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بررسی دالیل و راهکارهای مدیریتی در احیای رودخانه با استفاده از مدل تحلیلی
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 .1استادیار ،دانشکدة علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی طبیعت ،دانشکدة علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت  - 1394/02/10تاریخ تصویب )1394/03/25

چکیده
یکی از اساسیترین مشکالت کنونی کشور و حتی جهان ،مسئلة کمبود آب ،خشک شددن رودخاند هدا ،تدا بهدا ،دریاهد هدا و
عوارض جانبی آن است .در این راستا تحقیق و بررسی دربارة د یل ایدن وضدعیت و آثدار و تبعدات آن ضدروری اسدت .در ایدن
پژوهش سعی شده است با استفاده از ماتریس  SWOTد یل خشک شدن رودخانة گاماسیاب بررسی شود .برای این کار با تنظدی
و تکمیل پرسشنام  ،د یل بحران رودخانة گاماسیاب امتیازدهی شد .سپس براساس امتیازهای وزندار اعطدایی توسد متخصصدان،
مه ترین قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها مشخص شد .بررسی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نشان داد ک مجمدو امتیداز
وزندار قوتها و ضعفها ( )3/02از مقدار میانگین بیشتر است ک نشان میدهدد در مددیریت ایدن رودخاند نسدبت بد عوامدل
داخلی واکنش مناسبی رخ داده و از قوتها در مقابل ضعفها ب خوبی استفاده شدده اسدت .همنندین بررسدی مداتریس ارزیدابی
عوامل خارجی یا محیطی نشان داد ک مجمو امتیاز وزندار فرصتها و تهدیدها ( )2/54از مقدار میانگین کمتر اسدت کد نشدان
میدهد شرکتها و افراد مسئول در مدیریت رودخانة گاماسیاب نسبت ب عوامل خارجی واکنش مناسبی نشان نددادهاندد و دهدار
ضعفاند و از فرصتهای موجود ب خوبی استفاده نشده و در مقابل با تهدیدها ب خوبی عمل نشده است.
واژههای کلیدی :بحران آب ،راهکارهای مدیریتی ،رودخانة گاماسیاب ،قوتها و ضعفها ،ماتریس .SWOT

 نویسنده مسئول

Email: mh.jahangir@ut.ac.ir

2

مقدمه
آب اساسیترین عامل حفظ حیاا بشار بار روی کار زماین
است .در بسیاری از مناطق جهاا با دلیال تقاضاای فزایناد
مصرف آب ب واسطة رشد جمعیت ،منااب سان ی تجدیدپاییر
شامل آب سطحی رودخان ها و آبگیرهاای طبیعای باا کمباود
مواج اند .در اغلا کشاورها خشکساالی ،افازای جمعیات و
کاه سطح رودخانا هاا ساب کااه آب آشاامیدنی و در
ن یج افزای بهای آ شده است .سفرههاای آب ساطحی در
جاهایی ک منبا اصالی تاممین آب آشاامیدنی اناد ،در حاال
کاه است [ .]4امروزه مهمترین خطر و چالشی ک کشاور را
تهدید میکند خشک شد رودخان ها ،دریاچ هاا و همچناین
سفرههای آب زیرزمینی است .آب در ایرا ک قسمت بزرگای
از آ جزو منطقة کمآب است ،بسیار حیاتی است ،ب طوری ک
بیشا رین تاراکم جمعیات در منااطق پار آب از جملا کناار
رودخان ها و دریاهاست و کم رین تراکم جمعیات در منااطقی
است کا از نظار بارنادگی وضاعیت چنادا مناسابی ندارناد.
رودخان هایی ک از مسیر شاهرها و روسا اهای مخ لا عباور
میکنند تا ب مص خود در دریاها یاا دریاچا هاا برساند ،در
طول مسایر جریاا آب ،با اشاکال گونااگو دچاار آلاودگی
میشوند و آثار مخرب زیستمحیطی برجاای مایگیارناد [.]1
رودخان ها ب علت تمثیر فزاینده و اهمیات زیااد در اکوسیسا م
محیط اطراف ،ب طور خاص تمرکاز عالقاة علمای و کااربردی
تحقیقا تجربی و نظری های رودخان ای را ب ویاهه در منااطق
خشک ب خود اخ صااص دادهاناد [ .]10بایاد گفات یکای از
عوامل اساسی ک ب مشکال رودخانا هاا و خشاک شاد و
روب رو شد آنها با بحرا دامن زده است ،کااه بارنادگی و
خشکسالی است [ .]2خشک شد رودخان ها موجا از باین
رف ن اکوسیس م رودخان ای و تخری بافات گیااهی اطاراف و
همچنین تهی شاد دامناة درههاا و زماینهاای مشارف با
رودخان از گیاها ارزشمند و خشک شد اراضای جنگلای و
مرات در اکوسیس م طبیعی و زمینهای فراوا در اکوسیسا م
کشاورزی خواهد بود .خشک شد و کمآب شد رودخانا هاا
در مسیرهای چندصد کیلوم ری رودخان  ،پس از نابودی بافت
گیاهی و دامن های سرسبز مشرف ب آ  ،موج از بین رفا ن
مناظر زیبای طبیعی و کاه گردشگر خواهد شد .باید توجا
داشت ک آب جاری در مسیر رودخانا موجا تغییاة منااب
زیرزمینی میشود ک در اثر افت آب در مسیر رودخان بیشا ر
اوقا خشک شد رودخان  ،مناب زیرزمینی را نیز دچار افات

