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 چکیده

 تحققبزارهاي يکي از اه رود، طوري کريزي و ساماندهي هر کاري به شمار ميبرنامهنفعان به عنوان سنگ بناي مشارکت ذيدخالت و 
ن امر شود که اييم هاي مشترکدانش و ارزشها، پتانسيلاده از نفعان باعث استفمشارکت ذيآيد. زيرا پايدارسازي و دموکراسي به حساب مي

چوب و شناسايي طراحي چار با هدف ها و افزايش اعتماد بين مردم و مسؤوالن را به همراه دارد. در همين راستا، پژوهش حاضرکاهش اختالف نظر
راي انجام اين ب انجام شد. نفعانيذتفاده از کاربرد تکنيک تحليل ها جهت ساماندهي کاربري اراضي در حوضه جنوبي درياچه اروميه با اساولويت

-يشي رفتار بهرهصورت پيما بتداء بهادر همين راستا،  ها در دو فاز کمي و کيفي صورت گرفت.آوري و تجزيه و تحليل اطالعات و دادهتحقيق، جمع

در فاز اول  ستفاده شد.ا "فعانتحليل ذين"تايج به دست آمده، از روش بندي نبرداران کشاورزي منطقه مورد بررسي قرار گرفت. سپس براي جمع
در   يني گرديد.بوکران پيشفرمول ک حجم نمونه با استفاده ازبرداران بخش کشاورزي منطقه بودند. )کمي( تحقيق، جامعه آماري شامل تمامي بهره

( دفيگيري تصاونهروش نمحله دوم اي و سپس در مرگيري خوشهصورت نمونه نفر به عنوان نمونه در دو مرحله )مرحله اول به 153نتيجه، تعداد 
فته شد و به ان بهره گرز متخصصهاي مختلف پرسشنامه ابراي تاييد روايي بخش انتخاب شدند. ابزار اصلي تحقيق در اين بخش، پرسشنامه بود.

وجه به موضوع و اهداف ت اب متخصص 18 اين فاز، براي انجام دوم )فاز کيفي( در ادامه کار و در فازکمک ضريب آلفا کرونباخ پايايي آن تاييد شد. 
ير کاربري تغي"، "والتتغيير در روش کاشت محص"فتارهايرنتايج کلي به دست آمده حاکي از آن است که  .صورت هدفمند انتخاب شدندتحقيق به

کان ديگر براي انوار به مسرپرست خ مهاجرت فصلي"تغيير کاربري، و رفتارهاي برداران داراي ، در گروه بهره"استفاده از ارقام بومي"و  "اراضي
-ه ترتيب در اولويتر کاربري باقد تغييبرداران ف، در گروه بهره"مهاجرت دائمي به شهر"و  "افزايش ميزان استفاده از کود و سموم شيميايي"، "کار

اي قرار ه ويژهه مورد توجاتي است کاز جمله موضوع اراضي کشاورزيمديريت ، يفي تحقيقبا توجه به نتايج فاز کهاي اول تا سوم هستند. همچنين، 
هاد جچون ايي همهر سازمانها کشاورزان در سطح مزارع در کنامهمتر آنکه در بيشتر بخش. نفعان متعددي در آن سهيم هستندذيگرفته و 

 انمايي شده است. لذاو کليدي ج فع اصلينطقه و ستاد احياء درياچه اروميه به عنوان ذيها، مراتع و آبخيزداري، آب منکشاورزي، صدا و سيما، جنگل
 توان در گروه تاثيرگذاران قرار داد.نفعان را مياين ذي

 نفعان، آبريز درياچه اروميه.تحليل ذي، ريزيبرنامه ،رفتار کاربري ،يکشاورز ياراض :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 زندگي کيفيت ود، جهت اعتاليموج طبيعي منابع از پايدار و صحيح وريبهره اقتصادي، و اجتماعي توسعه هايهبرنام کالن اهداف در

عنوان رکن  به ايدار و مداومپبه عبارتي، توسعه  (.Tilman et al, 2011: 206ست )ا گرفته تاکيد قرار مورد آينده هاينسل و حاضر نسل
همين امر  (.Yin et al, 2014: 45) است انساني ورود پيدا کرده زندگي هايتمامي جنبه ، درريزيبرنامه مديريتي و نظام در اصلي

ل پس از اجالس ژوهانسبورگ، و ده سا 1992رهبران جامعه جهاني را برآن داشت که پس از اولين اجالس رسمي توسعه پايدار در سال 
بررسي  را 1992ل جالس زمين سااهم بيايند تا دستاوردهاي بيست ساله در ريودوژانيروي برزيل در اجالس ريو گرد 2012بار ديگر سال 

 شد مطرح 2012 سال در دوژانيروريو اجالس در که اهدافي خالصه طور هاي موجود اهداف جديدي را ارائه نمايند. بهو مطابق با پيشرفت

 اجرا مرحله به بايد و شده عهدت که آنچه بين شکاف ردنب بين از و پيشرفت تجديد تعهد سياسي به توسعه پايدار، ارزيابي سه محور شامل

. بنابراين، (33: 1391، 20+ ر ريو)گزارش دستاوردهاي سازمان ملل متحد پيرامون توسعه پايدا بود هاي نو ظهوردرآيد و توجه به چالش
کولوژيکي راه ا، سياسي و تماعي، فرهنگيزمان کوتاهي به همه ابعاد زندگي اقتصادي، اجاصطالح توسعه پايدار پس از پيدايش، در مدت

يشتر با بعه پايدار کي از ابعاد توسيدر اين بين، توسعه کشاورزي و پايداري در توسعه کشاورزي، به عنوان (. 75: 1390يافت )ميرکتولي، 
يشه کن نمودن ه منظور ري بستايسه محور اساسي امنيت غذايي، ايجاد اشتغال و درآمد در مناطق روابعاد کيفي همگام است و از طريق 

   (.Liu et al, 2016: 59) شودارزيابي ميفقر و حفظ منابع طبيعي و محيط زيست 

 (.Rodriguez, 2015: 9) شودهاي آن استفاده نمياز ظرفيت به طور شايسته مهم در اقصاد کشور است که ابعادکشاورزي يکي از 

اي در توليد محصوالت مختلف کشاورزي شده است، اما وجب افزايش قابل مالحظهاگرچه مدر حرفه کشاورزي  دو دهه اخيرتصميمات 
(. اصوالً در بين طيف گسترده منابع پايه 11: 1395)سلطاني و دماري،  است شده روند رشد عوامل تخريب کننده منابع پايه موجب نگراني

( و از ديرباز براي ارضاي نياز بشر داراي اهميت 2012)فائو،  رودترين منبع به شمار ميترين فاکتور و مهمدر کشاورزي، زمين اصلي
(. امروزه نيز به دليل رشد روزافزون جمعيت و افزايش تقاضا هم براي مواد 50: 1392فراواني بوده است )جعفر فوتمي و شيداي کرکج، 

و ... ( Gatto et al, 2015: 12) تفريحي (، تجاري، 13: 1399غذايي و هم براي ساير نيازهاي مسکوني )اصغري زماني و همکاران، 
تواند با اين شرايط، در صورت سوء مديريت اراضي روستايي و کشاورزي، اين افزايش در تقاضا ميارزش آن به مراتب بيشتر شده است. 

تغيير کاربري راين، (. بناب212: 1397اکمل، توسعه ملي تبديل شود )سعدي و عواطفي تينها دربه مانعي در مسير توسعه کشاورزي و 
براي مثال زمين زمين تحت مالکيت خود را از نوعيت مجاز آن خارج کند.  به دليل ايجاد منافع بهتر زمينمالک يک  عبارت است از اينکه

ه در توسع به نگاهي گذرا با. (Fidelis and Roebeling, 2014) کند ، تجاري، تفريحي يا باغيزراعي را تبديل به مسکونيمرتع و يا 
 فرهنگي اين و سياسي اقتصادي، اجتماعي، مسائل بر ايران، غالب حاکم ارضي توان استدالل کرد که در مناسباتبخش کشاورزي، مي

(. در نتيجه، توجه به مديريت و ساماندهي کاربري اراضي با مشارکت همه 76: 1391صوفي و اويسي، شود )عليمي ختم زمين به سرزمين
 (. 33: 2012، 1برنامه محيط زيست ملل متحد؛ دفتر 20: 1396اميني و همکاران، رسد )نظر مي نفعان ضروري بهذي

يابي به اهداف ها در جهت ساماندهي کاربري اراضي کشاورزي يکي از موراد ويژه براي دستطراحي چارچوب و شناسايي اولويت
ها و گذاري(، که نه تنها آثار بسياري بر سرمايه51: 1392کالن اقتصادي، سياسي و اجتماعي است )جعفر فوتمي و شيداي کرکج، 

طوري که دنياي  (.Gatto et al, 2015: 12) کندتصميمات دارد، بلکه نقش مهمي را در بهبود معيشت روستاييان و کشاورزان بازي مي
 ب سازگار براي مديريت اراضي استهاي موجود در زمينه ساماندهي کاربري اراضي، نيازمند يک چارچوامروزي براي غلبه بر چالش

(Malhan and Shivarama, 2016: 2).  اما اين چارچوب براي مديريت منابع پايه بايد در هر کشور يا منطقه با توجه به شرايط خاص
مچنين، (. ه2012، برنامه محيط زيست ملل متحدآن منطقه باسازي و اصالح شود تا قابليت پياده سازي و اجرايي پيدا کند )دفتر 

                                                      

1 . United Nations Environment Programme (UNDP) 
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پذير، از نظر فني مناسب، از نظر اقتصادي توجيه ،بايستي با اتکاء به امکانات و تکنولوژي موجود شکل يابد ساماندهي اراضي و مديريت آن
(. در کل يک ساماندهي و نحوه کاربرد زمين، 149: 1396)دسترنج و توکلي،  از نظر اجتماعي قابل قبول و از نظر محيطي مطلوب باشد

(. اين طرح ساماندهي و 423: 1389اند تکليف زمين را از جوانب مختلف در زمينه استفاده آن مشخص کند )نظرساماني و همکاران، تومي
محيطي و کالبدي را ايجاد کند، تا اي را براي اهداف کالن اقتصادي، اجتماعي، زيستتواند يک مسير ويژهريزي کاربري اراضي ميبرنامه

( معتقدند که بايد در منطقه 2014) 1(. فيدليس و روبلينگ1391هاي عمومي ايفا کند )فيروزنيا و همکاران، گيريميمنقش مهمي را در تص
هاي مخصوص داشته باشيم و مطابق آن عمل کنيم. به اعتقاد آنها، الگوهاي مخصوص يک منطقه با شرايط يک سري الگوها و طرح

ها را دارند. همچنين با فرهنگ و اجتماع منطقه هم سازگارتر است تر توانايي غلبه بر چالشمنطقه مورد نظر انعطاف بيشتري دارند و به
ريزي جهان، هاي پيشرفته برنامهکاربري اراضي امروزه در نظامريزي و ساماندهي (. به اين معني که برنامه330: 1397)ويسي و نيکخواه، 

اي و محلي تبديل شده ريزي کالبد ملي و منطقهريزي فضائي و طرحسرزمين و برنامهمايش آدر راستاي استفاده بهينه از زمين، به صورت 
 (. 80: 1394زاده، )صحرايي جويباري و ابراهيم است

، بخش مديران ايناز جمله اراضي کشاورزي و روستايي توسط مديريت منابع طبيعي  ساماندهي واز عوامل مهم موفقيت در يکي 
و اطالعات  هاخواسته ،هانقشها، پتانسيلاستفاده از تحليل  .استو همچنين مطالعه رفتار آنها  عيارهـاي مربـوطنفعـان و مشناسـايي ذي

 بدون شناسـايي دقيـق و کامـل انتظارات خواهد کرد. زيرا با آنها کمک زيادي در برآوردو هماهنگي براي تعامل طرح نفعان ذيو دانش 
 توان به نتايج منطقي و قابل قبول تصميمات اطمينان داشـتنمي ندهي اراضي کشاورزي و روستاييمديريت و ساما نفعان درذيهمه 

شده  نفعاني هستند که با توجه به گستردگي و تنوع منابع، تعاريف متنوعي نيز از آنها ارائهاين اثرگذاران ذي(. 1397)حياتي و همکاران، 
ها انکارناپذير و که حضور و فعاليت آنان در اين عرصه شاورزي بسيار حائز اهميت استمديريت اراضي کنفعان در ذي. به عبارتي، است

