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احیای دریاچۀ ارومیه با کمک ابزار اقتصادی «پرداخت بهای خدمات
اکوسیستمی» :ارزیابی طرح پرداخت نقدی به کشاورزان برای خودداری
از کشت (نکاشت) محصوالت زراعی
3

علیرضا دانشی ،1مصطفی پناهی ، 2مهدی وفاخواه

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
 -2استادیار گروه اقتصاد محیطزیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
 -3دانشیار گروه علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،ایران
(تاریخ دریافت - 5363 /55/8 :تاریخ تصویب)5364/3/51 :

چکیده
افت شدید تراز آب و خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه ،مشکالت و نگرانیهایی را در سطوح ملیی و بیی المللیی بیه همیراه داشی ه و
ضرورت بهکارگیری رویکردهای نوی در اقدامات مدیری ی جهت اصالح الگوی مصرف آب در محدودۀ دریاچه ارومییه را مطیرح سیاخ ه
است .از جمله ابزارهای سیاس ی اق صادی و کارآمد برای مدیریت و صیانت منابع طبیعی ،سازوکار پرداخت بهای خدمات اکوسیسی می
( )PESدر سالهای اخیر ،در کشورهای مخ لف موردتوجه قرار گرف ه و ن ایج قابل توجهی داش ه است .در تحقیق حاضر ،تالشیی بیرای
ارزیابی جنبههای فنی و اق صادی اس فاده از ابزار سیاس ی  ،PESدر قالب پرداخت نقدی مشخص به کشاورزان جهت تشیویق بیه عید
کشت اراضی تحت مالکیت آنها به عمل آمدهاست .ای ارزیابی ،میتواند نیازهای اق صادی و اج ماعی را برای اعمیال اقیدامات میدیری ی
جدید درمورد منابع آب حوزه آبخیز سیمینهرود با تأکید بر کاهش آب مصرفی بخش کشاورزی ،به خوبی تبیی نموده و از ای طریق به
افزایش رهاسازی آب به دریاچه یاری رساند .ن ایج ای تحقیق نشان داد که  11/13درصد از بهرهبرداران ساک موافق چنی طرحی بوده
و برای اعضای جامعۀ محلی ،دارای مقبولیت تلقی میشود .همچنی  ،از نقطه نظر اق صادی ،نسبت منفعت به هزینیه بیرای پییادهسیازی
چنی سیاس ی برابر با  5/61محاسبه شده و درن یجه ،دارای توجیه اق صادی کافی برای اجرا خواهد بود .بنابرای  ،میتوان ن یجیهگییری
کرد که اجرای طرح پرداخت نقدی برای عد کاشت محصوالت زراعی در چهارچوب برنامیۀ  PESبیرای میدیریت آب در حیوزه آبخییز
سیمینهرود امکان پذیر و کارآمد خواهد بود.

کلید واژگان:

پرداخت نقدی ،PES ،ارزشگذاری اق صادی ،نسبت منفعت به هزینه ،دریاچه ارومیه

نویسنده مسئول ،شماره تماس16595131699 :

ایمیل:

Email: M.panahi@srbiau.ac.ir

محیط زیست طبیعی ،منابع طبیعی ایران ،دوره  ،96شماره  ،3پاییز  5361صفحه 949

مطمئ

 .1مقدمه

را برای همه مرد

دنبال کنند

(.)UNESCO, 2006

با توجه به نقش تعیی کننده آب بهعنوان یکی از

بر ای

عناصر اساسی در ادامه حیات و توسعه جوامع بشری

خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه ،که مشکالتی

و تحوالت اخیر در چرخه آب در طبیعت ،ناشی از

برای منطقه و نگرانیهایی در سطح ملی و بی المللی

تغییر اقلیم جهانی و نیز به دلیل عواملی چون

به همراه داش ه است ،لزو مدیریت اصولی و صحیح

افزایش جمعیت و کاهش شاخصهای محیطزیس ی،

آب در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه بیش از هر حوضه

مدیریت بهینه منابع آب جهان با چالشهای جدی

دیگری الز به نظر میرسد .بهطوریکه با ادامه روند

روبرو شده است .بدی ترتیب امروزه مسئله آب در

فعلی و در صورت عد اس فاده از روشها و ابزارهای

بسیاری از مناطق جهان به یک بحران جدی تبدیل

نوی مدیریت منابع طبیعی در زیرحوضههای حوزه

امر بازنگری مجدد در وضعیت

آبخیز دریاچه ارومیه ،صدمات جبرانناپذیری م وجه

منابع بالقوه آب و برنامهریزی در مدیریت منابع آب

مرد منطقه و محیطزیست آن خواهد شد .با توجه

را بهعنوان یک ضرورت میطلبد .در جهان امروز،

به ای که کمیت و کیفیت منابع آب دریاچه ارومیه و

عواملی همچون افزایش چشمگیر جمعیت کره زمی

تاالبهای اقماری آن مهمتری فاک ورهای تأثیرگذار

و بهرهبرداری بیرویه از منابع محیطزیست برای

بر پایداری کارکرد اکولوژیک آن هس ند با ای همه،

نیازهای اق صادی ،تأثیر خاص خود را در

عوامل کمی و کیفی مرتبط با آب ،تحت تأثیر

رابطه با منابع آب بر جای گذاش ه است .بهطوریکه

فعالیتهای عمرانی و بهخصوص توسعه آبیاری و

مسائل مربوط به بحران و مدیریت آب از دیدگاه

پیامدهای مخرب سدهای احداث شده در

سازمان ملل م حد پس از مشکل جمعیت بهعنوان

قسمتهای باالدست حوضه قرارگرف هاند .خشکسالی

مسئله اصلی جهان شناخ ه شده است ( &

های پیاپی اخیر که اثرات اس فاده بی رویه از منابع

 .)Babran Honarbakhsh, 2008به همی دلیل

آبی دریاچه ارومیه را تشدید کرده است و افزایش

شده است که ای

تأمی

دومی

اساس و با توجه به افت شدید تراز آب و

نظریه جامع و همگانی در مورد مدیریت

نیاز به آب در فعالیتهای کشاورزی ،اجرای

مرتبط با آب بهوسیله پیماننامه حقوق اق صادی،

طرحهای توسعهای در بخش کشاورزی به اشکال

اج ماعی و فرهنگی ،در سال  9119اتخاذ شد که

مخ لف ،افزایش سطح زیر کشت محصوالت

مرحله مهمی در تاریخ حقوق انسانی به شمار میرود.

کشاورزی و تغییر کاربری اراضی از مرتعی به دیم و

بهموجب آن برای اولی بار آب صریحاً بهعنوان یک

سپس از دیم به آبی ،باعث کاهش شدید آب ورودی

حق بنیادی و اولیه برای همه آحاد بشر برشمرده

به دریاچه ارومیه در دهههای اخیر شده است.

شد و  541کشور که ای پیماننامه بی المللی را

بنابرای نیاز حیاتی به پایدار نمودن بقای دریاچه و

مورد تصویب و تأیید قرار دادند م عهد شدند که

کارکردهای اکولوژیک آن ،لزو برنامهریزی دقیق

تأمی عادالنه و بدون تبعیض آب آشامیدنی سالم و

برای مدیریت پایدار منابع آب حوزه آبخیز دریاچه

اولی

ارومیه و ارزیابی اثرات اجرای طرحهای توسعه را
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ایجاب میکند .بنابرای ان خاب روش و ابزار مناسب

تقاضا تا مدیریت عرضه توجه شود .بنابرای ان خاب و

مدیریت آب در حوضه مورد مطالعه نیز حائز اهمیت

گزینش ابزارهای اق صادی و سیاستگذاری مخ لف

فراوان میباشد.

برای مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی و

بررسی عملکرد بسیاری از سازمانهای م ولی

محیطزیست یک وظیفه چالشبرانگیز برای

حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست در جهان در

دولتهاست.

