتران بتین طتول   

 30′و  35° 39′جغرافیتتایی   و عتترض 47° 52′و  °44 ′33

کته   طتوری  بته  استه است. این آبخیز بساه قرار گرفا °38

 بته  پیرامتون  منتاطق  از زیرزمینتی  سطحی و های آب ۀکلی

رود،  هتای زرینته   شوند و رودخانته  می سرازیر دریاچه سمت

چای، زوتچای،  رود، مهابادچای، گادارچای، باراندوز سیمینه

چتای،   چتای، آجتی   چای، نازموچای، دریتان  شهرچای، روضه

های ستطحی متازاد ختود را     چای جریان چای و صوفی قلعه

 ۀدریاچت های تزم برای مصارف مخالف بته   پم از برداشت

 .] 14[ ندکن  تخلیه میمیه روا

، دریاچۀ ارومیته آبخیز حوضۀ های  رودخانهفراوانی دمی   به

، تحقیتتق حاضتتر در PES  برنامتتۀبتترای بررستتی ستتازوکارهای 

 التتی ازعنتتوان ی کتته بتته اناتتام گرفتتت رود ستتیمینهرودخانتتۀ 

آب دریاچتته و یالتتی از  کننتتدۀ  تتتأمین مهتت  هتتای رودخانتته

دریاچتۀ ارومیته   آبخیتز   ضتۀ حو  و پترآب   بتزر   هتای  رودخانه

حوضتۀ   مهت   هتای  رودخانته  از رود ستیمینه   شود. محسوب می

 غربی اساان آذربایاان جنوب در که است ارومیهدریاچۀ  آبخیز

رصتد از  د 35. دارد جریتان  رود زرینته  آبخیز حوضۀغرب  در و

، توستط  دریاچۀ ارومیته های سطحی به  آبساتنۀ ک  ورودی 

 طتول . ] 16[ شتود  دارچای، تأمین میگارودخانۀ این رودخانه و 

 آن آبخیتتز حوضتتۀ کیلتتومار، مستتاحت 200 حتتدود رودخانتته

 شتال  . ] 21[ زیرحوضه استت  11 شام  و کیلومارمربع 3500

آبخیتز   حوضتۀ رود در ایران و  آبخیز سیمینهحوضۀ موقعیت  1

 دهد. را نشان میدریاچۀ ارومیه 
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 رود آبخیز سیمینه ضۀحوای  موقعیت کشوری و منطقه. 1 شکل

 روش پژوهش

مساحت اراضی آبی و  به خاومدسایابی به اطتعا  برای 

 ۀنقشت رود، اباتدا بته استاخراج     آبخیز ستیمینه  ضۀحوباغی 

ی ا از تصتاویر متاهواره   با اسافادهکاربری اراضی این حوضه 

ای و  شد. بترای پتردازش تصتاویر متاهواره     اقدام 8 مندست

 ENVI دور از ستناش  افزار نرم از اساخراج کاربری اراضی

4.7
وجتتود  بتتا توجتته بتته .دشتت استتافاده ArcGIS 9.3و  1

 مناسب امگوریا  اناخاب های مانو  در این زمینه، امگوریا 

در ایتن  . کنتد  متی  ایفتا  بنتدی  طبقهنقش اساسی در صحت 

 و تحقیقتا   بیشتار  در 2احامتال  بیشتارین امگوریا  میان 

 ی دقیتق هتا  روش تترین و یالتی از   عنتوان رایت    به مطامعا 

 نتام  بتا امگتوریا  دیگتری   نتین  مچه .شناخاه شتده استت  

 نتو   که شتام  چهتار    3(SVMبردار پشایبان ) های ماشین

 در استت  7یو حلقتو  6شعاعی ،5ای ، چندجمله4خطی کرن 

                                                                 
1. The Environment for Visualizing Images 
2. Maximum Likelihood 
3. Support Vector Machines 
4. Linear 
5  . Polynomial 
6  . Radial basis function 
7  . Sigmoid 

