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وحفظفراینددرمشارکتبهنسبتمیاندوآبشهرستانکشاورزاننگرشبررسی
مرتبط با آنعواملوارومیهدریاچهاحیاي

1و لقمان موالن نژاد*جعفر یعقوبی

)20/09/95؛ پذیرش:17/11/94(دریافت:
چکیده

نسبت به مشارکت در میاندوآبشهرستانکشاورزاننگرشهمبستگی حاضر با هدف تحلیل رابطه متغیرهاي مختلف با-پژوهش توصیفی
باآنرواییکهبودهپرسشنامه محقق ساخت،پژوهشاصلیفرایند حفظ و احیاي دریاچه ارومیه و عوامل مؤثر بر آن انجام شد. ابزار

نفر از 30مطالعه راهنما با ازاستفادهباتحقیقابزارپایایی. شدتأییدرشته ترویج و آموزش کشاورزيعلمیهیئتاعضاينظراتازاستفاده
تا 78/0مختلف بین يهابخشآلفاي کرونباخ که مقدار آن براي ضریبمحاسبهوکشاورزان خارج از نمونه آماري در شهرستان میاندوآب

که)N= 1376(دادندتشکیلمیاندوآبشهرستانمرکزيبخشکشاورزانراجامعه آماري پژوهش. گردیددست آمد، تأییدبه81/0
انتخابحجمبامتناسبانتسابباايدومرحلهايخوشهگیرينمونهروشبهفرمول کوکران به عنوان نمونهاساسبرهاآنتن از 134
بامشارکت در فرایند حفظ و احیاي دریاچه ارومیهبهنسبتکشاورزاننگرشکه بیندادنشانهمبستگیهاي تحلیلیافته. شدند

اعتمادارومیه، میزاندریاچهاحیايبرايهزینهپرداختبهمیزان تمایلکشاورزي،شغلازرضایتکشاورزي،ساالنهمتغیرهاي درآمد
دریاچهاحیايوحفظبرايدولتیشدهارائهخدماتازسازمان آب و جهاد کشاورزي)، میزان رضایت(دولتیهايسازمانبهکشاورزان

دار وجود آبیاري رابطه مثبت و معنیهايطرحاجرايوریزيبرنامهيدر زمینهدولتیکارکنانومسئولینو میزان شایستگیارومیه
تواند به بهبود نگرش کشاورزان به میهاآنهاي دولتی و مشارکت دادن داشت. افزایش رضایت کشاورزان از طریق بهبود خدمات سازمان

.مشارکت در حفظ و احیا دریاچه ارومیه کمک کند

.نگرش، مشارکت، دریاچه ارومیههاي کلیدي: واژه

به ترتیب، دانشیار و دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه زنجان. زنجان، ایران.1
Yaghobi@znu.ac.irمسئول مکاتبات، پست الکترونیک: *
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مقدمه
ایـران دائمیدریاچهشورترینوترینبزرگارومیهدریاچه

دنیـا اشـباع فـوق نمـک  هـاي دریاچهترینبزرگازیکیو
ایـن ازکـه ) 1392پور،سناییوآباديقوامرمضانی(است
. استمقایسهقابلآمریکادرنمک بزرگ یوتادریاچهبانظر
ازاشـباع فوقخشک،ايقارهمحیطیکدردریاچهدوهر

سـطح ازارتفـاع متـر 1280حدودومشابهعمقبانمک،
وکلـر سـدیم، هـاي شـوراب تیپ، دارايهاي آزاددریاآب

غالباًهاآنهردويرسوبات،آنبرعالوه. باشندمیسولفات
ــتوايحوضــهدرونرســوبات دوهــرواســتآرتیمــاپل
لک(اندداشتهدریاچهآبترازدریکسانیتاریخینوسانات

یونسـکو سازمانتوسطارومیهدریاچه). 1390همکاران،و
ثبـت بـه شـده حفاظـت محیط زیستیمیراثیکعنوانبه

,Birkett & Mason(اسـت  رسیده ایـن ،همچنـین .)1995
ــهدریاچــه ــوانب ــیعن ــاالبازیک ــايت ــینه ــی ب درالملل

15/3ورسـیده ثبـت به1975در سال رامسرکنوانسیون
و يریشـ یعل(گیـرد  برمیدرراکشورمساحتکلازدرصد

دریاچـه اقتصـادي اهمیـت بارابطهدر.)1392رمردفر،یام
وضـعیت دردریاچهاگرکه دارنداعتقاددانشمندانارومیه،
سـاالنه آرتیمـا برداشـت طریـق ازتنها؛باشدخودطبیعی
کشـور نصـیب درآمـد تومـان تریلیـون 2حدوددرچیزي
بخـش ازحاصـل درآمـد تمـامی کـه درحـالی . شدخواهد

700شـرایط بهتـرین درغربیآذربایجاناستانکشاورزي
آقـائی، ونـوري (شـود مـی بـرآورد تومـان میلیارد800تا

1391.(
حوضـه سطحدر1387سالدرموجود،اطالعاتاساسبر

1579وچـاه حلقـه 74000حـدود ارومیـه دریاچهآبریز
معـادل چیـزي وداشتهوجودقناترشته5747وچشمه

اسـت شدهاستحصالهاآنازآبمترمکعبمیلیون440/2
جامعـه (اسـت هـا چـاه از طریـق آندرصد90ازبیشکه

