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 چکیده
اماا  ، آن از سوی متخصصان امر پیشنهاد گردیده است ءومیه، راهکارهای متعددی جهت احیارادریاچۀ شدن  با توجه به معضل خشک

برداران داخل آن عان و بهرههای آبخیز نیازمند مشارکت ذینفای در داخل حوزهنکته توجه نمود که اجرای هر طرح و پروژهباید به این 

طبیعی را با شکست مواجه سااخته  منابع ۀهای مدیریت و توسعبرداران، بسیاری از طرحکه عدم توجه به بهره طوری باشد بهمی هزحو

ی که در منطقه باه زراعات و باااداری اشات ا      برداراندر پژوهش حاضر میزان مقبولیت عمومی و مشارکت بهره است. به همین جهت

آبخیز حوزۀ مورد مطالعه در این پژوهش منطقۀ  .گردیدومیه بررسی رادریاچۀ  ءدر چند نمونه از راهکارهای ارائه شده برای احیا دارند،

 باشاد مینامه شپرسحاضر پژوهش در ابزار مورد استفاده ومیه است. رادریاچۀ های ن زیرحوزهباشد که یکی از بزرگتریمیرود  سیمینه

مورد تجزیه  SPSS 17افزار با استفاده از نرم، و نتایج حاصلبرداران تکمیل مورد مطالعه و انجام مصاحبه با بهرهمنطقۀ مراجعه به  که با

صورت اجارا   درصدی در 45/91فشار با مقبولیت  ت ییر سیستم آبیاری از سنتی به تحتکه طرح نتایج نشان داد  و تحلیل قرار گرفت.

برداری عدم بهرهازاء در  نیز داشته باشد. طرح پرداخت جبرانی به کشاورزاندر بین راهکارهای مورد بررسی ترین اقبا  را تواند بیشمی

 نسابت باه  بارداران  از بهاره درصاد   25/50. همچنین بودبی برخوردار رصد از مقبولیت مناسد 53/55با از اراضی زراعی تحت مالکیت 

نتاایج  طور کلای   به .آمادگی نمودندهای پرمصرف آب، در صورت حمایت دولت اعالم های با نیاز آبی کم به جای گونهاستفاده از گونه

تواناد  نتیجاه کااهش مصارف آب کشااورزی نمای     منظور کاهش کشت و در  برداران بهبهای پرداختی بهرهطرح افزایش آبنشان داد 

، طرح ت ییر سیستم آبیاری در اولویت اجرایی قرار داشته باشد هارحطاین بهتر است از میان بنابراین  .گیری داشته باشدموفقیت چشم

 د.نو در مراحل بعدی طرح پرداخت جبرانی و ت ییر الگوی کشت اجرا گرد

 ارومیه، پرداخت نقدی، ت ییر سیستم آبیاری، ت ییر الگوی کشتۀ مشارکت، دریاچواژگان: کلید 
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   مقدمه. 1
 و آبای  مهم هایپیکره از یکی عنوان به رمیهوا ۀدریاچ

