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برنامهریزی ،تدوین و اولویتبندی راهبردهای توسعه پایدار منابع آب دشت
سنقر با استفاده از مدل تحلیلی  SWOTو ماتریس QSPM
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چکیده
در سالهای اخیر ،بمبود ریز های جوی ،رشد ب تدبیرانه تولید محصو ت بشاورزی و عدم برنامه مناسب جهت
باهش اثرات نامطلوب ناش از بحران آب ،موجب افت شدید آبخوانهای بشور گردیده است .در این پژوهش بهمنظور
اساخراج راهبردهای مدیریا جهت توسعه پایدار مناب آب دشت سنقر ،از مدل  SWOTاساداده گردید .این مدل با
بررس عوامل داخل و خارج (نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید) موثر بر مناب آب منطقه ،راهبردهای موثر جهت
بهبود وضعیت فعل این مناب را معرف م نماید .بر اساس ناایج بدست آمده ،از بین عوامل داخل  ،مهرترین نقاط
قوت و ضعف منطقهی مورد بررس  ،به ترتیب میزان بار زیاد (بیش از  2برابر ماوسط بشوری) و صادرات چشرگیر
آب مجازی م باشد .همچنین از بین عوامل خارج  ،مهرترین نقاط فرصت و تهدید نیز ،به ترتیب بهرهگیری از
رسانهها ،جهت فرهنگسازی در مصرف آب و عدم تولید باف محصو ت زراع اساراتژیک در منطقه م باشد .با
بررس ماتریس ارزیاب عوامل داخل و خارج  ،مشخص گردید به ضعفها و تهدیدهای منطقه بر قوتها و فرصتهای
آن غلبه خیل زیادی داشاه و وضعیت مناب آب منطقه در الت فوقالعاده بحران قرار دارد و برای رف این وضعیت،
م بایست هر چه سری تر از ادامهی روند بنون  ،از اریق اعمال راهبردهای تدافع جلوگیری نمود.
واژههای کلیدی :بحران آب ،توسعه پایدار ،دشت سنقرSWOT ،
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مقدمه
آب یات ترین ماده زندگ است به نبود آن را با
هیچ تمهیدی نم توان جبران برد .رشد جمعیت و
گسار سطح زیر بشت آب در سه دهه اخیر ،بهره-
برداری از مناب آب در سراسر جهان را افزایش داده و
موجب پیش گرفان تقاضا بر عرضه جهان و نهایاا
بمیاب مناب آب شده است .بهاوریبه برخ
معاقدند در آیندهای نزدیک ،رفاه جمعیت جهان
بهاور قابلتوجه به بهرهبرداری بهینه و پایدار از
مناب آبهای زیرزمین و سطح بساگ خواهد
داشت (خلیلیان.)1141 ،
دسارس آسانتر به مناب آب در سالهای اخیر،
مااسدانه بهجای اساداده بهینه ،عمال مصرف غیر
مسئو نه این ماده یات را سبب شده است .به نحوی
به بر اثر برداشتهای ب رویه سطح آب زیرزمین
بهعنوان اصل ترین منب تامین آب منطقه ،به شدت
افت پیدا برده است .در ال به توجه به مدیریت
تقاضا م تواند شکاف بین تامین و تقاضا را باهش
دهد .نمونه این مسئله نحوه باهش اساحصال آب در
بشور آمریکا است به درسا بیانیه نشست سوم
جهان آب را مبن بر اینکه بحران آب در مدیریت آن
است و نه در بمبود آب ،تایید م نماید (صلویتبار،
.)1141
با توجه به سند چشرانداز  29سالهی  1898به
م بایست ایران در سال  ،1898بشوری توسعه یافاه
با جایگاه اول اقاصادی ،علم و فناوری در سطح
منطقه باشد ،لذا م بایست امنیت غذای بشور با تکیه
بر مناب داخل و خودبدای در محصو ت بشاورزی
تامین گردد و همچنین توجه به ارز های اقاصادی،
امنیا  ،سیاس و زیستمحیط آب در عرصههای
اساحصال ،عرضه ،نگهداری و مصرف آن مورد توجه
قرار گیرد .ول آنچه شاهد هسایر ،عدم تعادل بین
عرضه و تقاضا ،تخریب مناب آب و زیستمحیط
است به این وضعیت ،ضرورت برنامه جدید مدیریت
مناب آب را ایجاد برده است .داظت و بهرهبرداری
بهینه از مناب آب نیازمند توجه و مشاربت اجاماع