ارومیـه، دریاچـه شـدن خشـک ). 1390مشاور،نمهندسا
اطـراف نـواحی ومنطقـه درزیـادي مشکالتبروزموجب
ریـز وقـوع : ازانـد عبارتهاچالشترینمهمکهشدخواهد
وریـوي چشمی،پوستی،امراضبروز(نمکیغباروگردها

درجـه افـزایش ،)کشـاورزي هـاي زمـین تخریبهمچنین
کـاهش وآبـی نیـاز رفـتن بـاال درنتیجـه ومنطقهحرارت
کامـل رفـتن بـین ازیـا  وشـدید کاهشکشت،زیرسطح
ویزدي(گردشگريجاذبهشدیدکاهشدریاچه،درآرتیما

کشـاورزي هايمیندریاچه زشدنشور). 1392همکاران،

هـا زمـین ایـن ازروسـتایی خانوارهزارچندینکه(منطقه
هاآناصلیشغلوکنندمیتهیهراخودزندگیاحتیاجات
بـا . کندمیروبروبزرگیبسیارمشکلبارا)استکشاورزي

هـاي اسـتان درزیاديبیکاريارومیهدریاچهشدنخشک
مسـلماً کـه شـد خواهـد ایجـاد آذربایجان شرقی و غربـی  

قاضی(خواهد کرد متحملجامعهبرراهنگفتیهايهزینه
).1392پور،

دریاچـه اگر؛شدذکرکهارقامیوآماروهادادهبهتوجهبا
اقتصـادي، ،محـیط زیسـتی  مشـکالت ،نشـود احیاارومیه

وهازیاناینوداشتخواهددنبالبهفرهنگیواجتماعی
در . هسـتند ناپـذیر جبـران کـه استاياندازهبههاخسارت

دالیل خشکی دریاچه ارومیه، از موارد متعـددي نـام بـرده    
از آب در رویــهبــیاســتفاده هــاآنکــه یکــی از شــودمــی

درکشاورزانمشارکتاستالزمبنابراین ،هستکشاورزي
اگرچـه  . شـود جلـب روند حفظ و احیـاي دریاچـه ارومیـه    

وحفـظ فراینـد درکشـاورزان مشـارکت جلبراهکارهاي
صـورت کهمشابهمطالعاتاساسبرارومیهدریاچهاحیاي
ولـی در  ،)1392وطـن، حب(باشندمیمتنوعاستگرفته

نسبت به این امـر  کشاورزانهر حالت آگاهی از نوع نگرش 
هـا آنبـراي جلـب مشـارکت    ریزيبرنامهنقشی اساسی در 

بـرداري بهـره نظامیکطراحیکه استحالیدرایندارد. 
ازبهینـه اسـتفاده بـراي مردمکمکبامشارکتیوصحیح
ریـزي برنامـه ونگـرش تفکـر، بـا جـز آبمصـرف ومنابع

جوامـع مشـارکت ومحلیدانشازگیريبهرهوسیستمی
Hurlimann(بودنخواهدپذیرامکان et al., 2009.(
اجتماعیروانشناسیمفاهیمترینمهمازیکی،نگرش
آمادگیحالتنوعیرانگرش)Alport(آلپورت. استنوین

دهیسازمانتجربهاساسبرکهداندمیروانیوذهنی
واشیامقابلدرفرد،واکنشبردارجهتتأثیرواستشده

گذاشتبرجا خواهد،شودمیروروبهآنباکههايموقعیت
عواملبینازافرادنگرش). 1382همکاران،وآذربایجانی(

انجامبرتأثیرگذاريومهمنقش،شناختیروانمتعدد
). 1389همکاران،وفمیشعبانعلی(داردافرادرفتار

دانش، رفتار (گانهسهابعادترینمهمازیکیعنوانبهنگرش
داردآنگیريشکلدرمهمیبسیارنقشانگیزه) نگرش، 

.)1392همکاران،وپورتقی(
جهـت ایـن ازمختلـف هـاي زمینهدر مردمنگرشبررسی

طـرز ازتاکندمیکمکمجریانومدیرانبهکهاستمهم
شـوند آگـاه مشـخص موضوعاتبارابطهدرکنشگرانفکر
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(Mehri et al., گلــیج و بــار ر ایــن زمینــه د.(2010
Glig & Barr, نگـرش نسـبت بـه    بر این باورند که)(2006
رفتارهاي مدیریتی منابع آب را تحت حفاظت از منابع آب، 

.دهدمیتأثیر قرار 
ارومیـه دریاچهشدنخشکعمدهعواملیکیکهازآنجایی
آبریـز حوضـه آبمنابعازافرادرویهبیبرداشتواستفاده

حــب وطــن،،1393شــیخی و مقصــودي، (باشــدمــیآن 
در ایـن  د توانـ مـی کـه  راهکارهـا ازیکـی بنابراین)، 1392
حفظفراینددرمردمدادنمشارکتمؤثر واقع شود،زمینه 

تحقیـق ایـن اهمیـت . باشـد مـی ارومیـه، دریاچهاحیايو
بـراي عملـی ومشـارکتی راهکارهـاي کهاستجهتازاین
ارومیـه دریاچـه  آبریـز حوضهدرکشاورزانمشارکت جلب

درعامـل تـرین اصـلی یکـی از  کشـاورزان . کنـد شناسایی
، هستندکشاورزيهايفراوردهتولیدوآبمصرفمدیریت

هاطرحانجامدرجامعهازوسیعقشراینگرفتننادیدهلذا 
نخواهدمطلوبیوکافیبازدهیارومیهدریاچهاحیايبراي