نفعان و مطالعه و بررسي رفتار ( شناسايي ذي2004) 2(. رنارد1399)محمدزاده،  در مديريت مشارکتي است فراهم کننده تضمين موفقيت
تواند به عنوان يک داند که مياي ميهاي منطقهي مشارکتي و تشکلگيررا اولـين مرحلـه مهـم در فرآينـد ساماندهي و تصميم آنها

( معتقد است که عدم شناسايي 2012) 3رهيافت مناسب در مديريت اراضي کشاورزي و روستايي مورد توجه قرار گيرد. همچنين لويت
گيري نفعان در تصميم. زيرا اتحاد همه ذيتر کندنفعان ممکن است باعث بروز ناهماهنگي در اجراي برنامه شود و چالش را پيچيدهذي

تواند مي ريزيفرآيند مديريت و برنامه در نفعانذي مشارکت و حضورشود. يک اصل مهم براي موفقيت در مديريت محسوب مي
 Abdus Salam and) باشند گذاريسياست يک براي شواهد و اطالعات کننده ارائه توانندمي نفعانذي داشته باشد. مختلفي کاربردهاي

Noguchi, 2006: 12.) در فرآيند خطر زنگ عنوان به توانندمي نفعانذي روند فعلي را تغيير دهد. مسير و جهت تواندمي اين اطالعات 

 را نفعانذي توانند نقاط قوت و ضعف برنامه را آشکار کند. در اين صورت تحليلمي آنها کهطوري گيرند. قرار استفاده مورد گيريتصميم

سياست  تغيير از حمايت براي گسترده مديريتي ريزيتدوين برنامه سياستي و جديد پيشنهادهاي پذيريامکان پيرامون تفکر درباره توانمي
 (. 1399داد )محمدزاده،  قرار استفاده مورد

 مبانی نظری

جمله اراضي تحقيقات مختلفي انجام شده و  مديريت منابع پايه در کشاورزي ازنفعان در ذي حليلبا توجه به اهميت شناسايي و ت
      4مطرح شد. از فريمن1936مؤسسه تحقيقات استنفورد در سال  اولين بار به وسيلهبراي مفهوم ذينفع تعاريف زيادي ارائه شده است. 
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هاي مختلف ريمن محققان در حوزهياد کرد. بعد از فادبيات مديريت  نفعان و واردکردن اين بحث درذي گذار تحليلتوان به عنوان پايهمي
نفعان را هر گروه يا فردي تعريف (. فريمن ذي1397کارهاي مختلف ارائه کردند )حياتي و همکاران، از جمله منابع طبيعي تعاريف و راه

توان گفت که عريف مي(. با توجه به اين ت1کند که بتواند اهداف سازمان را تحت تاثير قرار دهد يا تحت تاثير آن قرار گيرد )شکل مي
( معتقد است 2006فريمن ) (.Currie et al., 2009: 41–63) شوندنفع محسوب ميآينده نيز به عنوان ذيها، رقبا و حتي نسل رسانه

نفعان ذي (1394آراني )ها در نظر گرفته شود. همچنين فيروزنيا و قرنيريزينفعان در برنامهکه خود سازمان بايد به عنوان گروهي از ذي
شوند و يا گروهي که منفعت يا سهمي در کند که از منافع برنامه به صورت مستقيم تاثيرپذير هستند و منتفع ميرا گروهي تعريف مي

نفعان و بازيگران نفعان فرايندي است که براساس آن ذيتوان اظهار داشت که تحليل ذيگيري دارند. بر اين اساس ميفرايند تصميم
شوند، نقش و سهم آنها در برنامه مشخص و ميزان نفوذ و حقوق آنها تحليل شود. همچنين، اولويت تاثيرگذاري و تاثيرپذيري شناسايي 

 (.Abdus Salam and Noguchi, 2006: 12نفعان مشخص شود و در نهايت مکانيسم تدوين و به مرحله اجرا درآيد )ذي

 
  (. ,2008Chevalier and Buckles) ریزینفعان در برنامهر رنگین کمان، تاثیرپذیری و تاثیرگذاری ذی(. نمودا1شکل )

نفعان شناسايي شوند، نقش و سهم نفعان فرايندي است که براساس آن ذيتوان گفت که تحليل ذيبا توجه به مطالب بيان شده، مي
نفعان در طول فرايند مشخص شود. اين کار سبب فوذ و حقوق و رفتار هر يک از ذيآنها در برنامه و مديريت تعيين گردد. سپس ميزان ن

(. بر اين اساس 1399محمدزاده، گردد )شود و در نهايت راهکارها ارائه مينفعان مشخص ميتاثيرگذاري و تاثيرپذيري ذي شود اولويتمي
نفع رعايت شود و به رفع هاي ذيري عمل کرد که منافع تمامي گروهدر فرايند مديريت و ساماندهي اراضي کشاورزي و روستايي بايد طو

اراضي و نحوه مديريت و ساماندهي آن  کاربريريزي کاربري اراضي کشاورزي منجر شود. چنانچه و کاهش تعارضات در فرايند برنامه
ظور از اراضي به همه عناصر طبيعي، يک مثال ملموس از تاثير بشر بر محيط اطرافش است. در ترکيب اصطالح کاربري اراضي، من

. کلمه کاربري هم، نحوه استفاده از اين امکانات و عناصر را بر حسب شرايط و نياز باشدميشناسي و توپوگرافي خصوصيات اقليمي، زمين
ت. در بين تعاريف ارائه هوم کاربري اراضي تعاريف مختلفي ارائه شده اسف(. درباره م51: 1389، و همکاران کند )امينيانساني بيان مي

( بيان کرد. وي کاربري زمين را نحوه مديريت و ساماندهي زمين 1981) 1کانلتوان از  مکترين تعريف را ميترين و معروفشده، ساده
يره همه از شود. از اين رو شهرسازي، کشاورزي، کاربرد زمين براي صنعت يا اسکان و غداند که در آن انجام ميبه جهت نوع فعاليتي مي

 هاي کاربري زمين هستند.سياست

اقتصادي و (، Liu et al, 2016: 59) محيطيدر جهت ايجاد تعادل و توزان در ابعاد مختلف زيست برنامه مناسبيک  به دستيابي
ير و سا (، Kaufmann et al, 2009: 6; Cheng et al, 2011: 24ي )اجتماع(، Miljkovic et al, 2012: 19) ثروت عمومي
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جوانب زيست تمام اراضي کشاورزي، کاربري ساماندهي درهاي ديگر، به عنوان يک اصل مورد پذيرش همگان قرار گرفته است. ظرفيت
کيفيت زندگي مردم، از  ارتقاء و پايدار توسعه اصل دو پاية بر که گيردمي کنکاش قرار مورد هااقتصادي، فوايد و زيان محيطي، اجتماعي،

 تدوين ناسازگار، کاربردهاي تداخل از جلوگيري کاربردها، متوازن و متعادل توزيع ،چون اهدافي به دستيابي پي در ستاييجمله مردم رو

 مديريت و ساماندهي( معتقد است که 1998) 1يرلي (.13: 1388نيا و همکاران، باشد )ابراهيماراضي مي کاربرد و استانداردهاي معيارها
گذاران جهت حرکت به سمت مديريت پايدار منابع در کشاورزي و محيط بزرگي را براي کمک به سياست هايکاربري اراضي، فرصت

هاي جايگزين به جاي حلمند از زمين، آب و يافتن راهريزي کاربري اراضي کشاورزي را يک ارزيابي نظامکند. وي برنامهروستا، ايجاد مي
کند. اين تعريف يک زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي( از منابع موجود، تعريف مي هاي کنوني براي استفاده بهينه )از لحاظروش
(. Lambin and Geist, 2006: 64) هاي مختلف اراضي روستايي در آينده را مورد توجه قرار داده استجامع دارد که کاربري درويکر

به منظور ، ربري اراضي سواحل جنوب شرقي درياي خزربرنامه مديريت کا تحت عنوان (1384) اونق و همکاراندر تحقيقي که از 

 با و قياسي –هاي ممکن به روش کيفيبندي بين کاربريبا اولويتصورت گرفت،  ساماندهي فضايي و مديريت پايدار کاربري زمين
ماي توسعه و مديريت به عنوان سند راهن 1:100000نقشه پايه آمايش منطقه در مقياس  مناطق زيستي چهارگانه تحت حفاظت، مالحظه

جانبه براي مديريت کاربري اراضي منطقه تهيه و تدوين  برداري چنددو سناريوي متفاوت مبني بر اصل بهره ،همچنين. محيط تهيه شد
مورد انتظار بود که نشان دهنده تغيير  تعداد واحدهاي زيست محيطي تفکيک شده خيلي کمتر از تعداد ،براساس اين تحقيق گرديد.

. همچنين نوع کاربري مرسوم تعيين گرديد 7توان منطقه به توسعه هر  ،در نهايت باشد.ري اراضي شديد در منطقه در قرن اخير ميکارب
ممسني  شهرستان در روستايي اراضي کاربري مديريت بر اثرگذار عوامل ( تحقيقي با عنوان بررسي1394الديني و اميري فهلياني )شمس

 زراعي اراضي مديريت و ريزيبرنامه جهت در بهترين روش تدافعي، له از تحقيق آنها نشان داد، استراتژيانجام دادند. نتايج حاص

 توسعه و سازيبهينه در را تأثير بيشترين تاپسيس، تهديدها تکنيک اساس نتايج حاصل از بر شد. همچنين شناخته مطالعه مورد روستاهاي

ريزي ( که با هدف ساماندهي و برنامه2011) 2گيرند. در تحقيق باجراچاريامي قرار هافرصت دوم رتبه در و دارد اراضي کاربري متعادل
هاي اخير، اراضي دستخوش تغييرات زيادي در نحوه کاربري و در طول دهه کاربري اراضي در کوئينزلند انجام گرفت نشان داده شد،

کليدي  اجزاي از کاربري اراضي يکي ريزيدند. در همين رابطه برنامهساماندهي اراضي، امکانات و همچنين تغييرات جمعيت شناختي بو
شود. به منظور بر زمين مي فشار کاهش موجب حلراه از يکي عنوان رود که در روستاها بهزمين به شمار مي پايدار مديريت و توسعه

پذير براي ريزي بلند مدت و انعطافتدوين برنامهها، داشتن دانش جهت محيطي و کم کردن اثرات اين چالشمديريت بهتر منابع زيست
طراحي چارچوب و شناسايي هايي که ترين فعاليتبنابراين، يکي از مهمهاي آتي ضروري است. داري از آن براي نسلحفظ منابع و نگه

هاي نگي اکولوژيکي در عرصهاست از، کوشش در برقراري مجدد هماه بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتها در جهت ساماندهي اولويت
با همکاري و هماهنگي  هايي براي احياء و بازسازي اراضي مخروبه و حفظ کاربري اراضيها و تهيه برنامهتوليد کشاورزي و اتخاذ سياست

گذاران و مديران سياستريزان، بنابراين، برنامه. (1392؛ مالکي و همکاران، 1390است )ميرکتولي،  نفعان و بازيگران اين بخشهمه ذي
ها، ارتباطات و موقعيتانتظارات، نفعان براي تعيين عاملين کليدي و بررسي مواردي همچون دانش، منافع، توانند از مدل تحليل ذيمي

و از نفعان اصلي تعامل داشته با ذي کارآمدتريدهد تا بطور مي امکاناين امر به مديران . گيري نمايندمشي بهره اهميت مرتبط با خط
در چند دهه گذشته . ها جهت ساماندهي کاربري اراضي، حمايت بيشتري به عمل آورندمشي در طراحي چارچوب و شناسايي اولويت خط

هاي مربوط به کاربري اراضي و مديريت و ساماندهي آن در درگير چالش و جهان کشورحوضه آبريز درياچه اروميه همانند ساير مناطق 
 (. 1393)نصرالهي و همکاران، بوده است زي بخش روستايي و کشاور
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تا  هدقيق 40درجه و 35دقيقه طول شرقي و  53درجه و  47دقيقه تا  33و  درجه 44حوضه آبريز درياچه اروميه با مختصات جغرافيايي 
 Mahsafar et) رددگلحاظ وسعت بيستمين درياچه جهان محسوب مي است که از دقيقه در شمال غرب ايران قرار گرفته 29درجه و  37

al, 2011: 59).  اصليهاي آبريز ايران، حوضه بندي حوضهاست که در تقسيم ايران هاي بستهحوضه يکي از اروميهحوضه آبريز درياچه 
هاي آبي ايران و جهان به ترين اکوسيستمترين و با ارزشعنوان بزرگترين درياچه داخلي ايران و از مهم. درياچه اروميه بهرودمي شماربه