است .بر این اساس آب با ی اجاماع  -اقاصادی
بوده و بهرهبرداری از آن مسالزم مدیریت جام و به
هر پیوساه در قلمرو هر وضه آبریز م باشد (زاهدی
پور.)1111 ،
یک از گامهای مهر در به بارگیری راهبردهای
مناب آب ،تعیین و تدوین آنها م باشد .رو ها و
مدلهای مخالد به این منظور وجود دارد ،به هریک
اوی مدهوم و بینش خاد خود بوده و از فن و
دساورالعمل مخصوص پیروی م بند .در میان آنها،
ماتریس  SWOTبه نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و
تهدیدهای سیسار را ارزیاب م بند ،ماداولتر و
مشهورتر است (.)Hill and Westbrook., 1997
تحلیل  SWOTاولین بار در سال  1119توسط
 George Albert Smithو Roland Christian
مطرح شد )SWOT .) Kalliorasa et al.,2006
سروا هی عبارات قوتها ،1ضعفها ،2فرصتها 1و
تهدیدها 8است (عطای  .)1141 ،این رو امروزه
بهعنوان ابزاری نوین برای تحلیل عملکردها و تدوین
راهبرد ،مورد اساداده ارا ان و ارزیابان راهبرد قرار
م گیرد ) .)Nilsson.,2001با اساداده از این تحلیل
م توان به تجزیه و تحلیل محیطهای داخل و
خارج پرداخت و تصمیمات اتخاذ نمود به قوتهای
سامانه را با فرصتهای محیط ماوازن سازد.
 )2002( Bernroiderمعاقد است به برنامهریزی
راهبردی در چارچوب رو تجزیه و تحلیل SWOT
در نظر گرفاه شود .این رو با بررس عوامل داخل و
خارج موثر بر وضه ،راهبردهای را به ماناسب با
شرایط منطقه بوده و منجر به توسعه پایدار مناب آب
در منطقه م شوند ،اساخراج خواهد برد .ازجمله
باربردهای این رو در زمینهی مدیریت مناب آب،
م توان به بار انجام شده توسط Gallego-Ayala et
) al (2011اشاره برد به با بهرهگیری از این رو به
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اساخراج راهبردهای در مدیریت یکپارچه مناب آب
موزامبیک پرداخاه است .ناایج این تحقیق نشاندهنده
لزوم مدیریت راهبردی توسط تربیب از عوامل دخیل
در فرصتها و تهدیدها م باشد .همچنین هاشم
بیب ( )1112با اساداده از مدل
مدن و بن
 ،SWOTراهبردهای مدیریت مناب آب شهرساان
شاهرود را بررس بردند به ابق ناایج بهدست آمده،
ضعفها بر قوتها غلبه داشاند و نیز فرصتهای
بیشاری در مقایسه با تهدیدها داشت .بررس آنها
نشان داد به با گسار سامانههای آبیاری مدرن م -
توان از روند باهش جر آبخوانها باست.
امروزه مدلهای مدیریا ماداوت وجود دارد به
جهت تعیین راهبردها به تصمیرگیران بمک خواهند
نمود ،چرا به مدلها ابزارهای عمل و علم هساند،
به م توان با بمک آنها ،بهاور قابل مال ظهای به
در واقعیات و رف مشکالت رسید .مدل SWOT
یک از مهرترین ابزارهای پشایبان تصمیر است .این
رویکرد با بررسى عوامل داخل و عوامل خارجى
تأثیرگذار بر عملکرد یک سیسار ،به تصمیرگیرنده
بمک م بند راهبرد خود را بر مبناى نقاط قوتى
تدوین نماید به ضعفهایش را باهش دهد و یا از
فرصتهایش براى ا اراز از تهدیدها اساداده بند .با
توجه به مبا ث ذبر شده ،اهمیت پژوهش در بخش
مدیریت الگوی مصرف و اساداده بهینه از مناب آب در
بخشهای مخالف روشن م شود.