در

چند دهه گذش ه از ای واقعیت حکایت دارد که تا

سیاستگذاریها به ابزارها و روشهای م فاوتی برای

بهحال ،تمرکز جهتگیریها و سیاستهای مدیریت

دس یابی به اهداف خود ،اتکا میکنند .برایمثال،

و حفاظت از اکوسیس مها ،بیش ر بر اعمال

اس انداردهای محیطزیس ی بر رعایت حد معینی از

سیاستهای دس وری و کن رلی بوده و از رویکردهای

ان شار تأکید دارند ،درحالیکه ابزارهای مب نی بر

اق صادی ،کم ر اس فاده شده است .از طرفی

بازار ،بر سازوکارهایی نظیر مالیاتها تأکید میکنند

مجموعه اقداماتی که تاکنون در کشور در ارتباط با

(.)Pourasghar Sangachin, 2010

مدیریت آب کشاورزی ،شهری و صنع ی انجا

یکی از ابزارهای اق صادی میدیریت منیابع طبیعیی و

گرف ه ،عمدتاً در زمینه مدیریت تولید و عرضه آب

حفاظت از محیطزیست کیه در سیال هیای اخییر در

بوده است و کمتر توجهی به مدیریت تقاضا گردیده

دنیا مورد توجه قرار گرف ه و ن ایج خوبی هم در پیی

است .بیش از دو دهه است که جهان پی برده است

داش ه ،پرداخت بهیای خیدمات اکوسیسی می (PES

رویکردهای

مخ لف

که در مدیریت منابع آب باید بیش ر به مدیریت
 )است .ای

برنامه روشی مهم برای میدیریت میثثر

سرزمی که باعث حفاظت از چنی خدم ی میشود،

منییابع طبیعییی و کاالهییای عمییومی ( & Farley

ارتباط داده میشود .در ای مبادله حداقل بایید ییک

 )Costanza, 2010و یکییی از ابزارهییای مییدیریت

خریدار برای خدمات محیطزیس ی (معموالً دولت) و

اکوسیس م های تخریب یاف ه و خدمات محیطزیس ی

حداقل یک ارائهدهنده خدمات محیطزیس ی (همیان

و اق صادی مرتبط با آنها مییباشید ( Mombo et

اکوسیس م) وجود داش ه باشد .مشیروط بیر ایی کیه

 .)al., 2014در حییال حاضییر برنامییه  PESنشییان

ارائییهدهنییده خییدمات محیییطزیسی ی هییمچنییان آن

دهنیده ییک رویکیرد رو بیه رشید بیرای حفاظیت از

خییدمت را عرضییه نماییید ( .)Wunder, 2007ای ی

اکوسیس م های طبیعی و اصالح شده برای رفاه بشیر

طرح ها مکانیسمی مب نی بر بازار ارائه می کننید کیه

در سراسیر جهیان اسیت )Wunder et al., 2008؛

به موجب آن ذینفعان خدمات محیط زیست ،بایسی ی

Muradian et al., 2010؛  .)Costa, 2011طبیق

خدماتی را برای گسی رش فعالییت هیای حفاظیت از

تعریف ،برنامه پرداخت بهیای خیدمات اکوسیسی می

محیطزیست انجا دهند (Pagiola, 2002؛ Engel

( ،)PESمبادلهای کامالً داوطلبانیه اسیت کیه در آن

 PES .)et al., 2008نسییبت بییه سییایر ابزارهییای

یک خدمت محیطزیس ی ( )ESبا شکلی از کیاربری

مدیریت منابع طبیعی و محیطزیست دارای مزاییایی
مانند اس فاده از مشوق هیای میالی مسی قیم ،جیذب

Payment for Ecosystem Servises

1

منابع مالی جدید برای حفاظت اکوسیس مها و کمک
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به امرار معاش جمعیت بیومی مییباشید ( Ferraro,

طراحی شده بود را مورد بررسیی قیرار دادنید .ن یایج

2001؛ Ferraro & Simpson, 2001؛ Ferraro

نشان داد ای برنامه موجب بهبود وضعیت منیابع آب

& Kiss, 2002؛ Jenkis et al., 2004؛ Scherr

و اش غال و توانمندسازی اق صادی افراد بیومی شیده

et al., 2005؛ .)Pagiola et al., 2005

است.

در حال حاضر طیف وسیعی از برنامیه هیای  PESدر

 De Grootو  ،)2009( Hermansبییه تجزیییه و

کشورهای دنیا در حال انجا اسیت کیه از آن جملیه

تحلیل مذاکرات در طرحهای  PESکه میتواند ییک

میتوان به پرداخت بهای ترسییب کیرب و پرداخیت

شییالوده نظییری فراتییر از عقالنیییت هیییدرولوژیکی و

بهییای خییدمات آبخیییز در اکییوادور ( & Wunder

اق صادی بیرای توسیعه ایی طیرح هیا فیراهم کنید،

 ،)Alban, 2008پرداخت بهای ترکیبیی از خیدمات

پرداخ ند و چهار طرح پرداخت مربیوط بیه آب را در

آبخییز و تنیو زیسی ی در بولییوی (et al., 2008

هلند مورد بررسی قیرار دادنید .یاف یههیای پیهوهش

 ،)Asquithپرداخت برای تبدیل زمی های شیبدار

نشان داد مذاکرات می توانند بیهعنیوان ییک مکمیل

در چی ( ،)Bennet, 2008پرداخت بهیای خیدمات

مفید برای درک و حمایت از توسعه طرحهیای PES

هیدرولوژیکی محییطزیسیت در مکزییک ( Munoz

عمل کنند.

 ،)Pina et al., 2008کییار بییرای آب در آفریقییای

 Farleyو  ،)2010( Costanzaبا اشاره بیه ایی کیه

جنیوبی ( ،)Turpie et al., 2008برنامییه تشییویق

کاربرد برنامههای  PESبرای مدیریت اکوسیسی مهیا

بهبود کیفیت محیطزیست در امریکا ( Claassen et

در دنیا بیه دلییل تیالش بیرای وارد کیردن خیدمات

 ،)al., 2008برنامه منطقه حساس محییطزیسی ی و

اکوسیس م به میدل بیازار و تأکیید بیر بهیرهوری ،بیا

طییرح نظییارت روس ی ایی در انگلیییس ( & Dobbs

افزایش روزافزون مواجه بیوده اسیت ،مجموعیه ای از

 ،)Pretty, 2008برنامیه اردوگیاه آتیش در زیمبییاوه

طرحهای  PESرا در کشورهای مخ لف مورد بررسی

( ،)Frost & Bond, 2008پرداخت بهیای خیدمات

قرار دادند و ن یجه گرف ند که برنامه های  PESییک

محیطزیسی ی میرتبط بیا آب در هلنید ( & Groot

روش مهم برای مدیریت مثثر منابع طبیعی ،خدمات

 ،)Hermans, 2009پرداخت برای کاهش کیرب در

اکوسیس می و کاالهای عمومی میباشد.

ماداگاسیکار ( ،)Wendland et al.,2010پرداخیت

 Dongو همکاران ( ،)2011به تجزیه و تحلیل پروژه

برای حفاظت از کیفیت آب در میانیه مسییر ان قیال

ان قال آب از جنوب به شمال چی پرداخ ند و PES

آب از جنوب به شمال چیی ))Dong et al.,2011

را راهکاری مناسب برای حفاظیت از کیفییت آب در

و پرداخت برای حفاظت از کیفییت آب در کلمبییا و

میانه مسیر ان قال (شهر شییان) دانسی ند .آن هیا بیه

آلمان) )Munoz Escobar et al.,2013اشاره کرد.

بررسی دالیل آلودگی آب ان قیالی پرداخ یه و دلییل

 Turpieو همکاران ( ،)2008یکی از طرحهای PES

ای آلودگی را فعالیت های کشاورزی در مسیر ان قال

در افریقای جنوبی با عنوان کار بیرای آب ()WFW



را که برای پاک سیازی منیابع آب از گیاهیان بیگانیه
Work For Water



ای آب معرفیی کردنید و درنهاییت بیه ایی ن یجیه
رسیدندکه تنها راه حفاظت آب ان قالی از جنیوب بیه
شمال چی ای است که به کشیاورزان شیهر شییان
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برای اس فاده نکردن از سمو و آالیندههای آب پیول

شرکتکنندگان در ای برنامه از ماه می سیال 9155

پرداخت نماینید .هیمچنیی در چیی  611میلییارد

به بعد برای انجیا تحقییق اسی فاده نمودنید .ن یایج

یوان (واحد پول چی ) برای اجرای برنامههای مربوط

نشیییان داد کیییه برنامیییه  PESدارای مشیییارکت

به  PESسرمایهگذاری شده است کیه معیروفتیری

قابل توجهی در میان کشیاورزان روسی ایی و جوامیع

ای برنامه ها ،حفاظت از جنگلهای طبیعی و برنامیه

بوده است اما دارای محدودیت هایی ازجملیه مسیائل

دانه سبز می باشد که ایی دو برنامیه ازنظیر مقییاس

مالکیت زمی  ،موانع قانونی و بییوفیزیکی اسی فاده از

زمانی و مکانی بزرگتری برنامههای  PESدر چیی

زمی و نیاز به سرمایههای مالی و اج ماعی میباشید

و در دنیا میباشند.

که ای برنامه را برای ثروتمندان و زمی داران بیزرگ

 Schomersو  ،)2013( Matzdorfبیییه بررسیییی و

مطلییوبتییر و قابییل دسیی رستییر میییکنیید .اکثییر

مقایسه برنامههای  PESدر کشورهای توسعهیاف یه و

شرکتکنندگان انگییزه خیود بیرای شیرکت در ایی

در حال توسعه پرداخ ند .ایشیان مع قدنید پرداخیت

برنامه را دریافیت پیاداش بیهعنیوان وسییلهای بیرای

برای خدمات اکوسیس م در سیال هیای اخییر توجیه

تقویت تالشهای موجود حفاظت زمی و یا بهعنوان

تعداد زیادی از پهوهشیگران دنییا را بیه خیود جلیب

وسیلهای برای جبران محدودیتهای قانونی اسی فاده

نموده است اما به دلیل عید مفهیو سیازی صیحیح

از زمی و محدودیت بیوفیزیکی توصیف کردند.