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،2شمارۀ  ،1بهار 1394

و بایآبای مایکنااد .خشاک شاد رودخانا هااا باا تامثیر باار
اکوسیس م منطقا موجا بارهم خاورد تعاادل مایشاود.
پرندگا اکوسیس م رودخان ای ،ک محل زنادگی و زاد و ولاد
آنها در الب الی بوت زارها و مرات یا درخ اا اسات باا ناابودی
این اکوسیس م ب شد کاه ماییابناد و گونا هاای نایااب
تحت حفاظات نیاز تهدیاد خواهناد شاد [ .]3یکای دیگار از
معضالتی ک در حال حاضر غرب کشور را با مشاکالتی جادی
مواج کرده است پدیدار شد ریزگردهاسات کا مهامتارین
دلیل این پدید طبیعی ،خشک شد تاالبهاا و رودخانا هاا
ذکر شده است .خشکی رودخان ها ضررهای اق صاادی زیاادی
را ب کشاورزا  ،دامدارا  ،صااحبا صانعت و تولیاد تحمیال
میکند ک این وضعیت ،آیند کشور را در زمینة اق صاد منااب
اکولوژیکی با خطر جدی مواج خواهد کرد .در این راسا ا جاا
دارد تا با بررسی هرچا بیشا ر و به ار رودخانا هاا ،با ویاهه
رودخان های مواج با بحرا کمآبی و در حال خشاک شاد ،
ب وا مسئوال را در راس ای کمک ب حل بحرا این منااطق
یاری رساند.
منطقة تحقیق
گاماسیاب رودی است در دهسا انی باا هماین ناا واقا در
غرب ایرا ک یکی از طویل ترین رودخان های ایرا ب شامار
ماایرود .ایاان رودخانا از چشاام هااای آهکاای واقا در 21
کیلوم ری جنوب شرقی نهاوند در غارب اسا ا همادا  ،از
دامن های شمالی ارتفاعا گرین با ناا ساراب گاماسایاب
سرچشم میگیرد .گاماسیاب پاس از دریافات جریاا هاای
سطحی دیگر حوض های مجاور نظیر آب مالیار ،تویسارکا ،
اسدآباد ب صحن در شرق اس ا کرمانشاه وارد می شود و در
فراما کرمانشاه ب رود قره سو مایریازد .گاماسایاب پاس از
عبااور از اس ا ا کرمانشاااه وارد اس ا ا لرس ا ا ماایشااود.
گاماساایاب در طااول شهرس ا ا خاار آباااد ساایمره نامیااده
میشود؛ همة رودخان های لرس ا ب آ میپیوندناد و پاس
از گیش ن از لرس ا در غرب خوزس ا جاری شده و کرخ
نامیده میشود و در نهایت ب تاالب هورالعظیم میریزد.
مواد و روشها
در این پهوه برای بررسی مهمترین دالیال مواجا شاد
رودخانة گاماسیاب با بحرا کمآبی و خشک شد از تحلیال
ن ایج حاصل از شکلدهای مااتریس  SWOTاسا فاده شاده
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است .در این راس ا پرسشنام ای طراحی شاده و مهامتارین
دالیل این بحرا در آ طبق بندی شاد .ایان پرسشانام را
کارشناسا شرکت آب منطق ای و ادار آب و فاضالب شاهر
کرمانشاه تکمیل کردند ک ن اایج آ در جادولهاای  1و 2

3

آورده شده است .قبل از پارداخ ن با عوامال و ضاع هاا و
قو ها و معرفی مهمترین عوامل در این زمین ها ،ب معرفای
ماتریس  SWOTو عملکرد آ پرداخ میشود.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقة تحقیق
تجزیهوتحلیل ماتریس SWOT

ماتریس  SWOTک گااهی  TOWSنیاز نامیاده مایشاود،
ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصتهای موجود در محیط
خارجی یک سیس م و بازشناسی ضع ها و قو های داخلی
آ ب منظور سنج وضعیت و تدوین راهبرد برای هدایت و
کن رل آ سیس م است .روش  SWOTن یجة مس قیم مدل
دانشکد تجاری هاروارد اسات .در واقا ایان روش به ارین
راهبرد برای سازما هاست [ .]5هر سیسا م هماواره تحات
تمثیر یک رش عوامل درو سیس می و برو سیس می است
ک در این میاا برناما ریازی بلندماد یاا راهباردی یاک
سیس م م مثر از فرایند تعامال آ عوامال درونای باا محایط
بیرونی است و بنابراین پی بینای وضاعیت آیناده اهمی ای
اساسی در فرایند موفقیت سیسا م دارد [ .]8تجزیا وتحلیال
 SWOTیکی از ابزارهای راهبرد تطابق قو ها و ضاع هاای
درو سیس می با فرصتها و تهدیدهای برو سیس می است.
تجزی وتحلیل  SWOTتحلیلی مانظم بارای شناساایی ایان
عوامل و تدوین برنامة بلندمد ک به رین تطابق بین آنها را