 اسافاده ای تصاویر ماهواره بندی طبقه برای اخیر سال چند

 طوری هب است داشاه در این زمینه قبومی قاب  ناای و  شده 

 بیشتارین  مانند موجود بندی طبقه های روش بهارین با که

 بته . ] 7[ کند رقابت تواند می.. .و 8عصبی های احامال، شباله

هتای   بتا استافاده از امگتوریا     در تحقیق حاضردمی   همین

های بتردار پشتایبان،    های ماشین مال و کرن احا بیشارین

رود اساخراج  آبخیز سیمینه ضۀحوکاربری اراضی در  ۀنقش

تتر   هتا، از ناتای  روش دقیتق    دقتت ایتن روش   ۀمقایست و با 

 شد.اسافاده 

 ضتۀ در حو PESه هدف از اجرای طترح  نالبا توجه به ای

آب کشاورزی با هتدف احیتای    ۀبهینمدیریت  ،شده مطامعه

 ۀبرنامت هتای اجترای    باید هزینه، استمیه روا ۀیاچدر دوبارۀ

PES باشد تا اجرای آنمیه روا ۀدریاچتر از ارزش آب  پایین 

ابادا  تزم است دمی  باشد. به همینداشاه توجیه اقاصادی 

روش کار از  مشخو شود که برای اینمیه وار ۀدریاچارزش 

 پتژوهش  ناتای   منظتور از  بتدین . دشت اسافاده اناقال منافع 

نتتین بتترای مچه .شتتد استتافاده] 2[ شهمالتتاران و برانتتدر

                                                                 
8  . Neural Net 
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 و مصاحبه تلفیقی روش از PES ۀبرنامسنای اجرای  امالان

برای این منظور با اساناد بته  . ] 17[ شد اسافاده امهشنپرس

آمتده و بتا عنایتت بته اهتداف و       دست ماموعه اطتعا  به

صتور    های مورد نیتاز بته   سؤات  تحقیق، سؤات  و گزینه

بتا  . دشت تحقیق، تهیه و تدوین  ۀامشنپرسو در قامب  مدون

امه شتن برای تالمیت  پرس  شده مطامعه ۀجامعه نالتوجه به ای

 ۀرودخان ۀحاشیروسااهای واقع در  ناساکنتحقیق،  این در

روستااهایی کته از ایتن     همتۀ تزم بتود   ،رود بودند سیمینه 

کنند، شناسایی و تعتداد جمعیتت    آب برداشت می  رودخانه

ی طبق اطتعات. بر این اسا  وندا مشخو شنهرزان آکشاو

هتتای میانتتدوآب و  آب و فرمانتتداری شهرستتاان ۀادارکتته از 

روستاا در   66کشتاورزان  د شت مشخو  ،دست آمد بهبوکان 

طتور مستاقی  یتا غیرمستاقی  از      ختانوار بته   12110قامب 

با داشان تعتداد  کنند.  رود آب برداشت می سیمینه ۀرودخان

حات    کتوکران  فرمتول  حوضه و با استافاده از  برداران بهره

ومی برای دسایابی  ،تعیین شد امهشنمورد پرس 373 نمونه

عدد  40 به مراجعه باامه شنپرس  398تعداد ار یشببه دقت 

بترداری تصتادفی    )که به روش نمونته  مناخب از روسااهای

منطقته   کشتاورزان و باغتداران   با اناخاب شدند( و مصاحبه

ات  ؤستتآوری اطتعتتا ،  م از جمتتعند. پتتدتالمیتت  شتت 

امه با شناز پرس آمده دست بههای  و داده امه کدبندیشنپرس

 ند.  شدتازیه و تحلی   SPSS  افزار اسافاده از نرم

 نتایج

 رود آبخیز سیمینهحوضۀ کاربری اراضی نقشۀ استخراج 
کاربری  ۀطبقرود، پن   آبخیز سیمینه ضۀحوطورکلی در  به

مسالونی، اراضتی آبتی، اراضتی دیت ،     اراضی، شام  مناطق 

 ۀنقشمراتع و منابع آب مشاهده شد. بنابراین، کار اساخراج 

بتته دو روش  ENVI 4.7افتتزار  هتتا در محتتیط نتترم کتتاربری

های  های بردار پشایبان و با داده احامال و ماشین بیشارین

 اناتتام گرفتتت. ستت م دقتتت 8 مندستتتۀ متتاهواررقتتومی 

  .شدارزیابی   شده ی اناامها  بندی طبقه
، دقت 1ک  دقت شام  دقت، برآورد ام وع ترین معمول