اي شاخص از يک حوضه آبريز بسته است که کليه ستم اين درياچه نمونهاکوسي (.216: 1395)حالجي و همکاران،  آيدشمار مي
حوضه آبريز درياچه  است. مربع کيلومتر 51801 حوضه، اين مساحت گردد.هاي حوضه به آن تخليه ميهاي جاري در رودخانهرواناب
 (.134: 1393شوند )قدوسي و همکاران، مي يمنته درياچه اروميه به که است رودهايي شامل و دارد 2 درجه زيرحوضه يک تنها اروميه

-آذربايجان هاياستان گيرد که درمي دربر را ايران کشور کل مساحت ٪3 درياچه اروميه، حوضه آبريزمساحت 

درصد،  46غربي  است: استان آذربايجانبه اين صورت وسعت اين حوضه  ها ازقرار دارد. سهم هريک از استان کردستان و غربي و شرقي
بلندترين ارتفاعات اين  (.2: 1393ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه، درصد )دفتر برنامه 11و کردستان درصد  43آذربايجان شرقي 

 متوسط ارتفاع به يهاروم درياچه حوضه،ترين نقطه متر هستند و پايين 3707به ارتفاع  سهند متر و 4811به ارتفاع  سبالن حوضه شامل
هاي دائمي و منابع آبي ورودي به درياچه شامل رودخانه(. 5: 1393ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه، است )دفتر برنامه متر 1280

رود، سيمينه رود،نهريزند، عبارتند از: زرّيهايي که مستقيماً به درياچه اروميه ميترين رودخانهاست. مهم هاي مستقيم بارانفصلي و ريزش
باشد. در اين بين مي هاآن چند برابر اقيانوس چاي. آب درياچه بينهايت شور و ميزان نمکمهاباد چاي، شهرچاي، باراندوز، نازلو و آجي

 آورده درصد 11 و 42 با رودخانه دو اين .کنندحوضه آبريز زرينه رود و سيمينه رود مياندوآب نقش اساسي در احياي درياچه اروميه ايفا مي
شوند )عساکره و مي شامل را درياچه آبريز حوضه در آب منابع درصد 52 حدود و نيمي از بيش مجموع در درياچه آبريز حوضه آبي

درياچه  شناسي، ميزان تبخير باال و تجمع مداوم امالح در آن، منجر به تبديلحوضه از لحاظ زمين صموقعيت خا(. 153: 1399همکاران، 
دريا  حمتر باالتر از سط 3707تا  1280حوضه آبريز در ارتفاعي بين  اين(. 266: 1390)فتحيان،  العاده شور شده استدرياچه فوق به يک

 احياي ستاد تلفيق و ريزيبرنامه )دفتر باشدراف آن ميطهاي وسيع ادرياچه اروميه و دشت ترين نقطه آنقرار گرفته است که پست

ق طآبريز درياچه اروميه را منا کيلومتر مربع از سطج حوضه 33469حدود  (. 1394اري دانشگاه صنعت شريف، اروميه با همک درياچه
 10)کيلومتر مربع آن را نيز درياچه اروميه  5320 ودرصد 24ها ها و کوهپايهکيلومتر مربع آن را دشت 12564درصد(،  65) کوهستاني

تغيير کاربري اراضي (. در حوضه جنوبي آبريز درياچه اروميه 24: 1394جليلي، زادهيونس( )کمالي و 2)شکل  در بر گرفته استدرصد( 
، افزايش سطح زير کشت اراضي آبي و اراضي هايي از قبيل تغييرات کاربريکه چالش طوري، و خشکسالي کشاورزي پس از کم آبي

( 1392فتحيان و همکاران )(. 1393ه است )قدوسي و همکاران، هايي را بوجود آوردباغي و تغيير الگوي کشت در چند سال اخير نگراني
-نهنيز در تحقيق خود با عنوان ارزيابي روند تغييرات کاربري اراضي با استفاده فناوري سنجش از راه دور و ارتباط آن با روند جريان رودخا

 بخش براي نبود. همچنين چنين اين بارندگي مورد در که اندد نشان منطقه کل در را دما افزايشي دارمعني ها در حوضه درياچه اروميه، روند

در کاربري منطقه بوده است. به طوري که مساحت اراضي آبي، باغي و ديم به  ايعمده تغييرات داد نشان نتايج اراضي، کاربري بنديطبقه
درصد کاهش همراه بوده است.  34رتعي با سال اخير افزايش داشته است. از طرفي نيز اراضي م 35درصد طي  672و  485، 412ترتيب، 

مساحت باغات، زراعت ديم و زراعت آبي به  (1393ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه )همچنين با توجه به تحقيقات دفتر برنامه
درصد  17درصد و  32درصد افزايش داشته است. در مقابل مساحت درياچه اروميه و مراتع به ترتيب  16درصد و  34درصد،  90ترتيب 

-در اين تحقيق به دليل وسعت حوضه آبريز درياچه اروميه، منطقه مطالعاتي در حوضه جنوبي آبريز در نظر گرفته ميکاهش يافته است. 

اراضي به شدت به داليل مختلفي تخريب ، هاي درست و مديريت ضعيفبه دليل عدم نظارتشود. در اين منطقه، در چند سال اخير 
با هدف با در همين راستا،  (.1390)فتحيان،  نابر مطالعات قبلي بيشترين تغييرات کاربري در حوضه جنوبي اتفاق افتاده استشدند و ب

 انجام شد.  درياچه اروميه کاربري اراضي کشاورزي در حوضه جنوبي آبريز و مديريت فرايند ساماندهي درنفعان هدف تحليل رفتار ذي

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87_%D8%A8%D8%B3%D8%AA%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
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87%D9%94_%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6%D9%87%D9%94_%D8%A2%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D9%86%D8%AF
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 (1399غرافیایی منطقه مورد مطالعه )منبع: محمدزاده، (. موقعیت ج2شکل )

 شناسی تحقیقروش

به منظور  ريکه ابتداطوشافي بوده، بهاکت ي با رويکرديفک -يمدايم از نوع تحقيقات آميخته کالحاظ پارحاضر، به  تحقيقروش   
، شامل تمامي ر فاز کميآماري د جامعهاستفاده شد.  در سطح منطقه مورد مطالعه، از روش پيمايشي برداران کشاورزيبهرهبررسي رفتار 

نفر به عنوان نمونه در دو مرحله  153باشد. از ميان جامعه آماري مورد نظر، تعداد برداران بخش کشاورزي منطقه مورد مطالعه ميبهره
هرستان و از هر شهرستان ش 12وع شهرستان از مجم 7اي )گيري خوشهانتخاب شدند. به اين صورت که در مرحله اول به صورت نمونه

کوکران  از فرمول ا استفادهبحجم نمونه انتخاب شدند.  گيري تصادفيو سپس در مرحله دوم با استفاده از روش نمونه بخش( 2حداقل 
-ه زيربخشخش از جملند زير باي با چآوري اطالعات در اين بخش از پرسشنامه استفاده گرديد. پرسشنامهجهت جمع بيني گرديد.پيش

ورزي در تغييرات رداران کشاببهره محيطي در رابطه با شناسايي و تحليل عوامل مؤثر بر رفتارهاي اجتماعي، اقتصادي، مديريتي و زيست
هاي حي شد. در بخش ويژگياي افراد نمونه توسط تيم تحقيق طراهاي فردي و حرفهکاربري اراضي در حوضه کاربري اراضي و ويژگي

ن در هند. همچنيربوطه پاسخ دمانتخاب گزينه سؤاالت را به صورت کوتاه پاسخ و يا دهندگان خواسته شد تا اي از پاسخفهفردي و حر
 توسط متخصصانآن  صوري رواييگرفت.  قرار سنجش مورد قسمتي 5 ليکرت طيف قالب در هابخش دوم پرسشنامه هر يک از گويه

حيط مارشناسان تان، کموزش کشاورزي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي خوزسموضوعي )اعضاي هيات علمي گروه ترويج و آ
ارشناسان کزيست و  هاي کشاورزي و محيطهاي دولتي و خصوصي، دانشجويان تحصيالت تکميلي در رشتهزيست فعال در سازمان

ضريب آلفاي کرونباخ  بهانجام محاس به وسيله سازمان جهاد کشاورزي و مرکز تحقيقات کشاورزي( تاييد شد. همچنين پايايي پرسشنامه
ي به يک دستيابحقيق حاضر، به منظور ( مورد تاييد قرار گرفت. سپس در فاز دوم ت7/0هاي مورد نظر )با ميزان بيش از براي تمامي مؤلفه

 اروميه درياچه ضه جنوبي آبريزحو کاربري اراضي کشاورزي در و مديريت فرايند ساماندهي درنفعان تحليل رفتار ذينتيجه عيني، جهت 
 يشرو درشاورزان پکناسان و جامعه آماري در اين بخش شامل يک پانل متخصصان؛ )ترکيبي از کارشنفعان استفاده شد. از تحليل ذي

اء پانل نظران براي اعضاحبنفر ص 18باشد. در اين مرحله از تحقيق مي( نظران مربوطهبخش کشاورزي و فعاالن محيط زيست، صاحب
شترک و هاي معاليتفتوان نفعان ميمختلف تحليل ذي ايهروشبندي از مند انتخاب شدند. در جمعبا نظر تيم تحقيق و به صورت هدف

 (:3الزامي اين روش را به شرح زير ارائه کرد )شکل 
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 ریزییند مدیریت و برنامهنفعان در فراشناسی تحلیل ذیهای اصلی روش(. گام3شکل)

 يک در نفعانذي به اين صورت که منافع استفاده شد. مقابل در قدرت جدول از نفعانذي همچنين در ادامه تحقيق براي تحليل

 توجه بايد البته تأثيرگذاري. قدرت ديگري عالقه، و يا ميزان منافع است از عبارت جدول اين شدند. محورهاي بنديطبقه 2*2 ماتريس
 دو هر در نيست. بلکه قدرت و منافع ميزان مطلق انگاري جدول به معناي اين هايسلول در ذينفع مختلف هايگروه قراردادن که داشت

 يسماتر است. اين رسم شده قدرت -منافع معيار اساس بر نفعانذي جايگاه 4گيرند. در شکل مي قرار از افراد طيفي قدرت و موضوع منافع
 شد.  يفتوص 1ادن اکرمن وسطت 1998در سال 

 
 (.Abdus Salam and Noguchi ,2006 :12منافع ) –(.  ماتریس قدرت4شکل)

                                                      

 . Eden Ackermann 

 نفعانشناسايي ذي

نفعان در ناسايي نقش و اهميت ذيش
  ريزيبرنامه

نفعان براساس ميزان اهميت بندي ذيدسته
 و نقش آنها برنامه

 نفعانتحليل روابط ذي

-براي ساماندهي ذي برنامهتدوين 

 نفعان

 

(3سازی )آگاه  

 منافع باال و قدرت پایین

(4ذینفعان کم اهمیت )  

 منافع پایین و قدرت پایین

( 2ایت )ایجاد رض  

 منافع پایین و قدرت باال

(1) ذینفعان اصلی  

 منافع باال و قدرت باال

 منافع  باال پایین

 قدرت نفوذ

 پایین
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 براي آنها عالقه ميزان و ريزي و ساماندهيدر برنامه هاآن نسبي قدرت به توجه با قدرت، -منافع ماتريس در نفعانذي براي جانمايي

 وش مصاحبه نيمه ساختار يافتهر با که را نفعانيذي جاي شودکهخواسته مي شده تشکيل تيم ريزي ازبرنامه روي بر خود تحميل انتظارات

 صل گرديد. نفع اتفاق نظر حامشخص کنند. بعد از اعالم نظرات مختلف، بر روي موقعيت هر ذي ماتريس هايدر خانه است، آمده دست به

  هستند.  عالقه و خواسته از بااليي سطح و باال قدرت که داراي هستند از افراد نفعان کليدي گروهيذي -1گروه 

  واکنش رد را خود قدرت است ممکن منافع، عدم وجود گيزترين افراد هستند. زيرا بابران گروه دوم جزء چالش -2گروه 