ایجاد کند ،ارائ میدهد [ .]7از این دیادگاه ایان الگاو یاک
برنام ریزی بلندمد اسات کا قاو هاا و فرصاتهاا را با
حداکثر ،و ضع ها و تهدیدها را ب حداقل ممکن مایرسااند.
روش ماتریس  SWOTو راهبردهای تجزیا وتحلیال عوامال
یکی از مناس ترین فنو برنام ریزی و تجزیة تحلیل راهبرد
است ک امروزه ب عنوا ابزاری نوین برای تحلیل عملکردها و
وضعیت شکاف ،توسط طراحاا و ارزیاباا راهبارد اسا فاده
میشود [ .]9ب طور اجمالی میتوا گفت ایان روش ،ابازاری
برای تحلیل وضاعیت و تادوین راهبارد اسات و ایان اماور از
طریق بازشناسی و طبق بندی قو ها و ضاع هاای درونای
سیس م ،بازشناسی و طبقا بنادی فرصاتهاا و تهدیادهاای
موجاود در محایط خاار سیسا م و در نهایات باا تادوین
راهبردهای گوناگو برای هدایت سیسا م در آیناده صاور
میگیرد .برای این منظور ،قو ها و ضع هاا ،و فرصاتهاا و
تهدیدها در چهاار حالات کلای  SO ،WO ،STو  WTپیوناد
مییابند و گزین های راهبرد از بین آنهاا ان خااب مایشاوند.
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برای ساخ ن ماتریس تهدیدها ،فرصتها ،ضع ها و قاو هاا
باید هشت مرحلة زیر را طی کرد:
 .1تهیة فهرسا ی از فرصاتهاای مهام موجاود در در
محیط خار ؛
 .2تهیة فهرس ی از تهدیدهای عمد موجود در محایط
خار ؛
 .3تهیة فهرس ی از مهمترین قو های داخلی؛
 .4تهیة فهرس ی از مهمترین ضع های داخلی سازما ؛

آمای

 .5مقایسة قو های داخلی و فرصتهای خارجی و قرار
داد ن یج در گروه راهبردهای SO؛
 .6مقایسة ضع های داخلی با فرصاتهاای خاارجی و
قرار داد ن یج در گروه راهبردهایWO؛
 .7مقایسة قو های داخلی با تهدیدهای خارجی و قرار
داد ن یج در گروه راهبردهای ST؛
 .8مقایسة ضع های داخلای باا تهدیادهای خاارجی و
قرار داد ن یج در گروه راهبردهای .WT

محیطی

آنالیز درونی

قو ها

آنالیز بیرونی

ضع ها

فرصتها

تهدیدها

ماتریس SWOT
شکل  .2چارچوب

مطابق ردی دو شکل  ،2برای ارزیابی هر یک از عوامل
خارجی ،باید ب ضری اهمیت هر یک از عوامل ،براساس اثار
اح مالی آنها بر موقعیت راهبردی فعلی و با توج با میازا
اهمیت آ عامال نسابت با دیگار عوامال ،وزنای از عادد 1
(مهمترین) تا صفر (بیاهمیتترین) داده شود [.]6
تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

در اب دا عوامل داخلی (قو ها و ضع ها) و عوامل خاارجی
(فرصتها و تهدیدها) فهرست می شوند؛ ساسس با منظاور
تشکیل ماتریسهای ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ب هر
عامل راهبردی ،ضری وزنی بین صافر (بایاهمیات) تاا 1
(بسیار مهم) اخ صاص میدهند .در اینجا از نرماال کارد
برای وز دهی اس فاده شده و محادود اعاداد ماورد نظار
براساس جدول  1بین  1تا  5است .مقدار عاددی ضاری ،
نشا دهند اهمیت نسبی یک عامل نسبت ب عوامل دیگار
است؛ سسس ضرای  ،نرمال میشوند.
در مرحلة بعد در س و نرمالشاده ،ضارای داده شاده
نرمال میشوند و در س و ام یاز وض موجود ب هار عامال

تحلیل SWOT

براساس نحو مدیریت قو ها و ضع ها و همچنین واکان
سازما نسبت با تهدیاد یاا فرصاتهاا و موقعیات کناونی
سیس م ،ام یازی مطابق جدول  2اخ صاص خواهد یافت.
جدول  .1وزندهی براساس اهمیت

سطح اهمیت

مقدار عددی

بیاهمیت
کماهمیت
اهمیت م وسط
با اهمیت زیاد
با اهمیت خیلی زیاد

1
2
3
4
5

جدول  .2امتیازدهی براساس وضع موجود

وضع موجود

مقدار عددی

ضعی
کم ر از م وسط
م وسط
بیش ر از م وسط
بسیار خوب

1
2
3
4
5
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در نهایت با منظاور بارآورد ام یااز وز دار هار عامال ،در
س و ام یاز وز دار مقدار عددی ک حاصلضارب دو سا و
وز نرمالشده و ام یااز وضا موجاود اسات ،وارد مایشاود.
همچنین برای تعیین وز هر یک از عوامال و تصامیمگیاری
دربار عوامل راهبردی با اهمیت زیااد و کام از نظار دو تان از
اس ادا رشا ة مادیریت و نظارسانجی از طریاق پرسشانام
اس فاده شد و وز مناس ب هر عامل نسبت داده شد .جما
ام یازا وزنی کل با اس فاده از س و ام یاز وز دار بارای هار
یک از سری عوامل داخلی و خارجی جداگان محاسب شاد تاا
مشخص گردد ک یک سیس م چگونا با عوامال و نیروهاای
موجود و بالقوه در محیط بیرونیاش پاسا مایدهاد .هماواره
م وسط ام یاز وزنی کل در یک سیس م در یک زمین عادد 3
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است .چنانچ ام یاز وزنی کل محاسب شاد مااتریس ارزیاابی
عوامل داخلی یا  IFEکم ر از  3باشاد یعنای ساازما از نظار
عوامل داخلی ضعی است و اگر میاانگین مایکور بیشا ر از 3
باشد ،بیانگر قو سازما از لحاظ عوامل داخلای خواهاد باود؛
اگر ام یاز وزنای کال محاساب شاد مااتریس ارزیاابی عوامال
خارجی یا  EFEکم ر از  3باشد ،یعنی سازما از نظار عوامال
خارجی در معرض تهدید است و اگر میانگین میکور بیشا ر از
 3باشد ،بیانگر فرصتهای ساازما از لحااظ عوامال خاارجی
خواهااد بااود .جاادول  3ماااتریس ارزیااابی  IFEو جاادول 4
ماتریس ارزیابی  EFEرا نشا میدهند .در جدول  3فهرسا ی
از قو ها ،ضع ها ،فرصتهاا و تهدیادها براسااس مشااهدا
میدانی آورده شده است.