مواد و روشها
ویژگیهای اقلیمی و اجتماعی و کشاورزی
منطقه مورد بررسی
دشت سنقر ،واق در ضل شمال شرق اساان
برمانشاه م باشد .این دشت دارای مسا ت 2119
بیلومارمرب و با ارتداع  1099مار از سطح دریا است.
بار میانگین  81سالهی این دشت  111میل مار
(بیش از  2برابر ماوسط بشوری) و دمای ماوسط
سا نه  12/4سانا گراد م باشد .اراض بشاورزی این
دشت  111هزار هکاار بوده به از این رقر 21229
هکاار آب و  18009هکاار دیر است .به از مجموع
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اراض آب تنها  1999هکاار ،با آبیاری نوین و مابق
بهصورت سنا انجام م گیرد .بشت عمدهی این
منطقه ،تخمه آفاابگردان ،گندم و جو است و بقیه
محصو ت بشاورزی نسبت به این محصو ت سهر
برتری دارا هساند .سد سلیمانشاه واق در این دشت
با ظرفیت جر مخزن  12میلیون مارمکعب ،جهت
تامین آب شرب ( 1میلیون مارمکعب) و همچنین
آبیاری اراض بشاورزی ( 1هزار هکاار) بنا شده است.
مدل مورد استفاده
با اساداده از تحلیل ،SWOTاین امکان اصل
م شود به او ً به تجزیه تحلیل محیطهای داخل و
خارج پرداخاه شود و ثانیاً تصمیمات اساراتژیک
اتخاذ نمود به قوتهای سامانه را با فرصتهای
محیط ماوازن سازد .در این رو تحلیل  ،ابادا م -
بایست نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها بررس
گردد و سپس با بهرهگیری از آنها به تدوین
اساراتژیها پرداخت .از دیدگاه این مدل ،یک
اساراتژی مناسب قوتها و فرصتها را به دابثر ،و
ضعفها و تهدیدها را به داقل ممکن م رساند
(هریسون و جان .)1142 ،مدل  SWOTدر اول
دهههای  1149و 1109در ایا تماحده برای بمک
به تصمیرگیریهای بسب و بار ،صرفاً در وزه
اقاصاد شناخاه م شد .امّا امروزه ،برنامههای
باربردی  SWOTدر تعامل سیسارهای مشاهدهای
با محیطشان و در فرآیندهای تصمیرگیری با اهداف
جهان اساداده م شود .این مدل همچنین در
شرایط به زم است برای اتخاذ یک تصمیر به
سرعت اقدام برد ،باربرد دارد .در چنین مواردی شاید
بهارین تصمیر گرفاه نشده ،اما برای اجرا قابل قبول
است (پور سین  .)1111 ،عوامل مورد بررس در این
رو  ،شامل موارد مشرو هی ذیل هساند.
عوامل قوت :برای محیط مورد بررس مزیت به
ساب م آیند .نقاط قوت شامل مناب  ،مهارتها و
توانای های است به تصمیرگیران را قادر م سازد
به راهبردهایشان را بهدرسا ارا و اجرا بنند.
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عوامل ضعف :توانای انجام آنها وجود ندارد ،در
ال به قبال وجود داشاه یا رقبای اصل این توان
را دارند.
عوامل فرصت :یک قیقت خارج است به اگر
از آن اساداده شود ،برای محقق شدن رسالتِ مورد
توجه ،مؤثر است ،یا م تواند مؤثر باشد.
عوامل تهدید :قیقت بیرون

به روی عملکرد

سازمان اثر مند دارد یا م تواند داشاه باشد.
تحلیل مدیریت آب  :نقاط قوت و ضعف موجود در
سیسارهای مدیریا و تصمیرگیری منظور م شوند و
چارچوب قوانین ،برنامهها ،رهنمودها ،ارحهای توسعه
و مدیریا آب م توانند بهعنوان فرصت یا تهدید
معرف شوند .درواق این رو سع دارد بهارین
راهبرد را برای تربیب این عوامل مشخص بند .با
تجزیه و تحلیل  SWOTدر گذشاه و ارزیاب آن در
زمان ال پیشبین ابعاد هر یک از عوامل راهبردی
در زمانهای مشخص در آینده امکانپذیر خواهد شد.
تجزیه و تحلیل SWOT

