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 رودخانه با استفاده از مدل تحلیلی راهکارهای مدیریتی در احیای  دالیل و بررسی

SWOT ( رودخانة موردی: مطالعة)گاماسیاب 

 2سلطانی کیوان، 1محمدحسین جهانگیر

 تهران  دانشگاه نوین، فنون و علوم ةدانشکد ،استادیار. 1

 تهران دانشگاه نوین، نونف و علوم ةدانشکد طبیعت، مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی. 2

(25/03/1394 یبتصو یختار  - 10/02/1394 یافتدر یخ)تار  

 چکیده

هدا و  هدا، دریاهد   هدا، تدا ب  خشک شددن رودخاند    ،کمبود آب ةمسئلجهان، و حتی ر کشو مشکالت کنونیترین یکی از اساسی

. در ایدن  اسدت و آثدار و تبعدات آن ضدروری    یت وضدع د یل ایدن   دربارة. در این راستا تحقیق و بررسی است عوارض جانبی آن

با تنظدی    برای این کار .شودگاماسیاب بررسی رودخانة د یل خشک شدن  SWOT پژوهش سعی شده است با استفاده از ماتریس

ان، متخصصد دار اعطدایی توسد    های وزنسپس براساس امتیاز .شد امتیازدهی گاماسیاب رودخانة بحران د یل ،پرسشنام  و تکمیل

بررسی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نشان داد ک  مجمدو  امتیداز   . شدها مشخص ها و تهدید، فرصتها ، ضعفها ترین قوت مه 

در مددیریت ایدن رودخاند  نسدبت بد  عوامدل        دهدد  نشان میک  است ( از مقدار میانگین بیشتر 02/3) ها و ضعف ها دار قوتوزن

مداتریس ارزیدابی    اسدت. همنندین بررسدی   استفاده شدده  خوبی  ب  ها در مقابل ضعف ها قوتو از  رخ دادهداخلی واکنش مناسبی 

نشدان  کد   اسدت  ( از مقدار میانگین کمتر 54/2ها و تهدیدها )دار فرصتنشان داد ک  مجمو  امتیاز وزنعوامل خارجی یا محیطی 

و دهدار   اندد  مل خارجی واکنش مناسبی نشان ندداده نسبت ب  عوا گاماسیاب رودخانة مدیریت در مسئولو افراد  هاشرکت دهد می

   ده است.شخوبی عمل ن ب و در مقابل  با تهدیدها نشده خوبی استفاده  ب های موجود و از فرصت اند ضعف

 

 . SWOTماتریسها،  ها و ضعف گاماسیاب، قوت بحران آب، راهکارهای مدیریتی، رودخانة کلیدی:های  واژه
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 مقدمه