 عالقه و خواسته سطح و باال تقدر داراي وهگر اين ذينفعان شوند. داشته نگه گيرند. در نتيجه بايد راضي بکار خاص پروژه يک به

 هستند. پايين

 ين گروه بايد اباشد. عالقه مي و خواسته از بااليي سطح و کم قدرت داراي امل افرادي با گروهشگروه سوم  -3گروه
 داشته شوند و اقدام فوري مورد نياز نيست.مطلع نگه

 و کم قدرت اب نفعانيذي زيرا نيست، فوري اقدام به يازن و راي افراد اين گروه حداقل تالش الزم استب -4گروه 
 در اين گروه قرار گرفتند.  خواسته سطح کمترين

چند مرحله انجام  ر يافته درساختااي نيمهدر اين مرحله، جهت استخراج و رسيدن به سازوکار کاربردي در منطقه مورد مطالعه، مصاحبه
وال اصلي از سين مرحله د. در انفعان مرتبط با تغييرات کاربري اراضي بواي شناسايي ذيشد. سؤاالت مصاحبه در مرحله اول در راست

يرد؟ لطفا تمامي گر بر ميديگراني را نفعان و بازچه ذيبراي کاهش آثار منفي تغييرات کاربري  ريزيبرنامهتدوين "نمونه عبارت بود از: 
همکاري نمونه  رتيب و بايق به تسپس در مراحل بعدي تحق "رست زير ارائه دهيد.نفعان را )شامل افراد، نهادها و غيره( را در فهذي

ن فاز از آوري ايعشدند. جم منافع جانمايي –نفعان در ماتريس قدرت نفعان شناسايي و در نهايت ذيانتخاب شده، نقش و اهميت ذي
 ماه انجام شد.  3تحقيق حاضر در مدت 

 هاتجزیه و تحلیل داده

 ای نمونه مورد مطالعههای فردی و حرفهگیبررسی ویژ

درصد و  3/16ن و نقده با هاي بوکادر پژوهش حاضر، بيشترين فراواني مربوط به شهرستان کشاورز مورد مطالعه 153از مجموع 
 ين فراواني سنمچنين بيشترهباشد. درصد افراد مشارکت کننده در تحقيق مي 1/11دژ با کمترين فراواني مربوط به شهرستان شاهين

دادند. در ادامه نتايج همين درصد از افراد نمونه را تشکيل مي 1/26ست، که معادل اسال بوده  40-30افراد مورد مطالعه مربوط به سطح 
 شود.يواندن و نوشتن محدود مخسواد هستند يا ميزان سواد آنها تنها به درصد( بي 4/50بخش نشان داده شد که بيش از نصف افراد )

سب ع نمونه بر حبراساس توزي ديپلم و ليسانس بودند.درصد داراي مدارک فوق 14درصد داراي ديپلم و  6/35همچنين از اين تعداد، 
باشد. از تعداد کل افراد رصد ميد 8/28سال با  20تا  10سابقه فعاليت کشاورزي نشان داده شد که بيشترين فراواني مربوط به محدوده 

ت در جلسه کت نداشتند يا به عبارتي ديگر، شرايط شرکترويجي مشار -هاي آموزشيدرصد( هيچ وقت در کالس 1/62نفر ) 95نمونه، 
نوبت و بيشتر  5نفر و  20ت براي نوب 4تا  3نفر،  36دفعه براي  2تا 1براي آنها فرهم نشده است. چنانچه اين امکان به صورت محدود 

 5درصد( کمتر از  3/33اد نمونه )نفر از کل تعداد افر 51قابل مشاهده است، 2ونه که در جدولگنفر مهيا بوده است. همان 2تنها براي 
ين کشاورزي داشتند. نتايج نشان داد، هکتار زم 15تا  10نفر بين  24هکتار و  10تا  5نفر بين  59هکتار زمين کشاورزي داشتند. چنانچه، 

د ز نصف افرادهد که بيش اشان مييشتر زمين کشاورزي دارند. نتايج به دست آمده نهکتار و ب 15درصد( از کشاورزان 4/12نفر ) 19فقط 
در  درصد 5/8، اين نتايج درصد( در زمين تحت مالکيت خودشان به حرفه کشاورزي مشغول هستند. همچنين با توجه به 9/56نمونه )

د. درحالي در منطقه هستن د محصوالت مختلف کشاورزيصورت درصدي در اراضي کشاورزي مشغول توليدرصد به 2/7اي و اراضي اجاره
مربوطه در  د. اطالعاتکننار ميکاري( هم کاي يا درصدي )نصفهدرصد افراد عالوه بر زمين تحت مالکيت خود، به صورت اجاره 4/27که 

 آمده است. 1جدول 
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 ای بهره برداران مورد مطالعه(. ویژگی های فردی و حرفه1جدول)

متغیرسطوح  متغیر  درصد تجمعی درصد فراوانی 

 3/16 3/16 25 بوکان شهرستان محل سکونت

 0/30 7/13 21 مياندواب

 4/42 4/12 19 سقز

 7/58 3/16 25 نقده

 1/73 4/14 22 مهاباد

 3/84 2/11 17 دژشاهين

 0/100 7/15 24 اشنويه

 6/19 6/19 30 > 30 سن )سال(

 7/45 1/26 40 40تا  30

 3/67 6/21 33 50تا  40

 4/78 1/11 17 60تا  50

 60  ≥  33 6/21 0/100 

 

 سطح تحصیالت

 

 4/50 4/50 77 بيسواد و زير ديپلم

 0/85 6/34 53 ديپلم

 0/100 0/15 23 باالتر از ديپلم

 5/25 5/25 39 سال 10کمتر از  سابقه فعالیت )سال(

 3/54 8/28 44 20تا  10

 9/73 6/19 30 30تا  20

 0/100 1/26 40 سال و بيشتر 30 

های شرکت در دوره

 وزشیآم-ترویجی 

 1/62 1/62 95 صفر

 6/85 5/23 36 دفعه 2تا  1

 7/98 1/13 20 دفعه 4تا  3

 0/100 3/1 2 دفعه و بيشتر  5

میزان کل اراضی 

کشاورزی هر کشاورز 

 )هکتار(

 3/33 3/33 51  5کمتر از 

 9/71 6/38 59 5تا  10

 6/87 7/15 24 10تا  15 

 0/100 4/12 19 و بيشتر 15

 9/56 9/56 87 مالکيت بردارینوع بهره

 4/65 5/8 13 اياجاره

 6/72 2/7 11 درصدي

 0/100 4/27 42 ترکيبي
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 توزیع فروانی افراد بر اساس رفتار کاربری     

درصد( از نمونه  6/36نفر ) 56نفر افراد پاسخگو در پژوهش حاضر،  153ز مجموع دهد که انشان مي 2نتايج به دست آمده از جدول 
درصد نمونه(  63بيش از نفر ) 97که  سال گذشته در منطقه مورد مطالعه اقدام به تغيير کاربري اراضي کردند. در حالي 5مورد مطالعه در 

 اند. ال گذشته انجام ندادهادعا کردند که هيچ نوع تغيير کاربري در اراضي کشاورزي در چند س

 (. توزیع فروانی افراد بر اساس رفتار کاربری 2جدول )

 درصد فراوانی سطوح متغیر متغیر

 4/63 97 عدم تغيير رفتار کاربری 

 6/36 56 تغيير کاربري

 

 بندی رفتار نمونه مورد مطالعه اولویت

د اربري در نمونه مورکون تغيير راد بدتغيير کاربري در چند سال گذشته و اف در ادامه تحقيق به منظور مقايسه نحوه مواجه افراد داراي
 زير است. خش به شرحر اين بدبندي رفتار دو گروه براساس ميزان ضريب تغييرات استفاده شد. نتايج به دست آمده مطالعه از رتبه

 "م(کت با شخم ثال کاشروش کاشت محصوالت )م تغيير در"نتايج نشان داد که رفتارهاي برداران دارای تغییر کاربری:بهره

هاي اير رفتارها طرفدارس(، نسبت به 67/2)ميانگين  "استفاده از ارقام بومي"( و 69/2)ميانگين  "تغيير کاربري اراضي"(، 00/4)ميانگين 
نتخاب نوع ا "هايويهگست که اي اند، دارند. اين در حالبيشتر در بين کشاورزان منطقه مورد مطالعه که تغيير کاربري انجام داده

 "ها و مراتعحفظ جنگل وکاري توجه بيشتر به درخت"(، 20/2)ميانگين  "محصوالت با توجه به اطالعات موجود بارندگي و دمايي
 35هاي ار، به ترتيب در اولويترفت 36( از بين مجموع 41/2)ميانگين  "خيزهاي غيرحاصلرهاسازي بخشي از زمين"( و 34/2)ميانگين 

 قرار گرفتند.  36و 

اند در ام ندادهاربري انجتغيير ک نتايج به دست آمده در رفتارهاي مواجه نمونه مورد مطالعه کهبرداران فاقد تغییر کاربری: بهره

(، 95/2ين گ)ميان "ارکگر براي مهاجرت فصلي سرپرست خانوار به مکان دي"گزارش شده است. با توجه به اين نتايج، رفتارهاي  5جدول 
ا در (، نسبت به ساير رفتاره45/3 )ميانگين "مهاجرت دائمي به شهر"( و 74/2)ميانگين "افزايش ميزان استفاده از کود و سموم شيميايي"

و  غيير کاربري اراضيت"تارهاي ند، رفاولويت بودند. اما با توجه به نتايج همين بخش و برخالف افرادي که تغيير کاربري انجام داده بود
ز ااستفاده "( و 52/2ميانگين ) "خيزهاي غيرحاصلرهاسازي بخشي از زمين"(، 27/3)ميانگين"انتخاب ديگر براساس شرايط آب و هوايي

قرار  34و  35، 36هاي يب در مکانرفتار، به ترت 36( از بين مجموع 12/2)ميانگين  "هاي گليهاي مدرن و سرپوشيده بجاي کانالکانال
 گرفتند.

 بردان با تغییر کاربری و بدون تغییر کاربریبندی رفتار کشاورزان به تفکیک دو گروه بهره(. رتبه3) جدول

 برداران با تغییر کاربریبهره مصادیق رفتاری  برداران بدون تغییر کاربریبهره

 رتبه *CV* SD M M SD  CV  رتبه

 1 222/0 88/0 00/4 شت با شخم کم(تغيير در روش کاشت محصوالت )مثال کا 74/2 08/1 394/0 12

 2 282/0 76/0 69/2 يتغيير کاربري اراضي و انتخاب ديگر براساس شرايط آب و هواي 27/3 44/2 746/0 36
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 3 288/0 77/0 67/2 استفاده از ارقام بومي 02/3 07/1 354/0 6

 4 299/0 86/0 87/2 آوردن به دامداري يا توسعه آنروي 11/3 29/1 415/0 17

 5 302/0 89/0 94/2 تغيير نوع کشت 59/2 13/1 436/0 23

 6 305/0 95/0 14/3 مهاجرت دائمي به شهر 45/3 12/1 324/0 3

 7 309/0 93/0 01/3 زيشاورکاجاره دادن زمين به شخص ديگر و يافتن شغل ديگر به غير از  06/3 22/1 398/0 14

 8 313/0 90/0 87/2 مين براي کاشت سازي زتغيير در نحوه آماده 13/3 06/1 338/0 5

 9 314/0 82/0 61/2 هاي ترويجيتشويق کردن ساير کشاورزان به شرکت در دروه 93/2 11/1 378/0 10

 10 327/0 00/1 05/3 ت رداشبتوجه و پيگيري اطالعات دما و حرارت در زمان کاشت، داشت و  57/2 18/1 459/0 29

شت ري اطالعات بارندگي در زمان کاشت، داشت و برداتوجه و پيگي 52/2 08/1 428/0 21
 محصول

58/2 85/0 329/0 11 

 12 331/0 07/1 23/3 ماييدگي و ارندانتخاب برنامه )الگوي( آبياري با توجه به اطالعات موجود ب 75/2 09/1 396/0 13

 13 231/0 83/0 58/3 مهاجرت فصلي سرپرست خانوار به مکان ديگر براي کار 95/2 93/0 315/0 1

 14 332/0 93/0 80/2 . ( رودخانه و ..-جنگل -هاي طبيعي )مرتععدم تجاوز به محدوده عرصه 52/2 05/1 416/0 19