ــه ، راســتاایــندر. داشــت آگــاهی از نگــرش کشــاورزان ب
ــددرمشــارکت ــظفراین ــايوحف ــهاحی ــهدریاچ و ارومی
موفقیـت احتمـال توانـد مـی آن مرتبط با عواملشناسایی

درگیــريتصــمیموریــزيبرنامــهمربــوط بــه هــايتــالش
،را افـزایش دهـد  ارومیـه دریاچـه احیايوحفظخصوص
کنـار درجدیـد کشـاورزي،   هايبرنامهدر طراحی بنابراین 

نگـرش هـاي پیچیـدگی سایر عوامـل تأثیرگـذار، بایـد بـه     
).1393شیخی و مقصودي، کشاورزان توجه نمود (

عوامل مرتبط يانجام شده در زمینههايپژوهشدر عرصه 
با نگرش کشاورزان به مشارکت در حفاظت از منـابع آبـی،   

محدودي انجام شده است. در این بخش به نسبتاًمطالعات 
برخی از این مطالعات که ارتباط بیشتري با متغیـر نگـرش   

.گرددمیبه مشارکت در حفاظت از منابع آب دارند اشاره 
Chang(همکارانوچانگ et al, کشـاورزان نگرش) 2016

غربـی شـمال درجـویی صرفههايسیاستدرمشارکتبه
ازکشـاورزان آگـاهی دادنـد نشانوکردندبررسیراچین

ــب ــاآندركوآبدرجــوییصــرفهســودمنديعواق ازه
هـا آننگـرش باداريمعنیرابطهجوییصرفههايسیاست

آبدرجـویی صـرفه هـاي سیاسـت درمشـارکت بهنسبت
.دارد

,Kejser(کجسر بررسـی "عنـوان بـا ايمطالعـه در)2016
قیمـت تعییندرمحیطیزیستهايهزینهبهمردمنگرش

مـورد دراطالعـات دادنشـان "اروپـایی کشورهايدرآب

ر بـ داريمعنـی ومثبـت تـأثیر آبـی منابعتأمینمشکالت
آبتـأمین هايهزینهوآبمورددرمحیطیزیستنگرش

.دارد
Burton(همکارانوبرتون et al., بـا ايمطالعـه در)2007
درآبمـدیریت بـه روسـتایی افـراد نگـرش بررسیهدف

کـه دادنـد نشـان غربـی، اسـترالیاي درمـور آبریـز حوضه
بـراي هزینـه پرداخـت درمشـارکت بهروستاییانگرایش
کـاهش احتمـال ازهـا آنبرداشـت باآبمنابعازحفاظت
.داردمثبتیرابطهطبیعیبالیايخسارت

بررسیهدفباپژوهشیدر) 1390(همکارانوپناهیزدان
پاسـخگویان کـه دادنـد نشـان آبمنابعازحفاظتنگرش

مقـاوم، فـانی، (طبیعتياسطورهچهارهردارايموردنظر
ومثبـت همبستگیوهستند) بینیپیشغیرقابلوسازگار
هــايســوگیريوطبیعــتهــاياســطورهبــینداريمعنــی

اسـطوره متغیـر وداردوجودآبحفاظترفتاربافرهنگی
درپذیريمسئولیتمتغیرهايبابینیپیشغیرقابلطبیعت
آببــهنســبتحفـاظتی نگــرشوآبحفاظـت بــارابطـه 
.داردداريمعنیومنفیيرابطه
تحلیـل "عنوانباايمطالعهدر) 1394(بیژنیوزادهولی

حفاظـت درکشاورزانمشارکتیرفتارگرایانهزیستمحیط
"ارومیهدریاچهآبریزجنوبیحوزهدرسطحیآبمنابعاز

ارزشـی هاينگرشباکشاورزانگروهسهمیاندادندنشان
رفتــارازلحــاظخودخواهانــهودوســتانهنــوع،کــرهزیســت

داريمعنـی تفاوتسطحی،آبمنابعحفاظتدرمشارکت
خودخواهانـه وکـره زیستهاينگرشباافرادوداردوجود

ــه ــبب ــتریندارايترتی ــرینوبیش ــانگینکمت ــارمی رفت
.بودندمشارکتی
"عنـوان بـا پژوهشـی در) 1391(همکارانونژادمرتضی

يشـبکه درآبمنـابع مـدیریت سـازي بهینـه راهکارهاي
يشــبکه: مــوردييمطالعــه(بــرانآبدیــدگاهازآبیــاري
بـه کشـاورزان نگـرش دادنـد نشان")قزویندشتآبیاري

ــارکت ــدیریتدرمش ــابعم ــاآبمن ــايب ــشمتغیره دان
درقــويقــانونوجــودآب،منــابعيزمینــهدرکشــاورزان
رسـانی اطـالع وآبهـاي چـاه يرویهبیحفرازجلوگیري

.داردداريمعنیومثبترابطهترویجیوفنی
بررسـی  با عنوان يامطالعه) در 1394(یکرمخوان پایه و 

پایـداري ابعادبهنسبتکشاورزاننگرشبرمؤثرهايسازه
شهرسـتان شـهري در پسـاب بـا آبیـاري شرایطدرمزرعه

پایـداري مـورد درکشـاورزان نگرشند مرودشت نشان داد
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درشهريپسابازاستفادهبهداشتیواقتصادياجتماعی،
درکشـاورزان . نگرش باشدیممتوسطحدازباالترسطحی

قـرار سطحترینیینپادرپایداريمحیط زیستیبعدمورد
نگـرش کشـاورزان   بـر تأثیرگذاريهاسازهینترمهم.داشت

کشاورزاندانشوشهريپسابازاستفادهمدیریتدر این 
بود.