جهت انجام این پژوهش ،چندین مر له اجرا
گردیده است به عبارتند از :جم آوری ااالعات و آمار
منطقهی مورد مطالعه به در آن پژوهش صورت گرفاه
است و نیز جم آوری بلیهی نقاط قوت و ضعف و
فرصت و تهدید منطقه ،از دیدگاه گروه مناخب
بارشناسان بشاورزی ،اجاماع بوده و همچنین
جم آوری گروه ماشکل از بارشناسان و ماخصصان
مناب آب آشنا با منطقهی مورد بررس  ،جهت
تصمیرگیری راهبردها م باشد .در مر لهی بعد،
گزارش از شرایط منطقه و هدف انجام این مطالعه به
آنها داده شد .و امایازده عوامل داخل (قوت و
ضعف) و عوامل خارج (فرصت و تهدید) بهدست آمد.
و با بررس تطبیق عوامل ،با وضعیت فعل و اناخاب
گروه راهبردی برتر از میان راهبردهای ،WO ،SO

 ،WT ،STماتریس  SWOTتشکیل م شود و مهر-
ترین راهبردهای مدیریا سازگار با منطقه ارائه
خواهد شد.
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ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی
این تحلیل ،مبان بر ایجاد ماتریس برنامهریزی
راهبردی بم با توجه به نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و
تهدیدها م باشد .این ماتریس از اریق امایازده به
عوامل مربواه ،به تحت عنوان عوامل داخل و
خارج نامیده م شوند صورت م گیرد .بهاور بل
در این تحلیل ،دو ماتریس تشکیل م شود به شامل
ماتریس ارزیاب عوامل داخل و ماتریس ارزیاب عوامل
خارج م باشد .پس از شناسای عوامل محیط
داخل و خارج  ،لیسا از این عوامل به بمک
نقطه نظرات خبرگان ،فهرست م گردند .در این
تحلیل ،به هر عامل یک ضریب وزن بین صدر (ب -
اهمیت) تا صد (بسیار مهر) اخاصاد داده م شود ،و
سپس مقادیر وزن داده شده نرمال م گردند ،به مقدار
نرمالسازی امایاز مربواه را بین صدر تا یک در نظر
م گیرد .برای هر یک از عوامل ،یک امایاز بین یک
تا چهار بر سب میزان تطابق سیسار با قوتها و
ضعفها اخاصاد م دهیر .این امایاز بیانگر میزان
اثربخش اساراتژیهای بنون سیسار ،در نشان
دادن وابنش نسبت به عوامل مزبور م باشد .عدد 8
بیانگر وابنش عال  ،وشکل  1بیانگر وابنش بسیار
ضعیف عامل مربواه م باشد .سپس ضریب درجه
اهمیت هر عامل را در امایاز اصل از ماوسط نقطه
نظرات خبرگان ضرب نموده تا امایاز وزندار هر
عامل محاسبه گردد .چنانچه مجموع این امایازات ،در
ارزیاب عوامل داخل و خارج معادل  2/1شود،
بیانگر تساوی عوامل مربواه م باشد و بیشار و برتر
شدن این امایاز ،غلبهی عوامل مذبور را بر دیگر
عامل ،نشان خواهد داد.
تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی
برای تجزیه و تحلیل هرزمان عوامل داخل و
خارج  ،از ماتریس به همین نام اساداده م شود به
جم نمرات اصل از ارزیاب عوامل داخل و خارج
در محورهای افق و عمودی این ماتریس قرار م -
گیرد .این ماتریس بهاور معمول از چهارخانه به از
تناظر عوامل داخل و خارج ایجاد م شود ،تشکیل
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م گردد .بر مبنای نمرات بهدست آمده از مجموع
عوامل داخل و خارج  ،راهبرد مناخب در یک از
پنج موقعیت  WT ،ST ،WO ،SOو یا راهبرد
تربیب قرار م گیرد .این مر له اولویت نوع راهبرد را
مشخص م بند .الت بل ماتریس ارزیاب بهصورت
زیر م باشد.

شکل ( .)1تعیین راهبردها با توجه به عوامل داخلی و
خارجی

 -1خبرگان و مسئو ن براساس میزان تأثیر هر
عامل داخل و خارج  ،نمرهای بین  1تا  8را به
راهبرد مربواه اخاصاد میدهند به به آن نمره
راهبرد گداه م شود .در صورت به عامل مورد نظر
تأثیری در تدوین یا اناخاب راهبرد نداشاه باشد،
نمره ب تداوت یا صدر به آن تعلق خواهد گرفت.
 -8با ضرب وزن هر عامل در نمره راهبرد ،امایاز
راهبرد محاسبه م شود.
 -1برای بدست آمدن امایاز بل هر راهبرد،
اعداد ساون امایاز هر راهبرد جم م شود.
 -4راهبردها براساس نمره بدست آمده از امایاز
بل هر راهبرد ،از بیشارین نمره تا بمارین نمره
اولویتبندی م شوند (بشر دوست و همکاران،
.)1119
نتایج