 نقاش  ،ایاران  در دائمای  ۀدریاچا  شاورترین  و ترینگبزر

. دارد ایاران  اارب  شما  اقتصاد و زیست محیط در مهمی

 ۀدها  دو طی شده ایجاد جوی ت ییرات اثر بر این دریاچه

 شادید  بسایار  کاهش که شده آب مواجه تراز افت با اخیر

باه   را لیتار  در گرم 300از  بیش و شوری دریاچه مساحت

 سطح تراز حد از بیش اهش. این ک]7[است  داشته دنبا 

 وجاود  باه  را راوانیف یطیحمتزیس مشکالت دریاچه، آب

 آن، از ناشای  تبخیار  و دماا  زایشاف همچنین است. آورده

 مورد را ومیهرا ۀدریاچ ملی پارک جانوران و گیاهان حیات

 آب حد از بیش شوری این، بر عالوه است. داده قرار تهدید

 1آرتمیا برای نامناسبی زیستی شرایط نیز، ومیهرا ۀدریاچ

 از اعظمای  بخش بردن بین از ضمن که است آورده راهمف

 ۀبقیا  حیاات  ۀاداما  دریاچاه،  ۀزناد  موجود ارزشمندترین

بناابراین   .دهاد مای  قرار تهدید مورد را موجود آرتمیاهای

 هاای بحران بروز ۀزمینومیه، را ۀدریاچروند خشک شدن 

 کشور اربشما  ۀمنطق در ی راگیرچشم محیطیزیست

های اخیار  . به همین جهت در سا ]3[است  نموده فراهم

المللای و داخلای فعاا  در    های باین دولت ایران و سازمان

ارهای متعددی را جهات نجاات   زیست راهک محیط ۀزمین

در ایان میاان بخاش    اناد.  پیشنهاد نماوده  ومیهرا ۀدریاچ

درصااد منااابع آباای در  85تااا  55کشاااورزی بااا مصاارف 

، ]17و  6[درصاد در ایاران    93و  ]11[دسترس در دنیاا  

را بااه خاود اختصاااص داده  آب  ۀاساتفاد بااتترین میاازان  

عناوان  باه با توجاه باه اینکاه بخاش کشااورزی      است. لذا 

در ایران و دنیا مطارح  شیرین  آب ۀکنندمصرفبزرگترین 

بسایاری از متخصصاان امار، یکای از      ۀعقیدباشد و به می

بخاش   ۀتوساع  ومیاه، را ۀدریاچدتیل اصلی خشک شدن 

 
هااای آب کااه در پوسااتسااخت جانااداری اساات (Artemiaآرتمیااا    -1

ترین منابع آرتمیاا  ، یکی از انیایران در دریاچه اورمیه. کندمی زندگی شور

و مااهی ماورد    میگاو  شود. آرتمیاا در صانایع پارور    در جهان شمرده می

 د.گیراستفاده قرار می

آب از منابع آب ساطحی   ۀرویهای بیکشاورزی و برداشت

باشد، به هماین دلیال   می به منظور کشاورزی و زیرزمینی

ومیاه  را ۀدریاچا  ءراهکارهای پیشنهادی جهت احیاا  ۀعمد

و مادیریت جاامع    به کاهش مصرف آب بخش کشااورزی 

اما نکته حائز اهمیت این است د. نباشمی استوار منابع آب

هاای آبخیاز   ای در داخل حوزهاجرای هر طرح و پروژهکه 

ه زحاو آن برداران داخال  ذینفعان و بهره نیازمند مشارکت

بارداران، بسایاری   باشد به شکلی که عدم توجه به بهرهمی

ا شکسات  را با  طبیعیمنابع ۀتوسعمدیریت و های از طرح

هاای  به همین جهت تزم است، طرح .است ساختهمواجه 

ماورد  ومیاه،  را ۀدریاچا  ءدر نظر گرفته شاده بارای احیاا   

تاا بتواناد    بارداران قارار گیارد   مقبولیت و مشاارکت بهاره  

 آمیز در پی داشته باشد.نتایجی موفقیت

 تلقای  پایدار ۀتوسع یندافر در کلیدی عنصر مشارکت،

 ۀتوساع  فرایناد  ۀشاد  گام  ۀحلق عنوانبه آن از و شودمی

. در واقع مشارکت باه بسایج ماردم    ]8[ شودمی یاد پایدار

 گفته اقتصادی و اجتماعی هایطرح گرفتن عهده به برای

 معنای  باه  گساترده  مفهاوم  در مشاارکت  .]14[شود می

 تاوان  و درک افازایش  و ماردم  حساسایت  بارانگیختن 

 تاوجیهی  هاای طارح  باه  گاویی جهات پاسا    روستاییان

ساطوح   هرچاه  اسات.  محلای  ابتکارات تشویق و ایتوسعه

 شادن  کارآماد  و اجرایای  امکان باشد، محدودتر مشارکت

 نظاارت  وء اجرا هایهزینه و یافت خواهد کاهش هابرنامه

 و هاا طارح  پاذیری آسای   و یاباد مای  افازایش  مرکازی 

 ۀنظریا  سانتز  و بررسای  .]19[رفت  خواهد بات هاسیاست

 اصال  چهاار  توجیاه  و توسعه منظور به مدرن دموکراتیک

 برابار  عماومی کاه شاامل: فرصات     مشارکت برای اخالقی

 مشورت و شور اطالعات، به برابر دسترسی برای مشارکت،

دهد که باا وجاود اینکاه    مشترک نشان می تعهد و واقعی

مشارکتی، بهبود نتایج مادیریت محایط   یندهای افربهبود 

کنند ولی اطالع از این چهاار اصال   زیست را تضمین نمی

اخالقی ممکن است منجر به افزایش مشاارکت عماومی و   

 .]12 [های دولتی گرددجل  رضایت سازمان

 باه  توجاه  بادون  تمرکزگارا،  نظام تجربۀ هاسا  نتایج
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https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%88
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 هاای سارمایه  رفتن هدر ایران، بیانگر در مردمی مشارکت

 دولتی امکانات رفتن هدر نیز و معنوی و مادی از اعم ملی

 هاای فعالیات  و دولات  از روستاییان در نهایت نارضایتی و

عادم   عمرانای،  هاای طارح  از برخای  ماندن ناقص عمرانی،

 عادم  و هاطرح این از برخی اجرای در مداومت و موفقیت

اسات   باوده  ایان حاوزه   با مرتبط افراد مسئولیت احساس

 تواندمی منطقه هر که ایسرمایه ترینعظیم . بنابراین،]8[

 چیزی کند، طی را آبادانی و عمران مراحل به آن، ءاتکا با

خاود   شارایط  بهباود  در منطقاه  آن ساکنان مشارکت جز

 مادیریت در  ماردم  کردن درگیر طریق ازلذا  .]2[نیست 

 بهباود  بارداران بهاره  تحلیلای  و فنی هایمهارت آبخیزها،

 از فراتار  تواناد می منافع چگونگی اجرا، و بسته به یابدمی

 ۀسارمای  تقویات  باه  منجار  و باوده  انسانی ۀسرمای تقویت

 .]18[انسجام اجتماعی گردد  و اجتماعی

مطالعااات متعااددی در ارتبااار بااا بررساای مشااارکت     

 مادیریت  ،عمرانیهای برداران و عوامل مؤثر بر آن در طرحبهره

 آب، حفاظات  هایطرح ،های جاوای اندونزیدر جنگل جنگل

 اساتان  کاللاۀ  شهرساتان  روساتاهای  در آبخیازداری  خااک و 

 واقاع  برنجستانک، آبخیز حوزۀآبخیزداری  هایطرح گلستان و

طاور کلای    سوادکوه صورت گرفته است کاه باه   شهرستان در

 و اشات ا ، سان   برداران،بهره درآمد، مالکیت تحصیالت، سطح

بارداران بیاان   در مشارکت بهاره مؤثر ترین عوامل جنسیت مهم

همچنین در تحقیاق دیگاری    .]20، 10، 15، 5[ گردیده است

 مشاارکت  عادم  بار  ماؤثر  عوامال  ،تیرگاان  آبخیاز  حاوزۀ  در

 ریازی برنامه مشارکت، عدم آبخیزداری در اقدامات بردارانبهره

 و آماوز   فرهنگای،  اجتمااعی،  گاذاری سیاسات  وناصاحیح  

 .]4[است بیان شده  آگاهی

دهد های انجام گرفته نشان میپژوهش ۀتوجه به سابق

های مدیریت و موفقیت پروژهکه مشارکت نقش مهمی در 

دارد و بدون توجاه باه ماردم محلای      طبیعیمنابع ۀتوسع

ای محکااوم بااه انجااام هرگونااه طاارح ماادیریتی و توسااعه

شکست خواهد بود. بنابراین تزم اسات کاه بارای اجارای     

اورمیاه، مقبولیات ایان     ۀدریاچ ءهای مربور به احیاطرح

ومیاه  را ۀدریاچا های هزها از نظر آبخیزنشینان زیرحوطرح

بررسی شود. به همین منظور در پژوهش حاضار درصادد   

 :باشیمدستیابی به اهداف زیر می

در باین  پیشانهادی   هاای طارح مقبولیت مشارکت و  -1

باه منظاور مادیریت آب    رود آبخیز سیمینهحوزۀ برداران بهره

 بررسی شود. ومیهرادریاچۀ  ءجهت احیا در بخش کشاورزی

پاژوهش   هاای ماورد بررسای در   طارح  همبستگی -2

 خصوصایات  ومیاه باا  را ۀدریاچا  ءحاضر باه منظاور احیاا   

 مورد بررسی قرار گیرد.بردارن اجتماعی بهره

 

 شناسی تحقیقروش .2

 مورد مطالعه ۀمنطقمعرفی . 2.1
 52331ومیاه باا وساعتی معااد      رآبخیاز دریاچاه ا   ۀحوز

 33′ اییاااج رافی ایران بین طو  کیلومترمربع در شما  ارب

 38° 30′و  35° 39′ج رافیاااایی  و عااار  47° 52′و  °44

 11 تعاداد  ه،زحاو  ایان  درون در. ]13[ قرار گرفته اسات 

 میهورا ۀدریاچ به هاآن هایرودخانه که ددار قرار هززیرحو

 ۀرودخاناابااا توجااه بااه اینکااه . ]1[ گردناادماای منتهاای

کنناده  هاای تاأمین  ترین رودخانهرود یکی از مهمسیمینه

های ترین رودخانهترین و پرآباز بزرگآب دریاچه و یکی 

شاود، تحقیاق   ومیاه محساوب مای   را ۀدریاچآبخیز  ۀحوز

های هزرود که یکی از زیرحوآبخیز سیمینه ۀحاضر در حوز

شود انجام گرفات.  آبخیز دریاچه اورمیه محسوب می ۀحوز

مورد مطالعه  زۀای حوکشوری و منطقهموقعیت  (1  شکل

 دهد.را نشان می

 تحقیقوش . ر2.2
به منظور انجاام پاژوهش، ابتادا باا انجاام مشااوره باا        

ارومیاه،   ۀدریاچا  ءمتخصصان و مسئوتن درگیار در احیاا  

ارومیه بررسی شاد.   ۀراهکارهای موجود برای نجات دریاچ

ها، راهکارهایی که برای اجرا، نیازمند مشارکت از میان آن

برداران است، انتخاب شدند. ساس  بارای   و همکاری بهره

بارداران در ایان   بررسی میزان مقبولیت و مشاارکت بهاره  

هااا  در صااورت اجاارا(، از رو  تلفیقاای مصاااحبه و طاارح
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ر اسااس  امه استفاده گردید. باه هماین منظاور با    نپرسش