بسیاری از روش های حفاظت به اش باه تحت عنیوان

 Franciscoو  ،)2014( Buddsبرنامههیای  PESرا

 PESنا گذاری شدهاند .آنهیا بیا میرور  416میورد

در امریکییای التییی مییورد توجییه قییرار داده و آن را

مقاله در زمینه  PESدیدگاه هیای مخ لیف در میورد

ابزاری برای حفاظت حوزههیای آبخییز ایی منیاطق

مفهییو  PESرا تحلیییل کردنیید .هییمچنییی تمرکییز

دانس ند که به شیکل فزاینیده ای از سیوی برخیی از

جغرافیایی ای برنامیه هیا را مشیخص و کیانونهیای

سازمان های دول ی ،سازمان های توسعه بی المللیی و

اصلی پهوهش  PESرا شناسایی نمودنید و درنهاییت

سازمانهای غیردول ی محیطزیس ی در حیال تیرویج

تفاوتها و شباهتهای موجود در برنامیه هیای PES

میباشد .با ای حیال ،آنهیا مع قدنید ممکی اسیت

بی کشورهای در حال توسعه و کشیورهای صینع ی

اثرات محیط زیس ی طیرحهیای  PESکیه در سیطح

را معرفی کردند و ن یجه گرف ند باید از طریق مبادله

حوضییه بییرای دس ی یابی بییه اهییداف حفییاظ ی اجییرا

ن ایج پهوهشها و تجربیات بی کشیورهای مخ لیف،

میشوند به صورت پنهان باشند .آن ها به بررسی یکی

نواقص موجود در برنامههای  PESبهبود یابند.

از طرح هیای  PESدر کلمبییا پرداخ نید کیه در آن

 Bremerو همکییاران ( ،)2014بییه بررسییی عوامییل

بهره برداران تجیاری آب ،بیه میرد باالدسیت حیوزه

مییییثثر در مشییییارکت روسیییی ائیان در برنامییییه

آبخیز  Nimaبرای حفاظت و تضمی امنیت جرییان

 SocioParamoکییه بییا هییدف قییرار دادن مراتییع

آبی که به آن م کی هس ند ،پول پرداخت میکننید.

کوهس انی  Paramosاکوادور بیه تیازگی راهانیدازی

ن ایج نشان داد طرح پرداخت ها در ای حیوزه بیرای

شییییده اسییییت ،پرداخ نیییید و از روش تلفیقییییی

حفاظت آب موفقیتآمیز بوده است.

پرسش نامه های نیمه ساخ ار یاف ه و مصاحبه با تما

بییا توجییه بییه ای ی کییه روش  PESدر سرتاسییر دنیییا
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به عنیوان ییک اثیر خیارجی بیرای ارزش هیای میالی

جغرافیایی  °44 33′و  46° 19′و عرض جغرافییایی

محیطزیست و اکوسیس م میورد توجیه فیراوان قیرار

 31° 36′و  38° 31′قرار گرف ه اسیت .ایی آبخییز

گرف یه و ن یایج قابیل قبیولی هیم درپیی داشی ه ،در

بس ه بوده ،بیه طیوری کیه کلییه آب هیای سیطحی و

تحقیق حاضر تالش شده است تیا نقیش اسی فاده از

زیرزمینی از مناطق پیرامون به سمت دریاچه سرازیر

ابزار سیاس ی  ،PESبهعنوان یکی از ابزارهای نوی و

میییشییوند و رودخانییههییای زرینییهرود ،سیییمینهرود،

کارآمد مدیریت منابع طبیعی ،برای میدیریت منیابع

مهابادچییای ،گادارچییای ،بارانییدوزچییای ،زوالچییای،

آب به ویهه آب کشاورزی در حوزه آبخیز سیمینهرود،

شییهرچای ،روضییهچییای ،نازلوچییای ،دریییانچییای،

مورد ارزیابی فنی و اق صادی قرار گیرد تا در صیورت

آجی چیای ،قلعیهچیای و صیوفیچیای جرییانهیای

توجییه اق صیادی

سطحی مازاد خود را پس از برداشتهیای الز بیرای

برای اجرا ،با بهرهگیری از آن در حوضه مورد مطالعه

مصارف مخ لف به دریاچه ارومیه تخلییه میینماینید

و سییایر زیرحوضییههییای دریاچییه ارومیییه ،مییدیریت

( .)Jabarlouye Shabestari, 1999اییی حییوزه

صحیحی در اس فاده از آب کشاورزی صورت گیرد تا

آبخیز در ارتفاعی بی  5981تا  3911م یر از سیطح

به ای وسیله زمینه احییای مجیدد دریاچیه ارومییه

دریا قرار گرف ه است و یکیی از شیش حیوزه آبخییز

فراهم گردد.

بزرگ ایران میباشد .دریاچه ارومیه که در داخل ای

بنابرای با توجه به ای که تاکنون برنامیه هیای PES

حوضه قرار گرف ه اسیت ،بیسی می دریاچیه بیزرگ

در ایران کم ر مورد بررسی بوده و اس فاده از آنها بیه

جهان و دومی دریاچه فوق شور دنیا میی باشید کیه

شکلی کامالً تجربی انجا شده ،در تحقیق حاضیر در

توسط تعدادی تاالب اقماری آب شیری احاطه شده

صدد پاسخگویی به سواالت زیر بوده ایم:

که مجموعه ای تاالب ها یک منطقه مهم اکولوژییک

 -5از میان برنامه های  ،PESکارایی طیرح پرداخیت

در اطراف دریاچه به وجود آورده اسیت .ایی دریاچیه

نقدی به بهره برداران برای نکاشت در برای میدیریت

یکی از مهم تری زیسی گاه هیای طبیعیی در منطقیه

آب در رودخانه سیمینهرود و نقش آن در کمیک بیه

می باشد و به دالییل منحصیربهفیرد توسیط سیازمان

احیای دریاچه ارومیه چگونه است؟

یونسکو به عنیوان پیارک ملیی شیناخ ه شیده اسیت

 -9ارزیابی اق صادی طرح پرداخیت نقیدی بیه بهیره

( .)Rasouli et al., 2008ایییی دریاچیییه در

برداران برای نکاشت در مقایسه با ارزش کارکردهیای

کنوانسیییون رامسییر ( )5665بییه عنییوان یکییی از

اکوسیس می دریاچه ارومیه ،چگونه است؟

مهمتری تاالبهیای بیی المللیی معرفیی و در سیال

 .2مواد و روشها

 5669توسط یونسکو به عنیوان ذخییرهگیاه بیوسیفر

اس قبال بهره برداران و نیز داشی

 .1.2معرفی منطقه مورد مطالعه

شناخ ه شد (.)Chander, 2012
 .2.1.2معرفی حوزه آبخیز سیمینهرود

.1.1.2حوزه آبخیز دریاچه ارومیه

بهدلیل کثیرت رودخانیههیای حیوزه آبخییز دریاچیه

حوزه آبخیز دریاچه ارومیه با وسع ی معادل 19335

ارومیییه ،بییرای بررسییی سییازوکارهای برنامییه ،PES

کیلوم رمربییع در شییمال غییرب ایییران بییی طییول

احیای دریاچۀ ارومیه با کمک ابزار اقتصادی ....صفحه 915

تحقیق حاضر در رودخانه سیمینهرود کیه بیهعنیوان

جریان دارد 31 .درصد از کل ورودی ساالنه آبهیای

یکی از مهیم تیری رودخانیههیای تیأمی کننیده آب

سطحی به دریاچیه ارومییه ،توسیط ایی رودخانیه و

دریاچیییه و یکیییی از بیییزرگتیییری و پیییرآبتیییری

رودخانه گادارچای ،تأمی میشیود ( Mohaggeg,

رودخانههای حوزه آبخییز دریاچیه ارومییه محسیوب

 .)2002طول رودخانه حدود  911کیلوم ر ،مساحت

میشود انجا گرفت.

حییوزه آبخیییز آن  3111کیلوم رمربییع و شییامل 55

رودخانه سیمینهرود از رودخانههای مهم حوزه آبخیز

زیرحوضه است (.)Rezaei Zaman et al.,, 2014

دریاچییه ارومیییه میییباشیید کییه در جنییوب اسیی ان

شکل 5موقعیت حوزه آبخیز سییمینهرود در اییران و

آذربایجان غربیی و در غیرب حیوزه آبخییز زرینیه رود

حوزه آبخیز دریاچه ارومیه را نشان میدهد.