کهدادنشان)1391(همکارانوخدابخشیپژوهشنتایج
هايتشکلدرمشارکتبهنسبتکشاورزاننگرشبین
میزانرسمی،مشارکتمیزانمتغیرهايوبرانآب

درمشارکتبهکشاورزانتمایلغیررسمی،مشارکت
آبیاراضیمساحتتحصیالت،سطحبران،آبهايتشکل

ومثبترابطهروستاییتعاونیشرکتدرعضویتمدتو
نگرشمتغیربین،همچنین. داشتوجودداريمعنی

میزانوکشاورزيکارسابقهسن،بامشارکتبهکشاورزان
یکسطحدرداريمعنیومنفیرابطهسالیانهدرآمد
تحلیلازحاصلهمچنین نتایج.داشتوجودخطادرصد

مشارکتمتغیرپنجدادنشانپژوهشایندررگرسیونی
وکشاورزيکارسابقهرسمی،مشارکتسن،،غیررسمی

دردرمجموعکهشدندتحلیلواردآبیاراضیمساحت
نگرشمتغیرواریانستغییراتازدرصد8/77حدود

رابرانآبهايتشکلدرمشارکتبهنسبتکشاورزان
.نمودندتبیین

کهنشان داد) 1392(همکارانوعباسیپژوهشنتایج
اقتصادي،عواملطرح،ازرضایتتحصیالت،متغیرهاي

عواملآموزشی،- ترویجیعواملانگیزشی،عوامل
نگرشبادارمعنیرابطهدارايفرهنگی- اجتماعی
برواست اراضیدهیسامانطرحبهنسبتکشاورزان

مربوطعواملمتغیرچهار،گامبهگامرگرسیوننتایجاساس
تحصیالتوانگیزشیعواملاقتصادي،عواملطرح،به
کردند.تبیینراکشاورزاننگرشتغییراتازدرصد4/66

عنوانبادیگرتحقیقیدر) 1386(چیذريوشاهرودي
مشارکتبهنسبت کشاورزاننگرشبرتأثیرگذارعوامل"

تحصیالت،میزانبینکهدادندنشان"برانآبتعاونیدر
هايشبکهمدیریتوسالیانهدرآمدآبی،کشتزیرسطح
تعاونیدرمشارکتبهنسبتکشاورزاننگرشبايآبیار
آبیاريهايشبکهدرپاسخگویانگروهدودر(برانآب

وجودداريمعنیاختالف) آنفاقدوبرانآبتعاونیداراي
گامبهگاممتغیرهچندرگرسیون،نتایجفزون بر این . دارد

يدر زمینهکشاورزانعملکردمتغیرهايکهدادنشان

اجتماعی،اعتماداجتماعی،مشارکتزراعی،آبمدیریت
وضعیتوبرانآبدیدگاهازمنطقهآبیاريوضعیت

آبیاريهايشبکهمدیریتيدر زمینهکشاورزانمشارکت
آبتعاونیدرمشارکتبهنگرشتغییراتازدرصد1/61

.کردندبینیپیشرابران

پذیرشدرکارانشالیمشارکتبرمؤثرعوامل"بررسیدر
نوسازيوتجهیزوسازيیکپارچهطرحاجرايو

و يرزادیخاص شتوسطکه"رشتشهرستانکاريشالی
اعتمادبیندادنشاننتایج،شدانجام) 1391(همکاران 
طرحاجرايدرمشارکتدولت،بهکشاورزان
طرحدرمشارکتباهاتشکلدرعضویتوسازيیکپارچه
.داردوجودداريمعنیرابطهسازيیکپارچه

استان ) در مطالعه خود در 1387شاهرودي و همکاران (
خراسان رضوي بیان داشتند که میزان نگرش اکثریت 

هاي آبیاري داراي تعاونی کشاورزان موردمطالعه، در شبکه
آب بران نسبت به مشارکت در مدیریت آب کشاورزي در 

اند.سطح مثبت و نسبتاً مثبت قرار داشته
Azizi Khalkheiliعزیزي خالخیلی و زمانی (تحقیقنتایج

& zamani, بهکشاورزاننگرشدادنشان.)2009
خانواده،اندازهمتغیرهايباآبیاريمدیریتدرمشارکت

رابطهآموزشیهايزمینهوسدهاآببهوابستگیادراك،
منابعباتماسمیزان متغیرهايبامقابل،درمثبت داشت

وسنبودن،اجتماعیمیزان دامی،واحدهاي،یاطالعات
اساسبر، همچنین. نداشترابطهکشاورزيهايتجربه

شاملآبیاريمدیریتدرمشارکتموانعکشاورزاندیدگاه
اپراتورهايازنارضایتیمزارع،میاندرآبنابرابرتوزیع

ودند.بباالآبهايهزینهوآبسازمان
نسبتعمومیهاينگرشبررسی "با عنوان یتحقیقنتایج 

نشان داد"متحدهایاالتدرسالیخشکوآبمدیریتبه
براي دولتهايبرنامهازحمایتبهمردمنگرشکه 
به شرطی که این ؛آب مثبت استمدیریتهايطرح
و کشاورزي نداشته زیستمحیطاثرات منفی بر هاپروژه