های مذکور، پرسشنامه مورد نیاز پژوهش تدوین و از طرح

نظر روایی و پایاایی ارزیاابی گردیاد. بارای انجاام روایای       

اساتادان، متخصصاان و    از نظراتگیری پرسشنامه با بهره

کارشناسان مرتبط با علام اقتصااد، مادیریت مناابع آب و     

 های اجرایی مربوطه، اصالحات تزم صورت گرفات و بخش

نهایی تهیه شد. همچنین بارای تعیاین میازان     ۀپرسشنام

پرسشانامه از   25پایایی ابزار سنجش این پژوهش، تعاداد  

هاا تعیاین و اصاالحات تزم    هایی که روایای آن پرسشنامه

آمااری   ۀای مشاابه باا جامعا   صورت گرفته بود در جامعاه 

 ۀدژ کاه در حاشای  تحقیق  روستاهای شهرساتان شااهین  

رود قرار داشاتند( تکمیال شاد. ساس  باا      زرینه ۀرودخان

آلفای کرونباخ، انساجام درونای و پایاایی     ۀاستفاده از آمار

پرسشنامه مورد بررسای قارار گرفات کاه نتاایج نشاان از       

 پایایی قابل قبو  سؤاتت داشتند.

 

 رودآبخیز سیمینه ۀحوزای : موقعیت کشوری و منطقه1 شکل

 

آمااار مربااور بااه تعااداد روسااتاها و تعااداد    سااس  

رود از اداره آب و آبخیااز ساایمینه حااوزۀ باارداران بهااره

 .و بوکاان تهیاه شاد    های میانادوآب فرمانداری شهرستان

  1ماورد نیااز، از فرماو  کاوکران    نموناۀ   حجمبرای تعیین 

باه اینکاه حجام    بر این اساس با توجه . ]16[ استفاده شد

نموناۀ  ، حجام  باود خاانوار   12110 جامعه مورد مطالعاه، 

 
1- Cochran Formula 

کاه  دست آمد. اما با توجاه باه ایان    نفر به 373مطالعاتی 

تکمیال   بارای تزم را نموناۀ  فرمو  کوکران حداقل تعداد 

دهاد بارای دساتیابی باه نتاایج      هاا نشاان مای   پرسشنامه

ماورد  منطقاۀ  نامه در شا عادد پرس  398تار، تعاداد   دقیق

از  نتااایج بااه دساات آمااده    مطالعااه تکمیاال گردیااد.  

و در دو بخااش  SPSS 17افاازار در ناارم هااانامااهپرسااش

 قارار گرفتناد.   تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی مورد
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به همین منظور، برای تحلیال عوامال اجتمااعی ماوثر در     

احیااء دریاچاۀ   هاای  برداران در طارح میزان مشارکت بهره

طی مثل ضارای  همبساتگی و بارای    از آمار استنباارومیه 

 اسااکوئر -ای از آزمااون کااایهااای مقایسااهآزماون فرضاایه 

رابطاۀ  مت یره استفاده شد. بر این اساس جهت بررسی تک

و  1اساکوئر پیرساون   -ای از کاای های اسمی با فاصلهداده

، جهات  2از ضری  اتا هاجهت بررسی شدت همبستگی آن

اساکوئر   -ترتیبای از کاای  های اسمی با دادهرابطۀ بررسی 

هاای  از آزماون  هاا آنرابطۀ پیرسون و جهت تعیین شدت 

و ضاری    5کروسکا ، گودمن و 4، وی کرامر3ضری  توافق

هاای  همبساتگی باین داده  رابطاۀ  ، برای بررسی 6نایقینی

و  7های ناپارامتریک اساسیرمن ای از آزمونترتیبی با فاصله

همبساتگی باین   رابطاۀ  ، بارای بررسای   8کندا بی -تاوی

ای از آزمااون پارامتریااک ای بااا فاصاالههااای فاصاالهداده

هاای  همبساتگی باین داده  رابطاۀ  ، برای بررسی 9پیرسون

اسکوئر پیرساون و بارای بررسای     -اسمی با اسمی از کای

و گاودمن و   10هاای فای  ها از آزماون شدت همبستگی آن

 .]9[کروسکا  استفاده شد 

 

 نتایج .3

بررر ارومی  ه  ۀدریاچ  اثررراخ خشررن شرردن  .3.1

 بردارانبهره
 ۀدریاچا گویان در مورد اثراتی که خشک شدن از پاس 

شان داشته باشاد، پرسایده شاد    تواند بر زندگیمیارومیه 

هاا معتقاد بودناد کاه تحات تاأثیر       درصاد آن  73/96که 

مضرات ناشی از خشک شدن دریاچه قرار خواهند گرفات  

 
1 - Pearson Chi-Square 
2 - Eta 
3 - Contingency Coefficient 
4 - Cramer's V 
5 - Goodman and Kruskal tau 
6 - Uncertainty Coefficient 
7 - Spearmen Rank Correlation Coefficient 
8 - Kendall’s tau b 
9- Pearson 
10 - Phi 

درصد(، ایجااد گارد    54/58  هاکه در این بین اکثریت آن

تارین اثار محتمال ناشای از خشاک      و خاک نمک را مهم

 (.1دانستند  جدو ارومیه  ۀدریاچشدن 

هرای  گویان به مشارکت در طرح. تمایل پاسخ3.2

 ارومیه ۀدریاچ ءاحیا
شد در صاورتی کاه    أ گویان سودر این بخش از پاس 

 ءهاای ماورد نظار خاود را بارای احیاا      دولت بخواهد طرح

ارومیه به اجرا درآورد، آیا حاضار باه مشاارکت باا      ۀدریاچ

باشاند  تحلیال نتاایج    ها مای دولت برای اجرای این طرح

نفار( بارای    322برداران  درصد بهره 90/80نشان داد که 

ها تمایال دارناد در حالیکاه    همکاری با دولت در این طرح

بردار( هیچ تمایلی برای همکااری  بهره 76درصد   10/19

 شان ندادند.ن

 ۀگویرران برره کرراهل داوطل انرر . تمایررل پاسررخ3.3

رود بررای  سریمینه  ۀها و رودخانر برداشت آب از چاه

 ارومیه ۀدریاچ ءاحیا
گویاان در ماورد تمایلشاان باه     در این بخش از پاسا  

قسمتی از مصاارف آب کشااورزی خاود     ۀکاهش داوطلبان

 ارومیه ساوا  شاد. بار اسااس     ۀدریاچ ءبرای نجات و احیا

طور متوسط حاضار   گو بهدرصد افراد پاس  21/42نتایج، 

درصد برداشت آب خاود بودناد.    93/21پوشی از به چشم

نظر میزان کاهش برداشات در شاش طبقاه:     این تعداد از

 31-40درصااد،  21-30درصااد،  11-20درصااد،  10-1

درصد قرار گرفتناد.   50تر از درصد و بیش 41-50درصد، 

دهد اکثریت افرادی که نشان می (2  طور که جدو همان

پوشی تمایل به کاهش برداشت آب داشتند حاضر به چشم

 درصد آب برداشتی خود شدند. 1-10از 
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 بردارانبر زندگی بهره دریاچۀ ارومیهتأثیرات خشک شدن  .1جدول