هساند. در تحقیق  4کاپا و ضریب 3، دقت کاربر2تومیدکننده

ارزیتابی درستای    بترای حاضر از دقت کت  و ضتریب کاپتا    

گرفاته   اناتام هتای   بنتدی  صحت طبقه ۀمقایسبندی و  طبقه

 تصتح  بیتان  در معیتاری  عنوان به کاپا اسافاده شد. ضریب

 و قطتری  عناصتر  کمتک  بته  متاتریم  هتر  بترای  هتا،  نقشه

 کته  استت  آن ۀدهنتد  نشتان  و شتده  ای محاستبه  حاشتیه 

صحت کلی  .دارد توافق واقعی های داده با چقدر بندی طبقه

شده بر تعداد ک   بندی های درست طبقه نیز نسبت پیالس 

 بهارین. ] 20[ دهد شده را نشان می بندی های طبقه پیالس 

 زیتاد  کاپتا  ضریب و کلی صحت که است مانیز بندی طبقه

در بتین   استت مشتخو   1 گونه که در جدول مانه .باشند

مقتدار  ارین یشت ب ، کرن  شتعاعی شده اسافاده های امگوریا 

کته   دهتد  متی   . این نشتان را داردضریب کاپا و صحت کلی 

ی زیتاد دقت  آمده با این روش دست های به مساحت کاربری

پتژوهش   ۀادامت اتای  ایتن روش در   دمی  از ن همین. به دارد

از  آمده دست بهناای   2  نین شال مچاسافاده خواهد شد. ه

هتای   ماشتین   بندی تصویر با کرن  شتعاعی امگتوریا    طبقه

 دهد. بردار پشایبان را نشان می

 محتیط  نظتر وارد  متد  تصتویر  بندی، طبقه اناام از پم

 در مخالتف  هتای  کتاربری  مساحت تا شد ArcGIS افزار نرم

مستاحت   ناتای  نشتان داد  . آیتد  دستت  بته  یادشتده  ضۀحو

هالاتار،   1934رود  آبخیتز ستیمینه   ضۀمناطق مسالونی حو

هالاار، مساحت زراعت  67210مساحت زراعت آبی و باغی 

هالاتار و   178397هالاتار، مستاحت مراتتع     123387دی  

 .استهالاار  41مساحت منابع آبی 

 های بردار پشتیبان ماشین احتمال و  بیشترینهای  بندی الگوریتم طبقه دقت ارزیابی از آمده دست به نتایج .1 جدول

 احتمالبیشترین  عنوان
 های بردار پشتیبان ماشین

 کرنل حلقوی کرنل شعاعی ای کرنل چندجمله کرنل خطی

 ضریب کاپا

 صحت کلی )%(

81/0 

90 

80/0 

87 

89/0 

93 

90/0 

94 

80/0 

88 
                                                                 
1. Overall Accuracy 
2. Producer`s Accuracy 
3. User`s Accuracy 
4. Kappa Coefficient 
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 های بردار پشتیبان ماشین  کرنل شعاعی الگوریتم ۀوسیل بندی به  طبقه از آمده دست به اراضی کاربری ۀنقش .2شکل 

دریاچۀۀ  گذاری اقتصادی کارکردهای اکوسیستمی  ارزش

 ارومیه
از روش میته  روا ۀدریاچت گذاری   در این پژوهش برای ارزش

 (91: 2013) شهمالاران و براندر. دشاناقال منافع اسافاده 

گتترفان  نظتتر دربتتا تب دنیتتا را تتتا 52495  ماوستتط ارزش

بتا   .انتد  محاسبه کردها نهاکوسیسامی آکارکردهای مخالف 

گتذاری شتده در    ه از میان کارکردهتای ارزش نالتوجه به ای

آب و حفت    ۀذخیتر این پژوهش، سه کارکرد کنارل سی ، 

ناتای    ،نمتود بیشتاری دارد  میته  روا ۀدریاچکیفیت آب در 

 میته روا ۀدریاچت ذاری گت  ارزش این سه کارکرد بترای ارزش 

بر این استا  کتارکرد کناترل ستی  ارزشتی      . شداسافاده 

آب  ۀذخیتر دتر بر هالاتار در ستال، کتارکرد     6923معادل 

دتر بر هالاار در سال و کارکرد حف   3389ارزشی معادل 

کتته بتتا  استتتدتر بتتر هالاتتار در ستتال  5788کیفیتتت آب 

ارزشتی برابتر بتا     گرفان این سه کارکرد در مامتو   نظر در

 د.داردتر بر هالاار در سال  16100

بتترای حاضتتر پتتژوهش  ه از ناتتای نالتتبتترای ایحتتال 

و میتزان ارزش هتر    استافاده میته  روا ۀدریاچت گذاری  ارزش

مارمالعب آب آن محاسبه شود، باید مساحت کت  و حات    

دست آید. بنتابر ناتای     در زمان پرآبی بهمیه روا ۀدریاچآب 

 ]15[ شو مهستافر و همالتاران  ] 13[فتر   حسینی و صتومای 

هالاتار و حات  آب    582200میته  روا ۀدریاچمساحت ک  

بتا   ،بنابراین. شود میلیارد مارمالعب تخمین زده می 31آن 

تقسی  مساحت دریاچه بر حا  آب آن، مقدار ماوسط آب 

دستتت  مارمالعتتب بتته 31/53246دریاچتته در هتتر هالاتتار 

هر هالاتار تتاتب   شده برای  محاسبه  آید. حال اگر ارزش می

در هتر  میته  روا ۀدریاچدتر( بر میزان آب  16100در دنیا )