 15 339/0 99/0 92/2 استقبال از رفتارهاي کارآفرينانه 20/3 24/1 387/0 11

 16 340/0 00/1 94/2 (نيزهتغيير در سيستم آبياري )از سنتي به مدرن و يا نيمه مکا 82/2 04/1 368/0 8

 17 343/0 98/0 85/2 هايب زهکشآ ها و خانههاي تصفيهدر صورت امکان استفاده مجدد از پسابد 53/2 05/1 415/0 18

 18 348/0 04/1 98/2 آوردن به مشاغل خانگي و صنايع دستيروي 30/2 12/1 486/0 32

 19 349/0 01/1 89/2 ري بخيزداآها، مراتع و هاي سازمان جنگلاستقبال و همکاري با برنامه 77/2 14/1 411/0 15

 20 351/0 01/1 87/2 هاي آموزشي پخش شده از راديو و تلويزيونتوجه به برنامه 49/2 24/1 497/0 33

 21 353/0 07/1 03/3 افزايش ميزان استفاده از کود و سموم شيميايي 74/2 99/0 316/0 2

 22 355/0 98/0 76/2 هاي حفاظتييق کردن کشاورزان و روستاييان ديگر به روشتشو 86/2 25/1 437/0 24

 23 356/0 99/0 78/2 کديگري با يها براي همکارها )تعاوني آبران( و انجمنعضويت در تعاوني 01/3 09/1 362/0 7

 24 365/0 96/0 63/2 وبتينهاي زراعي به صورت به آيش گذاشتن قطعاتي يا بخشي از زمين 88/2 96/0 333/0 4

 25 368/0 99/0 69/2 ييانتخاب الگوي کشت با توجه به اطالعات موجود بارندگي و دما 63/2 09/1 414/0 16
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 26 371/0 95/0 56/2 هاي آبياريکاري کانالتعمير و سيمان 57/2 14/1 443/0 26

يج هاي تروورههاي کارشناسان و شرکت بيشتر در دتوجه به توصيه 64/2 14/1 431/0 22
 کشاورزي

85/2 07/1 375/0 27 

 28 376/0 17/1 12/3 هاي حفاظتي آب و خاک در توليد محصولاستفاده از تکنيک 74/2 20/1 437/0 25

 29 382/0 04/1 72/2 تراستفاده از محصوالت با دوره رشد کوتاه 87/2 07/1 372/0 9

 30 383/0 05/1 74/2 به تغييرات آبي و هواييتر استفاده از ارقام مقاوم 29/2 09/1 475/0 31

 31 389/0 97/0 49/2 ارتباط مداوم با کارشناس بخش ترويج کشاورزي  34/2 09/1 465/0 30

 32 398/0 94/0 36/2 هاي گلي هاي مدرن و سرپوشيده بجاي کانالاستفاده از کانال 12/2 06/1 500/0 34

 33 408/0 03/1 52/2 ت کشاورزيکردن محصوالبيمه 47/2 10/1 445/0 27

 34 419/0 01/1 41/2 خيزهاي غيرحاصلرهاسازي بخشي از زمين 52/2 28/1 507/0 35

 35 410/0 96/0 34/2 ها و مراتعکاري و حفظ جنگلتوجه بيشتر به درخت 05/3 37/1 449/0 28

 36 445/0 98/0 20/2 اييرندگي و دمانتخاب نوع محصوالت با توجه به اطالعات موجود با 75/2 15/1 418/0 20

 دهد.بندی براساس ضریب تغییرات صورت گرفته است. میانگین دیدگاه کلی را در مورد هر گویه نشان می* رتبه

 

 منافع-قدرت ماتریس براساس نفعانذی تحلیل

در  مناسبار راهکه رائو ا ييو روستا کابري اراضي در مناطق کشاورزي مديريتدر اين بخش از مطالعه به منظور نحوه ساماندهي و 

فع استفاده منا –درت قاتريس منفعان با استفاده از تکنيک علمي و روز اين روش، يعني ذي شناسي تحليلاز روش محدوده مورد مطالعه
به  )پانل متخصصان( اندهندگاسخپ تعداد 1شد و اقدام به تحليل ميزان تاثيرگذاري و نقش آفريني هريک در راستاي اهداف شد. نمودار 

 دهد. در اين مرحله از تحقيق را نشان مي صورت تفکيکيهاي توزيع شده بهپرسشنامه
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 نمودار )1(. تعداد اعضای پانل متخصصان به صورت تفکیکی

ن دوره ادانشجوي ه ترتيببشود، بيشترين تعداد مشارکت کننده در اين بخش از تحقيق حاضر چنانچه در نمودار فوق مشاهده مي
  ه بودند.علمي دانشگابرداران موفق و پيشرو و اعضاي هياتها و ادارات مربوطه، بهرهدکتري، مديران سازمان

گذاري کليدي نام فعان بدوننمي ذيدر اين بخش از تحقيق براي انجام کار ابتداء با استفاده از نظرات متخصصان حوزه مورد نظر، تما
 باشد.يج در زير قابل مشاهده ميو غيرکليدي فهرست شدند. نتا

درياچه  تاد احيايساضالب، فبرداران )کشاورزان( در سطح مزارع، سازمان جهاد کشاورزي، سازمان آب منطقه، سازمان آب و بهره
رزي، اوحقيقات کشت، مراکز هاي نوشتاريهاي اجتماعي، رسانهها، مراتع و آبخيزداري، صدا و سيما، رسانهاروميه، سازمان جنگل

 ورهنگي، صنايع دستي فهاي مردم نهاد، بنياد مسکن، سازمان ميراث ها و سازمانNGOهواشناسي، گردشگران، راه و شهرسازي، 
نيون، دان، روحاريش سفيهاي علمي و اجتماعي(، مديران محلي )گردشگري، رهبران فرا محلي )پزشکان، اساتيد دانشگاه، شخصيت

برداران هرهوستايي، برن تعاون ها و واحدهاي صنعتي، سازماا و مراکز پژوهشي، آموزش و پرورش، شهرکهشوراها، دهياران(، دانشگاه
 هاي شن و ماسه.هاي پيمانکاري )سدسازي و حفر توتل( و کارگاهمنطقه مورد مطالعه، شرکت

ها از آن رار داد وقتخصصان ماي پانل منافع، آن را در اختيار اعض –سپس در گام بعدي تيم مطالعاتي پس از طراحي ماتريس قدرت 
تيجه حاصل نار گرفت. ليل قرآوري، و مورد تجزيه و تحخواست با حوصله اقدام به تکميل ماتريس فوق نمايند. سپس ماتريس فوق جمع

 ست.شده ا ائهباشد، ارهاي مختلف قابل مشاهده ميهايي که در ادامه به تفکيک حوزهها، در ماتريساز تحليل تمامي ماتريس

نفعان در ارائه و تدوين در ادامه ماتريس مربوط به تجزيه و تحليل ذي اجتماعی: – سازی و فرهنگیحوزه آگاه - 1

  اجتماعي عمومي ارائه شده است. -سازي و فرهنگي برنامه در حوزه آگاه
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 جدول )4(. ماتریس قدرت- منافع ذینفعان در بخش آموزش، آگاهسازی و فرهنگسازی عمومی

 هاي اجتماعيرسانه 

 هاي نوشتاريرسانه 

 NGO هاي مردم نهادها و سازمان 

 رهبران فرا محلي )پزشکان، شخصيت-

 هاي علمي و اجتماعي(
  ،مديران محلي )ريش سفيدان، روحانيون

 شوراها، دهياران(

 ها و مراکز پژوهشيدانشگاه 

 آموزش و پرورش 

 سازمان جهاد کشاورزي 
 وميهستاد احياي درياچه ار  

 صدا و سيما 

 مراکز تحقيقات کشاورزي 

 هواشناسي 
 گردشگران 

 راه و شهرسازي 

 بنياد مسکن 

 برداران منطقه مورد مطالعهبهره 

 هاي پيمانکاري )سدسازي و حفر شرکت
 توتل(

 هاي شن و ماسهکارگاه 

 سازمان تعاون روستايي 

  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و
 گردشگري

 تع و آبخيزداريها، مراسازمان جنگل 

 سازمان آب منطقه 

 سازمان آب و فاضالب 

 ها و واحدهاي صنعتيشهرک 

نفي ماهش آثار که در راستاي منافع نسبت به تدوين برناماز لحاظ  نفعانيذباشد، شامل چهار سلول ميکه  يسماتر يناساس ابر 

ين حوزه ادر  يگذارلحاظ تاثير که به يقدرت از سوي ديگر، و ،سو يکاز اجتماعي  –سازي و بعد فرهنگي در حوزه آگاهتغييرات کاربري 
 شوند.يم جانمايي دارند،

 يگرانيبازاند، اده شدهز نشان دشوند و در ماتريس فوق با رنگ قرمکه به عنوان بازيگران کليدي شناخته مي اساس دسته اولاين  بر
ياچه اروميه، ردستاد احياي  ي،کشاورز جهادنفعان عبارتند از سازمان از ذياين دسته دارند.  ييتوانا هستند که عالقه/منفعت و قدرت باال

ند اجتماعي دار -رهنگي بعد ف سازي ومدخالن نقش بسيار مهمي در حوزه آگاهصدا و سيما و مراکز تحقيقات کشاورزي. در واقع اين ذي
وع و ميزان نشاورزان، کختلف به مرساني در موارد عه، اطالعبرداران ، تقويت فرهنگ عمومي جامآموزش بهره و الزم است تا در زمينه

هنگ ورزي و فروالت کشاهاي نوين کاشت، دانش و برداشت محصهاي حفاظتي، ترويج روشکشت محصوالت مورد نياز، ارائه برنامه
 . ه باشندبرداران و غيرکشاورزان در صحنه حضوري پررنگ داشتسازي عمومي براي حفظ منابع طبيعي اعم از بهره

سازي و بعد آگاهبر  ييباال يکه قدرت تاثيرگذارمدخالني هستند اند، ذيکه در ماتريس فوق با رنگ زرد نشان داده شده دوم دسته
هاي هاي اجتماعي، رسانهن شامل رسانهمدخالتري برخوردارند. اين دسته از ذياز سطح منافع پاييناما اجتماعي دارند،  -فرهنگي 

هاي علمي و اجتماعي(، مديران محلي )ريش هاي مردم نهاد، رهبران فرا محلي )پزشکان، شخصيتها و سازمانNGOنوشتاري، 
 يارتباط يستبايم ينفعانگروه از ذ ينبا اها و مراکز پژوهشي و آموزش و پرورش هستند. سفيدان، روحانيون، شوراها، دهياران(، دانشگاه
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تواند در بعد فرهنگ سازي براي حفظ در واقع اقدامات اين گروه مي ،آنها را جلب کرد يتبتوان حما يازموثر برقرار نمود تا در صورت ن
 محيط زيست و تقويت کشاورزي پايدار بسيار مثمرثمر باشد. 

 -بعد فرهنگي  وسازي گاهت به آن هستند که تمايل بااليي نسبنفعادسته از ذي آن اند،اي نشان داده شدهکه با رنگ قهوه سوم دسته
ان بردارارتند از: بهرهنفعان عبدسته ذي اين امر ندارند. اينبر  يجهت تاثيرگذار يادياما قدرت زشوند، ها منتفع مياجتماعي دارند و از آن

ان ميراث ايي، سازماون روستاي شن و ماسه، سازمان تعههاي پيمانکاري )سدسازي و حفر توتل(، کارگاهمنطقه مورد مطالعه، شرکت
ها و کالب و شهرب و فاضها، مراتع و آبخيزداري، سازمان آب منطقه، سازمان آفرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان جنگل

 واحدهاي صنعتي.