 فراوانی نسبی  درصد( راوانیف نوع اثر تأثیر

 دارد

 ایجاد گرد و خاک نمک

 های زیرزمینیافت سطح آب

 زار شدن اراضیشوره

 ایجاد بیماری

233 

68 

80 

4 

54/58 

09/17 

10/20 

1 

 27/3 13 - ندارد

 100                                        398                                                   مجموع       
 (های تحقیقیافته منبع:                           

 

  دریاچۀ ارومیه ءرود جهت احیاسیمینه ۀها و رودخانبرداشت آب از چاه ۀگویان از نظر کاهش داوطلبان. فراوانی پاسخ2جدول

 فراوانی نسبی  درصد( فراوانی طبقات درصدی کاهش تمایل به کاهش برداشت داوطلبانه

 دارد

10-1 

20-11 

30-21 

40-31 

50-41 

 50تر از بیش

72 

38 

24 

9 

23 

2 

09/18 

55/9 

03/6 

26/2 

78/5 

50/0 

 79/57 230 - ندارد

 100                      398مجموع                                                       

 های تحقیق( منبع: یافته
 

آبیراری از   ۀشریو تمایل کشاورزان به تغییرر   .3.4

 فشار سنتی به تحت
برای ایان منظاور ابتادا رو  آبیااری ماورد اساتفاده       

گویان مورد بررسی قرار گرفات. نتاایج نشاان    توسط پاس 

درصااد( از رو   42/83باارداران  داد کااه اکثریاات بهااره

ساانتی باارای آبیاااری اراضاای کشاااورزی خااود اسااتفاده  

گاو باود،   پاسا   برداراننفر از بهره 351که شامل کنند می

درصد آنان در همه اراضای خاود    81/11که فقط در حالی

آناان   77/4کنند و فشار استفاده می از رو  آبیاری تحت

نیز در قسمتی از اراضی خود از رو  آبیااری سانتی و در   

کنناد.  فشار استفاده می قسمت دیگر از رو  آبیاری تحت

بارداران  بهاره همچنین نتایج نشان داد که از کال اراضای   

فشاار مجهاز    هاای تحات  درصد باه سیساتم   86/13فقط 

 هستند.

بردارانی که از رو  آبیااری  پ  از مشخص شدن بهره

ها باه اساتفاده از رو    تمایل آن ،کنندسنتی استفاده می

قرار گرفت. بر ایان اسااس     أسوفشار مورد  آبیاری تحت

در  گویاان اباراز تمایال کردناد کاه     درصد از پاس  45/91

اراضاای  ۀهمااصااورت حمایاات مااالی و فناای دولاات، در  

 کشاورزی خود، رو  آبیاری خاود را از سانتی باه تحات    

فراوانی تمایل افاراد نسابت    (3  جدو فشار ت ییر دهند. 

 دهد.به ت ییر یا عدم ت ییر و دتیل آن را نشان می
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 ازنظر تمایل به تغییر روش آبیاری گویانتوزیع فراوانی پاسخ .3جدول

 فراوانی نسبی  درصد( فراوانی  دلیل عدم تمایل تمایل به ت ییر سیستم آبیاری

 45/91 321 - دارد

 ندارد

 عدم آشنایی در استفاده از این رو 

 نامناس  بودن کیفیت آب

 ای بودن اراضیاجاره

 نظر وسعت محدودیت اراضی از

17 

5 

4 

4 

84/4 

42/1 

14/1 

14/1 

      100                          351                                                                             مجموع        
 (های تحقیقیافته منبع: 

 
 تمایل کشاورزان به تغییر الگوی کشت .3.5

برداران به ت ییار الگاوی کشات و    تمایل بهره در ادامه

تر مورد بررسای  مهای روانی با نیاز آبی کاستفاده از گونه

گویاان  درصاد از پاسا    25/50قرار گرفت. بر این اسااس  

هاای باا   گونه که دولت نهادهاظهار تمایل کردند درصورتی

طاور متوساط    نیاز آبی کم را در اختیارشان قرار دهاد باه  

هاا اختصااص   د از اراضی خود را به این گوناه درص 53/70

بارداران را شاامل   درصد کل اراضی بهره 81/23دهند که 

نیز با ذکار دتیلای    گویانپاس  75/49چنین شود. هممی

آمده است نسبت به ت ییر الگوی کشات   (4 که در جدو  

 تمایلی نشان ندادند.

 گویان ازنظر تمایل به تغییر الگوی کشتوانی پاسختوزیع فرا .4جدول

 فراوانی نسبی  درصد( فراوانی دلیل عدم تمایل تمایل به ت ییر الگوی کشت

 25/50 200 - دارد

 ندارد

 بازدهی کم آن نسبت به کشت فعلی

 عدم آشنایی به رو  کشت آن

 تجربه کشت قبلی و عدم موفقیت

 چندساله و باای بودن کشت فعلی

77 

66 

37 

18 

35/19 

58/16 

30/9 

52/4 

 100                     398                                                                       مجموع                         
 (های تحقیقیافته منبع: 

 

بردارن به ق رو  پرداخرت   میزان تمایل بهره .3.6

 کشاورزی فعالیت عدم ءازاج رانی در 
که دولت درآماد   صورتی گویان پرسیده شد دراز پاس 

باه   ،آورنددست می ای را که از فعالیت کشاورزی بهساتنه

برداران به مدت معینی ها پرداخت کند و در مقابل بهرهآن

از اراضی کشاورزی خود استفاده نکنند حاضر به انجام این 

 کار خواهند شد یا خیر 

گویاان  درصد پاسا   53/55بررسی نتایج نشان داد که 

ابراز تمایل کردند که در صورت پرداخت جبرانی از ساوی  

به زیر کشت نبرناد کاه از   دولت قسمتی از اراضی خود را 

 49درصاد حاضار باه کااهش کمتار از       51/2این تعداد، 

 50-99درصاد حاضار باه کااهش      31/10درصد اراضی، 

درصااد حاضار بااه عادم زراعاات در کاال    71/42درصاد و  

درصااد  47/44همچنااین  .باشااندهااای خااود ماایزمااین

گویان تمایلی به دریافت جبرانی بارای عادم کشات    پاس 
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برداران دلیال عادم تمایال    ند. این بهرهاراضی خود نداشت