بترای هتر   میته  روا ۀدریاچت ارزش آب  ،هالاار تقستی  شتود  

آید که با در نظر گرفان  می دست  دتر به 302/0مارمالعب 

ریامی دتر در حال حاضر )که از ستوی بانتک   هزار   26نرخ 

 ۀدریاچت ب آب مرکزی اعتم شده است(، ارزش هر مارمالع

 شود. ریال محاسبه می 7852میه روا

در قالۀب تغییۀر سیسۀتم     PESهای  سنجی اجرای برنامه امکان

 فشار آبیاری از سنتی به تحت

، PES  برنامتۀ در پژوهش حاضر از میان ستازوکارهای مخالتف   

آبیاری و تبدی  شیوۀ برداران برای تغییر  طرح پرداخت به بهره

استت.    هشتد ارزیتابی   فشتار  ه تحتهای آبیاری سنای ب سیسا 

نیز آمتده استت ایتن     PESهای  گونه که در تعریف برنامه همان

شتتر   پتتیشداوطلبانتته معرفتتی شتتده و   هتتا، کتتامتً  برنامتته

هتای   ، تمای  به پذیرش آنها از سوی افراد و یا گروهشانموفقیا

بایتد کشتاورزان    ۀ نخستت در مرحلت  ،ربط استت. بنتابراین   ذی
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یرش این طترح را داشتاه باشتند. از ستوی     منطقه تمای  به پذ

تتأمین   نفعتانی  های این طرح نیز بایتد توستط ذی   هزینه ،دیگر

برنتد. بتا توجته بته      سود متی دریاچۀ ارومیه که از احیای  شود

ها، دومتت   ه در کشور ما مامک واقعی منابع طبیعی و تاتبنالای

های اجرای ایتن برنامته نیتز بایتد توستط       بنابراین هزینه است،

هتای   امهشتن ، اباتدا از طریتق پرس  نابراینب ومت پرداخت شود.د

 شتده  استافاده  روش آبیتاری شده برای پژوهش حاضر،  طراحی

بیشتار   . بررسی ناای  نشان دادشدبررسی  ن،ابردار توسط بهره

درصتتد( از روش ستتنای بتترای آبیتتاری  42/83بتترداران ) بهتتره

ط کته فقت   حتامی  درکننتد   اراضی کشاورزی ختود استافاده متی   

اراضتتی ختتود از روش آبیتتاری همتتۀ درصتتد آنتتان در  81/11

آنتان نیتز در قستمای از     77/4کننتد و   فشار اسافاده می تحت

از روش آبیاری سنای و در قستمت دیگتر از روش    شان یاراض

 ناای  نشتان داد  ،نینمچکنند. ه فشار اسافاده می آبیاری تحت

هتای    درصد به سیستا  86/13برداران فقط  از ک  اراضی بهره

روش سنای  بهدرصد اراضی  14/86فشار ماهز هساند و  تحت

بردارانتی کته از روش    شتوند. در ادامته تمایت  بهتره     آبیاری می

آبیتاری و  شتیوۀ  کننتد بترای تغییتر     آبیاری سنای اسافاده می

فشتتار پرستتیده شتتد. تحلیتت   هتتای تحتتت استتافاده از سیستتا 

در  یت  دارنتد  تما آنهادرصد از  45/91توصیفی ناای  نشان داد 

اراضتی کشتاورزی   همتۀ  صور  حمایت مامی و فنی دومت، در 

فشتار تغییتر دهنتد.     را از سنای به تحتشان خود، روش آبیاری

را نداشانشتان   تمایت   ن نیتز دمیت   ابتردار  سایر بهتره  ،نینمچه

درصتتتد(،  85/4هتتتا ) استتتافاده از ایتتتن سیستتتا  آشتتتنایینا

بودن اراضتی   ای درصد(، اجاره 42/1بودن کیفیت آب ) نامناسب

 14/1نظتتر وستتعت ) درصتتد( و محتتدودیت اراضتتی از  14/1)

 درصد( بیان کردند.