نفعان که عبارتند راه و يند؛ اين دسته از ذانفعاني هستند که با رنگ سبز در ماتريس فوق نشان داده شدهذيدسته چهارم  يتدر نها
اجتماعي  -د فرهنگي زي و بعساي و گردشگران منافع و عالقه زيادي نسبت به مشارکت در حوزه آگاههواشناسشهرسازي، بنياد مسکن، 

واشناسي در داره کل هاقش ه نبتر است. البته نبايستي ها پايينها نيز به نسبت باقي دستگاهندارند و همچنين قدرت تاثيرگذاري آن
 توجه بود. اقدامات مديريتي پيش از وقوع بالياي طبيعي بي

در ادامه ماتريس مربوط به های حفاظتی در جهت حفظ محیط زیست : طراحی، تدوین و اجرای برنامه - 2

  شده است.هاي حفاظتي در جهت حفظ محيط زيست ارائه نفعان در طرح، ارائه و اجراي برنامهتجزيه و تحليل ذي

 جدول )5(. ماتریس قدرت- منافع ذینفعان در طراحی، تدوین و اجرای برنامههای حفاظتی در جهت حفظ محیط زیست 

 هاي اجتماعيرسانه 

 هاي نوشتاريرسانه 

 رهبران فرا محلي )پزشکان، شخصيت-

 هاي علمي و اجتماعي(
  ،مديران محلي )ريش سفيدان، روحانيون

 شوراها، دهياران(

 و پرورش آموزش 

 سازمان جهاد کشاورزي 
 ستاد احياي درياچه اروميه  

 صدا و سيما 

 مراکز تحقيقات کشاورزي 

 ها، مراتع و آبخيزداريسازمان جنگل 

 سازمان آب منطقه 

 سازمان آب و فاضالب 

 ها و مراکز پژوهشيدانشگاه 

 برداران منطقه مورد مطالعهبهره 

 راه و شهرسازي 

 بنياد مسکن 

 NGO اي مردم نهادهها و سازمان 

 هواشناسي 
 گردشگران 

  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و
 گردشگري

 هاي پيمانکاري )سدسازي و شرکت
 حفر توتل(

 هاي شن و ماسهکارگاه 

 سازمان تعاون روستايي 

 ها و واحدهاي صنعتيشهرک 

ييرات ار منفي تغکاهش آث مه در راستاينفعان از لحاظ منافع نسبت به تدوين برنايذدر ادامه تحقيق براساس نظر متخصصان، 
درت ر ماتريس قدنفعان يهاي حفاظتي در جهت حفظ محيط زيست و همچنين قدرت ذدر حوزه طراحي، تدوين و اجراي برنامهکاربري 

 منافع جانمايي شدند.  –
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ي گرفتند، مز رنگ جايو در سلول قر شوندنفعان کليدي شناخته ميکه به عنوان ذي دسته اولهاي به دست آمده، با توجه به يافته
هت به دسته اصلي شباعان بينفز ذياباالتري نسبت به ساير بازيگران دارند. اين دسته توانا هستند که عالقه/منفعت و قدرت  يگرانيباز

 اجتماعي نسيت و شامل–سازي و فرهنگي در مرحله آگاه

آبخيزداري،  وا، مراتع هجنگل و سيما، مراکز تحقيقات کشاورزي، سازمان سازمان جهاد کشاورزي، ستاد احياي درياچه اروميه، صدا
زي، بنياد مسکن و ه و شهرساالعه، رابرداران منطقه مورد مطها و مراکز پژوهشي، بهرهسازمان آب منطقه، سازمان آب و فاضالب، دانشگاه

NGOمنفي  کاهش آثار ر راستايدبسيار مهمي در تدوين برنامه مدخالن نقش باشد. در واقع اين ذيهاي مردم نهاد ميها و سازمان
وزه طراحي، ت تا در حالزم اس هاي حفاظتي در جهت حفظ محيط زيست دارند ودر حوزه طراحي، تدوين و اجراي برنامهتغييرات کاربري 

 هاي حفاظتي در جهت حفظ محيط زيست در صحنه حضوري پررنگ داشته باشند. تدوين و اجراي برنامه

في تغييرات هش آثار منکاستاي يي در تدوين برنامه در راباال يقدرت تاثيرگذارماتريس بازيگراني جانمايي شدندکه  دوم در دسته
از سطح ما ات دارند، حيط زيسمهاي حفاظتي در جهت حفظ در حوزه طراحي، تدوين و اجراي برنامه کاربري با توجه به تغييرات اقليم

ران فرا محلي شتاري، رهبهاي نوهاي اجتماعي، رسانهمدخالن شامل رسانهن زمينه برخوردارند. اين دسته از ذيتري در ايمنافع پايين
باشد. رورش ميپموزش و آهاي علمي و اجتماعي(، مديران محلي )ريش سفيدان، روحانيون، شوراها، دهياران( و )پزشکان، شخصيت

 ميت باشد.يار با اهزيست بس هاي حفاظتي در جهت حفظ محيطتدوين و اجراي برنامه تواند در حوزه طراحي،ارتباط با اين گروه مي

ين و اجراي راحي، تدوت به طنفعان هستند که منافع بااليي نسبدسته از ذي آن اند،اي نشان داده شدهکه با رنگ قهوه سوم دسته
مر ندارند. اين اين ابر  ييرگذارجهت تاث يادياما قدرت زشوند، ها منتفع ميهاي حفاظتي در جهت حفظ محيط زيست دارند و از آنبرنامه

ها و و شهرک ن روستاييزمان تعاوهاي شن و ماسه، ساهاي پيمانکاري )سدسازي و حفر توتل(، کارگاهنفعان عبارتند از: شرکتدسته ذي
 واحدهاي صنعتي.

مان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، هواشناسي و دسته چهارم که با رنگ سبز در ماتريس مشخص شدند عبارتند از: ساز
در حوزه طراحي، تدوين و کاهش آثار منفي تغييرات کاربري گردشگران. اين دسته منافع و قدرت زيادي در تدوين برنامه در راستاي 

 هاي حفاظتي در جهت حفظ محيط زيست ندارند. اجراي برنامه

در و تسهیالت مرتبط با تغییر کاربری اراضی کشاورزی:  حوزه نظارت بر قوانین و دادن مجوزها - 3

نفعان در حوزه نظارت بر قوانين و دادن مجوزها و تسهيالت مرتبط با تغيير کاربري ادامه ماتريس مربوط به تجزيه و تحليل ذي
 اراضي کشاورزي ارائه شده است. 

 جدول )6(. ماتریس قدرت-منافع ذینفعان در حوزه نظارت بر قوانین و دادن مجوزها مرتبط با تغییر کاربری اراضی کشاورزی

 هاي رهبران فرا محلي )پزشکان، شخصيت
 علمي و اجتماعي(

  ،مديران محلي )ريش سفيدان، روحانيون
 شوراها، دهياران(

 NGOهاي مردم نهادها و سازمان 

 سازمان تعاون روستايي 

 صدا و سيما 

 هاي اجتماعيرسانه 

 هاي نوشتاريرسانه 

 ان جهاد کشاورزيسازم 
 ها، مراتع و آبخيزداريسازمان جنگل 

 سازمان آب منطقه 

 سازمان آب و فاضالب 

 راه و شهرسازي 

 بنياد مسکن 

  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي
 و گردشگري
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 هواشناسي 
 گردشگران 

 مراکز تحقيقات کشاورزي 

 ها و مراکز پژوهشيدانشگاه 

 آموزش و پرورش 

 هستاد احياي درياچه ارومي  

 هاي پيمانکاري )سدسازي و شرکت
 حفر توتل(

 هاي شن و ماسهکارگاه 

 ها و واحدهاي صنعتيشهرک 

 برداران منطقه مورد مطالعهبهره 

 

ت مرتبط ا و تسهيالن مجوزهنفعان شناسايي شده در مرحله اول توسط پانل متخصصان موضوعي در حوزه نظارت بر قوانين و دادذي
ه يرات کاربري با توجمنفي تغي ش آثارکاهشاورزي نيز از لحاظ قدرت و منافع در راستاي تدوين برنامه در راستاي با تغيير کاربري اراضي ک

 بندي و جانمايي شدند. امتياز به تغييرات اقليم

تع و راها، منگلجازمان سبا توجه به جانمايي صورت گرفته در دسته اول که با رنگ قرمز مشخص شده، سازمان جهاد کشاورزي، 
 وصنايع دستي  رهنگي،آبخيزداري، سازمان آب منطقه، سازمان آب و فاضالب، راه و شهرسازي، بنياد مسکن و سازمان ميراث ف

در  ات کاربرينفي تغييرمش آثار کاهريزي در راستاي گردشگري قرار گرفتند. اين بازيگران به عنوان بازيگران اصلي در تدوين برنامه
اين بازيگران نقش  . در نتيجهرونديو دادن مجوزها و تسهيالت مرتبط با تغيير کاربري اراضي کشاورزي به شمار م حوزه نظارت بر قوانين

ي را در اين ليت پررنگت مسئواصلي و کليدي در نظارت بر دادن مجوزها، رعايت قوانين مربوطه و مديريت تسهيالت دارند و الزم اس
 بخش به عهده بگيرند. 

قدرت نفوذ باال  ع پايين وح منافنفعان با سطاند، ذيدوم که در ماتريس فوق با رنگ زرد نشان داده شده دسته يکرد،رو يناساس ا بر
ريزي جهت هوين برنامتاي تددر حوزه نظارت بر قوانين و دادن مجوزها و تسهيالت مرتبط با تغيير کاربري اراضي کشاورزي در راس

-پزشکان، شخصيترا محلي )فهبران رمدخالن شامل افراد پر نفوذ از جمله ر دارند. اين دسته از ذيقرا کاهش آثار منفي تغييرات کاربري

ي مردم نهاد، سازمان تعاون هاها و سازمانNGOهاي علمي و اجتماعي(، مديران محلي )ريش سفيدان، روحانيون، شوراها، دهياران(، 
 باشند.ي نوشتاري ميهاهاي اجتماعي و رسانهروستايي، صدا و سيما، رسانه

نعتي و واحدهاي ص ها وهرکشهاي شن و ماسه، هاي پيمانکاري )سدسازي و حفر توتل(، کارگاهستاد احياي درياچه اروميه، شرکت
اليي در حوزه منافع با ت کم و سطحاند که داراي قدراي مشخص شدهنفعاني هستند که با رنگ قهوهبرداران منطقه مورد مطالعه ذيبهره

 نظارت بر قوانين و دادن مجوزها و تسهيالت مرتبط با تغيير کاربري اراضي هستند. 

مراکز  وها نشگاهزي، دادر دسته چهارم ماتريس حاصله از اتفاق نظر متخصصان، هواشناسي، گردشگران، مراکز تحقيقات کشاور
غيير کاربري رتبط با تمسهيالت تانين و دادن مجوزها و نفعان در حوزه نظارت بر قوپژوهشي و آموزش و پرورش جا خوش کردند. اين ذي

روند که نه ه شمار مياهميت ب نفعان کمبه عنوان ذي کاهش آثار منفي تغييرات کاربريريزي براي اراضي کشاورزي در راستاي برنامه
 قدرت باال و نه سطح منافع قابل توجهي در اين زمينه دارند. 

نفعان در در ادامه ماتريس مربوط به تجزيه و تحليل ذيپایدار:  حرکت به سمت کشاورزی حفاظتی و - 4

  حرکت به سمت کشاورزي حفاظتي و پايدار ارائه شده است.
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 جدول )7(. ماتریس قدرت- منافع ذینفعان در حرکت به سمت کشاورزی حفاظتی و پایدار

 هاي رهبران فرا محلي )پزشکان، شخصيت
 علمي و اجتماعي(

 ( ريش سفيدان، روحانيون، مديران محلي
 شوراها، دهياران(

 NGOهاي مردم نهادها و سازمان 

 سازمان تعاون روستايي 

 صدا و سيما 

 هاي اجتماعيرسانه 

 هاي نوشتاريرسانه 

 ها و مراکز پژوهشيدانشگاه 

 سازمان جهاد کشاورزي 

 برداران منطقه مورد مطالعهبهره 

 هواشناسي 

 مراکز تحقيقات کشاورزي 

 نطقهسازمان آب م 

 سازمان آب و فاضالب 

 گردشگران 

 آموزش و پرورش 

 راه و شهرسازي 

 بنياد مسکن 

  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و
 گردشگري

 هاي پيمانکاري )سدسازي و حفر شرکت
 توتل(

 هاي شن و ماسهکارگاه 

 ها و واحدهاي صنعتيشهرک 

 ستاد احياي درياچه اروميه  

 ريها، مراتع و آبخيزداسازمان جنگل 

 ات کاربرينفي تغييرمش آثار کاهريزي براي کاربري اراضي در راستاي در ماتريس به دست آمده از اجماع نظر متخصصان در برنامه
راکز مواشناسي، هطالعه، برداران منطقه مورد مدر حوزه حرکت به سمت کشاورزي حفاظتي و پايدار سازمان جهاد کشاورزي، بهره