شکل  )5موقعیت کشوری و منطقهای حوزه آبخیز سیمینهرود

آبخیز سیمینهرود از تصاویر بهدست آمده بیرش داده

 .2.2روش انجام کار

شد .بیرای پیردازش تصیاویر میاهوارهای و اسی خراش

به منظور اطال از مساحت اراضی آبی و باغی حیوزه

5

کاربری اراضی از نیر افیزار سینجش از دور ENVI

آبخیز سیمینه رود ،اب یدا اقیدا بیه اسی خراش نقشیه

 4.7و  ArcGIS 9.3اسی فاده گردیید .بیا توجیه بیه

کاربری اراضی ای حوضیه گردیید .بیرای ایی کیار از

ایی کیه الگیوری مهیای م نیوعی بیرای طبقیهبنیدی

تصییاویر مییاهوارهای لندسییت 8تییاریخ ،9153/8/4

کاربری ها در سینجش از دور توسیعه یاف یه اسیت و

اس فاده شد .دلیل ان خاب ای تیاریخ ،از ییک طیرف

هییدف اصییلی از پییردازش تصییاویر مییاهوارهای ،تهیییه

وجود تصاویر با کیفیت مناسب سنجنده لندست و از

نقشییههییای موضییوعی و کارآمیید میییباشید ،ان خییاب

طرف دیگر قابلیت تفکیک کیاربریهیای مخ لیف بیا

الگوری م مناسب طبقه بندی نقش زیادی در ای امیر

توجه به تقویم زراعی منطقه میورد مطالعیه بیود .بیا

ایفا می کند .در ای میان الگوری م حیداکثر اح میال

توجه به ای که تصاویر ماهواره ای حوزه مورد مطالعه

در اکثر تحقیقات و مطالعات بیهعنیوان راییجتیری و

در دو فریم مجزا قرار می گرفیت بیا عمیل موزائییک،
فریم ها به هم م صل شیدند .سیپس محیدوده حیوزه

1 - The Environment for Visualizing
Images
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یکییی از دقیییقتییری روشهییا شییناخ ه شییده اسییت

گرفت که تاکنون مطالعه مس قل و دقیقی در ارتباط

( .)Shetaei & Abdi, 2007هیمچنیی در چنید

بییا ارزشگییذاری اق صییادی دریاچییه ارومیییه صییورت

سییال اخیییر یییک تکنیییک جدییید براس یاس تئییوری

نگرف ییه اسییت .بییه همییی جهییت ،علیییرغم وجییود

یادگیری آماری با نیا ماشیی هیای بیردار پشی یبان

محدودیت های اح مالی ،از روش ان قال منافع صیرفاً

( 5)SVMبرای طبقه بندی داده های سینجش از دور

به عنوان یک پراکسی اس فاده شد .بیدی منظیور از

مورد اس فاده واقع شده است و با توجه به ن ایج قابل

ن یییایج پیییهوهش  Branderو همکیییاران ()2013

قبولی که در طبقهبنیدی تصیاویر میاهوارهای داشی ه

اس فاده گردید .همچنی برای امکان سینجی اجیرای

است با به ری روشهای طبقهبنیدی موجیود ماننید

برنامه  PESاز روش تلفیقی مصاحبه و پرسیش نامیه

حداکثر اح مال ،9شبکه های عصیبی 3و  ...میی توانید

اسی فاده شید (De Groot & Hermans, 2009

رقابت کند (Dixon & Candade, 2008؛ Yao et

؛  .)Munoz Escobar et al., 2013بیرای ایی

al., 2008؛.)Arekhy & Adibnejhad, 2011

منظور با اس ناد به مجموعه اطالعات بهدست آمده و

روش ماشی های بردار پشی یبان ،شیامل چهیار نیو

با عناییت بیه اهیداف ،فرضییات و سیثاالت تحقییق،
6

سثاالت و گزینههای مورد نیاز بهصیورت میدون و در

کرنییل خطییی ،4چندجملییهای ،1شییعاعی 9و حلقییوی

می باشد .به همی دلییل تیالش شید بیا اسی فاده از

قالب پرسیش نامیه تحقییق ،تهییه و تیدوی گردیید.

الگییوری مهییای حییداکثر اح مییال و کرنییلهییای

شایان ذکر است که پرسشنامه فوق شامل  38سثال

ماشی های بردار پش یبان ،نقشه کیاربری اراضیی در

مربییوط بییه اجییرای برنامییه  PESطراحییی و تییدوی

حوزه آبخیز سیمینهرود اس خراش و با مقایسیه دقیت

گردید .جامعه مورد مطالعه برای تکمیل پرسش نامیه

ای روشها ،از ن ایج روش دقیقتر اس فاده شود.

در ای تحقیق ،ساکنی روس اهای واقیع در حاشییه

بهمنظور بررسی برنامه  ،PESبایید سیقف اع بیارات

رودخانییه س ییمینهرود بودنیید کییه دارنییدگان سیین ی

دول ییی قابییل تخصیییص بییرای اجییرای برنامییه PES

حییقآبییه در حوضییه بییه شییمار میییآینیید و شییامل

مشخص شود .با توجه به ای که هدف از اجرای طرح

بهره بردارانی هس ند که یا دارای برداشت مس قیم از

 PESدر حییوزه مییورد مطالعییه مییدیریت بهینییه آب

رودخانه سیمینه رود می باشند و ییا دارای چیاه هیای

کشاورزی بیا هیدف احییای مجیدد دریاچیه ارومییه

سطحی ،نیمه عمیق یا عمیق در منطقیه مییباشیند.

می باشید ،بنیابرای اقیدا بیه ارزشگیذاری دریاچیه

برای ای منظور ،نخست تمامی روس اهایی که از ای

ارومیییه بییا اس ی فاده از روش ان قییال منییافع گردییید.

رودخانه آب برداشت میی کننید ،شناسیایی و تعیداد

اس فاده از روش ان قال منافع بیه ایی دلییل صیورت

جمعیت کشیاورزان آنهیا مشیخص شیدند .بیر ایی
اساس مشخص شد ،کشیاورزان  99روسی ا در قالیب

1 - Support Vector Machines
2 - Maximum Likelihood
3 - Neural Net
4-Linear
5 -Polynomial
6 -Radial basis function
7 -Sigmoid

 59551خانوار بیه طیور مسی قیم ییا غیرمسی قیم از
رودخانه سییمینه رود آب برداشیت مییکننید .بیرای
تعیی حجم کل نمونه از فرمیول کیوکران (رابطیه)5
اس ی فاده شیید و براسییاس آن 363 ،پرسییشنامییه در

احیای دریاچۀ ارومیه با کمک ابزار اقتصادی ....صفحه 913

محدودۀ مطالعاتی باید تکمیل می شیدند ولیی بیرای

رنگی فقط برای شناسیایی کیالسهیای میوردنظر و

دس یابی به دقت باالتر تعداد  368مورد پرسشنامیه

ان خاب به ری نمونههای تعلیمی انجیا شید .بیرای

تکمیل شدند.

ای منظور در منطقه مورد مطالعه بیه فراخیور سیهم

() 5

هر طبقه تعیداد 591میورد نمونیه تعلیمیی بیه طیور
تصادفی با اس فاده از بررسیی هیای مییدانی ان خیاب

در ای رابطه n :حجیم نمونیه N ،حجیم جامعیهd2 ،

گردیدند .به طورکلی در حوزه آبخیز سیمینهرود ،پنج

دقییت اح مییالی مطلییوب s ،انحییراف معیییار صییفت

طبقه کاربری اراضی ،شامل مناطق مسکونی ،اراضیی

رضایت مندی جامعه و  tفاصله اع ماد است که 5/69

آبی ،اراضی دییم ،مراتیع و منیابع آب مشیاهده شید.

در نظر میگیرند (موسوی.)5386 ،

بنابرای  ،کار اس خراش نقشیه کیاربری هیا در محییط

هم چنی با توجیه بیه پیراکنش و موقعییت اسی قرار

نر افزار  ENVI 4.7به دو روش حیداکثر اح میال و

روس ی اها تعییداد  41روس ی ا بییه روش نمونییهبییرداری

ماشی هیای بیردار پشی یبان و بیا دادههیای رقیومی

تصادفی جهت تکمیل پرسیش نامیه ان خیاب شیدند.

مییاهواره لندسییت 8انجییا گرفییت .بییهمنظییور حییذف

سپس پرسشنامه های طراحی شیده بیا مراجعیه بیه

پیکسییلهییای منفییرد و پراکنییده در سییطح تصییویر

روس اهای من خب و مصاحبه با کشاورزان و باغداران

طبقه بندی شده و همچنی بیهدسیت آوردن تصیویر

تکمیل شدند .پس از جمیعآوری اطالعیات ،سیواالت

مطلوب و با وضیوح بیشی ر ،از فیل یر در انیدازه 1×1

پرسییشنامییه کدبنییدی شییده و دادههییای حاصییل از

پیکسل اس فاده شد سیپس دقیت طبقیهبنیدیهیای

پرسشنامه با اس فاده از نر افزار  SPSSمورد تجزیه

انجا گرف ه مورد ارزیابی قرار گرفیت .بیرآورد دقیت

و تحلیل قرار گرف ند.