خود را عواملی مثل وابستگی به زمین و شا ل کشااورزی   

درصاد(،   54/8درصد(، نداشتن ش ل جاایگزین    38/26 

درصاد(، عادم    27/4چندساله و باای بودن کشت فعلای   

درصد( و نیاز باه علوفاه بارای دام     02/4اعتماد به دولت  

 .درصد( بیان نمودند 26/1اهلی  

بهرای کشراورزی   بررسی طررح افرزایل آب   .3.7

 بردارانپرداختی بهره

بهررای کشرراورزی وضررعیت پرداخررت آب .3.7.1

 گویانتوسط پاسخ
بهااای گویااان ازنظاار پرداخاات آب بااا بررساای پاساا  

ها باه  درصد از آن 83/65کشاورزی مشخص شد که فقط 

کننااد و بهااا پرداخاات ماای هااا، آبادارات آب شهرسااتان

میلیون ریا   23/1ها برای هر هکتار متوسط پرداختی آن

درصاد(   17/38بارداران   باشاد. همچناین اکثار بهاره    می

هار هکتاار    ءازامیلیاون ریاا  باه     51/0-1بهایی بین آب

 (.5پردازند  جدو  می

بهرای  گویان به افرزایل آب . واکنل پاسخ3.7.2

 کشاورزی
بهاای  افزایش آبگویان به در این مرحله واکنش پاس 

ها پرسایده شاد   کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت و از آن

در صورت افازایش دو، ساه، چهاار، پانج و بایش از پانج       

کنند آیا در بهایی که به ادارات آب پرداخت میبرابری آب

ها ت ییری ایجاد خواهد شد یا خیار  و باا   میزان کشت آن

تاا از کلیاه    بها مجبور خواهند شدافزایش چند برابری آب

 نظر کنند های کشاورزی صرففعالیت

 بهای کشاورزینظر میزان پرداخت آب گویان ازتوزیع فراوانی پاسخ .5جدول

 فراوانی نسبی  درصد( فراوانی  میلیون ریا  در هر هکتار( بهای پرداختی ساتنهمیزان آب

 5/0تر از کم

1- 51/0 

5/1-1/1 

2-51/1 

5/2-1/2 

 51/2تر از بیش

51 

100 

44 

42 

12 

13 

47/19 

17/38 

79/16 

03/16 

58/4 

96/4 

 100                            262                                         مجموع   
 (های تحقیقیافته منبع: 

 

باارداران نشااان داد از بااین بهاارههااای تحلیاال پاساا 

درصد با افزایش  61/20پردازند بها میگویانی که آبپاس 

درصاد اراضای    96/97طاور میاانگین    بها بهآب دو برابری

درصاد باا    94/17برند. همچنین خود را به زیر کشت نمی

درصد با  25/7درصد اراضی،  81/96بها سه برابر شدن آب

 53/1درصاد اراضای و    95/92بهاا  چهار برابار شادن آب  

درصد اراضی خاود را   100بها درصد با پنج برابر شدن آب

درصاد   67/52کاه  کنند. نکته قابل توجاه ایان  کشت نمی

بهاا نداشاتند و   گویان هیچ واکنشای باه افازایش آب   پاس 

اظهار کردند که در هر صورت از کشاورزی دست نخواهند 

 33/8بهاا  آب (. درمجموع با دو برابر شدن6کشید  جدو 

درصد، با چهار برابر شدن  42/14درصد، با سه برابر شدن 

درصاد از اراضای کال     21/18و با پنج برابر شدن  91/17

 شود.کشت خارج می ۀچرخبرداران از بهره
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 بهای کشاورزینظر واکنش به افزایش آب گویان ازتوزیع فراوانی پاسخ .6جدول

 متوسط میزان کاهش  درصد( فراوانی نسبی  درصد( فراوانی بهامیزان افزایش آب

 دو برابر

 سه برابر

 چهار برابر

 پنج برابر

nبرابر 

54 

47 

19 

4 

138 

61/20 

94/17 

25/7 

53/1 

67/52 

96/97 

81/96 

95/92 

100 

0 

 47/44                      262        مجموع         
 (های تحقیقیافته منبع: 

 

در ثر ؤمر عوامرل اجتمراعی   تحلیل استن اطی  .3.8

مررورد هرای  برررداران در طررح میرزان مشرارکت بهرره   

 دریاچۀ ارومیه ءاحیابررسی برای 

بررداران برا   هم سرتگی بریس سرس بهرره    رابطۀ  .3.8.1

 ومیهرااحیاء دریاچۀ های ها در طرحمیزان مشارکت آن
بارداران و  همبستگی بین سن بهره ۀرابطبرای بررسی 

اساکوئر   -از آزماون کاای  ماورد بررسای   مت یرهای اسمی 

پیرسون و برای بررسی شادت همبساتگی از شااخص اتاا     

دهاد  نشاان مای   (7 گونه کاه جادو    استفاده شد. همان

درصد  99مت یر سن با همه مت یرهای موردنظر در سطح 

 (8  جادو  باشد اماا باا اساتناد باه     دارای همبستگی می

توان گفت شدت همبستگی سان فقاط باا تمایال باه      می

ماورد   باشاد و در برداشت آب زیااد مای   ۀداوطلبانکاهش 

باشد. نکته قابل ذکر این مت یرها این میزان کمتر می ۀبقی

باشاد  اینکه شاخص اتا فاقد جهت مای ت که با توجه به اس

هاا را  تاوان مثبات یاا منفای باودن ایان همبساتگی       نمی

 مشخص کرد.

همبساتگی باین سان     ۀهمچنین بارای بررسای رابطا   

ای مورد بررسای از آزماون   برداران و مت یرهای فاصلهبهره

همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج ایان آزماون نشاان    

برداشات آب   ۀداد که مت یر سن با درصد کاهش داوطلبان

درصد و با درصاد کااهش کشات در صاورت     99در سطح 

درصاد رابطاه دارد ولای در     95پرداخت جبرانی در سطح 

باشد باه شاکلی   رد هر دو مت یر این رابطه معکوس میمو

 ۀبارداران درصاد کااهش داوطلبانا    که با افزایش سن بهره

برداشت و درصد کاهش کشت در صورت پرداخت جبرانی 

 (.9یابد  جدو  کاهش می

 مورد بررسیبرداران با متغیرهای اسمی همبستگی سن بهره .7جدول

 داریسطح معنی اسکوئر پیرسون -مقدار کای مت یر

 تمایل به همکاری با دولت

 برداشت آبداوطلبانۀ تمایل به کاهش 

 تمایل به ت ییر سیستم آبیاری

 تمایل به ت ییر الگوی کشت

 پذیر  تسهیالت ایرنقدی

 تمایل به کاهش برداشت آب از چاه در صورت پرداخت جبرانی

 صورت پرداخت جبرانیتمایل به کاهش کشت در 

4/126 

5/144 

1/226 

66/88 

7/139 

2/384 

7/115 

000/0 

000/0 

000/0 

004/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 (های تحقیقیافته منبع: 
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 مورد بررسیبرداران با متغیرهای اسمی شدت همبستگی سن بهره .8جدول