 زماین  کار   روی بار  بشار  حیاا   حفظ عاملترین  اساسی آب

 فزایناد   تقاضاای  دلیال  با   جهاا   مناطق از بسیاری در. است

 تجدیدپاییر  منااب  سان ی   جمعیت، رشد ةواسط ب  آب مصرف

باا کمباود    طبیعای  آبگیرهاای  و هارودخان  سطحی آب شامل

 و جمعیات  افازای   خشکساالی،  کشاورها اغلا    در. اند مواج 

 در و آشاامیدنی  آب کااه   ب سا  هاا سطح رودخانا   کاه 

در  ساطحی  آب هاای سفره. است شده آ  بهای افزای  ن یج 

 حاال  در ،اناد  آشاامیدنی  آب تاممین  اصالی  منبا   ک  جاهایی

 را کشاور  ک  چالشی و خطر ترین مهم امروزه .[4]است  کاه 

 همچناین  و هاا دریاچ  ها،رودخان  شد  خشک کندمی تهدید

 بزرگای  قسمت ک  ایرا  در آب .است زیرزمینی آب های سفره

 ک  طوری  ب، است حیاتی بسیار است، آب کم منطقة وجز آ  از

 کناار  جملا   از آب پار  منااطق  در جمعیات  تاراکم  بیشا رین 

 منااطقی  در جمعیات  کم رین تراکم و ستدریاها و ها رودخان

 .ندارناد  مناسابی  چنادا   وضاعیت  بارنادگی  نظار  از کا   است

 عباور  مخ لا   روسا اهای  و شاهرها  مسیر از ک  هاییرودخان 

 در برساند،  هاا  دریاچا  یاا   دریاها در خود مص  ب  تا کنندمی

 آلاودگی  گونااگو  دچاار   اشاکال  با   آب، جریاا   مسایر  طول

. [1]گیارناد   مای  برجاای  محیطی زیست مخرب آثار و شوند می

در اکوسیسا م  فزاینده و اهمیات زیااد   تمثیر علت  ب ها رودخان 

 کااربردی  و علمای  عالقاة  تمرکاز  ور خاصط  ب ،محیط اطراف

در منااطق  ویاهه   ب ای را رودخان  های نظری  و تجربی تحقیقا 

بایاد گفات یکای از     .[10]اناد  خشک ب  خود اخ صااص داده 

هاا و خشاک شاد  و    عوامل اساسی ک  ب  مشکال  رودخانا  

کااه  بارنادگی و    ،رو شد  آنها با بحرا  دامن زده استروب 

 باین  از موجا   ها. خشک شد  رودخان [2] است خشکسالی

و  اطاراف  گیااهی  بافات  تخری  و ایرودخان  اکوسیس م رف ن

 با   مشارف  هاای زماین  و هاا دره دامناة  شاد   تهی همچنین

 و جنگلای  اراضای  شد  خشک و ارزشمند گیاها  از رودخان 

 اکوسیسا م  در فراوا  های زمین و طبیعی اکوسیس م در مرات 

 هاا رودخانا   شد  آب کم و شد  . خشکبود خواهد کشاورزی

 بافت نابودی از پس رودخان ، کیلوم ری چندصد مسیرهای در

 رفا ن  بین از موج  آ ، ب  مشرف سرسبز هایدامن  و گیاهی

باید توجا    .شد خواهد گردشگر کاه  و طبیعی زیبای مناظر

 منااب   تغییاة  موجا   رودخانا   مسیر در داشت ک  آب جاری

 بیشا ر  رودخان  مسیر در آب افت اثر در ک  شودمی زیرزمینی

 افات  دچار نیز زیرزمینی را مناب  ،رودخان  شد  خشک اوقا 

هااا باا تامثیر باار   خشاک شاد  رودخانا     .کناادمای  آبای  بای  و

 شاود.  مای تعاادل  خاورد   اکوسیس م منطقا  موجا  بارهم    

 ولاد  و زاد و زنادگی  محل ، ک ایرودخان  اکوسیس م پرندگا 

باا ناابودی    اسات  درخ اا   یا مرات  و زارهابوت  الیالب  در آنها

 نایااب  هاای گونا   ویابناد   کاه  مای  شد  این اکوسیس م ب 

یکای دیگار از    .[3] شاد  خواهناد  تهدیاد  نیاز  حفاظات  تحت

معضالتی ک  در حال حاضر غرب کشور را با مشاکالتی جادی   

تارین  کا  مهام   سات است پدیدار شد  ریزگردهاکرده مواج  

هاا  هاا و رودخانا   خشک شد  تاالب ،طبیعی پدید این دلیل 

ضررهای اق صاادی زیاادی   ها  است. خشکی رودخان شده ذکر 

تحمیال   تولیاد را ب  کشاورزا ، دامدارا ، صااحبا  صانعت و   

اق صاد منااب   زمینة کشور را در آیند  وضعیت، ک  این کند  می

با خطر جدی مواج  خواهد کرد. در این راسا ا جاا    اکولوژیکی

ویاهه   با  هاا،  تا با بررسی هرچا  بیشا ر و به ار رودخانا     دارد 

  ،آبی و در حال خشاک شاد    کمبحرا  مواج  با های رودخان 

را در راس ای کمک ب  حل بحرا  این منااطق  مسئوال  ب وا  

 .یاری رساند

 منطقة تحقیق

 در واقا   ی باا هماین ناا    دهسا ان  در است رودی گاماسیاب

 شامار  ب  ایرا  های رودخان  ینتر طویل از یکی ک  ایرا  غرب

 21 در واقاا  آهکاای هااای چشاام  از رودخاناا  ایاان. رود ماای

 از همادا ،  اسا ا   غارب  در نهاوند شرقی جنوب کیلوم ری

 گاماسایاب  ساراب  ناا   با   گرین ارتفاعا  شمالی های دامن 

 هاای  جریاا   دریافات  از پاس  گیرد. گاماسیاب می سرچشم 

 تویسارکا ،  مالیار،  بآ نظیر مجاور های  ضحو دیگر سطحی

 در و شود می وارد کرمانشاه اس ا  شرق در صحن  ب  اسدآباد

 از پاس  گاماسایاب . ریازد  مای  سو قره رود ب  کرمانشاه فراما 

. شااود ماای لرساا ا  اساا ا  وارد کرمانشاااه اساا ا  از عبااور

 نامیااده ساایمره آباااد خاار  شهرساا ا  طااول در گاماساایاب

 پاس  و دنا پیوند می آ  ب  لرس ا  های رودخان  همة ؛شود می

 کرخ  وشده  جاری خوزس ا  غرب در لرس ا  از گیش ن از

   .ریزد می هورالعظیم تاالب ب  در نهایت و شود می نامیده

 هامواد و روش

ترین دالیال مواجا  شاد     برای بررسی مهمدر این پهوه  

آبی و خشک شد  از تحلیال   گاماسیاب با بحرا  کم رودخانة

اسا فاده شاده    SWOTدهای مااتریس    لن ایج حاصل از شک
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تارین   ای طراحی شاده و مهام  است. در این راس ا پرسشنام 