ارزیابی اقتصادی اجرای طرح تغییۀر سیسۀتم آبیۀاری از    

 فشار سنتی به تحت

هتتای  استتاقرار سیستتا هزینتتۀ منظتتور اباتتدا بایتتد  ایتتنبتترای 

استا  اطتعتا  ستازمان جهتاد      بتر د. شتو ارزیتابی   فشار تحت

اساقرار سیسا  آبیاری هزینۀ غربی  آذربایاان کشاورزی اساان

، 1393بارانی در هر هالاار از اراضی کشاورزی منطقه در ستال  

ای در هتر   استاقرار آبیتاری قطتره   هزینتۀ  میلیون ریال و  100

. استتتمیلیتتون ریتتال  130هالاتتار از اراضتتی بتتاغی منطقتته،  

به تعمیترا  و نگهتداری ستاتنه    مخاو های  هزینه ،نینمچه

گتذاری در نظتر گرفاته     سترمایه اومیتۀ  درصتد ارزش   5 معادل

هتا   ه طول عمر مفید ایتن طترح  نالبا توجه به ای. ] 24[ شود می

های جهاد  شود )طبق اعتم سازمان سال در نظر گرفاه می 30

اجرای این هزینۀ ساتنۀ توان  ها(، می کشاورزی و ماریان طرح

 (.2)جدول کرد ها را برآورد  طرح

آبتی محاستبه شتود کته در صتور        حال بایتد میتزان  

 .شتود  جتویی متی   فشتار صترفه   های تحت اسافاده از سیسا 

نو  محصتول   11امه شناز پرس آمده دست بهطبق اطتعا  

درصتتد(،  19/38) نتتو  محصتتول زراعتتی گنتتدم  8شتتام  

درصتتد(، جتتو 76/16درصتتد(، یوناتته ) 15/21چغندرقنتتد )

 20/2فرنگتی )  درصتد(، گوجته   47/2درصد(، ذر  ) 34/9)

درصتد(   10/1درصد( و سبزیاا  ) 65/1درصد(، بقوت  )

 37/1درصتد(، انگتور )   22/5نو  محصول باغی سیب ) 3و 

آبخیتتز ضتتۀ درصتتد( در کتت  حو  55/0درصتتد( و هلتتو ) 

شتتوند. بتترای تعیتتین نیتتاز آبتتی   رود کشتتت متتی ستتیمینه

ملتی منتابع آب    ۀاز اطتعا  سند توسع یادشدهمحصوت  

 مطرح «NETWAT ۀبرنام»نوان ع باایران اسافاده شد که 

با اساناد به اطتعا  سازمان جهاد کشاورزی استاان   .است

آبیتاری   درصتد،  40غربی راندمان آبیاری ستنای   آذربایاان

. استتتدرصتتد  90ای  آبیتتاری قطتتره درصتتد و 75بتتارانی 

، میتزان کتاهش   یادشتده با استاناد بته اطتعتا      ،بنابراین

صور  استافاده از  مصرف آب هر محصول در هر هالاار در 

 (.3آید )جدول  دست می فشار به آبیاری تحت ۀشیو

استتاقرار  ۀستتاتن ۀداشتتان هزینتت  دستتت حتتال بتتا در 

فشار و میزان کاهش مصرف در هر هالاار  های تحت سیسا 

هتای   از محصوت  مخالف در صتور  استافاده از سیستا    

از ایتن   بتا کاهش مصرف هتر مارمالعتب    ۀفشار، هزین تحت

 (.4شود )جدول  یاری برآورد میهای آب سیسا 

 فشار های تحت استقرار سیستم ۀساالن ۀهزین .2جدول 

 نوع سیستم
اجرای طرح هزینۀ ساالنۀ 

 )ریال/هکتار(

تعمیرات و هزینۀ ساالنۀ 

 نگهداری )ریال/هکتار(

 ساالنههزینۀ کل 

 )ریال/هکتار(

 بارانی

 ای قطره

3333333 

4333333 

5000000 

6500000 

8333333 

10833333 
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 فشار های تحت میزان کاهش مصرف آب در صورت استفاده از سیستم .3جدول 

 

 ازای هر مترمکعب کاهش مصرف آب بهفشار  های تحت اجرای سیستم ۀهزین .4جدول 

 