تشکیل ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی

(:)1QSPM

با توجه به ماتریس ارزیاب عوامل داخل و
خارج  ،راهبردهای به باید مورد توجه قرار گیرند،
در یک از پنج گروه راهبردهای  SWOTقرار م -
گیرند .ول با توجه به اینکه این رو قادر به اولویت-
بندی راهبردها نم باشد ،از ماتریس  QSPMاساداده
م گردد .گامهای تشکیل ماتریس بم برنامهریزی
راهبردی عبارتند از:
 -1فرصتها و تهدیدهای خارج و قوتها و
ضعفهای داخل در ساون راست ماتریس QSPM
فهرست م شود .سپس در ساون دوم امایازات هر
یک از این عوامل بحران موفقیت ،با توجه به
ماتریس تجزیه و تحلیل عوامل داخل و خارج وارد
م گردد.
 -2راهبردها در ردیف با ی ماتریس نوشاه م -
شود .هر راهبرد شامل دو ساون ،نمره راهبرد و
امایاز راهبرد است.

Quantitative Strategic Planning Matrix

1

در این بخش نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید
منطقهی مورد مطالعه مشخص شده و با بررس آنها
 1گروه راهبرد مشخص گردید.
نقاط قوت منطقه :با بررس های صورت گرفاه،
مهرترین نقاط قوت دشت به ترتیب اولویت مشخص
گردید .قابل ذبر است به مهرترین نقطه قوت دشت،
میزان بار با در منطقه بهدست آمد و بر
اهمیتترین نقطه قوت دشت ،مرتبط با صنای دسا
و صادرات آنها مشخص گردید .به بهصورت  S1تا
 S11در قسمت قوتهای جدول ( )1آمده است.
نقاط ضعف منطقه :تقریبا تمام بارشناسان ،بر
روی بحران بودن وضعیت مناب آب از اریق آب
مجازی تابید داشاند و این عامل را مهرترین نقطه
ضعف منطقهی مورد مطالعه م دانساند و امکان
آلودگ سدرههای زیرزمین بر اثر مصرف سموم و
بودهای شیمیای  ،براهمیتترین نقطه ضعف منطقه
تشخیص داده شد .به بهصورت  W1تا  W25در
جدول ( )2آمده است.
فرصتهای منطقه :با توجه به گسار امکانات
رسانهای ،این ظرفیت به وجود آمده است به با بهره-
گیری از این ابزارها ،در راساای توسعه پایدار مناب
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آب ،فرهنگسازی نمود .و همچنین ضرورت توجه
جدی به محیطزیست را به همگان گوشزد نمود .به
این عامل ،مهرترین فرصت منطقه شناخاه شده است
و براهمیتترین فرصت منطقه ،قرارگیری در مرز
مشار سه اساان مشخص گردید .به بصورت  O1تا
 O8در جدول ( )1آمده است.
تهدیدات منطقه :از دیدگاه بارشناسان ،مهرترین
تهدید منطقه لزوم تامین محصو ت زراع اساراتژیک
بشور م باشد به در شرایط فعل از ساسیت بسیار
با ی برخوردار است .و براهمیتترین تهدید نیز
رایگان بودن اساحصال آب و فقدان انگیزه اقاصادی در
اسادادهی بارآمد از مناب آب تشخیص داده شد
(جدول .)8
نتایج ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی:
ماتریس ارزیاب عوامل داخل به شامل قوتها و
ضعفها م باشد به ترتیب ،بهشرح جداول  1و 2
م باشند .امایازهای ذبر شده در این جداول از اریق
میانگینگیری از نظرات ارائه شده توسط بارشناسان
بهدست آمده است.
به هماناور به مشاهده م گردد ،جم نمرات
بهدست آمده از جداول ( )1و ( )2را به ماتریس
ارزیاب عوامل داخل را تشکیل م دهند برابر 2/91
م باشد ،به نشاندهندهی غلبهی ضعفها بر قوتها
است .ماتریس ارزیاب عوامل خارج نیز به شامل
فرصتها و تهدیدها م باشد ،به ترتیب بهشرح جداول
 1و  8م باشند .به هماناور به مشاهده م گردد،
جم نمرات بدست آمده از ماتریس ارزیاب عوامل
خارج  2م باشد ،به نشاندهندهی غلبهی تهدیدها
بر فرصتهاست .نایجه ماتریس ارزیاب عوامل داخل
 2/14بوده به بیانگر غلبه ضعفها بر قوتها م باشد.
ارائه نتایج کیفی با توجه به تحلیلهای انجام
شده:
با توجه به ناایج بهدست آمده از جداول  1و ،2
م توان چنین نایجه گیری نمود به راهبردهای
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تدافع ( ،)WTراهبردهای مناخب رو SWOT
م باشند به از تربیب نقاط ضعف و تهدیدهای
منطقه ،با هدف جلوگیری از وخیرتر شدن وضعیت
موجود مناب آب تدوین گردیده اند .این سیاستهای
راهبردهای تدافع در جدول  1بیان گردیده اند.
بعد از تعیین راهبردهای تدافع  ،ماتریس QSPM
تشکیل گردید و با توجه به نظر خبرگان و بارشناسان
امایاز ده صورت گرفت ،به نایجهی اولویتبندی بر
اساس این رو نیز در جدول ( )1آورده شده است.
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جدول ( -)1ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (قوتها)
وزن