بندی شاد. ایان پرسشانام  را    دالیل این بحرا  در آ  طبق 

شاهر  ای و ادار  آب و فاضالب کارشناسا  شرکت آب منطق 

 2و  1هاای   کرمانشاه تکمیل کردند ک  ن اایج آ  در جادول  

هاا و   ز پارداخ ن با  عوامال و ضاع     آورده شده است. قبل ا

ها، ب  معرفای  ترین عوامل در این زمین ها و معرفی مهم قو 

 شود.می و عملکرد آ  پرداخ   SWOTماتریس 

 منطقة تحقیقموقعیت جغرافیایی  .1 شکل

 SWOT ماتریس تحلیل و تجزیه

شاود،  مای  نامیاده نیاز    TOWSگااهی   ک   SWOTماتریس

 محیط موجود در یهافرصت و ادههدیت شناخت برای ابزاری

 داخلی های   قوو  هاضع  بازشناسی و سیس م یک خارجی

 و هدایت برای راهبرد و تدوین وضعیت سنج  منظور ب  آ 

 مدل مس قیم ن یجةSWOT  روش. است سیس م آ  کن رل

 به ارین  روش ایان  واقا  اسات. در   هاروارد تجاری دانشکد 

 تحات  هماواره  سیسا م  هر. [5] ستهاسازما  برایراهبرد 

 است سیس می برو  و سیس می درو  عوامل یک رش   تمثیر

 یاک  راهباردی  یاا  بلندماد  ریازی  برناما   میاا   این در ک 

 محایط  باا  درونای  عوامال  آ  تعامال  فرایند م مثر از سیس م

 اهمی ای  آیناده  بینای وضاعیت  پی  بنابراین و است بیرونی

تحلیال   و تجزیا   .[8] دارد سیسا م  موفقیت فرایند در اساسی

SWOT هاای  ضاع   و ها تطابق قو  راهبرد ابزارهای از یکی 

 .است سیس می برو  هایتهدید و ها فرصت با سیس می  درو 

 ایان  بارای شناساایی   مانظم  تحلیلی SWOTتحلیل  و تجزی 

 را آنها بین تطابق به رین ک  بلندمد  برنامة تدوین و عوامل

 یاک  ایان الگاو   دیادگاه  این از. [7] دهدمی  ئارا ،کند ایجاد

 با   را هاا  فرصات  و هاا قاو   کا   اسات  بلندمد  ریزی برنام

 .رسااند ممکن مای  حداقل ب  را تهدیدها و هاضع  و ،حداکثر

عوامال   تحلیال  و تجزیا   هایراهبرد و  SWOTروش ماتریس

 راهبرد تحلیلتجزیة  و ریزیبرنام  فنو  ترینمناس  از یکی

 و عملکردها تحلیل برای نوین ابزاری وا عن ب  امروزه ک  است

اسا فاده   راهبارد  ارزیاباا   و طراحاا   توسط وضعیت شکاف،

 ابازاری  روش، ایان  گفت توا می اجمالی طور ب  .[9] شود می

از  اماور  ایان  و اسات  راهبارد  تادوین  و وضاعیت  تحلیل برای

 هاای درونای  ضاع   و هاقو  بندیطبق  و بازشناسی طریق

هاای  تهدیاد  و هاا فرصات  بنادی طبقا   و بازشناسی، سیس م

 تادوین  باا در نهایات  و  سیسا م  خاار   محایط  در موجاود 

صاور    آیناده  در سیسا م  هدایت برای راهبردهای گوناگو 

 و هاا و فرصات  هاا،  ضع  ها و قو  منظور، این برای .گیرد می

 پیوناد  WTو  ST ،WO  ،SOکلای  حالات  چهاار  در تهدیدها

 شاوند. مای  ان خااب  بین آنهاا  از راهبرد هایگزین  و یابند می



 1394 بهار، 1، شمارۀ 2اکوهیدرولوژی، دورۀ  4

 هاا  قاو   و ها ضع  ها،فرصت تهدیدها، ماتریس ساخ ن برای

 :کرد طی را زیرمرحلة  هشت باید

 در مهام موجاود در   هاای فرصات  از فهرسا ی  تهیة .1

 ؛محیط خار 

محایط   در موجود  عمد هایتهدید از فهرس ی تهیة .2

 ؛خار 

 ؛داخلی های ترین قو  مهم از فهرس ی تهیة .3

 ؛سازما  داخلی های ضع  ترین مهم از فهرس ی تهیة .4

قرار  و خارجی هایفرصت و داخلی های قو مقایسة  .5

   ؛SO راهبردهای در گروه ن یج داد  

 و یخاارج  هاای فرصات  با داخلی های ضع مقایسة  .6

  ؛WO هایراهبرد گروه در ن یج  قرار داد 

قرار و  جیخار تهدیدهای با داخلی های قو مقایسة  .7

 ؛STهای راهبرد گروه در ن یج  داد 

و  خاارجی های تهدیاد  باا  داخلای  های ضع مقایسة  .8

 .WTهای راهبرد گروه در ن یج  قرار داد 
 

 

 

 SWOTتحلیل  چارچوب .2 شکل

 عوامل از یک هر ارزیابی برای ،2  شکل دو مطابق ردی 

 اثار  براساس ،عوامل از یک هر همیتا ضری باید ب   ،خارجی

 میازا   با   توج  با و فعلی راهبردی موقعیت بر آنها اح مالی

 1عادد   از وزنای  عوامال،  دیگار  با   نسابت  عامال  آ  اهمیت

 .[6] شود داده (ترین اهمیت بی)ر صف ( تاترین مهم)

 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجیتشکیل 

( و عوامل خاارجی  ها ع و ض ها داخلی )قو  واملعاب دا در 

 منظاور  با  ساسس   شوند؛ میو تهدیدها( فهرست ها  فرصت)

 ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ب  هرهای  ماتریستشکیل 

 1یات( تاا   اهم بای ضری  وزنی بین صافر )  راهبردی،عامل 

کارد    نرماال . در اینجا از دهند می)بسیار مهم( اخ صاص 

 ماورد نظار  اد اعاد   محادود اس فاده شده و دهی  وز برای 

 ،ضاری  مقدار عاددی  . است 5تا  1 بین 1 براساس جدول

دیگار   نسبت ب  عوامل اهمیت نسبی یک عامل  دهند نشا 

 .شوند مینرمال  ،ضرای سسس  ؛است

شاده، ضارای  داده شاده     در مرحلة بعد در س و  نرمال

در س و  ام یاز وض  موجود ب  هار عامال   شوند و  نرمال می

ها و همچنین واکان    ها و ضع  قو  براساس نحو  مدیریت

هاا و موقعیات کناونی     سازما  نسبت با  تهدیاد یاا فرصات    

 ت.اخ صاص خواهد یاف 2سیس م، ام یازی مطابق جدول 

 تیاهم براساس یده وزن. 1 جدول

 مقدار عددی اهمیتسطح 

 1 اهمیت بی

 2 اهمیت کم

 3 اهمیت م وسط

 4 با اهمیت زیاد

 5 با اهمیت خیلی زیاد

 موجود وضع براساس یازدهیامت .2 جدول

 مقدار عددی وضع موجود

 1 ضعی 

 2 از م وسطکم ر 

 3 م وسط

 4 از م وسطبیش ر 

 5 خوب بسیار

 آمای  محیطی

 SWOTماتریس 

 آنالیز بیرونی

 تهدیدها هافرصت

 آنالیز درونی

 ها ضع  ها قو 
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دار هار عامال، در     وز بارآورد ام یااز   منظاور   با  در نهایت 