& James)باشند  Arnold, 2013).
Tohidyan Far, & Rezaei(و رضایی مقدمتوحیدیان فر

Moghaddam, دیدگاه"با عنوان در تحقیقی )2015
وآبیاريهايطرحدرمشارکتبهنسبتکشاورزان

ند کهدادنشان"ساختاريمعادالتمدلتحلیل: زهکشی
متغیرهايتأثیرتحت مشارکتبهنسبتکشاورزاننگرش
هنجارهايشده،دركرفتاريکنترلاجتماعی،انسجام
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آبمنابعمدیریتمتغیرهايبهنسبتنگرشواجتماعی
رفتاريکنترلواجتماعیانسجامهاي متغیرودارندقرار

تبیین نگرش کشاورزان بیشترین تأثیر را در درك شده 
.داشتند

,Ball(بال  کشور اوکالهاماایالت در خودتحقیقدر) 2005
بهجواناننگرشکهآمریکا نشان داد متحدهایاالت

کشاورزيانتخابوکشاورزيبخشکارهايدرمشارکت
وتحصیالتسطحباداريمعنیرابطهخود،شغلعنوانبه

.داردآنانفهمودرك
Qiao(کیائو و همکاران et al., با عنوان در تحقیقی)2009

مدیریتدرکشاورزانمشارکتبرتأثیرگذارعوامل"
اراضیمیزاننشان دادند مغولستانر د"آبیاريهايشبکه

سابقهبران،آبهايتشکلدرعضویتمدتکشت،زیر
عوامل ترینمهماز جمله تحصیالتسطحوکشاورزيکار

.بر مشارکت کشاورزان بودنداثرگذار

,Vari(واري عواملیدر مجارستان،خودتحقیقدر)2004
هايطرحبودجهتأمینومالیهايحمایتوجودهمچون

وشغلنوعبرانگیزاننده،عواملوهامشوقارائهمشارکتی،
همچنینواجتماعیهايسازمانفعالیتمیزان
بهبود نگرش درمهمعواملازرافرديهايویژگی

منابعازحفاظتهايطرحبه مشارکت در روستاییان
.کردبیانطبیعی

عوامل يمتغیرهاي اشاره شده در زمینهبنديجمعبا 
به مشارکت در حفاظت از منابع کشاورزانمرتبط با نگرش 

آب، مشخص گردید متغیرهاي مختلفی در این زمینه 
بنديجمعنتایج حاصل از این ،1نگارهوجود دارند. در 
آورده شده است.

روش پژوهش
هايپژوهشنوعازهادادهماهیتلحاظازحاضرپژوهش

نظرازکاربردي،هايپژوهشنوعازهدفنظرازکمی،
زماننظرازمیدانی،نوعازهادادهآوريجمعروش
تحلیليشیوهنظرازوپیمایشینوعازهادادهآوريجمع
ابزار .استهمبستگیـتوصیفینوعازهمهاداده

محقق آوري اطالعات در این پژوهش، پرسشنامهجمع
هاي مربوط به سنجش متغیر اصلی ساخت بود. گویه

دست با استفاده از متغیرهاي بهو متغیرهاي دیگر پژوهش
ید روایی أیتجهتتدوین گردیدند.آمد از پیشینه تحقیق 

موضوع بامرتبطعلمیهیئتاعضاينظراتازابزار پژوهش
اصالحاتآنانهايدیدگاهبر اساسوشدپژوهش استفاده

30تعدادپژوهش،ابزارپایاییتعیینبراي. آمدعملبهالزم
آماري در شهرستان میاندوآب نمونهازخارجدرپرسشنامه

کهگردیدآلفاي کرونباخ برآوردضرایبوگردیدتکمیل
مشارکت در فرایند حفظ و نگرش بهبخشبرايآنمقدار

براي بخش رضایت از شغل و78/0احیاي دریاچه ارومیه
مناسبپایاییدهندهنشانکهآمددستبه81/0کشاورزي 

رود با توجه به اینکه رودخانه سیمینهبود. پژوهشابزار
باشد و ترین منبع تأمین آب دریاچه ارومیه میبزرگ

روستاهاي بخش مرکزي این شهرستان در حوزه این رودخانه 
بخشکشاورزانجامعه آماري مطالعه رااند،قرار گرفته

دادند تشکیل) روستا62بادهستانسه(میاندوآبمرکزي
برحسب اعالم مدیریت 1394ر سال دهاآنکه تعداد کل 

حجم.نفر بود1376جهاد کشاورزي شهرستان میاندوآب 
آمد. الزم دستبهنفر124فرمول کوکران، اساسبرنمونه

به ذکر است در این فرمول مقدار انحراف معیار مربوط به 
به متغیر نگرش به مشارکت در حفظ و احیاي دریاچه ارومیه، 

براي. آزمون جاگذاري شدآمده از بخش پیشدست
درمجموعوشداضافهنمونهحجمبهنفر10بیشتراطمینان

براي. گردیدتحلیلوآوريجمعتوزیع،پرسشنامه134
. شداستفادهايچندمرحلهايخوشهروشازهانمونهانتخاب

باها،پرسشنامهتکمیلازحاصلآمدهدستبهاطالعات
قراروتحلیلتجزیهمورد20نسخهSPSSافزارنرمازاستفاده

گرفت. متغیر اصلی تحقیق، یعنی نگرش کشاورزان به 
مشارکت در فرایند حفظ و احیاي دریاچه ارومیه با استفاده از 

کامالً مخالفم =1(سطحی 5گویه در قالب طیف لیکرت 12
موافقم) موردسنجش قرار گرفت.کامالً= 5تا 