وض موجود

امایاز وزندار

قوتها
S1
S2
S3

بار با در منطقه (بیش از  2برابر ماوسط بشوری)
وجود سد شهدا و جامیشان در منطقه
میزان با ی جمعیت روساای

9/91
9/91
9/91

1/10
1/80
1/11

9/12
9/11
9/1

S4

فرودگاه برمانشاه ،بازارچههای مرزی و گمر

9/91

1/11

9/91

9/91

1/91

9/91

2/41

9/94
9/94

S5

افزایش ارز

S6

ظرفیت مناسب در توسعه مکانیزاسیون و صنای تبدیل

9/91

S7

ظرفیتهای فرهنگ و دین  ،جهت مصرف مناسب آب

9/91

2/01

9/91

2/01

9/94

2/44

9/94
9/94
9/90

محصو ت بشاورزی از اریق بهبود بیدیت

S8

بشت محصو ت باارز

S9

ظرفیتهای در تولید ،فرآوری و عرضه محصو ت دام

9/91

S10

تجربه و دانش بوم در بخش بشاورزی

9/91

2/41

S11

وجود صنای دسا مطلوب و قابل صادرات

9/92

1/11

نظیر تخمه آفاابگردان

جم

9/12

9/14
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جدول ( -)2نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (ضعفها)
وزن

وضع موجود

امتیاز وزندار

ضعفها
W1
W2
W3
W4

صادرات چشرگیر آب ،از اریق آب مجازی
دوری از مربز بشور و نداشان راه ارتباا مناسب
بمبود انبار و سردخانههای بزرگ و صنای تبدیل
پایین بودن سطح مکانیزاسیون دشت

9/91
9/91
9/91
9/91

2/11
2/1
2/90
2

9/94
9/94
9/94
9/94

W5
W6
W7

بمبود آمار و ااالعات از مناب پایه و تولیدات
عدم تحویل جم آب به بهرهبرداران بشاورزی
رو های آبیاری نامناسب و راندمان پایین مصرف آب

9/91
9/91
9/91

1/44
1/01
1/01

9/94
9/91
9/91

W8
W9
W10
W11
W12

فقدان سازوبار جام بشت سا نه (الگوی بشت)
پرابنش نامناسب زمان و مکان بارندگ
ضایعات زیاد محصو ت بشاورزی در مر له تولید
باهش جمعیت و مهاجرت شدید از روسااها
بمبود تعداد ایساگاههای اندازهگیری مناب آب

9/92
9/92
9/92
9/91
9/92

2/81
2/11
2/21
1/84
2/10

9/91
9/98
9/98
9/98
9/98

W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
W25

افزایش تقاضای روزافزون آب در بشاورزی و شهری
تلدات زیاد آب در شبکه توزی آب شهری و روساای
دانش ناباف بهرهبرداران از بحران آب و صرفهجوی آن
خرده مالک  ،سواد و توان جسم و مال بر بهرهبرداران
سنا بودن رو های آبیاری پایین بودن راندمان آن
عدم وجود الگوی بشت بهینه
عدم وجود تصدیهخانه فاضالب در منطقه
عدم دف صحیح زبالهها و آلودگ مناب آب
ضعف نظارت بر اجرای قوانین موجود
بیالن سالیانه مند وضه
افت بم و بید مناب آب و خا و عدم تعادل سدره
بهرهبرداری غیرمجاز از مناب آب زیرزمین
آلودگ آب زیرزمین به دلیل مصرف بود و سموم