جدول  .3ارزیابی قوتها و ضعفهای عوامل داخلی برای رودخانة گاماسیاب
وزن
عوامل راهبردی داخلی )(IFE

براساس

ضع هاها

قو ها

اهمیت

وزن
نرمالشده

امتیاز
وضع
موجود

امتیاز وزن-
دار

 -S1وسعت زیاد رودخان

4

0/047

3

0/141

 -S2توج ویه سازما آب منطق ای در حل بحرا موجود

5

0/059

2

0/118

 -S3تنوع رویشگاه و حیا وح

3

0/035

3

0/105

 -S4توج ویه سازما محیط زیست ب این رودخان

5

0/059

4

0/118

 -S5وجود مسئوال اجرایی در منطق برای مدیریت صحیح

4

0/047

2

0/094

 -S6اهمیت حل بحرا آب از نظر ساکنا محلی

2

0/024

1

0/024

 -S7سرمای گیاری در کشت محصوالتی ک آب زیادی الز ندارند.

2

0/024

2

0/024

 -S8اخ صاص وا ب کشاورزا ب منظور تغییر الگوی آبیاری

5

0/059

3

0/177

 -S9تمایل ب اس فاده از دان  ،مهار و توانایی برگرف از آموزشهای
ارائ شده برای بهبود عملکرد سازما های منطق ای

2

0/024

2

0/024

 -S10رف نیازهای کشاورزا با اس فاده از تسهیال اعطایی

2

0/024

2

0/024

 -W1چاههای غیرمجاز حفرشده در منطق
 -W2عد تغییر الگوی کشت
 -W3صحیح نبود روش کارگروه آمای سرزمین در منطق
 -W4آموزش ندید کشاورزا
 -W5اس فاده نکرد از سیس مهای نوین آبیاری
 -W6عد اس فاد بهین از آب
 -W7ضع مدیری ی و بیثباتی
 -W8فرهنگ غلط اس فاده از آب
 -W9توج ب مناف شخصی
 -W10تغییر مداو برنام های مدیری ی و وجود مدیریت موازی
 -W11نبود زیرساختهای م ناس با جمعیت و بهرهبرداری
 -W12بهرهبرداری بی از حد ب علت نبود نظار صحیح
 -W13آببندهایی ک بر سرراه این رودخان ایجاد شده است.

5
4
5
4
3
4
5
4
4
3
3
4
2

0/059
0/047
0/059
0/047
0/035
0/047
0/059
0/047
0/047
0/035
0/035
0/047
0/024

5
5
4
5
2
2
4
2
4
3
2
2
1

0/295
0/235
0/236
0/235
0/07
0/094
0/118
0/094
0/188
0/105
0/07
0/094
0/024

84

1

65

3/02

جمعبندی
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مطابق جدول  1از بررسی ن ایج ماتریس ارزیابی عوامل
داخلی میتوا دریافت ک مجموع ام یاز وز دار قو هاا و
ضع ها ( )3/02از مقدار میانگین عدد  3بیش ر اسات کا
نشا میدهد شرکتها و افراد مسئول در مدیریت رودخان
نسبت ب عوامل داخلای واکان مناسابی نشاا داده و از
قو های خود در مقابل ضع ها ب خوبی بهاره باردهاناد .از
مهمترین قو ها میتوا ب وسعت زیاد رودخان اشاره کرد
ک دارای ام یاز وز دار  0/141است و از نظر کارشناساا
مهمترین قو این رودخان  ،قدر مواجه با بحارا اسات
ک با این وسعت آبهای ورودی زیاادی را در خاود جاای
داده و تا حد زیادی تممینکنناد نیااز آبای منطقا اسات.
عامل دیگر ک دارای ام یاز وز دار  0/177است اخ صااص

وا ب کشاورزا برای تغییر الگوی آبیاری است ک با اینک
از موارد بسیار مهم و مورد توج دولت و مسائوال اسات،
تا کنو ب آ توج جدی نشده است و باا وجاود اهمیات
زیاد این عامل و گرف ن ام یاز وز دار زیااد در نظرسانجی،
باید مسئوال و دس گاههای ذیربط ،ب منظور پیشبرد ایان
عامل تالش کنند .از مهمترین تهدیادها هام مایتاوا با
چاههای غیرمجاز حفرشاده در منطقا اشااره کارد کا باا
ام یاز وز دار  0/295بیش رین اهمیت را دارناد .در مرتباة
بعدی باید ب س عامل عد تغییار الگاوی کشات ،صاحیح
نبود کارگروه آمای سرزمین در منطق و آموزش ندید
کشاورزا اشاره کرد ک باا ام یااز وز دار  0/236اهمیات
زیادی از دید کارشناسا دارند.