ضارب دو سا و     دار مقدار عددی ک  حاصل وز س و  ام یاز 

. شاود  مای ود اسات، وارد  شده و ام یااز وضا  موجا    نرمالوز  

گیاری   تصامیم عیین وز  هر یک از عوامال و  تهمچنین برای 

تان از   از نظار دو کام  و زیااد  با اهمیت راهبردی عوامل دربار  

از طریاق پرسشانام    سانجی   نظار مادیریت و  اس ادا  رشا ة  

جما   و وز  مناس  ب  هر عامل نسبت داده شد. شد اس فاده 

بارای هار   دار  وز س و  ام یاز  زبا اس فاده ا وزنی کل ا ام یاز

تاا   شاد عوامل داخلی و خارجی جداگان  محاسب  یک از سری 

ی ک  یک سیس م چگونا  با  عوامال و نیروهاا    گردد مشخص 

. هماواره  دهاد  مای پاسا   اش  بیرونیموجود و بالقوه در محیط 

 3سیس م در یک زمین  عادد  م وسط ام یاز وزنی کل در یک 

مااتریس ارزیاابی     شاد  محاسب کل  چنانچ  ام یاز وزنی .است

نظار   باشاد یعنای ساازما  از    3کم ر از  IFEعوامل داخلی یا 

 3و اگر میاانگین مایکور بیشا ر از    است عوامل داخلی ضعی  

 ؛باشد، بیانگر قو  سازما  از لحاظ عوامل داخلای خواهاد باود   

مااتریس ارزیاابی عوامال      شاد  محاساب  اگر ام یاز وزنای کال   

یعنی سازما  از نظار عوامال    ،باشد 3 ر از کم EFEخارجی یا 

و اگر میانگین میکور بیشا ر از   استتهدید در معرض خارجی 

ساازما  از لحااظ عوامال خاارجی     های  فرصتباشد، بیانگر  3

 4و جاادول   IFEماااتریس ارزیااابی  3خواهااد بااود. جاادول  

فهرسا ی   3در جدول  .دهند میرا نشا   EFEماتریس ارزیابی 

براسااس مشااهدا    و تهدیادها  هاا   فرصت، ها  ضع، ها قو  از

 .شده استآورده میدانی 

 ابیگاماس رودخانة یبرا عوامل داخلی یها ضعف و ها قوت یابیارز  .3 جدول

 (IFE)  داخلیراهبردی عوامل 

وزن 

براساس 

 اهمیت

 وزن

شده نرمال  

 امتیاز

وضع 

 موجود

-امتیاز وزن

 دار

 
قو

 
ها

 

S1-  141/0 3 047/0 4 وسعت زیاد رودخان  

S2-   118/0 2 059/0 5 ای در حل بحرا  موجود منطق سازما  آب ویه  توج  

تنوع رویشگاه و حیا  وح  - S3 3 035/0 3 105/0  

توج  ویه  سازما  محیط زیست ب  این رودخان  - S4 5 059/0 4 118/0  

در منطق  برای مدیریت صحیح مسئوال  اجراییوجود  - S5 4 047/0 2 094/0  

S6- 024/0 1 024/0 2 اهمیت حل بحرا  آب از نظر ساکنا  محلی 

.الز  ندارندکشت محصوالتی ک  آب زیادی  گیاری درسرمای  - S7 2 024/0 2 024/0 

تغییر الگوی آبیاریمنظور  ب اخ صاص وا  ب  کشاورزا   - S8 5 059/0 3 177/0  

S9- های آموزش از برگرف   توانایی و مهار  دان ، اس فاده از ب  تمایل 

 ای های منطق  سازما  عملکرد بهبود برای شده ارائ 
2 024/0 2 024/0 

S10-   024/0 2 024/0 2 ییاعطاهای کشاورزا  با اس فاده از تسهیال   نیازرف 

 
ضع

 
 ها

ها
 

های غیرمجاز حفرشده در منطق چاه - W1 5 059/0 5 295/0  

کشت الگوی تغییر عد  - W2 4 047/0 5 235/0  

W3- 236/0 4 059/0 5 در منطق  سرزمین آمای  گروهکار روش نبود  صحیح  

W4-  235/0 5 047/0 4 کشاورزا ندید  آموزش  

آبیاری نوین های سیس م از نکرد  اس فاده - W5 3 035/0 2 07/0  

بهین  از آباس فاد  عد   - W6 4 047/0 2 094/0  

W7-  118/0 4 059/0 5 یثبات بیضع  مدیری ی و  

W8- 094/0 2 047/0 4 فرهنگ غلط اس فاده از آب  

توج  ب  مناف  شخصی - W9 4 047/0 4 188/0  

W10-   105/0 3 035/0 3 مدیری ی و وجود مدیریت موازیهای  برنام تغییر مداو  

W11- 07/0 2 035/0 3 برداری بهرهم ناس  با جمعیت و های  زیرساخت نبود  

W12- 094/0 2 047/0 4 نظار  صحیحنبود علت  ب بی  از حد رداری ب بهره  

W13- 024/0 1 024/0 2 .است شده ایجاد رودخان  این سرراه بر ک  بندهاییآب 

02/3 65 1 84 بندی جمع  
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از بررسی ن ایج ماتریس ارزیابی عوامل  1 جدول مطابق