هتتای  ی سیستتا اجتترا ۀهزینتت، 4بتتا توجتته بتته جتتدول 

ازای هر مارمالعتب کتاهش مصترف آب بترای      بهفشار  تحت

در پتتژوهش، از ارزش هتتر  شتتده بررستتی محصتتوت  ۀهمتت

اما  ،ر استماریال( ک 7852)میه روا ۀدریاچمارمالعب آب 

اجترای ایتن نتو      ۀهزینت میتانگین حستابی    ۀمحاستب برای 

از محصتوت  در کت     یتک هرتسهیت ، باید درصد کشت 

ا نتابراین، بت  نظر قرار گیرد. ب مد ۀحوضاغی کشت زراعی و ب

از محصتوت ، ماوستط    یتک هرگرفان درصد کشت  نظر در

فشتار بترای کتاهش     های آبیاری تحت اجرای سیسا  ۀهزین

بتا   ،. بنابرایناستریال  60/1970هر مارمالعب مصرف آب 

کردن مقدار تومید در هر دو روش آبیاری سنای  فرضثابت 

گترفان ارزش هتر مارمالعتب آب     نظتر  درفشار و بتا   و تحت

اجترای ایتن طترح     ۀهزین، نسبت منفعت به میهروا ۀدریاچ

د. این در حامی است دارتوجیه اقاصادی  و است بوده 98/3

دمی   بهها در این پژوهش  که از ارزش اسقاطی این سیسا 

پوشتی شتده استت و در صتور       نداشان آمار دقیق چشت  

 مقتدار یادشتده  ت از گرفان ارزش اسقاطی، این نستب  نظر در

 ار خواهد شد.  یشنیز ب

نوع 

 کاربری
 نوع محصول

 نیاز آبی ساالنه

 )مترمکعب/ هکتار(

مصرف آب در روش 

 سنتی

 )مترمکعب/ هکتار(

مصرف آب در روش 

 فشار تحت

 )مترمکعب/ هکتار(

میزان کاهش مصرف آب در 

فشار  های تحت سیستم

 / هکتار()مترمکعب

 

 

 

 گندم

 چغندر قند

 یوناه

2730 

6500 

6850 

6825 

16250 

17125 

3640 

66/8666 

33/9133 

56/6383 

94/15198 

35/16017 

 زراعی

 

 

 جو

 ذر 

 فرنگی گوجه

 بقوت 

 سبزیاا 

1990 

4380 

6660 

2910 

2740 

4975 

10950 

16650 

7275 

6850 

33/2653 

5840 

8880 

3880 

33/3653 

21/4653 

75/10241 

09/15573 

45/6804 

94/6406 

 

 باغی

 سیب

 انگور

 هلو

5910 

5260 

6410 

14775 

13150 

16025 

67/6566 

44/5844 

22/7122 

32/13637 

45/12137 

07/14791 

نوع 

 کاربری
 نوع محصول

استقرار هزینۀ ساالنۀ 

 فشار حتهای ت سیستم

 )ریال/ هکتار(

میزان کاهش مصرف آب در 

فشار  های تحت سیستم

 )مترمکعب/ هکتار(

های  اجرای سیستمهزینۀ 

ازای هر  بهفشار  تحت

 مترمکعب )ریال(

 

 

 

 گندم

 چغندر قند

 یوناه

8333333 

8333333 

8333333 

3185 

34/7583 

67/7991 

43/2616 

90/1098 

75/1042 

 زراعی

 

 

 جو

 ذر 

 یفرنگ گوجه

 بقوت 

 سبزیاا 

8333333 

8333333 

8333333 

8333333 

8333333 

67/2321 

5110 

7770 

3395 

67/3196 

37/3589 

79/1630 

50/1072 

59/2454 

88/2606 

 

 باغی

 سیب

 انگور

 هلو

10833333 

10833333 

10833333 

33/8208 

56/7305 

78/8902 

80/1319 

89/1482 

85/1216 
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( هالاتار  67210با تعمی  سطا ک  اراضی آبی و باغی )

در کت    شتده  کشتت  از محصتوت   یتک به درصد کشت هر

بتا   ،آید. بنابراین دست می به یکحوضه، سطا زیر کشت هر

فشار  های تحت داشان میزان کاهش مصرف آب در سیسا 

ر محصتول در کت    توانی  مامو  کاهش مصرف آب هت  می

حوضتته و میتتزان کتت  کتتاهش مصتترف آب بتتا استتاقرار     

فشتار در کت  اراضتی کشتاورزی      های آبیاری تحت سیسا 

 (.5دست آوری  )جدول  را به رود آبخیز سیمینه ضۀحو

 رود آبخیز سیمینه ضۀحوهای مختلف  مجموع کاهش مصرف آب در کشت. 5جدول 

 