جدول  .4ارزیابی فرصتها و تهدیدها در خشک شدن رودخانة گاماسیاب
وزن براساس
اهمیت

وزن
نرمالشده

امتیازوضع
موجود

امتیاز وزندار

2

0/025

1

0/025

3

0/038

2

0/076

4

0/051

3

0/153

 -O4توج جامعة جهانی ب مدیریت یکسارچ در سالهای اخیر

4

0/051

2

0/102

 -O5نگرش مثبت مدیرا شهری ب مراقبت و احیای رودخانة گاماسیاب

5

0/063

2

0/126

 -O6رشد جایگاه مدیریت بحرا آب در برنام ریزی و محیط زیست جهانی

4

0/051

2

0/102

 -O7روند افزایشی دس اوردهای علمی و پهوهشی در زمینة مدیریت بحرا آب

3

0/038

2

0/076

 -O8بهرهگیری از رویکردهای نوین در کشورهای پیشرف جها

4

0/051

2

0/102

 -O9وجود رسان های گروهی نظیر تلویزیو  ،رادیو و روزنام ها

4

0/051

3

0/153

عوامل راهبردی خارجی ()EFE
 -O1اس فاده از آبهای نام عارف نظیر باروری ابرها
 -O2افزای

تمایال مردمی برای حل مسائل و مشکال محیط زیست

تهدیدها

فرصتها

 -O3وجود تفکر حفاظت از محیط زیست در سطح ملی و جهانی

 -O10قانو حفاظت و بهسازی محیط زیست و آییننام های آ در کشور

4

0/051

2

0/102

 -T1کاه بارندگی
 -T2تغییر اکوسیس م و گرمی آب و هوا
 -T3عد شناخت کافی مسئوال نسبت ب اهمیت مسائل زیستمحیطی و
بحرا کمآبی
 -T4هزین های زیاد حل بحرا آب
 -T5برهم زد اقلیم و تهدید محیط زیست منطق
 -T6عد برخورداری مناس برنام های موجود از پش وان های مردمی ب
واسطة مشارکت کمرنگ آنها در حل بحرا آب کشور
 -T7کمرنگ بود نق اهمیت بحرا آب ب علت دس رسی مرد ب آ
 -T8خشکی گاماسیاب تهدیدی جدی برای دیگر رودخان های کشور
 -T9ضع در احساس مسئولیت اج ماعی و وجدا عمومی
 -T10کافی نبود اطالعرسانی عمومی از طریق رسان های جمعی و
الک رونیکی
 -T11ناهماهنگی بین دس گاههای ذیربط مانند آب منطق ای ،محیط
زیست و ادار آب و فاضالب

4
4

0/051
0/051

4
2

0/204
0/102

4

0/051

3

0/153

2
3

0/025
0/038

2
2

0/05
0/076

4

0/051

2

0/102

3
4
4

0/038
0/051
0/051

3
3
4

0/113
0/153
0/204

5

0/063

3

0/189

5

0/063

3

0/189

79

1

52

2/54

جمعبندی

جهانگیر و سلطانی :بررسی دالیل و راهکارهای مدیریتی در احیای رودخانه با استفاده از ...

از بررسی ن ایج جدول  2ماتریس ارزیابی عوامل خاارجی
یااا محیطاای ماایتااوا دریافاات کا مجمااوع ام یاااز وز دار
فرصتها و تهدیدها ( )2/54از مقدار میانگین عادد  3کم ار
است ک نشا میدهد شرکتهاای دساتانادرکار مادیریت
رودخانة گاماسیاب نسبت ب عوامل خارجی واکن مناسابی
نشا ندادهاناد و دچاار ضاع اناد و از فرصاتهاای موجاود
ب خوبی بهره نگرف و در مقابل با تهدیادها عملکارد خاوبی
نداش اند .از مهمترین فرصتهاا مایتاوا با وجاود تفکار
حفاظت از محیط زیست در ساطح ملای و جهاانی و وجاود
رسان های جمعی نظیر تلویزیو  ،رادیاو و روزناما هاا اشااره
کرد ک با ام یاز وزنای  0/153بیشا رین اهمیات را از دیاد
کارشناسا ب خود اخ صاص دادهاند .در رتبة بعادی نگارش
مثبت مدیرا شهری ب مراقبت و احیای رودخانة گاماسیاب
جای دارد ک دارای ام یااز وزنای  0/126در زمیناة اهمیات
فرصتهای خارجی است .از مهمترین تهدیدها هم مایتاوا
ب کاه بارندگی و ضع در احساس مسئولیت اج ماعی و
وجدا عمومی با ام یاز وزنای  0/2اشااره کارد و پاس از آ
هماااهنگی بااین دس ا گاههااای ذیربااط ماننااد شاارکت آب
منطق ا ای ،محاایط زیساات ،آب و فاضااالب و اطااالعرسااانی
عمومی از طریق رسان های جمعای و الک رونیکای باا ام یااز
وز دار  0/189جای دارد.
تدوین راهبردها

با توج ب مسائل مطرحشده در جدولهای  3و  4ک قو هاا،
ضع ها ،فرصتها و تهدیدها را برای عوامل داخلای و خاارجی
بیا کرده است ،راهبردهایی ب شرح زیر بیا میشود:
الف) راهبردهای تهاجمی ()SO