و  هاا  قو دار توا  دریافت ک  مجموع ام یاز وز داخلی می

کا    اسات بیش ر  3( از مقدار میانگین عدد 02/3) ها ضع 

 در مدیریت رودخان  مسئول ها و افرادشرکت دهد نشا  می

نسبت ب  عوامل داخلای واکان  مناسابی نشاا  داده و از     

از  .اناد  بارده خوبی بهاره   ب  ها ضع خود در مقابل  های قو 

 کرد رودخان  اشاره زیاد وسعت توا  ب می ها قو ترین مهم

و از نظر کارشناساا    است 141/0دار  وز ک  دارای ام یاز 

 اسات با بحارا    مواجه  قدر  ،این رودخان   قو ترین  مهم

ورودی زیاادی را در خاود جاای    های  آبک  با این وسعت 

. اسات منطقا   آبای  نیااز    کنناد  تممینداده و تا حد زیادی 

صااص  اخ  است 177/0دار  وز عامل دیگر ک  دارای ام یاز 

ک  با اینک  است تغییر الگوی آبیاری  برایوا  ب  کشاورزا  

 ،اسات موارد بسیار مهم و مورد توج  دولت و مسائوال    از

وجاود اهمیات   است و باا   نشده توج  جدیب  آ   تا کنو 

 ،در نظرسانجی  زیااد دار  وز این عامل و گرف ن ام یاز  زیاد

پیشبرد ایان   منظور ب  ،ربطهای ذیمسئوال  و دس گاه باید

با   تاوا    مای هام   هاتهدیاد ترین  مهماز  .تالش کنندعامل 

کا  باا    کارد غیرمجاز حفرشاده در منطقا  اشااره    های  چاه

 ةمرتبا . در دارناد بیش رین اهمیت را  295/0دار ام یاز وز 

 صاحیح کشات،   الگاوی  تغییار  عد  س  عاملباید ب  بعدی 

 ید نددر منطق  و آموزش  سرزمین آمای  کارگروه نبود 

اهمیات   236/0دار ام یااز وز   باا  ک  کردکشاورزا  اشاره 

  .دارندزیادی از دید کارشناسا  

 گاماسیاب رودخانةها و تهدیدها در خشک شدن ارزیابی فرصت .4 جدول

 (EFE) خارجیراهبردی عوامل 
 براساس وزن

 اهمیت
 وزن

شده نرمال  
امتیازوضع 

 موجود
دارامتیاز وزن  

ت
فرص

ها
 

O1- 025/0 2 های نام عارف نظیر باروری ابرهااده از آباس ف  1 025/0  

O2-  038/0 3 حل مسائل و مشکال  محیط زیستبرای افزای  تمایال  مردمی  2 076/0  

وجود تفکر حفاظت از محیط زیست در سطح ملی و جهانی - O3 4 051/0  3 153/0 

O4- 051/0 4 خیرهای ا توج  جامعة جهانی ب  مدیریت یکسارچ  در سال  2 102/0 

O5- 063/0 5 گاماسیاب رودخانةگرش مثبت مدیرا  شهری ب  مراقبت و احیای ن  2 126/0 

O6-  051/0 4 ریزی و محیط زیست جهانی رشد جایگاه مدیریت بحرا  آب در برنام  2 102/0 

O7-  038/0 3 مدیریت بحرا  آبزمینة روند افزایشی دس اوردهای علمی و پهوهشی در  2 076/0  

O8- 051/0 4 گیری از رویکردهای نوین در کشورهای پیشرف   جها  بهره  2 102/0 

O9-  051/0 4 ها های گروهی نظیر تلویزیو ، رادیو و روزنام  وجود رسان  3 153/0 

O10- 051/0 4 های آ  در کشور نام  قانو  حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین  2 102/0 

 تهدیدها

T1- 051/0 4 بارندگی اه ک  4 204/0  

T2- 051/0 4 هوا و آب گرمی و اکوسیس م تغییر  2 102/0 

T3- محیطی و  عد  شناخت کافی مسئوال  نسبت ب  اهمیت مسائل زیست

 آبی بحرا  کم
4 051/0  3 153/0 

T4-  025/0 2 حل بحرا  آبزیاد های هزین  2 05/0  

T5- 038/0 3 ست منطق برهم زد  اقلیم و تهدید محیط زی  2 076/0  

T6- ب  مردمی هایپش وان  از موجود هایبرنام  مناس  عد  برخورداری 

 در حل بحرا  آب کشور آنها کمرنگ مشارکت واسطة
4 051/0  2 102/0 

T7-  038/0 3 آ علت دس رسی مرد  ب   ب کمرنگ بود  نق  اهمیت بحرا  آب  3 113/0  

T8- 051/0 4 کشور های دیگر رودخان  جدی برای تهدیدی گاماسیاب خشکی  3 153/0 

T9- 051/0 4 ضع  در احساس مسئولیت اج ماعی و وجدا  عمومی  4 204/0  

T10- های جمعی و رسانی عمومی از طریق رسان  کافی نبود  اطالع

 الک رونیکی
5 063/0  3 189/0  

T11- محیط ایربط مانند آب منطق  های ذیناهماهنگی بین دس گاه ،

 آب و فاضالب  ادار زیست و
5 063/0  3 189/0  

بندی جمع  79 1 52 54/2  
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ماتریس ارزیابی عوامل خاارجی   2از بررسی ن ایج جدول 