دهتد، در صتور  تغییتر     نشان متی  5طور که جدول  همان

آبخیتتز حوضتتۀ سیستتا  آبیتتاری در کتت  اراضتتی کشتتاورزی  

مارمالعتب مصترف آب    31/359058724رود، ساتنه  سیمینه

درصتد از   86/13استت کته     کاهش خواهد یافت. این در حامی

بتا   انتد کته   ها ماهز شده به این سیسا  قبتًک  اراضی حوضه 

احاساب این میتزان و در صتور  تغییتر سیستا  آبیتاری در      

هالاتتتتتار(،  69/57894مانتتتتتده ) درصتتتتتد بتتتتتاقی 14/86

. استت مارمالعب آب در سال قاب  کتاهش   12/309293185

امه و نظتترا  شتتنبتتا توجتته بتته ناتتای  پرس  ،از طتترف دیگتتر

حوضته  مانتدۀ   درصتد از اراضتی بتاقی    45/91گویتان، در   پاس 

روش ستنای آبیتاری    بته ار( که هنتوز  هالا 69/52944)معادل 

هتای   توان سیسا  آبیاری را تغییر داد و از سیسا  شوند می می

هتای   بتا استاقرار سیستا     ،. بنتابراین کترد فشار استافاده   تحت

میلیتتون  283تتتوان ستتاتنه حتتدود  فشتتار متتی آبیتتاری تحتتت

مارمالعب مصرف  79/282848617دقیق  طور همارمالعب و ب

کرد. با توجه بته  دریاچۀ ارومیه را وارد  آب را کاهش داده و آن

رود  آبخیتز ستیمینه  حوضتۀ  درصد از اراضی آبی  86/92 هنالای

 44/49164درمامتو  در   استدرصد آن باغی  14/7زراعی و 

هالاتتار از اراضتتی بتتاغی  25/3780هالاتتار از اراضتتی زراعتتی و 

کته بتا   کترد  فشار را مستاقر   های آبیاری تحت توان سیسا  می

فشار  های آبیاری تحت اجرای سیسا هزینۀ اومیۀ ن گرفا نظر در

میلیتتون ریتتال و بتترای  100هتتای بتتارانی  کتته بتترای سیستتا 

گرفان  نظر درو با  استمیلیون ریال  130ای  های قطره سیسا 

های بتارانی فقتط بترای اراضتی زراعتی و       این نالاه که سیسا 

ای فقط بترای اراضتی بتاغی کتاربرد دارنتد،       های قطره سیسا 

 فشتار  تحتهای آبیاری  تزم برای اساقرار سیسا مایۀ اومیۀ سر

طتور دقیتق    بته میلیتارد ریتال و    5408در ک  حوضه، حتدود  

 .استریال  5407876500000

بۀرداران بۀا    های اجتماعی بهره تحلیل همبستگی ویژگی

  شده بررسی  PESهای  پذیرش برنامه

ان بتردار  های اجاماعی بهره در این بخش همبساگی ویژگی

تحصیت ، سطا ک  اراضی کشتاورزی و    شام  سن، سطا

. شدبررسی  میزان درآمد ک  با پذیرش تسهیت  غیرنقدی

ای از  های اسمی بتا فاصتله   داده ۀرابطبررسی  ، برایاین بربنا

بررسی شد  همبستاگی   منظور بهاسالولر پیرسون و ت  کای

 هتای استمی بتا    داده ۀرابطت بررستی   برایا از ضریب اتا، نهآ

 نوع محصول نوع کاربری
سطح زیر کشت در کل 

 ضه )هکتار(حو

میزان کاهش مصرف آب در 

فشار  های تحت سیستم

 )مترمکعب/ هکتار(

مجموع کاهش مصرف آب هر 

محصول در کل حوضه 

 )مترمکعب(

 

 

 

 گندم

 چغندر قند

 یوناه

50/25667 

92/14214 

40/11264 

3185 

34/7583 

67/7991 

5/81750987 

43/107796571 

55/90021367 

 زراعی

 

 

 

 جو

 ذر 

 فرنگی گوجه

 قوت ب

 سبزیاا 

41/6277 

09/1660 

62/1478 

97/1108 

31/739 

67/2321 

5110 

7770 

3395 

67/3196 

47/14574074 

90/8483059 

40/11488877 

15/3764953 

10/2363330 

 