 ضری  پیوند اتا مت یر

 تمایل به همکاری با دولت

 داوطلبانه برداشت آبتمایل به کاهش 

 تمایل به ت ییر سیستم آبیاری

 تمایل به ت ییر الگوی کشت

 پذیر  تسهیالت ایرنقدی

 تمایل به کاهش برداشت آب از چاه در صورت پرداخت جبرانی

 تمایل به کاهش کشت در صورت پرداخت جبرانی

111/0 

201/0 

025/0 

061/0 

136/0 

121/0 

113/0 

 (های تحقیقیافته منبع: 

 

 

 ای مورد بررسیبرداران با متغیرهای فاصلههمبستگی متغیر سن بهره .9جدول

 داریسطح معنی ضری  همبستگی پیرسون مت یر

 درصد کاهش داوطلبانۀ برداشت آب

 درصد کاهش کشت در صورت پرداخت جبرانی

 بهای پرداختی به دولتبرداران نسبت به افزایش آبواکنش بهره

226/0- 

103/0- 

094/0- 

000/0 

040/0 

060/0 

 های تحقیق( منبع: یافته

 

برریس سررطص تحصرری خ    ۀرابطرربررسرری  .3.8.2

هرای  هرا در طررح  با میزان مشرارکت آن برداران بهره

 ومیهرا ۀدریاچ ءاحیا
همبستگی باین ساطح تحصایالت     ۀرابطبرای بررسی 

از آزماون   ماورد بررسای  برداران با مت یرهای اسامی  بهره

اسکوئر پیرسون و برای بررسی شدت همبساتگی از   -کای

کرامار، گاودمن و کروساکا  و ضاری      ضری  توافاق، وی 

دسات آماده مت یار     استفاده شد. طبق نتاایج باه   نایقینی

سطح تحصیالت فقط با تمایل به ت ییار سیساتم آبیااری،    

پذیر  تسهیالت ایرنقدی و تمایل باه کااهش برداشات    

درصد  95داخت جبرانی در سطح صورت پر آب از چاه در

( ولای  10باشاد  جادو   همبستگی معنااداری مای  دارای 

کنااد شاادت ایاان مشااخص ماای (11 توجااه بااه جاادو  

 باشد.ها خیلی بات نمیهمبستگی

 مورد بررسیبرداران با متغیرهای اسمی همبستگی سطح تحصیالت بهره. 10جدول

 داریسطح معنی اسکوئر پیرسون -مقدار کای مت یر

 تمایل به همکاری با دولت

 برداشت آبداوطلبانۀ تمایل به کاهش 

 تمایل به ت ییر سیستم آبیاری

 تمایل به ت ییر الگوی کشت

 پذیر  تسهیالت ایرنقدی

 تمایل به کاهش برداشت آب از چاه در صورت پرداخت جبرانی

 پرداخت جبرانیتمایل به کاهش کشت در صورت 

04/6 

39/5 

82/10 

01/6 

66/8 

45/24 

17/4 

110/0 

150/0 

013/0 

111/0 

034/0 

018/0 

244/0 

 (های تحقیقیافته منبع: 
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 مورد بررسیبرداران با متغیرهای اسمی شدت همبستگی سطح تحصیالت بهره .11 جدول

 ضری  نایقینی گودمن و کروسکا  کرامروی ضری  توافق مت یر

 همکاری با دولت تمایل به

 برداشت آبداوطلبانۀ تمایل به کاهش 

 تمایل به ت ییر سیستم آبیاری

 تمایل به ت ییر الگوی کشت

 پذیر  تسهیالت ایرنقدی

  جبرانی پرداختبا چاه از تمایل به کاهش برداشت آب 

 پرداخت جبرانی باتمایل به کاهش کشت 

122/0 

115/0 

173/0 

122/0 

146/0 

241/0 

102/0 

123/0 

116/0 

176/0 

123/0 

148/0 

143/0 

102/0 

015/0 

013/0 

031/0 

015/0 

022/0 

012/0 

010/0 

016/0 

010/0 

064/0 

011/0 

016/0 

023/0 

008/0 

 (های تحقیقیافته منبع: 

 

همبساتگی باین ساطح     ۀرابطا چنین برای بررسی مه

 مورد بررسای ای برداران و مت یرهای فاصلهتحصیالت بهره

کنادا  اساتفاده   بی -از آزمون همبستگی اسسیرمن و تاوی

پیداسات مت یار ساطح     (12  جدو طور که از همان شد.

برداشات آب در   ۀداوطلبانتحصیالت فقط با درصد کاهش 

 باشد به شاکلی کاه  درصد دارای همبستگی می 99سطح 

افااراد بااا سااطح تحصاایالت باااتتر درصاادهای باااتتری از 

 دهند.برداشت آب را به شکل داوطلبانه کاهش می

 مورد بررسی ایبرداران با متغیرهای فاصلههمبستگی متغیر سطح تحصیالت بهره. 12جدول

 مت یر
ضری  همبستگی 

 اسسیرمن
 داریسطح معنی

 ضری  همبستگی

 کندا بی -تاوی
 داریسطح معنی

 درصد کاهش داوطلبانه برداشت آب

 پرداخت جبرانی بادرصد کاهش کشت 

 بهای پرداختی به دولتبرداران نسبت به افزایش آبواکنش بهره

172/0 

009/0 

035/0- 

001/0 

861/0 

489/0 

152/0 

009/0 

032/0 

000/0 

837/0 

485/0 

 (های تحقیقیافته منبع: 

 

سررطص کررل اراضرری کشرراورزی     ۀرابطرر .3.8.3

هرای  هرا در طررح  با میزان مشرارکت آن برداران بهره

 دریاچۀ ارومیه ءاحیا
همبستگی بین ساطح کال اراضای     ۀرابطبرای بررسی 

از مورد بررسای  برداران و مت یرهای اسمی کشاورزی بهره

اسااکوئر پیرسااون و باارای بررساای شاادت  -آزمااون کااای

همبستگی از شاخص اتا اساتفاده شاد. توجاه باه جادو       

دهاد کاه ساطح کال اراضای کشااورزی       نشان مای  (13 

 99برداران با تمامی مت یرهای مورد بررسی در سطح بهره

باشااد ولاای شاادت ایاان   درصااد دارای همبسااتگی ماای 

تمایل باه ت ییار سیساتم     مورد مت یر همبستگی فقط در

 (.14باشد  جدو  آبیاری قابل توجه می

همبستگی ساطح کال اراضای     ۀهمچنین بررسی رابط

ای مربور ماورد  برداران با مت یرهای فاصلهکشاورزی بهره

بررسی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشاان داد  

مت یر میزان کل اراضی کشاورزی فقط باا مت یار واکانش    

بهای پرداختی به دولات  ببرداران نسبت به افزایش آبهره

درصد رابطه دارد ولای ایان رابطاه معکاوس      99در سطح 

بارداران افازایش   طوری که هرچه اراضی بهاره  باشد بهمی

بها اراضی خاود  ها با افزایش مقدار کمی قیمت آبیابد آن

 (.15 جدو   کنندرا رها می
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 مورد بررسیبرداران با متغیرهای اسمی همبستگی سطح کل اراضی کشاورزی بهره .13جدول