9/91
9/91
9/91
9/92
9/91
9/91
9/92
9/92
9/91
9/91
9/91
9/91
9/91

1/81
1/81
1/81
2/1
1/18
1/12
1/14
1/12
1/24
1/24
1/21
1/14
1/1

9/98
9/98
9/98
9/98
9/98
9/98
9/98
9/98
9/98
9/98
9/98
9/91
9/91

جم

9/44

1/11

جدول ( -)3نتایج ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (فرصتها)
وزن

وض موجود

امایاز وزندار

فرصتها
O1

بهرهگیری از رسانهها ،جهت فرهنگسازی در مصرف آب

9/91

1/41

9/14

O2

قرار گرفان این دشت در مسیر ارتباا غرب بشور

9/98

1/11

9/14

O3

بهرهگیری از الگوهای بشت مناسب با نیاز آب برتر

9/91

1/14

9/14

O4
O5
O6
O7
O8

واردات محصو ت زراع غیراساراتژیک با آب مجازی زیاد
جاذبههای گردشگری و تدریح جهت درآمدزای اهال
وجود دانشگاهها و دانشآموخاگان بشاورزی و مناب آب
وجود ظرفیت زم جهت صادرات محصو ت بشاورزی به عراق
قرارگیری در محدوده اساان برمانشاه ،همدان و بردساان

9/98
9/98
9/98
9/91
9/91

1/41
1/10
1/8
1/11
1/18

9/18
9/18
9/18
9/12
9/12

جم

9/12

1/14
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جدول ( -)4نتایج ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (تهدیدها)
وزن

تهدیدها

وض موجود

امایاز وزندار

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14

تامین محصو ت غذای در داخل بشور به دلیل تحریرها
نبود قوانین بهروز در مسائل آب و ضعف نظارت بر قوانین موجود
بمبود آمار و ااالعات از برداشت و مصارف مناب آب
عدم مشاربت جامعه و نهادهای مدن در مدیریت آب
فقدان تجزیه و تحلیل اقاصادی ،در برنامهریزی و مدیریت آب
پایین بودن سطح بیمه محصو ت بشاورزی و دام
عدم توجه به دانش مدیریت آب و دانشآموخاگان مربواه
برخوردهای سیاس و فرهنگ با مسئله بحران آب
وجود دوره خشکسال و تغییر اقلیر در منطقه
سهر با ی واسطهگری در قیمت نهای محصو ت بشاورزی
عدم توسعه پایدار روسااها ،نگهداشت جمعیت و برتوجه دساگاهها
عدم مدیریت آب در بخشهای بشاورزی و شرب و صنعت
نبود فرهنگ مصرف صحیح آب در همه بخشهای مصرف
عدم تناسب ابولو یک منطقه در بشت گیاهان پر مصرف

9/91
9/91
9/98
9/91
9/98
9/91
9/91
9/98
9/91
9/91
9/91
9/91
9/98
9/98

1/11
1/11
1/44
1/80
1/42
1/81
1/11
1/41
1/1
1/20
1/21
1/10
1/81
1/10

9/94
9/94
9/90
9/90
9/90
9/90
9/90
9/90
9/90
9/94
9/94
9/94
9/94
9/94

T15

رایگان بودن آب و عدم انگیزه اقاصادی در این زمینه

9/98

1/11

9/91

9/44

جمع

1

جدول ( -)5راهبردهای تدافعی جهت توسعه پایدار منابع دشت سنقر
عوامل داخل و خارج
W11,16T11
W6,7,17T5,15
W7,8,18T15
W7,17,18T1,8
W24T2
W3,4,10T7
W7,17T7
W6,12T3
W13T12
W3 T1
W6,14T1,8,13
W8,18,22T14
W18T6,10
W9T14