دار  وز فاات کاا  مجمااوع ام یاااز تااوا  دریایااا محیطاای ماای

کم ار   3( از مقدار میانگین عادد  54/2و تهدیدها )ها  فرصت

 مادیریت  نادرکار ادسات  هاای شرکت دهد است ک  نشا  می

نسبت ب  عوامل خارجی واکن  مناسابی   گاماسیاب رودخانة

هاای موجاود   و از فرصات  اناد  و دچاار ضاع    اناد  نشا  نداده

خاوبی   کارد و در مقابل  با تهدیادها عمل  بهره نگرف  خوبی  ب 

وجاود تفکار   با   تاوا    هاا مای   ترین فرصت مهم. از اند نداش  

انی و وجاود  حفاظت از محیط زیست در ساطح ملای و جها   

اشااره  هاا   روزناما  ی نظیر تلویزیو ، رادیاو و  جمعهای  رسان 

بیشا رین اهمیات را از دیاد     153/0کرد ک  با ام یاز وزنای  

 بعادی نگارش  رتبة اند. در هکارشناسا  ب  خود اخ صاص داد

گاماسیاب  رودخانة احیای و مراقبت ب  شهری مدیرا  مثبت

اهمیات   زمیناة در  126/0ام یااز وزنای   دارای ک   جای دارد

تاوا    مای  هم تهدیدها ترین مهم ازهای خارجی است.  فرصت

بارندگی و ضع  در احساس مسئولیت اج ماعی و  ب  کاه 

و پاس از آ   کارد  اشااره   2/0با ام یاز وزنای  وجدا  عمومی 

 آب شاارکت ماننااد ربااطذی هااای دساا گاه بااین هماااهنگی

 سااانیرفاضااالب و اطااالع و آب زیساات، محاایط ،ای منطقاا 

الک رونیکای باا ام یااز     و جمعای  هایرسان  طریق از عمومی

   .جای دارد 189/0دار وز 

 تدوین راهبردها

، هاا  قو ک   4و  3 های شده در جدول مطرحبا توج  ب  مسائل 

ها و تهدیدها را برای عوامل داخلای و خاارجی   ، فرصتها ضع 

 شود: ب  شرح زیر بیا  میراهبردهایی  ،بیا  کرده است

 (SO) تهاجمی یاراهبردهالف( 

هاای   فرصات داخلی و  یها قو بر  ،در راهبردهای تهاجمی

 شود: تمرکز میخارجی 

(S2O1) SO1- در ای  منطقا  ساازما  آب    ویهتوج   با

های گیری از آبهایی نظیر بهرهروش ب حل بحرا  موجود 

در  تامثیر زیاادی  تواناد  باروری ابرهاا مای   همانندنام عارف 

 .دخان  داش   باشداحیای رو

(S3O6) SO2- بخشای رویشاگاه و    تناوع  با اعمالی نظیر

افاازای  تمایاال و  سااب تااوا  حیاا  وحاا  منطقاا  ماای 

حال مساائل و مشاکال  محایط      منظور ب تقاضای مردمی 

 .کرداین بحرا  بیش ر  لمرد  را در ح  انگیزو  شدزیست 

(S6O5) SO3-       تقویات دو عامال اهمیات داشا ن حال

نظر ساکنا  محلای و نگارش مثبات مادیرا       بحرا  آب از

تواناد در  گاماسیاب می رودخانةشهری ب  مراقبت و احیای 

 .داش   باشدبسزایی  تمثیراحیای این رودخان  

(S7O7) SO4-     با توج  ب  روناد افزایشای دسا اوردهای

تاوا   مادیریت بحارا  آب مای    ةزمینعلمی و پهوهشی در 

کاا  آب زیااادی  کشاات محصااوالتی گاایاری را درساارمای 

 در جهات  ،مصرف آبکاه  و با  کردم مرکز  خواهند نمی

 .حرکت کردگاماسیاب  رودخانةحل بحرا  

(S8O8) SO5-      منظاور  با  اخ صااص وا  با  کشااورزا 

گیاری از  تاوا  باا بهاره   می کار رااین  ؛تغییر الگوی آبیاری

 ةزمینا جهاا  در   ةپیشارف  رویکردهای نوین در کشورهای 

 .داد رین هدررفت آب صور  مو با کآبیاری صحیح 

(S10O12) SO6-     یکاای از عواماال اساساای ماادیریت

 منطقا   های کشاورزا نیاز رف  ،های اخیریکسارچ  در سال

صحیح در  اقدا ک  با  استی یاعطا با اس فاده از تسهیال  

را تااا حااد رودخاناا   کنااونیتااوا  بحاارا  ماای زمیناا ایاان 

 .کردکن رل چشمگیری 

 (WO) ی انطباقیاراهبردهب( 

داخلای، ساعی بار     هاای  ضع ضمن تمکید بر  هااین راهبرد

 هاای  خارجی در جهت رف  ضاع  های  فرصتاز گیری  بهره

 د و عبارتند از: ندارفراروی سیس م 

(W1O10) WO1-      با توج  با  قاانو  حفاظات و بهساازی

 های آ  در کشور با جلوگیری از حفر نام  آیینمحیط زیست و 

 شاد   سارعت خشاک  تاوا    مای  در منطق جاز های غیرمچاه

 .رودخان  را کاه  داد و در احیای هرچ  بیش ر آ  کوشید

(W2O6) WO2-   با توج  ب  رشد جایگاه مدیریت بحرا

باا   ریزی و محیط زیسات در مقیااس جهاانی    برنام آب در 

حل بحرا  آب  ب توا  کشاورزا  محلی می تغییر در الگوی

 .دکمک کرگاماسیاب  رودخانة

(W3O5) WO3-   مادیرا  شاهری با      با نگارش مثبات

گاماسیاب و اهمیت داد  ب  ایان   رودخانةمراقبت و احیای 

 سارزمین  آماای   گروه صحیح بر نظار  با تمکید و موضوع

از تخریا     های مناستوا  با تعیین کاربریمی در منطق 

 .بیش ر رودخان  جلوگیری کند

(W12O10) WO4-   ظات و بهساازی   حفابا رعایت قانو

بهاره  ازتوا  های آ  در کشور مینام محیط زیست و آیین

  .جلوگیری کردبرداری بی  از حد از مناب  آبی 
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(W2O8) WO5- گیاری از رویکردهاای ناوین در    با بهره