 داریسطح معنی اسکوئر پیرسون -مقدار کای مت یر

 تمایل به همکاری با دولت

 برداشت آبداوطلبانۀ تمایل به کاهش 

 تمایل به ت ییر سیستم آبیاری

 تمایل به ت ییر الگوی کشت

 پذیر  تسهیالت ایرنقدی

 به کاهش برداشت آب از چاه در صورت پرداخت جبرانیتمایل 

 تمایل به کاهش کشت در صورت پرداخت جبرانی

85/94 

54/84 

60/218 

10/110 

72/85 

369 

48/83 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

001/0 

 (های تحقیقیافته منبع: 

 

 برداران با متغیرهای اسمی مورد بررسیشدت همبستگی سطح کل اراضی کشاورزی بهره .14جدول

 ضری  همبستگی اتا مت یر

 تمایل به همکاری با دولت

 تمایل به کاهش داوطلبانۀ برداشت آب

 تمایل به ت ییر سیستم آبیاری

 تمایل به ت ییر الگوی کشت

 پذیر  تسهیالت ایرنقدی

 از چاه در صورت پرداخت جبرانیتمایل به کاهش برداشت آب 

 تمایل به کاهش کشت در صورت پرداخت جبرانی

189/0 

084/0 

332/0 

062/0 

005/0 

139/0 

051/0 

 های تحقیق( منبع: یافته

 

 مورد بررسیای برداران با متغیرهای فاصلههمبستگی سطح کل اراضی کشاورزی بهره. 15جدول

 داریسطح معنی ضری  همبستگی پیرسون مت یر

 برداشت آبداوطلبانۀ درصد کاهش 

 درصد کاهش کشت در صورت پرداخت جبرانی

 بهای پرداختی به دولتبرداران نسبت به افزایش آبواکنش بهره

036/0- 

026/0- 

165/0- 

479/0 

612/0 

001/0 

 (های تحقیقیافته منبع:  

 

بررا برررداران میررزان کررل درآمررد بهرررهرابطررۀ  .3.8.4

 احیاء دریاچۀ ارومیههای ها در طرحمیزان مشارکت آن
همبستگی بین میازان کال درآماد     ۀرابطبرای بررسی 

از آزماون   ماورد بررسای  برداران و مت یرهای اسامی  بهره

اسکوئر پیرسون استفاده شد. بر اسااس نتاایج باین     -کای

 ۀداوطلبانبرداران با تمایل به کاهش میزان کل درآمد بهره

برداشت آب، تمایل به ت ییر سیساتم آبیااری، تمایال باه     

ت ییر الگوی کشت، تمایل به کاهش برداشات آب از چااه   

در صورت پرداخت جبرانی و تمایل باه کااهش کشات در    

درصد و با تمایل باه   99صورت پرداخت جبرانی در سطح 

ولت و پذیر  تسهیالت ایرنقادی در ساطح   همکاری با د
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(. بارای  16درصد رابطه همبستگی وجود دارد  جدو   95

ها نیز از آزماون اتاا اساتفاده    تعیین شدت این همبستگی

ایان   دهد شادت نشان می (17 طور که جدو  شد. همان

 باشد.ها در حدود پایینی میهمبستگی

 مورد بررسیبرداران با متغیرهای اسمی همبستگی میزان کل درآمد بهره .16 جدول

 داریسطح معنی اسکوئر پیرسون -مقدار کای مت یر

 تمایل به همکاری با دولت

 برداشت آبداوطلبانۀ تمایل به کاهش 

 تمایل به ت ییر سیستم آبیاری

 تمایل به ت ییر الگوی کشت

 پذیر  تسهیالت ایرنقدی

 برداشت آب از چاه در صورت پرداخت جبرانی تمایل به کاهش

 تمایل به کاهش کشت در صورت پرداخت جبرانی

84/54 

95/78 

120 

48/64 

44/54 

60/211 

99/73 

023/0 

000/0 

000/0 

002/0 

025/0 

000/0 

001/0 

 (های تحقیقیافته منبع: 

 

 مورد بررسیبرداران با متغیرهای اسمی شدت همبستگی میزان کل درآمد بهره .17 جدول

 ضری  همبستگی اتا مت یر

 تمایل به همکاری با دولت

 برداشت آبداوطلبانۀ تمایل به کاهش 

 تمایل به ت ییر سیستم آبیاری

 تمایل به ت ییر الگوی کشت

 پذیر  تسهیالت ایرنقدی

 تمایل به کاهش برداشت آب از چاه در صورت پرداخت جبرانی

 رانیتمایل به کاهش کشت در صورت پرداخت جب

052/0 

159/0 

146/0 

084/0 

015/0 

273/0 

117/0 

 (های تحقیقیافته منبع:        

 
همبستگی میازان کال اراضای     ۀرابطهمچنین بررسی 

مورد بررسای  ای برداران با مت یرهای فاصلهکشاورزی بهره

با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که ایان  

برداشات آب در   ۀمت یر فقط باا درصاد کااهش داوطلبانا    

طاوری کاه افاراد باا      درصد همبستگی دارد باه  99سطح 

درآمد باتتر تمایل به کاهش برداشت آب بیشاتری دارناد   

 (.18 جدو  

 ررسیمورد بای برداران با متغیرهای فاصلههمبستگی میزان کل درآمد بهره .18جدول

 داریسطح معنی ضری  همبستگی پیرسون مت یر

 برداشت آبداوطلبانۀ درصد کاهش 

 درصد کاهش کشت در صورت پرداخت جبرانی

 بهای پرداختی به دولتبرداران نسبت به افزایش آبواکنش بهره

189/0 

051/0 

070/0- 

000/0 

309/0 

166/0 

 (های تحقیقیافته منبع: 
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 پرداخترری بهررایآب میررزان برریسرابطررۀ  .3.8.5

بهرای  آب افرزایل  بره  هرا آن برداران با واکرنل بهره

 کشاورزی
بهاایی کاه هار ساا ،     بین میازان آب  ۀبا بررسی رابط

کنند با واکنشی برداران به ازای هر هکتار پرداخت میبهره

دهند، مشاخص  بهای پرداختی نشان میکه به افزایش آب

تری پرداخات  شبهای بیبردارانی که میزان آبشد که بهره

کنناد کاه   کنند، فقط در صورتی اراضی خود را رها میمی

هااا در عبااارت دیگاار آنبااهد. بهااا چناادین براباار شااوآب

بها حاضر باه رهاا کاردن    درصدهای باتتری از افزایش آب

 (.19 جدو   باشنداراضی خود می

 بهای کشاورزیآب افزایش به هاآن برداران با واکنشبهای پرداختی بهرههمبستگی میزان آب .19 جدول