ن کليدي ن بازيگراه عنواآب منطقه و سازمان آب و فاضالب در دسته اول که با رنگ قرمز مشخص، و ب تحقيقات کشاورزي، سازمان
 به د، بايد به عنوان گروه اصلي نسبتهستن عالقه و خواسته از بااليي سطح و باال قدرت شوند، قرار گرفتند. اين گروه که دارايمي نامبرده

 از خود واکنش نشان دهند. هابرنامه

ديران تماعي(، مي و اجهاي علمه دوم که با رنگ زرد در ماتريس مشخص شدند که شامل رهبران فرا محلي )پزشکان، شخصيتدست
هاي نهوستايي، صدا و سيما، رساهاي مردم نهاد، سازمان تعاون رها و سازمانNGOمحلي )ريش سفيدان، روحانيون، شوراها، دهياران(، 

حرکت به بااليي در واکنش به  تقدر منافع، داراي عدم وجود باشد. اين دسته باها و مراکز پژوهشي مياجتماعي و نوشتاري و دانشگاه
 د. شوسمت کشاورزي حفاظتي و پايدار دارند. در نتيجه برقراري ارتباط با اين دسته بسيار مهم تلقي مي

 و کم قدرت ارايد ن گروه گران ايسوم قرار گرفت. بازي ها، مراتع و آبخيزداري در دستهستاد احياي درياچه اروميه و سازمان جنگل
 د.داشته شوند و راضي نگه داشته شونباشد. در نتيجه بايد مطلع نگهعالقه مي و خواسته از بااليي سطح

در خانه چهارم ماتريس، گردشگران، آموزش و پرورش، راه و شهرسازي، بنياد مسکن، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
ها و واحدهاي صنعتي جانمايي شدند. اين هاي شن و ماسه و شهرکهاي پيمانکاري )سدسازي و حفر توتل(، کارگاهدشگري، شرکتگر



276 79ريزي، شماره علمي جغرافيا و برنامه ريهنش 

 

در حوزه حرکت به  کاهش آثار منفي تغييرات کاربريريزي در راستاي خواسته را در برنامه سطح کمترين و کم نفعان قدرتگروه از ذي
 ار دارند. سمت کشاورزي حفاظتي و پايد

نفعان در يل ذيدر ادامه ماتريس مربوط به تجزيه و تحل: حوزه مدیریت صنایع و مشاغل آالینده و مخرب محیط زیست

 حوزه مديريت صنايع و مشاغل آالينده و مخرب محيط زيست ارائه شده است. 

 جدول )8(. ماتریس قدرت- منافع ذینفعان در مدیریت صنایع و مشاغل آالینده و تخریب محیط زیست

  ،مديران محلي )ريش سفيدان، روحانيون
 شوراها، دهياران(

 هاي اجتماعيرسانه 

 هاي نوشتاريرسانه 

 ها و مراکز پژوهشيدانشگاه 

 سازمان جهاد کشاورزي 

 سازمان آب منطقه 

 سازمان آب و فاضالب 

 هاي پيمانکاري )سدسازي و شرکت
 حفر توتل(

 هاي شن و ماسهکارگاه 

 هاي صنعتيها و واحدشهرک 

 صدا و سيما 

 NGOهاي مردم نهادها و سازمان 

 راه و شهرسازي 

 بنياد مسکن 

 هواشناسي 

 آموزش و پرورش 

 هاي رهبران فرا محلي )پزشکان، شخصيت
 علمي و اجتماعي(

 ستاد احياي درياچه اروميه  

 ها، مراتع و آبخيزداريسازمان جنگل 

 برداران منطقه مورد مطالعهبهره 

 گردشگران 

 تحقيقات کشاورزي مراکز 

  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي
 و گردشگري

 سازمان تعاون روستايي 

ر حوزه د ت کاربريفي تغييراکاهش آثار منريزي در راستاي منافع در برنامه –در نتايج به دست آمده از جانمايي ماتريس قدرت 
-رکتشفاضالب،  ن آب وشاورزي، سازمان آب منطقه، سازمامديريت صنايع و مشاغل آالينده و مخرب محيط زيست، سازمان جهاد ک

هاي ها و سازمانNGOما، ها و واحدهاي صنعتي، صدا و سيهاي شن و ماسه، شهرکهاي پيمانکاري )سدسازي و حفر توتل(، کارگاه
 مردم نهاد، راه و شهرسازي و بنياد مسکن در دسته اول قرار گرفتند.

راکز پژوهشي مها و گاهو دانش هاي نوشتاريهاي اجتماعي، رسانهنيون، شوراها، دهياران(، رسانهمديران محلي )ريش سفيدان، روحا
 رار گرفتند. روه دوم قد در گکه داراي منافع کم و قدرت بااليي در حوزه مديريت صنايع و مشاغل آالينده و مخرب محيط زيست هستن

اکز تحقيقات شگران، مرلعه، گردبرداران منطقه مورد مطاآبخيزداري، بهره ها، مراتع وستاد احياي درياچه اروميه، سازمان جنگل
 اين گروه از ر گرفتند.نگ قرااي رکشاورزي، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و سازمان تعاون روستايي در خانه قهوه

کاهش ه براي هيه برنامتاستاي رو مخرب محيط زيست در  بازيگران هر چند قدرت نفوذ بااليي در حوزه مديريت صنايع و مشاغل آالينده
 ندارند، اما از سطح منافع بااليي در اين زمينه برخوردارند. آثار منفي تغييرات کاربري
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 سطح کمترين و کم قدرت با نفعانيهاي علمي و اجتماعي( ذيهواشناسي، آموزش و پرورش و رهبران فرا محلي )پزشکان، شخصيت

 ند. ا خوش کردجکه در خانه چهارم ماتريس در حوزه مديريت صنايع و مشاغل آالينده و مخرب محيط زيست هستند  خواسته

 بحث و بررسی 

رده مالک هستند که باال و خ نگين سنيبرداران با مياها نشان داده که بيشتر افراد نمونه مورد مطالعه بهرهنتايج بخش توصيفي يافته
يانگين سني باالي رداران و مبم بهرههاي بيان شده از جمله خرده مالکي، سطح سواد کپايين بودند. مؤلفه سواد و يا داراي سطح سوادبي
ها کم ين نسبتاب کشورها لداري اغنزميکشت و کار و  در نظامروند. به شمار مياز ساختار سنتي بسياري از کشورها از جمله ايران  آنها

 برداران ون بهرهگر به هميا که ردکهر چند بايد اشاره وانع اصلي توسعه کشاورزي تبديل شده است. اما به يکي از م ،و بيش متفاوت است
يدار پا ه توسعهويژي بهکشاورز توسعه شاهددر اغلب کشورهاي آسيا  بخش خواهد بود. چنانچه بها داده شود نتيجه مزارع کوچک

ي و غيره يهاي اروپاري از کشورچين و بسيا نپال، ي چون هندوستان،يکشورها تجربهايم. ها بودهبا استفاده از همين ظرفيت کشاورزي
 . ه استدهد که توسعه پايدارکشاورزي در سايه اهميت دادن اين کشورها به مزارع کوچک و متوسط بودنشان مي

داراي تغيير کاربري در چند سال برداران در نتايج به دست آمده از بخش واکاوي عملکرد نمونه مورد مطالعه نشان داده شد که بهره
-توان نتيجه گرفت که وجود شباهتهايي در رفتار کاربران وجود داشت. ميها و شباهتبرداران بدون تغيير کاربري تفاوتگذشته و بهره

چه موجب قرار گرفتن اين اند. اما آندهد که در بيشتر موارد افراد مورد مطالعه ديدگاه مشترکي داشتهها نشان ميهاي بيان شده در يافته
اند، موقعيتي بوده است که در آن قرار گرفتند. به عبارتي، افرادي افراد در دو گروه مختلف داراي تغيير کاربري و عدم تغيير کاربري شده

ن مالي براي که داراي شرايط مناسب براي تغيير کاربري از جمله همجواري با مراتع عمومي و يا داشتن مراتع شخصي، دارا بودن توا
اند، اقدام کردند. لذا، تغيير کاربري ندادن لزوما به دليل آگاهي و درک پيامدهاي آن نبوده است. الزم به تغيير کاربري و ساير مسائل بوده

؛ محمدزاده و همکاران 1390فتحيان ؛ 1393قدوسي و همکاران ؛ 1392ذکر است که براساس بيشتر مطالعات )فتحيان و همکاران 
ها و افزايش مزارع کشاورزي و (، اغلب تغييرات کاربري اتفاق افتاده در حوضه آبريز درياچه اروميه، به صورت کاهش مراتع و جنگل1392

اند با باغات انجام گرفته است. همچنين با توجه به نتايج در بسياري از موارد اولويت رفتارها بين افراد نمونه که تغيير کاربري انجام داده
تغيير در روش کاشت "هايي وجود دارد. چنانچه در افراد داراي تغيير کاربري رفتارهاياند، تفاوتنمونه که تغيير کاربري انجام نداده افرادي

در اولويت اول و دوم و جزء  "تغيير کاربري اراضي و انتخاب ديگر براساس شرايط آب و هوايي"و  "محصوالت )مثال کاشت با شخم کم(
و  12هاي افراد داراي تغيير کاربري بوده است. در حالي که اين رفتارها در افراد بدون تغيير کاربري به ترتيب جزء اولويترفتارهاي اصلي 

اند. وجود تفاوت در ديدگاه دو گروه از اين منظر هم قابل تامل است که کشاورزان داراي تغيير کاربري رفتارهاي فعاالنه ام بوده36
اند. اما گروه مقابل رفتارهاي از از جمله تغيير در روش کاشت و يا استفاده از ارقام بومي را در اولويت قرار دادندعقاليي يا دانش محور 

اند. قبيل مهاجرت دائمي و فصلي )رفتار انفعالي( و يا افزايش استفاده از سموم کشاورزي )رفتار فعاالنه غيرعقاليي( را مورد توجه قرار داده
-هاي در رفتار افراد مورد مطالعه وجود داشته است. از جمله ميها و نزديکيهم بين اين دو گروه کم و بيش مشابهت هر چند در مواردي

و در  9برداران داراي تغيير کاربري اولويت در بهره "هاي ترويجيتشويق کردن ساير کشاورزان به شرکت در دروه"توان به رفتارهاي 
در افرادي داراي  "انتخاب برنامه )الگوي( آبياري با توجه به اطالعات موجود بارندگي و دمايي"، 10ولويت افراد داراي عدم تغيير کاربري ا

ها و  خانههاي تصفيهدر صورت امکان استفاده مجدد از پسابد"، 13و در افراد داراي عدم تغيير کاربري اولويت  12تغيير کاربري اولويت 
استفاده از ارقام "و همچنين  18و در افراد داراي عدم تغيير کاربري اولويت  17ير کاربري اولويت در افرادي داراي تغي "هاآب زهکشي

که تا حدودي در اولويتي مشابه و نزديک بهم  "ارتباط مداوم با کارشناس بخش ترويج کشاورزي"و  "تر به تغييرات آبي و هواييمقاوم
ليل نزديکي افراد دو گروه در بسياري از موارد )اعم از ديدگاه و رفتار آنها( باشد. ولي آنچه تواند به دقرار گرفتند، اشاره کرد. اين امر مي

تغيير آنها را از همديگر در دو گروه داراي تغيير کاربري و عدم تغيير کاربري قرار داده است، فراهم نبودن شرايط تغيير براي ساير افراد که 
ها بوده است. اند، در همجواري مراتع و جنگلشده هاي کشاورزي که تغيير کاربري دادهنه اکثر زميناند باشد. براي نموکاربري انجام نداده

اند، لزوماً به ديدگاه، دانش و اند. در نتيجه افرادي که تغيير کاربري انجام ندادهبه عبارتي، اين گروه از افراد شرايط تغيير کاربري داشته
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تواند ناشي از نبود شرايط از جمله اي و شخصي مرتبط نيست. بلکه بخشي از آن ميهاي حرفهساير ويژگيميزان آگاهي آنها از پيامدها و 
 داد که از نظر توليدکنندگان، ( نشان1391)صالحي و محبوبي ه نتايج مطالعها يا اراضي باير باشد. چنانچه همجوار نبودن با مراتع و جنگل

لذا  باشد.مي دستمزد کمتر کارگر و ترو سودآوري بيشتر، قيمت مناسب ، درآمدکشاورزيضي ترين عامل براي تغيير کاربري ارامهم
 ترين دليل براي تغيير کاربري اراضي از ديدگاه کشاورز باشد. تواند مهممعيشت خانواده مي