جها  در جهت تعیین و تغییار الگاوی    ةپیشرف کشورهای 

کشت و کاه  مصرف  بازدهراهی در جهت افزای   ،کشت

   اهد شد.گشوده خو

(W8O9) WO6- های گروهی نظیار  گیری از رسان با بهره

ساازی   فرهنگتوا  در جهت ها میتلویزیو ، رادیو و روزنام 

 .اصالح کردگا  برداشت و فرهنگ غلط اس فاده از آب را 

(W6O4) WO7-   جهااانی باا  ماادیریت  ةجامعااتوجاا

است ک  در اسا فاده   سب  شده های اخیریکسارچ  در سال

 .شودحد بهین  رعایت  آب و تجهیزا  آبیاز 

(W13O5) WO8-    روند افزایشی دسا اوردهای علمای و

در جه ی پیشارفت  مدیریت بحرا  باید  ةزمینهشی در پهو

زا در محایط نظیار   ک  با مدیریت صحیح عوامل بحرا  کند

 ،اسات  شاده  ایجااد  رودخانا   این راه سر بر ک  بندهایی آب

 .شتبردا ثرؤب وا  در حل بحرا  گامی م

 (ST) رقابتی یا تنوع یاراهبرده ج(

از منادی   بهاره حاداکثر   دس یابی ب  ها،این راهبرد از هدف

بخشی برای مقابل  باا تهدیادها و    درو های و مزیت ها قو 

. ایان  های خاارجی و با  حاداقل رسااند  آنهاسات     آسی 

 : عبارتند از راهبردها

(S2T7) ST1-  آبای  کااه  منااب     ةلئبا  مسا  توجا   با

راهکارهاای م ناوع    ةباا ارائا  ای  منطقا  سازما  آب  کشور،

گیر از شرایط بحرانی فعلی در  بیش ر مرد  مشارکت جهت

 .تواند نقشی اثرگیار داش   باشد می

(S8T11) ST2-    خاارجی   تهدیدکنناد یکای از عوامال، 

حل بحرا  آب است ک  با اخ صاص وا  با    زیادهای  هزین 

ایان  تاوا    مای  الگاوی آبیااری   تغییار  منظاور  ب کشاورزا  

 کاه  داد. تا حد زیادیرا ها   هزین 

(S5T5) ST3- ناشاای ازبحاارا  آب  تااوجهی باا   باای 

از عوامال اساسای   و دس رسی آسا  مارد  با  ایان منبا      

توا  با مادیریت  می .استگاماسیاب  رودخانة شد  خشک

حل  ب ای از مصرف را در منطق  ایجاد و شکل تازه، صحیح

 .کردکمک  بحرا  آب

(S9T13) ST4-  ضع  در احساس مسئولیت اج ماعی و

 و مهار  دان ، میلی ب  اس فاده از بی سب  وجدا  عمومی

 عملکرد بهبود برای شده ارائ  هایآموزش از برگرف   توانایی

 .شود میای های منطق سازما 

(S10T4) ST5-     گاماسایاب  با توجا  با  اینکا  خشاکی 

 ،اسات کشاور   هاای  رودخانا  دیگار   جادی بارای   تهدیادی 

 منطقا   های کشاورزا نیازمندی رف با  توانند میمسئوال  

سری  اع باارا   ی و اخ صاص یاعطابا اس فاده از تسهیال  

و در  کنناد از خشکی بیش ر این رودخانا  جلاوگیری    مالی

 احیای آ  گامی مؤثر بردارند.

(S10T2) ST6- یکی وهوا  آب یاگرم و اکوسیس م تغییر

ک  باا   استگاماسیاب  رودخانة خشک شد الیل اصلی از د

الز  کشات محصاوالتی کا  آب زیاادی      درگیاری  سرمای 

تولیاد   ةهزینتوا   می ،ترندو با محیط و اقلیم سازگار ندارند

 محصوال  و مصرف آب را کاه  داد.

(S6T11) ST7- بحرا  آب از نظار سااکنا     اهمیت حل

و  شاود رباط   های ذی  هدس گاتمثیر بر  سب واند ت میمحلی 

، ای منطقاا ربااط ماننااد آب  ذیهااای  دساا گاههماااهنگی نا

 .کندرا برطرف  آب و فاضالبو محیط زیست، 

 (WT) تدافعی یاراهبردهد( 

سازما  مورد مطالعا  باا    پییریبر رف  آسی  هاراهبرداین 

و  م مرکزناد ها و کااه  تهدیادها   توج  ب  پرهیز از ضع 

 عبارتند از:

(W1T3) WT1-  اهمیات مساائل    از  مسائوال  ناآگااهی

های غیرمجاز چاه حفر سب  آبی کممحیطی و بحرا   زیست

 رودخاناة است کا  تهدیادی جادی بارای      شده در منطق 

جلاوگیری از حفار    بارای مادیریت بایاد    ؛اسات گاماسیاب 

 .اقدا  کنداز های غیرمجها و پر کرد  چاهگون  چاه این

(W2T6) WT2- از موجااود یهااابرناماا  بهرگاای باای 

در حال   آنها ضعی  مشارکت ةواسط ب  مردمی هایپش وان 

ده ک  این کشاورزا  بدو  توجا   ش سب بحرا  آب کشور 

کشات   و هیچ تغییری در الگوی کنندزراعت ب  این مسائل 

 دامن بزنند. آبی کمخود ایجاد نکنند و ب  بحرا  

(W3T4) WT3-  حل بحارا    زیادهای با توج  ب  هزین

در  سارزمین  آماای   ک  گروه شوداگر شرایطی فراهم آب، 

تاوا   مای  ،طور صحیح و کاربردی فعالیات کنناد   ب منطق  

با کم رین مصارف   طوری ک  ب کاربری صحیح هر زمین را 

و  کااردآب بیشاا رین محصااول را داشاا   باشااد مشااخص  

 زیادی کاه  داد. تا حدمصرف آب را 

(W4T9) WT4-  ع  ضا ساب   کشاورزا  ندید  آموزش

شاده  احساس مسئولیت اج ماعی و وجدا  عمومی در آنهاا  



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

و مارز مصارف و   حد آموزش صحیح و مشخص کرد   .است

در افازای   گامی مؤثر  ،های بحرا  آب پی  روی کشورافق

 .رود شمار می ب کن رل و مصرف صحیح آب  منظور ب آگاهی 

(W12T3) WT5- اهمیات مساائل    از  مسائوال  ناآگاهی

بارداری بای  از   بهره سب  آبی کمحرا  محیطی و ب زیست

علت عاد  نظاار  صاحیح در برداشات      ب حد از مناب  آبی 

با روشان شاد  موضاوع بحارا  آب و نظاار        ؛است شده

روشنی در حل بحرا  آب در آینده نزدیک های  افقصحیح 

 نمایا  خواهد شد.