در راهبردهای تهاجمی ،بر قو های داخلی و فرصاتهاای
خارجی تمرکز میشود:
 -(S2O1) SO1با توج ویه ساازما آب منطقا ای در
حل بحرا موجود ب روشهایی نظیر بهرهگیری از آبهای
نام عارف همانند باروری ابرهاا مایتواناد تامثیر زیاادی در
احیای رودخان داش باشد.
 -(S3O6) SO2با اعمالی نظیر تناوعبخشای رویشاگاه و
حیاا وحا منطقا ماایتااوا سااب افاازای تمایاال و
تقاضای مردمی ب منظور حال مساائل و مشاکال محایط
زیست شد و انگیز مرد را در حل این بحرا بیش ر کرد.
 -(S6O5) SO3تقویات دو عامال اهمیات داشا ن حال
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بحرا آب از نظر ساکنا محلای و نگارش مثبات مادیرا
شهری ب مراقبت و احیای رودخانة گاماسیاب میتواناد در
احیای این رودخان تمثیر بسزایی داش باشد.
 -(S7O7) SO4با توج ب روناد افزایشای دسا اوردهای
علمی و پهوهشی در زمینة مادیریت بحارا آب مایتاوا
ساارمای گاایاری را در کشاات محصااوالتی ک ا آب زیااادی
نمیخواهند م مرکز کرد و با کاه مصرف آب ،در جهات
حل بحرا رودخانة گاماسیاب حرکت کرد.
 -(S8O8) SO5اخ صااص وا با کشااورزا با منظاور
تغییر الگوی آبیاری؛ این کار را میتاوا باا بهارهگیاری از
رویکردهای نوین در کشورهای پیشارف ة جهاا در زمیناة
آبیاری صحیح و با کم رین هدررفت آب صور داد.
 -(S10O12) SO6یکاای از عواماال اساساای ماادیریت
یکسارچ در سالهای اخیر ،رف نیازهای کشاورزا منطقا
با اس فاده از تسهیال اعطایی است ک با اقدا صحیح در
ایاان زمینا ماایتااوا بحاارا کنااونی رودخانا را تااا حااد
چشمگیری کن رل کرد.
ب) راهبردهای انطباقی ()WO

این راهبردها ضمن تمکید بر ضع هاای داخلای ،ساعی بار
بهرهگیری از فرصتهای خارجی در جهت رف ضاع هاای
فراروی سیس م دارند و عبارتند از:
 -(W1O10) WO1با توج با قاانو حفاظات و بهساازی
محیط زیست و آییننام های آ در کشور با جلوگیری از حفر
چاههای غیرمجاز در منطق مایتاوا سارعت خشاک شاد
رودخان را کاه داد و در احیای هرچ بیش ر آ کوشید.
 -(W2O6) WO2با توج ب رشد جایگاه مدیریت بحرا
آب در برنام ریزی و محیط زیسات در مقیااس جهاانی باا
تغییر در الگوی کشاورزا محلی میتوا ب حل بحرا آب
رودخانة گاماسیاب کمک کرد.
 -(W3O5) WO3با نگارش مثبات مادیرا شاهری با
مراقبت و احیای رودخانة گاماسیاب و اهمیت داد ب ایان
موضوع و با تمکید بر نظار صحیح گروه آماای سارزمین
در منطق میتوا با تعیین کاربریهای مناس از تخریا
بیش ر رودخان جلوگیری کند.
 -(W12O10) WO4با رعایت قانو حفاظات و بهساازی
محیط زیست و آییننام های آ در کشور میتوا از بهاره
برداری بی از حد از مناب آبی جلوگیری کرد.
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 -(W2O8) WO5با بهرهگیاری از رویکردهاای ناوین در
کشورهای پیشرف ة جها در جهت تعیین و تغییار الگاوی
کشت ،راهی در جهت افزای بازده کشت و کاه مصرف
گشوده خواهد شد.
 -(W8O9) WO6با بهرهگیری از رسان های گروهی نظیار
تلویزیو  ،رادیو و روزنام ها میتوا در جهت فرهنگساازی
گا برداشت و فرهنگ غلط اس فاده از آب را اصالح کرد.
 -(W6O4) WO7توج ا جامع اة جهااانی ب ا ماادیریت
یکسارچ در سالهای اخیر سب شده است ک در اسا فاده
از آب و تجهیزا آبی حد بهین رعایت شود.
 -(W13O5) WO8روند افزایشی دسا اوردهای علمای و
پهوهشی در زمینة مدیریت بحرا باید در جه ی پیشارفت
کند ک با مدیریت صحیح عوامل بحرا زا در محایط نظیار
آببندهایی ک بر سر راه این رودخانا ایجااد شاده اسات،
ب وا در حل بحرا گامی مؤثر برداشت.