ها و بحثیافته
بودآنازحاکی)1(جدول توصیفیآمارازحاصلهايیافته

سال و داراي انحراف 87/44که میانگین سنی پاسخگویان 
است. فزون بر این، میانگین تعداد اعضاي 11/14معیار 

نفر 87/1نفر با انحراف معیار 5خانواده پاسخگویان حدود 
پاسخگویان، میانگین درآمد ساالنه هايدیدگاهاساسبود. بر

میلیون تومان و درآمد ساالنه غیر 75/12ورزي کل کشا
میلیون تومان برآورد گردید. مقدار میانگین 66/6کشاورزي 

63/2، 96/3زمین دیم، آبی و باغی کشاورزان به ترتیب برابر 
سال 83/22ي کشاورز، هکتار بود. میانگین سابقه کار 55/2و 

میانگین و 19/1هاي چاه کشاورزان بود. میانگین تعداد حلقه
حلقه بود.5/0برداري هاي داراي پروانه بهرهحلقه چاه
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چارچوب مفهومی پژوهش-1نگاره 

هاي فرديتوزیع فراوانی کشاورزان بر اساس ویژگی-1جدول 
انحراف معیارمیانگینبیشینهکمینه

218287/4411/14سن (سال)
21193/487/1بعد خانوار (نفر)

15875/1288/9درآمد کشاورزي ساالنه (میلیون تومان)
05066/645/9تومان)درآمد غیر کشاورزي (میلیون

11596/335/3میزان زمین دیم (هکتار)
2/02063/258/2میزان زمین آبی (هکتار)

4/02055/122/2میزان کل باغ (هکتار)
27083/2273/14سابقه کار کشاورزي (سال)

0319/174/0کل حلقه چاه (تعداد)
035/069/0حلقه چاه با مجوز (تعداد)

تحصیالتسطحبهمربوطتوصیفیآماردیگر،طرفاز
از درصد)4/16نفر (22کهدادنشانپاسخگویان
15، ابتداییدرصد)9/23نفر (32، سوادبیپاسخگویان

)درصد6/18نفر (25، درصد)2/11(راهنمایینفر 
1/23نفر (31و دیپلمفوقدرصد) 8/6(نفر9دبیرستان، 

. همچنین بودندو باالترلیسانسداراي سطح سواددرصد)
صورتبهنفر از پاسخگویان 115برداريبهرهنوع نظام 
نفر 9و يبرسهمنفر وقفی و 2، اياجارهنفر 8شخصی، 

داراي ترکیبی از زمانهمکشاورزانی که مختلط (صورتبه
و شخصی بودند)يبرسهم، يااجارهيبرداربهرهيهانظام
بود.

درمشارکتبهنسبتکشاورزاننگرشسنجشبراي
لیکرتسطحی 5مقیاسازارومیهدریاچهاحیايوحفظ

میانگیندهدمینشان2جدولهايداده.شداستفاده
ارومیهدریاچهاحیايوحفظدرمشارکتبهنگرشنمره

میانگین .بود02/1معیارانحرافبا02/3کشاورزانتوسط
نمره کل نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در فرایند 

بود که3حفظ و احیاي دریاچه ارومیه بیشتر از 
درمشارکتبهنسبتکشاورزانمثبتنگرشدهندهنشان

بایافته. ایناستارومیهدریاچهاحیايوحفظفرایند
شاهرودي،)1391(همکارانوخدابخشیتحقیقات،نتایج

عزیزي ،)1387(همکارانوشاهرودي،)1386(چیذريو
,Azizi Khalkheili & zamani(و زمانیخالخیلی 2009( ،

,Ball)بال  Tohidyan Far(و(2005 & Rezaei

Moghaddam, .بودسوهم)2015

عوامل 
اجتماعی عوامل ارتباطاتی

عوامل اقتصادي و زراعی عوامل آموزش و ترویجی ویژگی هاي فردي

حفظ و احیاء نگرش به مشارکت در 
دریاچه ارومیه
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ارومیهدریاچهاحیايوحفظدرمشارکتبهکشاورزاننگرش-2جدول
ضریب انحراف معیارمیانگینهاگویه

تغییرات
رتبه

آبی، گیاهان و جانوران حوضه آب تنها متعلق به کشاورزان نیست و حتی در شرایط کم
دریاچه حق استفاده از آن رادارند.

40/476/017/01

در اولویت قرار هاآنبنابراین نیازهاي آبی ؛ها اشرف مخلوقات هستندازآنجاکه انسان
دارد.*

63/324/134/02

54/313/132/03به نظر من حفظ دریاچه ارومیه و آبادانی آن بر کشاورزي اولویت دارد.
وجه نباید مورد مصالحه قرار گیرد حتی اگر هیچشرب شهري بهحفظ (تخصیص) آب
دریاچه خشک گردد.

49/312/132/04

هاآنبراي آنکه سایر کشاورزان حوضه دریاچه دسترسی به آب داشته باشند برخی از 
باید قسمتی از زمین خود را کشت نکنند.