 داریسطح معنی ضری  همبستگی پیرسون مت یر

 000/0 201/0 بهای کشاورزیبرداران به افزایش آبواکنش بهره

 (های تحقیقیافته منبع: 

 
 گیریبحث و نتیجه .4

 ۀحاوز بارداران  در پژوهش حاضر میزان مشارکت بهره

 ۀدریاچا  ءاحیاا های مربور باه  رود در طرحآبخیز سیمینه

بارداران بارای اجارا دارد،    که نیاز به مشارکت بهرهارومیه 

مورد بررسی قارار گرفات. نتاایج نشاان داد کاه اکثریات       

آگااه  ارومیاه   ۀدریاچا برداران از عواق  خشک شادن  بهره

 ءاحیاا هاای  هستند و تمایل باتیی برای مشارکت در طرح

هاایی کاه بارای ایان     دارند. از میاان طارح  ارومیه  ۀدریاچ

برداران پیشنهاد گردید، طرح ت ییر سیستم منظور به بهره

فشاار دارای بیشاترین میازان     آبیاری از سنتی باه تحات  

بارداران اسات و بعاد از آن طارح     مقبولیت در میان بهاره 

بارداری از  عدم بهاره  ءازاپرداخت جبرانی به کشاورزان در 

اراضی زراعای تحات مالکیات خاود قارار دارد. همچناین       

اران آمادگی خود را باه اساتفاده از   بردحدود نیمی از بهره

هاای پرمصارف آب،   های با نیاز آبی کم به جای گونهگونه

در صورت حمایت دولت اعالم نمودند. این در حاالی باود   

بهاای  داد کاه طارح افازایش آب   نشاان  که نتایج پژوهش 

برداران به منظور کاهش کشت و در نتیجاه  پرداختی بهره

انااد موفقیاات  توکاااهش مصاارف آب کشاااورزی نماای   

تواند نتاایج معکوسای   گیری داشته باشد و حتی میچشم

طبیعای گاردد. در   مناابع تر شا داشته و موج  تخریا  بی 

هاای ماورد   توان اذعان نمود که از میان طارح مجموع می

هایی که در مالکیت و درآمد بررسی در این پژوهش، طرح

باارداران خللاای ایجاااد ننماینااد، از مشااارکت باااتیی بهااره

 برخوردار هستند.

 نشاان  پاژوهش  هاای داده استنباطی تحلیل همچنین

 باه  تمایال  مت یر با را همبستگی بیشترین سن، مت یر داد

 اماا  دارد منطقه آب منابع از آب برداشت ۀداوطلبان کاهش

 ۀداوطلبانا  کااهش  درصاد  با سن مت یر کهاین به توجه با

 اسات  موضوع این بیانگر .دارد معکوس ۀرابط آب برداشت

مقادار  کاهش  به حاضر بات سن و سابقه با بردارانبهره که

. پایینی از برداشت آب خود به صاورت داوطلباناه هساتند   

 آبخیاز  حاوزه  در این نتیجه با نتایج تحقیاق انجاام شاده   

 در بارداران بهاره  مشاارکت  میزاندر رابطه با  برنجستانک

شده مبنی بر ارتباار معکاوس    اجراء آبخیزداری هایطرح

 هاا مطابقات دارد  مشاارکت آن  میزان بابرداران سان بهره

همچنین مت یر سطح تحصیالت با تمایل به کاهش . ]20[

برداشت آب از چاه در صورت پرداخات جبرانای  از میاان    

برداشات آب   ۀداوطلبانا مت یرهای اسمی( و درصد کاهش 

،  از میان مت یرهای ترتیبی( بیشترین همبساتگی را دارد 
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 انجام شده در هایپژوهش حاصل از با نتایج یجااین نت که

 هاای عمرانای و  مشاارکت   برداران در طارح مشارکت بهره

 ساطح جنگال مبنای بار معرفای      مادیریت  در داوطلبانه

تمایل در ثر مؤترین عوامل مهم زعنوان یکی ابه تحصیالت

 .]15، 5[ به مشارکت مطابقت دارد

ترین شاامت یاار سااطح کاال اراضاای نیااز بی  در ادامااه 

همبستگی را با تمایل به ت ییر سیستم آبیاری از سنتی باه  

هاا  تحت فشار دارد. با توجه به اینکه استفاده از این سیستم

تر است بناابراین نتیجاه فاوا قابال     ، راحتدر اراضی بزرگ

برداران باشد. تحلیل همبستگی مت یر درآمد بهرهتوجیه می

اد کاه باا وجاود    نشان دهمچنین با مت یرهای مورد بررسی 

همبسااتگی اکثاار ایاان مت یرهااا بااا درآمااد، شاادت ایاان   

 بهاای آب میزان بین ۀها پایین است. بررسی رابطهمبستگی

بهاای  آب افازایش  باه  هاآن برداران با واکنشبهره پرداختی

بهاای  کاه افارادی کاه آب    از آن داشتکشاورزی نیز نشان 

بهاا  پردازند، در صورت افزایش خیلای زیااد آب  بیشتری می

در مجماوع   حاضر به رها کردن اراضی زراعی خود هساتند. 

هاای ماورد بررسای در    توان بیان کرد کاه اکثار برناماه   می

احیااء  تواناد باه   پژوهش حاضر، قابلیت اجرایی داشته و می

جاه باه اینکاه مشاارکت     ا با توکمک کند امّدریاچۀ ارومیه 

هاا یکای از ملزوماات ایرقابال انکاار      ذینفعان در این طارح 

هاای ماورد   باشد بهتر اسات از میاان طارح   ها میاجرای آن

بررسی، طرح ت ییر سیستم آبیاری در اولویت اجرایای قارار   

داشته باشد و در مراحل بعادی طارح پرداخات جبرانای و     

بهاای  ش آبد. طارح افازای  نا ت ییر الگوی کشات اجارا گرد  

تواند موج  کاهش سطح زیار  کشاورزی نیز تا حدودی می

حااوزه شااده و مصاارف آب کشاااورزی را در سااطح کشاات 

بااتیی را باه کشااورزان تحمیال      ۀکاهش دهاد اماا هزینا   

کند کاه ممکان اسات ساب  نارضاایتی و بادتر شادن        می

برداران گردد به همین جهات، بهتار   وضعیت اقتصادی بهره

هاای بعادی قارار داشاته     ح در اولویات است اجرای این طر

هاای  البته باید توجه داشت که اجرای هر یک از طرح باشد.

مذکور نیاز به اعتبارات بسیار باتی دولتی دارد ولی با توجه 

در منطقاه و ارز  بسایار   دریاچاۀ ارومیاه   به نقش حیاتی 

 .توند دارای توجیه باشدمیها، باتی آن، صرف این هزینه
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