برای درک ن ایج بهدست آمده و به کار بیردن ن یایج

 .3نتایج

برای تصمیم گیری حائز اهمیت اسیت .معمیول تیری
عاملهیای بیرآورد دقیت ،شیامل دقیت کیل ،5دقیت

 .1.3استتتخران نقشتته کتتاربری اراضتتی حتتوزه

تولیدکننده ،9دقت کاربر 3و ضریب کاپیا 4هسی ند .در

آبخیز سیمینهرود

در تحقیق حاضر از دقت کیل و ضیریب کاپیا جهیت

با هدف تفکیک کاربریهای زمینی عمده منطقه بیر

ارزیییابی درسیی ی طبقییهبنییدی و مقایسییه صییحت

روی دادههییای مییاهوارهای ،از بییی روشهییای

طبقهبندیهای انجا گرف ه اس فاده شد .ضریب کاپا

طبقهبندی نظارت شده ،دو روش حداکثر اح میال و

بهعنوان معیاری در بیان صحت نقشههیا ،بیرای هیر

ماشی های بردار پش یبان ان خاب و اس فاده گردید.

ماتریس به کمک عناصر قطری و حاشیهای محاسبه

ان خاب نمونههای تعلیمی مورد نیاز برای طبقهبندی

شده و نشاندهنده آن است که طبقهبندی چقدر بیا

کاربریهای مخ لف در منطقه با شناخت از منطقه و
با اس فاده از اطالعیات جنبیی و اسی فاده از ترکییب
رنگی کاذب  3 ،4و  9انجا شد .ان خاب ای ترکییب

1 -Overall Accuracy
2- Producer`s Accuracy
3- User`s Accuracy
4 -Kappa Coefficient
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دادههای واقعی توافق دارد .صحت کلیی نییز نسیبت

ضریب کاپا و صحت کلی میباشد .ای نشیاندهنیده

پیکسلهای درست طبقهبندی شیده بیر تعیداد کیل

ای است که مساحت کاربریهای بهدسیت آمیده بیا

پیکسییلهییای طبقییهبنییدیشییده را نشییان میییدهیید

ای روش دارای دقت باالیی می باشد .به همی دلیل

( .)Rasouli et al., 2008به ری طبقهبندی زمانی

از ن ایج ای روش در ادامه پهوهش اسی فاده خواهید

است که صحت کلی و ضریب کاپا هر دو بیاال باشیند

شد .هم چنی شکل 9ن یایج حاصیل از طبقیه بنیدی

( .)Rezaei Zaman et al., 2014همیانگونیه کیه

تصویر با کرنل شعاعی الگیوری م ماشیی هیای بیردار

در جدول 5مشخص میباشد در بیی الگیوری مهیای

پش یبان را نشان میدهد.

مورد اس فاده ،کرنیل شیعاعی دارای بیاالتری مقیدار
جدول  )5نتایج حاصل از ارزیابی دقت طبقهبندی الگوریتمهای حداکثر احتمال و ماشینهای بردار پشتیبان
ماشی های بردار پش یبان

عنوان

حداکثر اح مال

ضریب کاپا

85

81

صحت کلی()%

61

86

کرنل خطی

کرنل چندجملهای

کرنل شعاعی

کرنل حلقوی

86

61

81

63

64

88

شکل  )6نقشه کاربری اراضی حاصل از طبقهبندی بهوسیله کرنل شعاعی الگوریتم ماشینهای بردار پشتیبان

پس از انجا طبقه بندی تصاویر وارد محیط نر افیزار

اس خراش شده از تصویر طبقهبندی شده در جیدول9

 GISشدند تا مساحت کاربریهای مخ لف در حیوزه

ارائه شده است.

موردنظر به دست آید .مساحت کاربری هیای مخ لیف

احیای دریاچۀ ارومیه با کمک ابزار اقتصادی ....صفحه 911

جدول )6مساحت کاربریهای مختلف طبقهبندی شده بهوسیله کرنل شعاعی الگوریتم ماشینهای بردار پشتیبان
نو الگوری م
شعاعی

مساحت مناطق

مساحت زراعت آبی

مساحت زراعت دیم

مساحت مراتع

مساحت منابع آبی

مسکونی (هک ار)

(هک ار)

(هک ار)

(هک ار)

(هک ار)

5634

96951

593386

568366

45

( )2013کییه م وسییط ارزش  19461تییاالب دنیییا را

 .2.3ارزشگتتتیاری اقتصتتتادی کارکردهتتتای

محاسبه کردهاند ،اس فاده گردید .با توجه به ایی کیه

اکوسیستمی دریاچه ارومیه

از میییان کارکردهییای ارزشگییذاری شییده در اییی

در ای پهوهش برای ارزشگذاری دریاچیه ارومییه از

پهوهش ،سه کارکرد کن رل سیل ،ذخیره آب و حفظ

روش ان قال منافع اس فاده گردید .با توجه به ای کیه

کیفیت آب در دریاچه ارومیه نمود بیش ری دارد بیه

الزمییه اسیی فاده از اییی روش ،اسیی فاده از ن ییایج

همیی جهیت ن یایج ارزش ایی سیه کیارکرد بییرای

ارزش گذاری سایت مشیابه بیا سیایت میورد مطالعیه

ارزشگذاری دریاچه ارومیه مورد اس فاده قرار گرفت.

می باشد ،به همی دلیل بیرای ارزشگیذاری دریاچیه

ن ایج ارزش سیه کیارکرد میذکور در جیدول 3آمیده

ارومییییه از ن یییایج تحقییییق  Branderو همکیییاران

است.

جدول )3نتایج ارزشگذاری تاالبهای دنیا ( Branderو همکاران)2013 ،
م غیر
م وسط ارزش

کن رل سیل

ذخیره آب

حفظ کیفیت آب

مجمو ارزش

(دالر /هک ار/سال)

(دالر /هک ار/سال)

(دالر /هک ار/سال)

(دالر/هک ار/سال)

9693

3386

1688

59511

برای ای که از ن ایج ای پهوهش بیرای ارزشگیذاری

میآید .حال اگر ارزش محاسبه شده برای هر هک یار

دریاچییه ارومیییه اس ی فاده شییود و میییزان ارزش هییر

تاالب در دنیا ( 59511دالر) بیر مییزان آب دریاچیه

م رمکعب آب آن محاسبه شود ،باید مساحت کیل و

ارومیه در هر هک ار تقسییم شیود ارزش آب دریاچیه

حجم آب دریاچه ارومیه در زمان پرآبی بهدست آید.

ارومیییه بییرای هییر م رمکعییب  1/319دالر بییهدسییت

بنییابر ن ییایج  )2009( Hosseini & Solatifarو

میآید که با در نظر گرف

نیر  99111رییالی دالر

 Mahsafarو همکاران ( )2011مساحت کل دریاچه

در حال حاضر (که از سوی بانک مرکزی اعال شیده

ارومیه  189911هک ار و حجیم آب آن  35میلییارد

است) ،ارزش هر م رمکعب آب دریاچه ارومیه 6819

م رمکعب تخمی زده میشیود .بنیابرای بیا تقسییم

ریال محاسبه میشود.

مساحت دریاچه بر حجم آب آن ،مقدار م وسیط آب

 .3.3بررسی امکان اجرای برنامههای  PESدر

دریاچه در هر هک ار  13949/35م رمکعب بهدسیت

حوزه آبخیز سیمینهرود
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در پهوهش حاضر یکی از مثلفههای برنامههای PES

تمایل دارنید در صیورت پرداخیت جبرانیی از سیوی

تحت عنوان پرداخت نقدی به بهیره بیرداران در ازای

دولت قسم ی از اراضی خود را به زییر کشیت نبرنید

عد کشیت محصیوالت زراعیی و در ن یجیه کیاهش

که از ای تعداد 9/15 ،درصد حاضر به کاهش کمتیر

برداشت آب از رودخانه سیمینهرود در قالیب WTA

از  46درصد اراضی 51/35 ،درصد حاضر به کیاهش

به بهره برداران پیشنهاد گردید که در واقیع پرداخیت

 11-66درصد و  49/65درصد حاضر به عد زراعت

برای احییای دریاچیه ارومییه جهیت بهیره منیدی از

در کل زمی های خود هس ند .طبق ن ایج بیهدسیت

خدمات اکوسیس می ارائه شده توسط آن است که با

آمده و با توجه بیه نظیرات پاسیخگوییان ،درمجمیو

هدف کاهش برداشت آب مورد نیاز برای کشاورزی و

بهطور م وسط  11/81درصد از کل اراضیی زراعیی و

در ن یجیییه افیییزایش جرییییان آب ورودی رودخانیییه

باغی حوزه آبخیز سیمینهرود را میتوان بیا پرداخیت

سیمینهرود بیه دریاچیه ارومییه میورد بررسیی قیرار

تسهیالت نقدی از چرخه کشت خارش نمود.