ي در آن فعان متعددنذيته و اي قرار گرفاز جمله موضوعاتي است که مورد توجه ويژه اراضي کشاورزيمديريت با توجه به نتايج، 
ايدار  توسعه پعنوان رهيافت ها جهت ساماندهي کاربري اراضي به اولويت نفعان کليدي طراحي چارچوب و شناساييذي .سهيم هستند

اري، بخيزدآ، مراتع و هانگلسازمان جهاد کشاورزي، ستاد احياي درياچه اروميه، صدا و سيما، مراکز تحقيقات کشاورزي، سازمان ج
هاي مردم ها و سازمان NGOالعه، برداران منطقه مورد مطها و مراکز پژوهشي، بهرهسازمان آب منطقه، سازمان آب و فاضالب، دانشگاه

نفعان مختلفي وجود ي ذيربري اراضها جهت ساماندهي کادر طراحي چارچوب و شناسايي اولويتها بودند. بنابراين، نهاد در بيشتر حوزه
 سيل،پتان مشخص شدن تانيشهرستاني و اس ، تشکيل شورايساماندهي اراضينفعان ي ذيتوان با طراحي شبکهمي دين صورتدارند، ب

گيري گذاري و تصميممند و منسجم در راستاي ساماندهي کاربري اراضي، سياستنفعان، به صورت نظامنقش و وظايف هر يک از ذي
ريزي براي ساماندهي برنامه صحيح و ارائهمديريت در نتيجه  .ق اهداف مربوط به کار گرفتنمود و راهبردهاي مؤثري را در جهت تحق

 مانطور که در نتايجه. زيرا ودبخواهد  برداران و جوامع محلي امکان پذيراز طريق مشارکت هدفمند و سازنده تمامي بهره امور مرتبط با آن
زداري، آب اتع و آبخيها، مرگلچون جهاد کشاورزي، صدا و سيما، جنهايي همانبرداران در کنار سازمبه دست آمده مشخص است، بهره

د به عنوان عنصر تواننمي شاورزاننفع اصلي و کليدي جانمايي شده است. بنابراين، کمنطقه و ستاد احياء درياچه اروميه به عنوان ذي
ه قرار داد. در نتيج ثيرگذارانر گروه تاتوان دنفعان را ميو  اين ذي ها مورد توجه قرار گيرند و مشارکت داده شوندريزياصلي در برنامه

. طوري که باشدر ميوسعه پايداهاي تترين شالودهيکي از اساسي ريزي کاربري اراضي کشاورزيبرداران در تهيه برنامهبهرهمشارکت 
اثيرگذار و هاي تروهگعنوان  سدسازي و حفر توتل( بههاي پيمانکاري )رهبران محلي، نهادي غيردولتي و دولتي و حتي شرکت مشارکت
شکوفايي  هنتواند زميمي ها،سير طرحمکه با غلبه بر مشکالت و تنگناهاي واقع در اي هستند هاي ويژهرفيت و پتانسيلظداراي تاثيرپذير 

خصوصي  د و رويکردساز ي رهاي و مديريتهاي مالرا ايجاد نموده و بخش دولتي را از دغدغهمختلف هاي استعدادها و پرورش خالقيت
توجه به  او ب طدر بخش مرتب نفعان مربوطه و مورد مطالعه در تحقيق حاضر،. بدين صورت که هر يک از ذيبندي نمايدسازي را نقش

را داشته  ري الزممکاهمحيطي ستها و جلوگيري از تخريب منابع زيهاي خود در جهت اجراي برنامهها و داراييوظايف خود، از ظرفيت
ست که پانل ااصله اين تايج حنباشند که در نهايت اصطالح حکمراني خوب به معناي واقعي کلمه تحقق پيدا کند. نکته قابل تامل در 

ر . اين در حالي است که دسطح منافع در سلول سبزرنگ جانمايي کردند کمترين و کم قدرت متخصصان آموزش و پرورش را به عنوان با
نگي را در اين ند نقش پررتوامي شود و آموزش و پرورشبعاد زندگي به ويژه حفظ منابع پايه توجه به آموزش بسيار مهم تلقي ميهمه ا

ين سازمان ام انعطاف ليل عدتواند به دبخش بازي کند. اما جانمايي اين سازمان مهم در سلول چهارم و کم قدرت نشان دادن آن مي
دراز مدت از  هايرنامهداشتن بنمسو با محيط زيست براي گروه سني مختلف به ويژه روستاييان و کشاورزان، هاي هبراي داشتن برنامه

حاصله در  ايجتنبا توجه به  هاي اين نهاد اشاره کرد.سوي آموزش و پرورش و همچنين عدم اعتماد و اعتقاد اعضاي پانل به ظرفيت
 نفعان به صورت مختصر بيان شده است. ، جايگاه هر يک از ذي5مرحله دوم تحقيق و شکل

نفعان مورد توان نتيجه گرفت که ذيريزي( مينفعان در برنامه)نمودار رنگين کمان، تاثيرپذيري و تاثيرگذاري ذي 1با توجه به شکل 
تاثيرپذير هستند و از بندي کرد. گروه اول صرفاً کساني هستند که به صورت مستقيم توان در دو گروه تقسيمبررسي در تحقيق را مي

شوند. در حالي که گروه ديگر از بازيگران افراد يا گروهي هستند که عالوه بر منتفع منافع مديريت کاربري اراضي کشاورزي منتفع مي
از منافع اي از اوقات اهميت منافع غير مستقيم آنها بيش کنند. هر چند در پارهآفريني ميشدن از منافع، تاثيرگذار هم هستند و نقش

نفعان، راهبرد تعامل و همسويي در تامين منافع بين ترين راهبردهاي مبتني بر تحليل ذيترين و اساسيمستقيم باشد. اما يکي از مهم
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نفعان مورد مطالعه در تحقيق حاضر را نشان جايگاه هر يک از ذي 9ريزي است. لذا با توجه به نتايج جدول بازيگران متعدد در يک برنامه
 دهد. مي

 

 نفعان مورد مطالعه در نمودار رنگین کمان چاوالیر و بوکلس(.  جایگاه  برخی از ذی9جدول )

ذار
رگ

اثی
ت

 

 سازمان جهاد کشاورزي  بیشترین

 ستاد احياي درياچه اروميه  

 صدا و سيما 

 ها، مراتع و آبخيزداريسازمان جنگل 

 مراکز تحقيقات کشاورزي 

 برداران کشاورزي بهره  متوسط

 سازمان آب منطقه 

 سازمان آب و فاضالب 

 راه و شهرسازي 

 بنياد مسکن 

 سازمان تعاون روستايي 

 ي(هاي علمي و اجتماعرهبران فرا محلي )پزشکان، شخصيت 

 ان(مديران محلي )ريش سفيدان، روحانيون، شوراها، دهيار 

 هاي اجتماعيرسانه 

 هاي نوشتاريرسانه 

 ها و مراکز پژوهشيدانشگاه 

 رورشآموزش و پ 

 NGOهاي مردم نهادها و سازمان 

 هاي شن و ماسهکارگاه 

 هاي پيمانکاري )سدسازي و حفر توتل(شرکت 

 ها و واحدهاي صنعتيشهرک 

 هواشناسي  کمترین

 گردشگران 

 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 

یر
پذ

یر
تاث

 

 برداران کشاورزيبهره  بیشترین

 ان(دان، روحانيون، شوراها، دهيارمديران محلي )ريش سفي  متوسط

 NGOهاي مردم نهادها و سازمان 

 هاي شن و ماسهکارگاه 

 هاي پيمانکاري )سدسازي و حفر توتل(شرکت 

 - کمترین

 

 گیرینتیجه

ف تجزيه پردازد. هدنفعان در يک فرايند يا سياست مينفعان به تشخيص تمام قدرت و منافع و ضررهاي اوليه و ثانويه ذيتحليل ذي
انداز استراتژيک براي طراحي سازماني به معنايي ديگر پايداري نهادي و ارتباط و تمايز چشم نفعان عبارت است از توسعهو تحليل ذي

هايي که به آن توجه بيشتري دارند. در همين نفعان و ايجاد ساز و کارهايي براي رفع مشکالت و حل اختالف بر سر موضوعمابين ذيفي
و  ها جهت ساماندهي کاربري اراضي در حوضه جنوبي درياچه اروميهطراحي چارچوب و شناسايي اولويتدر مطالعه حاضر، براي  راستا
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نفعان ذي شناسي تحليلاز روش راهکار منطبق با اين تغييرات به منظور تعديل پيامدهاي منفي مرتبط با آن در محدوده مورد مطالعهه ارائ

منافع استفاده شد و اقدام به تحليل ميزان تاثيرگذاري و نقش آفريني  –علمي و روز اين روش، يعني ماتريس قدرت  با استفاده از تکنيک
نفعان متعددي در روند که با ذيمي شمار به هاييريزيبرنامهاراضي کشاورزي از جمله  کاربري هريک در راستاي اهداف شد. ساماندهي

نفعان بسيار و مديريت ذي ساماندهيدر  ،را تواما لحاظ کند توقعات آنهانفعان و يروشي که بتواند ذ لذا به کارگيري .باشدمي  ارتباط
-برداران در سطح مزارع به عنوان ذينفعان به خوبي نشان داده شد که بهرهدر نتايج به دست آمده در تحليل ذي .اثربخش خواهد بود

هاي حفاظتي در جهت ساماندهي اراضي در کنار سازمان جهاد کشاورزي و ديگر اي برنامهنفعان کليدي و رکن اصلي در طرح، ارائه و اجر
عنوان رهيافت ها جهت ساماندهي کاربري اراضي به طراحي چارچوب و شناسايي اولويتسازمان دولتي و غيردولتي قرار گرفته است. 

 ويژهمستلزم توجه به ابعاد نهادي توسعه به هاي موجوداز تمام ظرفيتدر جهت استفاده  اي مبتني بر استفاده از ابزارهاي نوآورانهتوسعه
نفعان تعامل ذيهماهنگي، همکاري و سازي از طريق گسترش سازي و شبکهکارگيري ابزارهاي ظرفيتنفعان کليدي و بهتحليل ذي

زيرا جوامع محلي در  .است مطلوبايجاد تغييرات  ها برايو تقويت اعتماد و همکاري و انسجام شبکة روابط بين آن با افراد مسؤول محلي
توانند به صورت مناسب ايفاي نقش کنند که به آنها بها و در کنار آن آموزش داده شود. نتيجه اين مهم آن است که جوامع صورتي مي

برنامه و همچنين تقويت نقاط دانند که منجر به همکاري در برداران و رهبران محلي خود را در برنامه شريک ميمحلي به ويژه بهره
-سازي صورت ميمحيطي و نحوه مقابله با آن اطالع رساني و آگاههاي موجود از جمله تغييرات زيستشود. در مورد چالشضعف آنها مي

مناطق روستايي  توان به اين نتيجه رسيد که کشاورزان در بطن اصلي ساماندهي اراضي به ويژه درپذيرد. با توجه به برآوردها و نتايج مي
و کشاورزي قرار دارند. اما نتايج حاصله گوياي اين واقعيت است که رفتار آنها در مقابله با تغييرات زيست محيطي بيشتر يک تصميم 

بردار به صورت فردي است تا به صورت گروهي و يا پيروري از يک برنامه منظم. که اين امر چالش شخصي و در حد توان و ظرفيت بهره
کند. ادامه روند موجود، تخريب بيش از پيش محيط زيست را به دنبال خواهد داشت. زيرا دليل عمده همه تر از قبل ميود را بحرانيموج
نفعان در نفعان درگير براي تغيير کاربري اراضي کسب سود و درآمد بيشتر است. بنابراين، از طريق دادن تسهيالت، مشارکت همه ذيذي

هاي الزم و همچنين مشارکت دادن جوامع محلي در هاي خصوصي و تکثرگرايي، دادن آموزشسازي، مشارکت بخشها، فرهنگبرنامه
ي مدني از توان تا حدودي زيادي اين مساله را مديريت کرد. هر چند در بخش تسهيالت مالي نقش جامعهها ميريزي و اجرا طرحبرنامه

توانند با ارائه پيشنهادها، مشاوره و شرکت در جلسات ايفاي نقش کنند ها ناچيز است، اما ميريهنهاد و خيهاي مردمقبيل معتمدان، سازمان
 و صداي کشاورزان مشغول در سطح مزرعه باشند. 
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