43/301/130/05

36/316/135/06به نظر من باید آب کمتري به کشاورزان برسد ولی در عوض دریاچه ارومیه خشک نشود.
باید براي بخش کشاورزي باشد ،اولویت اختصاص آب،سالیآبی و خشکدر شرایط کم

نه دریاچه ارومیه.*
07/313/137/07

04/314/138/08توانند به نیازهاي آبی دریاچه فکر کنند.*آبی موجود نمیکشاورزان در شرایط کم
سالی که کشاورزان آب ندارند، حق نداریم به نیازهاي آبی پرندگان در شرایط خشک

در دریاچه ارومیه بیندیشیم.*مهاجر 
96/218/140/09

91/222/142/010ابتدا باید آب موردنیاز کشاورزان تأمین و بعد به بقیه برسد.
کشاورزان بر این باورند که سدها فقط براي کشاورزي و کشاورزان است و دریاچه ارومیه 

و مصرف شهري سهمی ندارند.*
45/213/146/011

40/212/147/012ها برسد.دستتا زمین او سیراب نشود اجازه ندهد آب به پایینکشاورز استاین حق 
02/302/134/013ارومیهدریاچهاحیايوحفظدرمشارکتبهنمره کل نگرش 

02/3موافق، میانگین کل متغیر نگرش= کامالً= 5...مخالفکامالً= 1توضیح طیف: 
شده است.کدگذاري معکوس انجامهاگویه*: براي این 

متغیرباتحقیقمتغیرهايبینرابطهبررسیمنظوربه
در حفظ و احیاي مشارکتبهنسبتکشاورزاننگرش

استفادهپیرسون همبستگیضریبازدریاچه ارومیه 
به ذکر است در مورد متغیر نگرش کل الزم. )3(جدول شد

میزان رضایت از شغل مورد بررسی (ايرتبهو متغیرهاي 
دریاچهاحیايبرايهزینهپرداختبهو تمایلکشاورزي

دولتیهايسازمانبهکشاورزاناعتماد، میزانارومیه
دردولتیکارکنانومسئولینامر، شایستگیمتولی
کشاورزان و دیدگاهازآبیاريهايطرحاجراييزمینه
وحفظبرايدولتیشدهارائهخدماتازرضایتمیزان
–با استفاده از آزمون کولموگرف )ارومیهدریاچهاحیاي

اطمینان حاصل شد. هاآنسمیرونف از نرمال بودن توزیع 
بهکشاورزاننگرش"بینمثبترابطهبیانگرتحقیقنتایج

متغیربا"ارومیهدریاچهاحیايوحفظدرمشارکت
این. بود"مشارکتهايمقولهدانش نسبت به مفاهیم و "

ونصرآبادي،)1392(همکارانوپورتقینتایج،باهایافته

,Ball(بال،)1385(فرجیووثوقی،)1393(حیاتی

,Heyd & Neef)هید و نیفو)2005 راستاهم(2005
.بود

درمشارکتبهکشاورزاننگرشبینمثبترابطهوجود
اعتمادمیزانباارومیهدریاچهاحیايوحفظفرایند

احیايوحفظمتولیهايسازمانبهنسبتکشاورزان
،)1385(فرجیووثوقیتحقیقاتباارومیهدریاچه

چیذريوشاهرودي،)1393(حیاتیونصرآبادي
خاص ،)1388(زمانیولییخخالعزیزي،)1386(

.داردمطابقت) 1391(همکارانوشیرزادي
بهنسبتکشاورزاننگرش"باکهمتغیرهاییازدیگریکی

رابطه"ارومیهدریاچهاحیايوحفظفراینددرمشارکت
با یافتهاین. بودکشاورزاندرآمدمتغیرداشتمثبتی
ن ، عبدالملکی و همکارا)1386(چیذريوشاهرودينتایج

,Mendoza)مندوزا ). 1386( ، کوپن و همکاران (2006
(Koppen et al, .باشدمیهمسو(2002
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)=134n(مستقل با متغیر وابسته نگرش کشاورزان به مشارکت در حفظ و احیاي دریاچه ارومیهمتغیرهايهمبستگی -3جدول 

05/0خطايسطحودرصد95اطمینانبادارمعنی* 01/0خطايسطحودرصد99اطمینانبادارمعنی** 

و پیشنهادهاگیرينتیجه
شهرستانکشاورزاننگرشبا هدف سنجشپژوهشاین 

دریاچهاحیايوحفظفراینددرمشارکتبهنسبتمیاندوآب
آمارهايیافتهآن انجام شد. مرتبط با عواملوارومیه

موردمطالعهکشاورزانسنیمیانگیندادنشانتوصیفی
میانگین سنی باالي دهندهنشانبود که سال87/44

باال رفتن یکی از دالیلکشاورزان در بخش کشاورزي است.
میانگین سنی نیروي کار در بخش کشاورزي ناشی از عدم
وجود جاذبه کافی در بخش کشاورزي براي جلب جوانان 

واز مشاغل سختکشاورزيپیشهاینکهبهتوجهباباشد.می
شغلکردنجذابباکهاستضرورياست؛ لذافرساطاقت

بیشتروبهترتجهیزاتوامکاناتدادنيواسطهبهکشاورزي
کشاورزي وبهمندعالقهجوانافرادسایروزادگانکشاورزبه

بهجوانانورودبرايرازمینههاآنمحصوالتتضمینیخرید
.کردفراهمکشاورزيهايفعالیت

نشان داد که میانگین نمره کل نگرش پژوهشهايیافته
کشاورزان نسبت به مشارکت در فرایند حفظ و احیاي دریاچه 

کشاورزاناستایندهندهنشانکهبود3ارومیه بیشتر از 
حفظفراینددرمشارکتبهنسبتمثبتنگرشموردمطالعه

وجودهازآنجاک. انددادهنشانخودازارومیهدریاچهاحیايو

درکشاورزانمشارکتجلببرايايمقدمهمثبت،نگرش
الزم،رودمیشماره بارومیهدریاچهاحیايوحفظفرایند
ارومیهدریاچهاحیايوحفظامرمتولیهايسازمانکه است