میگیرد .با توجه به ایی کیه از ییک طیرف دریاچیه

هییمچنییی  44/46درصیید پاسییخگویییان تمییایلی بییه

ارومیه نقش حیاتی در منطقیه دارد و خشیک شیدن

دریافت جبرانی برای عد کشیت اراضیی خیود ابیراز

آن دارای تییأثیرات منفییی اق صییادی و اج مییاعی بییر

نکردهاند .ای بهرهبرداران دلیل عید تماییل خیود را

مرد منطقه میباشد و از طرف دیگیر طبیق قیوانی

عواملی مثل وابس گی بیه زمیی و شیغل کشیاورزی
شییغل جییایگزی (8/14

ایران ،دولت مالک اصلی منابع طبیعی و تاالبهیایی

( 99/38درصیید) ،نداشیی

مثل دریاچه ارومیه میباشد بیهطیوری کیه در حیال

درصد) ،چندساله و باغی بیودن کشیت فعلیی (4/96

حاضر نیز برنامه های مخ لفی را برای احیای دریاچیه

درصد) ،عد اع ماد به دولت ( 4/19درصد) و نیاز به

ارومیه دنبیال مییکنید ،هزینیههیای اجیرای برنامیه

علوفه بیرای دا اهلیی ( 5/99درصید) بییان نمودنید

پرداخت نقدی باید از طرف دولت ارائه شود.

(شکل .)3

 .1.3.3امکانسنجی اجرای برنامه  PESدر قالب
پرداخت نقدی به بهرهبرداران

 .2.3.3ارزیابی اقتصادی اجرای برنامه  PESدر قالب

در پرسش نامه طراحی شده برای بررسی برنامه هیای

پرداخت نقدی به بهرهبرداران

 ،PESاز پاسخگویان پرسیده شد درصورتیکه دولیت

با توجه به ن ایج پرسش نامه55 ،نو محصول زراعیی

درآمد خالص سیاالنهای را کیه از فعالییت کشیاورزی

و باغی در منطقیه میورد مطالعیه کشیت مییشیوند.

بهدست میآورند به آنها پرداخت کند تا در مقابیل،

بنابرای با تعمیم درصد کشت هرکدا از محصیوالت

آن ها اراضی کشاورزی خود را کشت نکنند ،حاضر به

به مساحت کل کاربری آبی حوزه آبخیز سییمینهرود

انجا ای کار خواهند شد یا خیر؟

(جدول ،)9سطح زییر کشیت هرکیدا از محصیوالت

بررسی ن ایج نشان داد که  11/13درصد پاسخگویان

زراعی و باغی موردنظر بهدست آمد (جدول .)4

احیای دریاچۀ ارومیه با کمک ابزار اقتصادی ....صفحه 916

تمایل به دریافت جبرانی
عد تمایل به دلیل وابس گی به زمی
عد تمایل به دلیل نداش

شغل جایگزی

عد تمایل به دلیل باغی بودن کشت فعلی

عد تمایل به دلیل بی اع مادی به دولت
عد تمایل به دلیل نیاز به علوفه

شکل  )3نمودار تمایل بهرهبرداران به پرداخت جبرانی از طرف دولت

جدول  )4سطح زیر کشت محصوالت مختلف در حوزه آبخیز سیمینهرود
نو کاربری

سطح زیر کشت در کل حوضه

نو محصول

درصد کشت از کل کشت آبی و باغی

گند

38/56

91996/11

چغندر قند

95/51

54954/69

یونجه

59/69

55994/41

جو

6/34

9966/45

ذرت

9/46

5991/16

گوجه فرنگی

9/91

5468/99

بقوالت

5/91

5518/66

سبزیجات

5/51

636/35

سیب

1/99

3118/39

انگور

5/36

691/68

هلو

1/11

396/91

511

96951

(هک ار)

زراعی

باغی
مجمو

بییرای محاسییبه هزینییه مییورد نیییاز بییرای پرداخییت

هرکدا از محصوالت محاسبه شود باید هزینیه هیای

تسهیالت نقدی به بهره برداران باید درآمد حاصیل از

کییل نیییز محاسییبه شییوند .بییرای ایی منظییور طبییق

هرکدا از محصوالت مورد کشت در منطقه محاسیبه

اطالعات سازمان جهاد کشاورزی ،درمجمو در سال

شود .برای ای منظور ،اطالعیات مربیوط بیه قیمیت

 ،5363برای همه محصوالت زراعی  41درصید کیل

محصوالت موردنظر از سازمان جهاد کشاورزی اس ان

درآمد بهعنوان هزینه کل تولید هر محصول میباشد.

آذربایجان غربی تهیه گردیید و بیا در دسیت داشی

برای محصوالت باغی نیز ای میزان  91درصید کیل

عملکییرد سییاالنه هرکییدا از محصییوالت (حاصییل از

درآمد میباشد .جدول 1درآمد خالص ساالنه مربیوط

پرسشنامه) ،درآمد کل حاصل از هر محصول در هیر

به محصوالت کشتشده در حوزه آبخیز سییمینهرود

هک ار محاسبه گردید .برای ایی کیه درآمید خیالص

را نشان میدهد.
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جدول  )1درآمد خالص ساالنه مربوط به محصوالت مختلف کشاورزی در حوزه آبخیز سیمینهرود
نو
کاربری

زراعی

باغی

میانگی عملکرد

قیمت به ازای

محصول

هر کیلوگر

(ت /هک ار)

(ریال)

گند

4/99

51111

48631111

چغندر قند

94/41

9511

531341111

14538111

یونجه

8/69

3111

35991111

59488111

58639111

جو

3/96

6811

98999111

55411411

56561911

ذرت

54/49

6811

559469111

44661411

96481911

گوجه فرنگی

43/49

9111

518911111

43491111

91561111

بقوالت

5/53

99111

94891111

6644111

54659111

سبزیجات

53/15

6111

64161111

36898111

19649111

سیب

96/89

8111

999191111

11941111

599691111

انگور

51/13

59111

589391111

49161111

536661111

هلو

9/91

6111

43611111

51636111

39859111

نو محصول

درآمد کل

هزینه کل

درآمد خالص

(ریال/هک ار)

(ریال/هک ار)

(ریال/هک ار)

56169111

96318111
85916111

جدول  )9متوسط مصرف آب محصوالت مختلف کشاورزی در حوزه آبخیز سیمینهرود
نو کاربری

نیاز آبی ساالنه

مصرف آب در روش

مصرف آب در

(م رمکعب/

سن ی (م رمکعب/

روش تحتفشار

هک ار)

هک ار)

(م رمکعب /هک ار)

گند

9631

9891

3941

9383/19

چغندر قند

9111

59911

8999/99

51568/64

یونجه

9811

56591

6533/33

59156/31

جو

5661

4661

9913/33

4913/95

ذرت

4381

51611

1841

51945/61

گوجه فرنگی

9991

59911

8881

51163/16

بقوالت

9651

6961

3881

9814/41

سبزیجات

9641

9811

3913/33

9419/64

سیب

1651

54661

9199/96

53936/39

انگور

1991

53511

1844/44

59536/41

هلو

9451

59191

6599/99

54665/16

نو محصول

زراعی

باغی

م وسط مصرف آب
(م رمکعب /هک ار)

برای ارائه تسهیالت نقدی باید درآمد خالص مربوط

میزان مصرف آب هرکدا از محصوالت مشخص

به هرکدا از محصوالت به کشاورزان پرداخت شود

شود .برای تهیه آمار مربوط به نیاز آبی محصوالت

اما قبل از اجرای آن باید اق صادی بودن با نبودن

موردنظر از اطالعات سند توسعه ملی منابع آب ایران

ای پرداختها مشخص شود .بنابرای باید نیاز آبی

که تحت عنوان برنامه  NETWATمطرح میباشد،

هرکدا از محصوالت موردنظر در منطقه مشخص

اس فاده شد .همچنی با اس ناد به اطالعات سازمان

روش آبیاری و راندمان،

جهاد کشاورزی ،راندمان آبیاری سن ی  41درصد،

شود و با در نظر گرف
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راندمان آبیاری بارانی  61درصد و راندمان آبیاری

م وسط مصرف آب هر محصول در شرایط فعلی

قطرهای  61درصد میباشد .از طرفی طبق ن ایج

بهدست آمد (جدول.)9

حاصل از پرسشنامه ،فقط  53/89درصد از اراضی

حال با در دسیت داشی

بهرهبرداران به سیس مهای تحتفشار مجهز

مصییرف آب هرکییدا از محصییوالت ،هزینییه اجییرای

میباشند و  89/54درصد بقیه به شیوه سن ی

برنامییه  PESدر قالییب پرداخییت نقییدی بییرای هییر

آبیاری میشوند .بنابرای

با اس فاده از میانگی

درآمید خیالص و م وسیط

م رمکعب آب محاسبه میشود (جدول.)6

حسابی بی مصرف آب در روش سن ی و تحتفشار،
جدول  )6هزینه اجرای برنامه  PESدر قالب پرداخت نقدی در حوزه آبخیز سیمینهرود
نو کاربری