راهبرد
توجه به تولید محصو ت داخل و ممنوعیت از واردات محصو ت قابل تولید در بشور
برخورد اقاصادی نسبت به مناب آب در مسئلهی تولید محصو ت بشاورزی
تقویت رقابتپذیری بشاورزی جهت تولید محصو ت با راندمان با
تولید محصو ت اساراتژیک و ممنوعیت از تولید محصو ت غیرضروری در منطقه
جلوگیری از برداشت غیرمجاز آب با ایجاد قوانین موثر و بارآمد
جلوگیری از تولید محصو ت بهصورت سنا و با راندمان پایین
اساداده از رو های نوین آبیاری
نصب بناور جم بر روی مناب آب و جیرهبندی آب
مدیریت تخصیص آب بین بخشهای بشاورزی و شرب و صنعت
تامین امنیت غذای و ایجاد ذخایر ضروری با تابید بر افزایش بم و بید محصو ت
مدیریت مصرف از اریق اصالح الگوی مصرف و برنامهریزی در جهت ارتقاء بیدیت تولید
تناسب فعالیتهای بشاورزی با توان هیدرو-ابولو یک منطقه با هدف بنارل بیالن
بیمه بردن محصو ت بشاورزی و تضمین خرید محصو ت اساراتژیک منطقه
بهرهگیری از بشت دیر

امایاز )(QSPM
1/88
1/11
4/02
4/44
4/14
4/12
4/12
4/24
4/21
4/91
4/91
0/11
0/91
4/02
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بحث و نتیجهگیری:
با توجه به ناایج بدست آمده از این تحقیق ،میانگین
نمرات ماتریس ارزیاب عوامل داخل و خارج به ترتیب
 2/14و  2م باشد به نشانگر آن است به ضعفها بر
قوتها غلبه دارد و نیز تهدیدها ،نسبت به فرصتهای
منطقه خیل بیشار م باشند ،در نایجه مناب آب این
دشت در وضعیت بحران قرار گرفاه اند .راهبردهای
مدیریا پیشنهادی برای این دشت ،راهبردهای تدافع
بودند ،به نشاندهندهی این است به باید هر چه سری تر
از ادامهی روند بنون جلوگیری به عمل آید .مقایسهی
این ناایج تحقیق اضر و مطالعهی هاشم مدن و بن
بیب ( )1112نشاندهنده آن است به دشت سنقر،
شرایط ساستری نسبت به شهرساان شاهرود دارد و
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راهبردهای به در این مطالعه پیشنهاد م شوند ،بیشار
تکیه بر
جنبههای قانون و سیاس بشور دارد ،در ال به
راهبردهای پژوهش هاشم مدن و بن بیب (،)1112
معطوف به جنبههای قانون و مال بوده است.
نایجهی این پژوهش ،مهرترین راهبرد را توجه به
تولید داخل م داند ،در ال به نایجهی پژوهش
زاهدی پور و همکاران ( ،)1112یکپارچهسازی اراض و
تجمی بشاورزان خرده مالک در قالب تعاون های تولید یا
تشکل آببران و اناقال آب از وضههای دیگر م باشد،
به تکیه بر ل بحران آب ،از اریق رف موان قوق و
مال دارد .پژوهش پور سین ( )1111نیز راه برونرفت
از موقعیت بحران دشت همدان -بهار را ،اساداده از
پشاوانههای مال  ،قانون  ،نهادهای مردم و فناوریهای
نوین ارائه برده بود.
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Planning and prioritizing sustainable development strategy for the water resource of Songor
plain using SWOT model and QSPM matrix
Ali Rahmatipour1 , Safar Marofi22
Abstract
In the recent years, not only drought effect, but also a missed agricultural performance
management system, as well as a strategic programming resulted the water crisis in more plaint of
Iran. In this study, SWOT model was used, in order to develop a managing strategy for sustainable
water resources development in the Songor plain. To this aim, the external and internal water
resources effective factors (strengths, weaknesses, opportunities and threats) were introduced the
effective strategies to improve the actual resource situation. The results showed from the internal
factors: high rainfall amount (which is more than two times of the country record) and virtual water
export are the strengths and weaknesses points of the study area, respectively. Based on the external
factors, the opportunity and threat points are water efficiency and weak strategic crops produced,
respectively. The internal and external factors investigation also showed weaknesses and threats
points overcome on the strengths and opportunities points. Therefore, based on these results, water
resource of the region is on the critical condition. Hence a rapid decision (with using defensive
strategies) is necessary to resolve the conflicts of water crisis of the region.
Key words: Sustainable development, water crisis, SWOT, Songor plain
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