 -(S10T4) ST5با توجا با اینکا خشاکی گاماسایاب
تهدیادی جادی بارای دیگار رودخانا هاای کشاور اسات،
مسئوال میتوانند با رف نیازمندیهای کشاورزا منطقا
با اس فاده از تسهیال اعطایی و اخ صاص سری اع باارا
مالی از خشکی بیش ر این رودخانا جلاوگیری کنناد و در
احیای آ گامی مؤثر بردارند.
 -(S10T2) ST6تغییر اکوسیس م و گرمای آبوهوا یکی
از دالیل اصلی خشک شد رودخانة گاماسیاب است ک باا
سرمای گیاری در کشات محصاوالتی کا آب زیاادی الز
ندارند و با محیط و اقلیم سازگارترند ،میتوا هزینة تولیاد
محصوال و مصرف آب را کاه داد.
 -(S6T11) ST7اهمیت حل بحرا آب از نظار سااکنا
محلی میتواند سب تمثیر بر دس گاههای ذیرباط شاود و
ناهماااهنگی دس ا گاههااای ذیربااط ماننااد آب منطق ا ای،
محیط زیست ،و آب و فاضالب را برطرف کند.

ج) راهبردهای رقابتی یا تنوع ()ST

د) راهبردهای تدافعی ()WT

هدف از این راهبردها ،دس یابی ب حاداکثر بهارهمنادی از
قو ها و مزیتهای درو بخشی برای مقابل باا تهدیادها و
آسی های خاارجی و با حاداقل رسااند آنهاسات .ایان
راهبردها عبارتند از:
 -(S2T7) ST1با توجا با مسائلة کااه منااب آبای
کشور ،سازما آب منطقا ای باا ارائاة راهکارهاای م ناوع
جهت مشارکت بیش ر مرد در گیر از شرایط بحرانی فعلی
میتواند نقشی اثرگیار داش باشد.
 -(S8T11) ST2یکای از عوامال تهدیدکنناد خاارجی،
هزین های زیاد حل بحرا آب است ک با اخ صاص وا با
کشاورزا ب منظاور تغییار الگاوی آبیااری مایتاوا ایان
هزین ها را تا حد زیادی کاه داد.
 -(S5T5) ST3باایتااوجهی باا بحاارا آب ناشاای از
دس رسی آسا مارد با ایان منبا و از عوامال اساسای
خشک شد رودخانة گاماسیاب است .میتوا با مادیریت
صحیح ،شکل تازهای از مصرف را در منطق ایجاد و ب حل
بحرا آب کمک کرد.
 -(S9T13) ST4ضع در احساس مسئولیت اج ماعی و
وجدا عمومی سب بیمیلی ب اس فاده از دان  ،مهار و
توانایی برگرف از آموزشهای ارائ شده برای بهبود عملکرد
سازما های منطق ای میشود.

این راهبردها بر رف آسی پییری سازما مورد مطالعا باا
توج ب پرهیز از ضع ها و کااه تهدیادها م مرکزناد و
عبارتند از:
 -(W1T3) WT1ناآگااهی مسائوال از اهمیات مساائل
زیستمحیطی و بحرا کمآبی سب حفر چاههای غیرمجاز
در منطق شده است کا تهدیادی جادی بارای رودخاناة
گاماسیاب اسات؛ مادیریت بایاد بارای جلاوگیری از حفار
اینگون چاهها و پر کرد چاههای غیرمجاز اقدا کند.
 -(W2T6) WT2باایبهرگاای برناماا هااای موجااود از
پش وان های مردمی ب واسطة مشارکت ضعی آنها در حال
بحرا آب کشور سب شده ک این کشاورزا بدو توجا
ب این مسائل زراعت کنند و هیچ تغییری در الگوی کشات
خود ایجاد نکنند و ب بحرا کمآبی دامن بزنند.
 -(W3T4) WT3با توج ب هزین های زیاد حل بحارا
آب ،اگر شرایطی فراهم شود ک گروه آماای سارزمین در
منطق ب طور صحیح و کاربردی فعالیات کنناد ،مایتاوا
کاربری صحیح هر زمین را ب طوری ک با کم رین مصارف
آب بیش ا رین محصااول را داش ا باشااد مشااخص کاارد و
مصرف آب را تا حد زیادی کاه داد.
 -(W4T9) WT4آموزش ندید کشاورزا ساب ضاع
احساس مسئولیت اج ماعی و وجدا عمومی در آنهاا شاده

جهانگیر و سلطانی :بررسی دالیل و راهکارهای مدیریتی در احیای رودخانه با استفاده از ...

است .آموزش صحیح و مشخص کرد حد و مارز مصارف و
افقهای بحرا آب پی روی کشور ،گامی مؤثر در افازای
آگاهی ب منظور کن رل و مصرف صحیح آب ب شمار میرود.
 -(W12T3) WT5ناآگاهی مسائوال از اهمیات مساائل
زیستمحیطی و بحرا کم آبی سب بهرهبارداری بای از
حد از مناب آبی ب علت عاد نظاار صاحیح در برداشات
شده است؛ با روشان شاد موضاوع بحارا آب و نظاار
صحیح افقهای روشنی در حل بحرا آب در آینده نزدیک
نمایا خواهد شد.
 -(W8T7) WT6یکی از دالیال اساسای فرهناگ غلاط
اس فاده از آب ،کافی نبود اطالعرسانی عماومی از طریاق
رسان های جمعای و الک رونیکای اسات؛ باا تمرکاز بیشا ر
مسئوال در این زمین میتوا فرهنگ صحیح اسا فاده از
آب را ب طرز مناسبی در اذها مرد جای داد.
تعیین راهبرد بهینه