(W8T7) WT6-      یکی از دالیال اساسای فرهناگ غلاط

رسانی عماومی از طریاق    اطالعود  کافی نب ،اس فاده از آب

تمرکاز بیشا ر   باا   اسات؛ های جمعای و الک رونیکای   رسان 

توا  فرهنگ صحیح اسا فاده از  در این زمین  می  مسئوال

 .داد جای مرد  اذها  در مناسبی طرز ب آب را 

 بهینه  راهبردتعیین  

، ارزیابی عوامل داخلی راهبردیتحلیل  فرایندیکی از مراحل 

باین  ای م قااط   منظاور اعماال رابطا     با  اسات.  خارجی و 

یک از عوامل داخلی و خاارجی و رساید     میانگین وزنی هر

وضاعیت کلای سیسا م     Xراهبرد بهین ، در محاور   یب  نوع

شاود  در  مای  (IEAلحاظ محیط داخلی )حاصل از روش  ب 

 نیاز  Y. در محاور  اسات  3با میاانگین   5تا  1ی از ک  ام یاز

لحااظ محایط خاارجی )حاصال از       با وضعیت کلی سیس م 

باا   5تاا   1شود ک  آ  هام ام یاازی از   ( در  میIEAروش 

اتصاال ایان دو    نقطاة قرارگیاری  براسااس  . است 3میانگین 

راهبارد  یک از چهاار   روی هربر وضعیت )داخلی و خارجی( 

دار حاصال از مااتریس عوامال    در نمودار با توج  ام یااز وز  

ماااتریس عواماال خااارجی  ( وهااا و ضااع  هااا داخلاای )قااو 

. شاود مای مشاخص  بهین  راهبرد ها و تهدیدها( نوع )فرصت

یاابی عوامال داخلای و خاارجی و     براساس ن ایج ماتریس ارز

تقاط  اثرگیاری میانگین وزنی هر یک از عوامل داخلی نقطة 

ترین نوع نشا  داده شده است، مناس  3شکل  و خارجی در

-راهبارد یاب، باید از ناوع  گاماس رودخانةبرای احیای راهبرد 

 IFEیا رقاب ی باشاد. ام یااز وزنای عوامال داخلای       STهای 

 .است EFE 54/2ام یاز وزنی عوامل خارجی  و  02/3

 
 نهیبه راهبرد نییتع .3 شکل

 گیرینتیجه

 فرصا های  و هاا تهدید شناخت برای ابزاری ،SWOTماتریس

 اها ضع  بازشناسی و سیس م یک خارجی محیط در موجود

 تادوین  و وضاعیت  سانج   منظاور ب  آ  داخلی هایقو  و

 ابزارهاای  از یکای  و سیس م آ  کن رل و هدایت برای راهبرد

 و هاا فرصات  با سیس می درو  ضع  و قو  تطابق راهبردی

 بارای  مانظم  تحلیلای  و اسات  سیسا می  بارو   هاای تهدید

 به ارین  کا   بلندماد   برناماة  تدوین و عوامل این شناسایی

 .دهاد میقرار  مدیرا  در اخ یار ،کند ایجاد را آنها بین تطابق

ک  شود  میمشاهده  (IFE)داخلیراهبردی در بررسی عوامل 

از مقادار میاانگین    هاا  و ضاع   ها دار قو مجموع ام یاز وز 

های مسئول در مادیریت  شرکت دکن بیا  میبیش ر است ک  

گاماسیاب نسبت ب  عوامل داخلی واکان  مناسابی    رودخانة

خاوبی   با   هاا  خود در مقابال ضاع    های شا  داده و از قو ن

 زیااد  توا  با  وساعت  می ها ترین قو اند. از مهمبهره جس  

تغییار الگاوی   بارای  رودخان  و اخ صاص وا  با  کشااورزا    

و مورد بوده موارد بسیار مهم از ک  با اینک   اشاره کردآبیاری 

جدی با    در حال حاضر توج  ،استتوج  دولت و مسئوال  

ایان عوامال و   زیااد  اهمیت  نظر ب آ  صور  نگرف   است و 

 ،گرف اا  انجاا  در نظرساانجی زیااد  دار دارا باود  ام یاااز وز  
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ربط در جهت پیشبرد این های ذیمسئوال  و دس گاه تالش

تاوا  با    ترین تهدیادها هام مای   . از مهمضروری استعامل 

بیش رین ک  کرد های غیرمجاز حفرشده در منطق  اشاره چاه

بعادی سا    مرتبة اهمیت را ب  خود اخ صاص داده است. در 

 آماای   گاروه نباود    کشت، صحیح الگوی تغییر عامل عد 

ک  کرد کشاورزا  اشاره ندید  در منطق  و آموزش  سرزمین

. همچناین بررسای   اهمیت زیاادی دارناد  از دید کارشناسا  

 یااز  نشا  داد ک  مجموع ام (EFE) خارجی راهبردی عوامل

است کا   ها و تهدیدها از مقدار میانگین کم ر دار فرصتوز 

 رودخاناة  مادیریت  انادرکار دسات  هایشرکت دهد نشا  می

نسبت ب  عوامل خارجی واکان  مناسابی نشاا      گاماسیاب

در مقابلا  باا    سوزی ضمن فرصتو  اند و دچار ضع  اند نداده

هاا  فرصات تارین   . از مهماند خوبی عمل نکرده نیز ب تهدیدها 

تفکر حفاظت از محیط زیسات در ساطح ملای و    ب  توا  می

های گروهای نظیار تلویزیاو ، رادیاو و     جهانی و وجود رسان 

 مراقبت ب  شهری مدیرا  مثبت ها و همچنین نگرشروزنام 

گاماسیاب اشاره کرد ک  بیشا رین اهمیات    رودخانة احیای و

 تارین مهام  ازاند. را از دید کارشناسا  ب  خود اخ صاص داده

بارندگی و ضع  در احسااس   توا  ب  کاه می هم تهدیدها

 ،پس از آ و کرد مسئولیت اج ماعی و وجدا  عمومی اشاره 

 ای،منطق  آب مانند ربط ذی هایدس گاه بین هماهنگی عد 

 از آگاهی نیاف ن مرد فاضالب و  و آب  ادار و زیست، محیط

بیشاا رین رای داالک رونیکاای  و جمعاای هااایرسااان  طریااق

ریزی صاحیح  با برنام ک  . در این راس ا جا دارد استاهمیت 

ها و تقویت هرچ  بیش ر و و کاربردی در جهت جبرا  ضع 

گاماسیاب کا  از   رودخانةب وا  در جهت احیای  ها به ر قو 

 منظاور  با  حیا  در غرب کشور اسات،  های   شریا ترین مهم

 .ور گا  برداشتای کشپیشبرد اهداف حیاتی و توسع 
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