هاآناعتمادحفظومنطقهکشاورزاننگرشجلببهنسبت
بخشدرآبهاي مربوطه به رفتاراصالح. نماینداقدام

آبحفظبهنسبتمطلوبنگرشایجادبابایدکشاورزي،
کشاورزان براي نگرشبودن نسبی مساعد.صورت گیرد

عنوانبهتواندمیمشارکت در حفظ و احیاي دریاچه ارومیه 
ایندرکشاورزانعملیوواقعیمشارکتجلببرايفرصتی
.شودمحسوبزمینه
برداريبهرهمورد هايچاهتعداد يدر زمینهپژوهشهايیافته

از ايعمدهبخشداد که نشانموردبررسیکشاورزان 
باشندمیبرداريبهرهپروانه فاقد،داراي چاهکشاورزان 

در دشت میاندوآبحفرشدههايچاهدرصد 4/60کهطوريبه
لذا ضروري است که . اندبودهبرداريبهرهفاقد مجوز 

هاي متولی وزارت نیروسازمانوجهاد کشاورزي هايسازمان
بهتري انجام داده و از حفر کردن ریزيبرنامهدر این خصوص 

دنبدن پروانه جلوگیري کنهايچاه
نتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت بین نگرش کشاورزان به 

افزایشاز آنجایی که احتماالً مشارکت با متغیر دانش بود.

داريمعنیسطح )rضریب همبستگی (متغیر
205/0017/0*مشارکتهايمقولهمفاهیم و نسبت بهدانش

189/0029/0*درآمد ساالنه کشاورزي
705/0- 033/0سن

476/0-062/0سابقه کار کشاورزي
104/0232/0سواد

795/0- 023/0تعداد افراد خانواده
189/0029/0*رضایت از شغل کشاورزيمیزان 
157/0070/0زمین دیممیزان 
062/0476/0زمین آبیمیزان 

269/0-096/0حلقه چاهتعداد کل 
884/0- 013/0تعداد حلقه چاه داراي پروانه

312/0000/0**تمایل به پرداخت هزینه براي احیاي دریاچه ارومیه
495/0-060/0مربوط به آبهايتشکلسابقه عضویت در 

253/0003/0**دولتی متولی امرهايسازمانمیزان اعتماد کشاورزان به 
از دیدگاه آبیاريهايطرحاجراي يزمینهدرشایستگی مسئولین و کارکنان دولتی 

کشاورزان
*215/0013/0

357/0000/0**دولتی براي حفظ و احیاي دریاچه ارومیهشدهارائهرضایت از خدمات میزان 
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بهبیشتررغبتعدمیارغبتایجادباعثکاريهردردانش
کشاورزان نگرشبیندیگر،طرفازوشدخواهدکارآن

نسبت دانش"وآبمنابعمدیریتدرمشارکتبه نسبت
داشت،وجودمثبت رابطه"آنهايمقولهمفاهیم مشارکت و 

آموزشیهايکارگاهوهادورهبرگزاريباشودمیتوصیهلذا
و فنیراهکارهائدرزمینهتوسط سازمان جهاد کشاورزي 

آبانتقالهايشیوهومزارعدرآببهینهمدیریتمهارتی
مفاهیم و ٔدرزمینهکشاورزاندانش"افزایشبهنسبت
گردد.اقدامآبمنابعمدیریت"مشارکتهايمقوله

نگرش کشاورزان نسبت به باکهاز متغیرهایییکی دیگر 
رابطه مثبتی مشارکت در فرایند حفظ و احیاي دریاچه ارومیه

نگرش با میزان ازآنجاکهبود. درآمد کشاورزان داشت متغیر 
بنابراین درآمدزایی براي ،درآمد کشاورزان رابطه مستقیم دارد

در زاییاشتغالاز طریق (موردمطالعهکشاورزان منطقه 
موجود در هايپتانسیلبا توجه به صنایع تبدیلی)هايبخش
به مشارکت در فرایند حفظ هاآندر ترغیب تواندمی، منطقه

باشد.مؤثرو احیاي دریاچه ارومیه 
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Preserving and Restoring Urmia Lake and Its Related Factors in Miandoab

Township

J. Yaghoubi*1 and L. Molan- Nejad
(Received: Feb, 6. 2016; Accepted: Dec, 10. 2016)

Abstract
The purpose of this study was to assess the attitude of farmers to participate in the process of preserving and
restoring Urmia Lake and its related factors in Miandoab Township, West Azarbayjan, Iran. The statistical
population consisted of all farmers in villages of central district of Miandoab Township (N=1376). The sample
size determined using Cochran's formula (n=134) and cluster sampling method used for selecting samples.
Descriptive and correlational research method used in this study. The validity of the questionnaire was approved by a
panel of agricultural extension and education faculty members. Cronbach's coefficient alpha was used to confirm
the reliability of the questionnaire (0.78-0.81). Data analyzed using SPSS 20. The finding revealed that there is a
significant relationship between attitude to participate in the process of preserving and restoring Urmia Lake and
agricultural income, agricultural job satisfaction, willingness to pay for the restoration of the Lake, the
confidence in government agencies and the level of satisfaction with the services provided and the competence
of government to protect and restore the Lake. Farmers' satisfaction will increased through improved services
and the participation of government agencies and so it could improve attitudes of farmers to participate in
conservation and restoration of Urmia Lake.

Keywords: Attitude, Participation, Urmia Lake.
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