یکی از مراحل فرایند تحلیل راهبردی ،ارزیابی عوامل داخلی
و خارجی اسات .با منظاور اعماال رابطا ای م قااط باین
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میانگین وزنی هر یک از عوامل داخلی و خاارجی و رساید
ب نوعی راهبرد بهین  ،در محاور  Xوضاعیت کلای سیسا م
ب لحاظ محیط داخلی (حاصل از روش  )IEAدر مایشاود
ک ام یازی از  1تا  5با میاانگین  3اسات .در محاور  Yنیاز
وضعیت کلی سیس م با لحااظ محایط خاارجی (حاصال از
روش  )IEAدر میشود ک آ هام ام یاازی از  1تاا  5باا
میانگین  3است .براسااس قرارگیاری نقطاة اتصاال ایان دو
وضعیت (داخلی و خارجی) بر روی هر یک از چهاار راهبارد
در نمودار با توج ام یااز وز دار حاصال از مااتریس عوامال
داخلاای (قااو هااا و ضااع هااا) و ماااتریس عواماال خااارجی
(فرصتها و تهدیدها) نوع راهبرد بهین مشاخص مایشاود.
براساس ن ایج ماتریس ارزیاابی عوامال داخلای و خاارجی و
نقطة تقاط اثرگیاری میانگین وزنی هر یک از عوامل داخلی
و خارجی در شکل  3نشا داده شده است ،مناس ترین نوع
راهبرد برای احیای رودخانة گاماسیاب ،باید از ناوع راهبارد-
های  STیا رقاب ی باشاد .ام یااز وزنای عوامال داخلای IFE
 3/02و ام یاز وزنی عوامل خارجی  2/54 EFEاست.

شکل  .3تعیین راهبرد بهینه

نتیجهگیری
ماتریس ،SWOTابزاری برای شناخت تهدیدهاا و فرصا های
موجود در محیط خارجی یک سیس م و بازشناسی ضع هاا
و قو های داخلی آ ب منظاور سانج وضاعیت و تادوین
راهبرد برای هدایت و کن رل آ سیس م و یکای از ابزارهاای
راهبردی تطابق قو و ضع درو سیس می با فرصاتهاا و
تهدیدهاای بارو سیسا می اسات و تحلیلای مانظم بارای
شناسایی این عوامل و تدوین برناماة بلندماد کا به ارین
تطابق بین آنها را ایجاد کند ،در اخ یار مدیرا قرار میدهاد.
در بررسی عوامل راهبردی داخلی) (IFEمشاهده میشود ک

مجموع ام یاز وز دار قو ها و ضاع هاا از مقادار میاانگین
بیش ر است ک بیا میکند شرکتهای مسئول در مادیریت
رودخانة گاماسیاب نسبت ب عوامل داخلی واکان مناسابی
نشا داده و از قو های خود در مقابال ضاع هاا با خاوبی
بهره جس اند .از مهمترین قو ها میتوا با وساعت زیااد
رودخان و اخ صاص وا با کشااورزا بارای تغییار الگاوی
آبیاری اشاره کرد ک با اینک از موارد بسیار مهم بوده و مورد
توج دولت و مسئوال است ،در حال حاضر توج جدی با
آ صور نگرف است و نظر ب اهمیت زیااد ایان عوامال و
دارا باود ام یاااز وز دار زیااد در نظرساانجی انجاا گرف ا ،
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تالش مسئوال و دس گاههای ذیربط در جهت پیشبرد این
عامل ضروری است .از مهمترین تهدیادها هام مایتاوا با
چاههای غیرمجاز حفرشده در منطق اشاره کرد ک بیش رین
اهمیت را ب خود اخ صاص داده است .در مرتبة بعادی سا
عامل عد تغییر الگوی کشت ،صحیح نباود گاروه آماای
سرزمین در منطق و آموزش ندید کشاورزا اشاره کرد ک
از دید کارشناسا اهمیت زیاادی دارناد .همچناین بررسای
عوامل راهبردی خارجی ( )EFEنشا داد ک مجموع ام یااز
وز دار فرصتها و تهدیدها از مقدار میانگین کم ر است کا
نشا می دهد شرکتهای دساتانادرکار مادیریت رودخاناة
گاماسیاب نسبت ب عوامل خارجی واکان مناسابی نشاا
ندادهاند و دچار ضع اند و ضمن فرصتسوزی در مقابلا باا
تهدیدها نیز ب خوبی عمل نکردهاند .از مهمتارین فرصاتهاا
میتوا ب تفکر حفاظت از محیط زیسات در ساطح ملای و
جهانی و وجود رسان های گروهای نظیار تلویزیاو  ،رادیاو و
روزنام ها و همچنین نگرش مثبت مدیرا شهری ب مراقبت
و احیای رودخانة گاماسیاب اشاره کرد ک بیشا رین اهمیات
را از دید کارشناسا ب خود اخ صاص دادهاند .از مهامتارین
تهدیدها هم میتوا ب کاه بارندگی و ضع در احسااس
مسئولیت اج ماعی و وجدا عمومی اشاره کرد و پس از آ ،
عد هماهنگی بین دس گاههای ذیربط مانند آب منطق ای،
محیط زیست ،و ادار آب و فاضالب و آگاهی نیاف ن مرد از
طریااق رسااان هااای جمعاای و الک رونیکاای دارای بیش ا رین
اهمیت است .در این راس ا جا دارد ک با برنام ریزی صاحیح
و کاربردی در جهت جبرا ضع ها و تقویت هرچ بیش ر و
به ر قو ها ب وا در جهت احیای رودخانة گاماسیاب کا از
مهمترین شریا های حیا در غرب کشور اسات ،با منظاور
پیشبرد اهداف حیاتی و توسع ای کشور گا برداشت.
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