 باغی

 سیب

 انگور

 هلو

36/3508 

78/920 

65/369 

33/8208 

56/7305 

78/8902 

64/28797776 

54/6726813 

63/3290912 

 31/359058724 67210 مامو  
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تعیتین شتد     منظتور  بهاسالولر پیرسون و ت  ترتیبی از کای

 .] 11[های ضریب توافق اسافاده شد  ا از آزموننهآ ۀرابط

دهتد بتین پتذیرش     نشتان متی   6 گونه که جدول همان

تغییر سیسا  آبیاری با ماغیرهای سن، سطا کت  اراضتی   

درصتتد  99کشتتاورزی و میتتزان درآمتتد کتت  در ستتطا    

ی در مامتتو ، شتتد  ایتتن  ومتت ،همبستتاگی وجتتود دارد 

( برای ستطا کت  اراضتی    7 همبساگی )با توجه به جدول

نین بین پذیرش مچ. هاستمقدار را دارارین یشبکشاورزی 

 95تغییر سیسا  آبیتاری بتا ستطا تحصتیت  در ستطا      

 درصد همبساگی وجود دارد.

 اریبرداران با پذیرش تغییر سیستم آبی های اجتماعی بهره همبستگی ویژگی. 6 جدول

 داری معناسطح  اسکوئر پیرسون -مقدار کای برداران های اجتماعی بهره ویژگی

 سن

 سطا تحصیت 

 سطا ک  اراضی کشاورزی

 میزان درآمد ک 

1/226 

81/10 

6/218 

120 

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

 ریبرداران با پذیرش تغییر سیستم آبیا های اجتماعی بهره شدت همبستگی ویژگی. 7 جدول

 ضریب توافق ضریب پیوند اتا برداران های اجتماعی بهره ویژگی

 سن

 سطا تحصیت 

 سطا ک  اراضی کشاورزی

 میزان درآمد ک 

025/0 

- 

332/0 

146/0 

- 

173/0 

- 

- 

 

 گیری بحث و نتیجه

شتده   مطرحتتش شد یالی از راهالارهای در پژوهش حاضر 

و بتا   PESهتای   در قامتب برنامته  میه روا ۀدریاچبرای ناا  

بررسی فنی و  «پرداخت برای تغییر سیسا  آبیاری»عنوان 

برای این منظور ابادا با هدف تعیین ستقف  د. شواقاصادی 

اعاباراتی که باید برای تغییتر سیستا  آبیتاری در منطقته     

، بتته یادشتتدهارزیتتابی اقاصتتادی طتترح  نیتتزهزینتته شتتود و 

 و مشخو شتد  اقداممیه روا ۀدریاچگذاری اقاصادی  ارزش

گرفان فقط سه کارکرد اکوسیسامی دریاچه ارزش  نظر دربا 

تفستیر ناتای     .استت ریتال   7852ازای هر مارمالعب  بهآن 

از ی زیاددرصد بسیار  شده نشان داد تالمی های  امهشنپرس

و استافاده از روش  تغییتر سیستا  آبیتاری    برداران به  بهره

در صتتور  پرداختتت دارنتتد و  تمایتت  فشتتار آبیتتاری تحتتت

ها توسط دومتت حاضتر بته     های اساقرار این سیسا  هزینه

طرح  ارزیابی اقاصادی نیز نشان داد ند.هساا نهاسافاده از آ

د به شاللی داری زیادبسیار  ۀهزیننسبت منفعت به  یادشده

اجتترای ایتتن طتترح بتترای کتتاهش مصتترف هتتر  ۀکتته هزینتت

مالعتب آب   ماتر از ارزش هتر   کماتر بستیار   مالعتب آب   مار

اسا  ناای  با اجترای آن   بر ،. همچنینتاسمیه روا ۀدریاچ

 ۀرودخانتتآب از زیتتاد ستتاتنه از برداشتتت حاتت  بستتیار   

ایتتن آب متتازاد وارد شتود کتته   رود جلتتوگیری متتی ستیمینه 

 زیتاد با توجه به عمر مفید  ،شود. بنابراین میمیه روا ۀدریاچ

آبخیز  ضۀحودر این  شانها، در صور  اساقرار این سیسا 

آب بته  زیاد ، ساتنه حا  یهروما ۀیاچدرهای دیگر  و حوضه

توانتد در   شتود و متی   متی تزریتق  میه روا ۀزد بحران ۀدریاچ

بودن شرایط اقلیمی در چند سال دریاچته را   مساعدصور  

 به وضع سابق و پرآب خود برگرداند.
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