زراعی

باغی

درآمد خالص

م وسط مصرف آب

هزینه پرداخت تسهیالت نقدی

(ریال/هک ار)

(م رمکعب /هک ار)

به ازای هر م رمکعب (ریال)

گند

96318111

9383/19

4166

چغندر قند

85916111

51568/64

1349/64

یونجه

58639111

59156/31

5596/48

جو

56561911

4913/95

3965/53

ذرت

96481911

51945/61

9186/99

گوجه فرنگی

91561111

51163/16

4589/16

بقوالت

54659111

9814/41

9569/16

سبزیجات

19649111

9419/64

8819/33

سیب

599691111

53936/39

59936/64

انگور

536661111

59536/41

55151/91

هلو

39859111

54665/16

9958/41

نو محصول

با توجه به ارزش هیر م رمکعیب آب دریاچیه ارومییه

و باغی (جدول  )4مورد محاسبه قیرار گییرد .بیر ایی
درصید کشیت هرکیدا از

(6819ریال) ،ن ایج جدول  6نشان میدهد که هزینیه

اساس و با در نظیر گیرف

ارائییه تسییهیالت نقییدی فقییط بییرای سییه محصییول

محصوالت ،م وسط هزینه ارائیه تسیهیالت نقیدی بیه

سبزیجات ،سیب و انگیور بییشتیر از ارزش محاسیبه

ازای هر م رمکعب آب در کل حوضیه ،بیرای ایی کیه

شییده بییرای دریاچییه ارومیییه میییباشیید و بییرای بقیییه

بهرهبرداران اراضی زراعی خود را به زیر کشیت نبرنید،

محصوالت ای میزان کم تر از ارزش دریاچه است .امیا

 4994/46ریال میباشد .بنابرای با توجه به ارزش هر

در سییطح کییالن و بییرای بررسییی ای ی کییه آیییا ارائییه

م رمکعب آب دریاچه ارومیه که  6819ریال میباشد،

تسهیالت نقدی در سیطح حیوزه آبخییز سییمینه رود

نسبت منفعت به هزینه 5برای اجرای ای طیرح 5/61

دارای توجیه اق صادی می باشد یا خیر؟ باید مییانگی

میباشد .در ن یجه چون نسبت منفعت به هزینه باالتر

حسابی هزینه اجرای ای نو تسیهیالت بیا توجیه بیه
درصد کشت هرکدا از محصوالت از کل کشت زراعی

1- Benefit to Cost Ratio
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از  5میییباشیید ،اجییرای برنامییه  PESدر قالییب ارائییه
تسهیالت نقیدی در حیوزه آبخییز سییمینهرود ،دارای
توجیه اق صادی میباشد.

 .3.3تحلیل همبستگی ویژگیهای اجتماعی
بهرهبرداران با پییرش برنامههای  PESمورد

مسئله مهم دیگر ای است که باید میزان آبی که در

بررسی

صورت اجرای ای برنامه ،به دریاچیه ارومییه تزرییق

در ای ی بخییش همبس ی گی ویهگیییهییای اج مییاعی

می شود ،میورد محاسیبه قیرار گییرد .بنیابرای بایید

بهرهبرداران شامل س  ،سطح تحصیالت ،سیطح کیل

مجمو آب مصرفی محصوالت مورد کشت در سیطح

اراضی کشیاورزی و مییزان درآمید کیل بیا پیذیرش

حوزه آبخیز سیمینهرود مشخص شیود .درواقیع ایی

تسهیالت نقدی و واکنش آنهیا نسیبت بیه افیزایش

میزان آب ،کل آبی است که در صیورت عید کشیت

آببهای کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

کل اراضی آبی حوضه و در ن یجه عد برداشیت آب،

بر ای اساس جهت بررسی رابطه دادههای اسیمی بیا

وارد دریاچه ارومیه میشود.

5

فاصله ای از کای-اسکوئر پیرسیون و جهیت بررسیی
9

شدت همبس گی آنها از ضریب اتا  ،جهیت بررسیی
طبق ن ایج جدول ،8مجمو آب مصرفی ساالنه بخش

رابطه دادههیای اسیمی بیا ترتیبیی از کیای-اسیکوئر

کشیییییاورزی در حیییییوزه آبخییییییز سییییییمینهرود

پیرسییون و حهییت تعیییی شییدت رابطییه آنهییا از

 619336316/84م رمکعب می باشد کیه در صیورت

آزمییونهییای ضییریب توافییق ،3بییرای بررسییی رابطییه

پرداخت تسهیالت نقدی در همه اراضی میتیوان ایی

همبس گی بی دادههای ترتیبی با فاصلهای از آزمون

مقدار آب را وارد دریاچه ارومیه نمود امیا نک یه مهیم

ناپارام ریک تاوی -بیکنیدال ،4بیرای بررسیی رابطیه

اییی اسییت کییه درمجمییو و بییا توجییه بییه تمایییل

همبس گی بیی داده هیای فاصیله ای بیا فاصیلهای از

پاسخگوییان ،بیهطیور م وسیط  11/81درصید از کیل

آزمیییون پارام رییییک پیرسیییون 1اسییی فاده شییید

اراضییی زراعییی و بییاغی حییوزه آبخیییز سیییمینهرود را

(.)Habibpour & Safari, 2012

می توان با پرداخت تسهیالت نقیدی از چرخیه کشیت

همانگونه که جدول  6نشان میدهید بیی پیذیرش

خارش نمود .به عبیارتی  11/81درصید از مصیرف آب

تسهیالت نقدی با م غیرهای س  ،سطح کل اراضیی

کل حوضه را میتوان کاهش داد .بنیابرای بیا در نظیر

کشاورزی و میزان درآمید کیل در سیطح  66درصید

گرف

ای مقدار ،مجمو آبی که در صورت پرداخیت

همبس گی وجود دارد ولیی در مجمیو  ،شیدت ایی

نقدی ساالنه به دریاچه ارومیه وارد مییشیود ،حیدوداً

همبس گی (با توجه به جدول )51بیرای مییزان کیل

 316میلیییییون م رمکعییییب و بییییهطییییور دقیییییق

درآمیییید بییییاالتری مقییییدار را دارا میییییباشیییید.

 316569199/11م رمکعب میباشد و هزینه اجیرای
ای برنامه در کل حوضه حدود  5991میلیارد رییال و
دقیقاً  599168911141ریال میباشد.

1 - Pearson Chi-Square
2 - Eta
3 - Contingency Coefficient
4 - Kendall’s tau b
5 - Pearson
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جدول  )6مجموع آب مصرفی محصوالت مورد کشت در سطح حوزه آبخیز سیمینهرود
نو کاربری

زراعی

باغی
مجمو

سطح زیر کشت در کل حوضه

م وسط مصرف آب

آب مصرفی هر محصول در

(هک ار)

(م رمکعب /هک ار)

کل حوضه (م رمکعب)

گند

91996/11

9383/19

593811199/31

چغندر قند

54954/69

51568/64

959115659/58

یونجه

55994/41

59156/31

581491836/34

جو

9966/45

4913/95

96951519/66

ذرت

5991/16

51945/61

56119999/69

گوجه فرنگی

5468/99

51163/16

93199989/34

بقوالت

5518/66

9814/41

6141631/69

سبزیجات

636/35

9419/64

4639654/85

سیب

3118/39

53936/39

46844996/66

انگور

691/68

59536/41

55561695/95

هلو

396/91

54665/16

1496156/19

نو محصول

619336316/84

96951

 Pagiolaو همکاران ( ،)2010عواملی را کیه ممکی

معیش ی بوده و آنها اب دا درصدد رفع نییاز خیانواده

است یک خانواده تصمیم به شیرکت در برنامیههیای

خود هسی ند و میازاد نییاز خیود را بیه بیازار عرضیه

 PESبگیرند را به سه دس ه تقسیم میکنند :عواملی

می کنند و در صیورت دریافیت جبرانیی بیرای عید

که واجد شرایط بودن یک خانواده را تحت تأثیر قرار

کشییت ،باییید همییان محصییول یییا محصییوالتی کییه

می دهد که بس گی بیه هیدف قیرار داده شیدن ایی

خودشان توانایی تولیید آن را داشی ند را بیا قیم یی

برنامهها دارد ،عوامل مثثر بیر تماییل خیانوادههیا بیه

باالتر از هزینه ای که خود برای تولید آن محصول ییا

شرکت در برنامه ها و عواملی که بر توانایی آنهیا بیر

محصوالت می پرداخ ند ،خریداری کنند ،بیه همیی

شرکت در ای برنامه ها تأثیر می گذارنید .بیه همیی

دلیل اس قبال آن ها از ای برنامه کیم تیر از افیراد بیا

دلیل در ای پهوهش نیز ،در بی کشاورزان با درآمد

درآمیید بییاالتر میییباشیید .هییمچنییی بییی پییذیرش

باالتر ،مقبولیت تسهیالت نقدی نیز بیشتر میباشید

تسهیالت نقدی با سطح تحصیالت همبسی گی قابیل

که آن را می توان بیه ایی دلییل دانسیت کیه بیرای

توجهی مشاهده نمیشود.

بهره برداران بیا درآمید پیایی تیر ،کشیاورزی بیشی ر
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جدول  )6همبستگی ویژگیهای اجتماعی بهرهبرداران با پذیرش تسهیالت نقدی
ویهگیهای اج ماعی بهرهبرداران

مقدار کای -اسکوئر پیرسون

س

سطح معنیداری
1/111

551/6

سطح تحصیالت

4/56

سطح کل اراضی کشاورزی

83/483

1/115

63/665

1/115

میزان درآمد کل

1/944

جدول )56شدت همبستگی ویژگیهای اجتماعی بهرهبرداران با پذیرش تسهیالت نقدی
ضریب پیوند اتا

ضریب توافق

1/553

-

ویهگیهای اج ماعی بهرهبرداران
سطح تحصیالت

-

1/519

سطح کل اراضی کشاورزی

1/115

-

1/556

-

س

میزان درآمد کل

میباشد ،صرف ای هزینهها ،اق صیادی خواهید بیود.

 . 3بحث و نتیجهگیری

ای در حیالی اسیت کیه در ارزشگیذاری اق صیادی

در پهوهش حاضیر ییک میورد از سیازوکارهای PES

دریاچه ارومیه فقط سه کارکرد مهم دریاچیه میدنظر

شامل پرداخت تسهیالت نقدی برای مدیریت آب در

قییرار گرف ییه اسییت و طبیع یاً درصییورتیکییه سییایر

حوزه آبخیز سییمینهرود و بیا هیدف احییای مجیدد

کارکردهای منحصربه فیرد دریاچیه ارومییه ،ازجملیه

دریاچه در حال خشک شدن ارومییه ،میورد توجیه و

پرورش موجودی زنده به نا آرتمییا کیه بیه عنیوان

به بهرهبرداران پیشنهاد گردید .ن یایج نشیان داد کیه

منبع غذایی پرندگان مهاحر مثل فالمینگو بوده و در

طرح پرداخت نقدی به کشیاورزان دارای مقبولییت و

بخیییش آبیییزیپیییروری نییییز اسیی فاده مییییشیییود

اس قبال قابل توجهی در بی بهره برداران مییباشید.

( ،)Abbaspour & Nazaridoust, 2007در نظیر

با توجه بیه ایی کیه طبیق تعرییف PES ،برنامیه و

گرف ه شود ،ارزش آن به مراتب باالتر بیوده و نسیبت

مبادلهای کامالً داوطلبانه است و یکی از شروط اصلی

منفعت به هزینه اجرای سازوکارهای مورد بررسی در

آن برای اجرا ،مقبولیت عمومی آن می باشد .بنابرای

پهوهش حاضر از ای هیم بییشتیر خواهید بیود .بیه

با توجه به اس قبال بهره برداران منطقه از ای برنامه،

همی جهت پیشنهاد میگردد در پهوهشهیای آتیی

امکییانپییذیری اجییرای آن از نظییر فنییی قابییل تأیییید

با اس فاده از روش های دقییق تیر ،کیار ارزشگیذاری

میباشد .از نظر اق صادی نیز ،ن ایج تجزییه و تحلییل

دریاچه ارومیه انجا گیرد.

نشان داد که با توجه بیه نسیبت منفعیت بیه هزینیه

 Kronenbergو  ،)2013( Hubacekمع قدنیییییید

باالتر از یک ،طیرح میذکور دارای توجییه اق صیادی

 PESبهعنوان یک ابیزار مناسیب بیرای اطمینیان از

باالیی می باشد .الب ه الز به ذکر است که ای طیرح

حفاظت از اکوسیس م جهانی بیوده و قیادر اسیت بیه

نیاز به اع بارات بسیار باالی دول ی دارد ولی با توجه

کاهش فقر در منیاطق غنیی از خیدمات اکوسیسی م

به ای که طبق ن یایج ،ارزش دریاچیه ارومییه بسییار

کمک شایانی بنماید .بنابرای اگرچه  PESبه عنیوان

باالتر از هزینه های مورد نیاز برای اجرای ای طرحها

ابزاری برای کاهش فقر طراحی نشیده اسیت ،امیا در
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تالش اسیت بیا ارائیه وجیوه نقیدی و برخیورداری از

مزایییایی کییه در پییی دارد ،میییتوانیید مشییکالت و

مزایای دیگر برای شرکتکنندگان ،به ویهه در مناطق

پیامیدهای نییامطلوبی مثییل تغییییر هویییت فرهنگییی،

روس ایی ،به امرار معاش جمعیت بیومی کمیک کنید

اج مییاعی و اق صییادی دریافییتکننییدگان حییقآبییه،

(Pagiola & Platais, 2002؛ Rosa et al.,

رهاسییازی فعالیییتهییای کشییاورزی ،گسی رش رونیید

2003؛  .)Pagiola et al., 2005بیه همیی جهیت

مهاجرت جوامع روس ایی بیه سیمت شیهرها ،ایجیاد

پیشنهاد می شود که با توجه بیه کیارایی ،اسی قبال و

شغل های کاذب و ...داش ه باشد .از طرفی بیا اجیرای

توجیه اق صیادی بیاالتر ،برنامیه پرداخیت تسیهیالت

چنی طرحی ،میزان عرضه محصوالتی مثیل گنید ،

نقدی در ازای عد کشت اراضیی زراعیی در اولوییت

جو و چغندرقند کیه جیزو محصیوالت اصیلی میورد

اجرای برنامههای  PESقرار داش ه باشد .الب یه بایید

کشت در منطقه می باشند ،کاهش خواهد یافت و بیا

به ای نک ه توجه داشت که اجرای چنیی برنامیهای

توجه به تقاضای باالی ای محصوالت در کشور ،نییاز

نیازمند تقویت سازوکارهای قیانونی مییباشید تیا بیا

خواهد بود که دولت با وارد کیردن ایی محصیوالت،

نظییارت دقیییق بییر رونیید اجییرای آن ،از برخیی سییو

تقاضای آنها را پاسخ دهد .بنیابرای الز اسیت بیرای

اس فادههای اح مالی جلوگیری شود.

اجرای ای طرح ،مدیری ی جامع و همهجانبه داشت.

الز به ذکر است که طرح نکاشت ،به عنوان ییک راه

در مجمو میتوان بیان کرد اجیرای طیرح پرداخیت

حل عاجل و کوتاهمدت مطرح میباشد و با توجه بیه

نقدی برنامه  PESبرای مدیریت آب در حوزه آبخییز

ای که اجرای ای طیرح نیازمنید صیرف هزینیههیا و

سیمینه رود دارای کارایی بیاالیی بیوده و اجیرای آن

اع بارات بسیار باال میباشید ،بیرای دراز میدت به یر

میتواند موفقیتآمیز باشید کیه بیا ن یایج  Turpieو

است از راهکارهیای دیگیری بیا هیدف بهبیود نظیا

همکییاران Farley ،)2008( ،و ،)2010( Costanza

کشاورزی از طریق انجا طرحهایی مثیل بیهکاشیت،

 Bremerو همکیییییییاران ( )2014و  Franciscoو

تغییر الگوی کشت ،تغییر سیس م آبیاری و ...اس فاده

 ،)2014( Buddsمطابقت دارد.

کرد .باید اذعان نمود که اجرای طرح نکاشت در کنار
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Restoring Lake Urmia using PES economic policy
instrument: An assessment of direct payment schedule to
hinder farmers from crop cultivation
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Abstract:
Extensive loss in water table and successive decline of Lake Urmia, has induced some problems and worries in
national and international levels. This has raised necessity of the application of new approaches in management
practices to improve water consumption patterns in Lake Urmia area. Among existing and efficient economic
policy instruments to protect natural resources, the Payment for Ecosystem Services mechanism (PES) has
recently attracted attention in different countries with remarkable implications.
In the present study, an effort was made to assess technical and economic aspects of the PES in terms of direct
payment to hinder the farmers from crop cultivation in their owned lands. This can lead to a better clarification
of socio-economic needs in applying new management practices for water resources in Simineh Rud sub-basin
emphasizing water consumption reduction in agricultural sector which will increase more water release for the
Lake.
The results of this study showed that 55.53 percent of inhabitant farmers are agree with such an idea and it is
acceptable to local community members.
Also, from economic point of view, the benefit-cost ratio has been calculated as 1.7 for implanting this policy
in the sub-basin. Therefore, it can be argued that direct payment to farmers to hinder them from crop
cultivation is economically feasible and efficient.

Keywords: Direct payment, PES, Economic Valuation, Benefit Cost Ratio, Lake Urmia



Corresponding Author: Tel: 09121030926

Email: M.panahi@srbiau.ac.ir

