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 چکیده
به باال هزینه و مطالعه وجود با هاپروژه این گاهي شود،مي اجرا آبخیز هایحوزه در آبخیزداری مختلف هایپروژه امروزه

 انجام آبخیزداری هایپروژه ابتدا ،حاضر مطالعه در. دنشومي مواجه اقتصادی شکست با ،بوده ناکارآمد مختلف دالیل

 مورد خارجي و داخلي عوامل تعیین با هاآن ارزیابي ،سپس .شد معرفي سنندج قشالق سد A پارسل حوضه در شده

 از و مفیدتر اقتصادی نظر از هاپروژه که است راهبردهایي ارائه و عوامل مهمترین استخراج هدف. گرفت قرار بررسي

 از پرسشگری از استفاده با تهدیدها و هافرصت ،قوت ،ضعف نقاط تعیین ضمن ،بنابراین .باشند موثرتر عملکردی نظر

 دستبه نتایج. شدند ارائه اقتصادی-اجرایي راهبردهای QSPM کمي ماتریس و SWOT تحلیلي مدل کاربرد با ،خبرگان

 هایطرح را خارجي عوامل در نهایي ارزش بیشترین کهطوریبه .دادند نشان را مدیریتي عوامل باالی وزن آمده

 اختصاص خود به 01/1 و 01/1 امتیازهای با هاپروژه نگهداری و تعمیر برای بودجه اختصاص عدم و ناکارآمد مطالعاتي

 ساخت کیفیت بودن پایین اثر در سدها شدن مدفون و تخریب به مربوط نهایي ارزش بیشترین داخلي عوامل در .دادند

 و کارانهمحافظه نوع از ،گرفته قرار WT و ST ربع در راهبردی وضعیت ،SWOT مدل نتایج اساس بر .بود 03/1 امتیاز با

 حوضه قوت نقاط از استفاده با ضعف نقاط و تهدیدها از ناشي زیان کاهش جهت در باید راهبرد یعني .است تدافعي

 بندیاولویت QSPM کمي ماتریس از استفاده با و ارائه متخصصین وسیلهبه هاراهبرد استراتژی این با مطابق. باشد

 امتیاز با مالکین به هاآن نگهداری و تعمیر حق واگذاری یا و افراد مالکیت تحت اراضي در هاپروژه اجرای راهبرد .ندشد

 هاپروژه در ضعف عوامل از آگاهي راستای در تواندمي تنهانه ،پژوهش نتایج .گرفت قرار اول اولویت در 27/3 نهایي

 .گیرد قرار استفاده مورد نیز هاپروژه اقتصادی بازدهي بهبود در تواندمي بلکه کند، کمک
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 اجرا دنیا سراسر در آبخیز هایحوزه در مختلف سطوح

 مطالعاتي هایطرح اساس بر هاپروژه این شود،مي

 اساس بر هاطرح این گاهي ،شوندمي اجرا و تعیین

 بدون نشده، روزبه و ارزیابي که است هایيدستورالعمل

 موجب انساني خطای دلیلبه گاهي و نقایص رفع

 شکست با ،بوده ناکارآمد که شود مي هایيپروژه اجرای

 از یک هیچ تنهانه یعني. شوندمي مواجه اقتصادی

 حفاظت گیاه و خاک و آب مانند طبیعي منابع

 این. رودمي هدر نیز پروژه اجرای هزینه بلکه ،شود نمي

 حوضه در شده اجرا آبخیزداری هایپروژه مورد در امر

 ،دلیل همین به. شد مشاهده دفعات به مطالعه مورد

 مختلف عوامل تعیین منظوربه حاضر پژوهش

 هایپروژه اقتصادی وریبهره روی تاثیرگذار

 تربهینه اجرای برای هایيراهبرد ارائه و آبخیزداری

 و متعدد عوامل دلیلبه ،موضوع این. شد انجام هاآن

 غیرقابل هاآن ویژگي و واحد مقیاس، در تفاوت

 از استفاده با پژوهش این در که ،است گیری اندازه

. است شده فراهم عوامل ارزیابي و مقایسه امکان ،مدل

 با غلبا بخیزآ یهازهحو انیزربرنامه و انمدیر

 ،هستند جهامو هپیچید یهایتصمیمگیر در مشکالتي

 که ستا قعیتوا ینا لیلدبه عمدتاً پیچیدگيها ینا

 که نددار دجوو متغیرها و موثر عوامل از عظیمي ارمقد

 و اتثرا که نجاآ از و شوند ظلحا یتصمیمگیر در باید

 انمدیر ،ستا وتمتفا ملاعو ینا خليدا یبستگيهاوا

 ارمقد. ميشوند جهامو مشکل با مسئله درک ایبر

 به درقا بشر که دميشو باعث عوامل تقابل و تطالعاا

 ردمو در یتصمیمگیر مسائل کامل همشاهد

 (.Witlox، 2110) نباشد زمین از استفاده ییزربرنامه

 هدف یک بر مبتني فقط هاگیریتصمیم ،گذشته در

 یهامدل از استفاده با امروزه اما شد،مي انجام اصلي

 و کمي کیفي، معیارهای تمامي توانمي مختلف

 Pohekar) کرد بررسي هم کنار در را متضاد معیارهای

 در ،هامدل دست این از. (Ramachandran، 2110 و

 در گیریتصمیم برای ابزاری عنوانبه حاضر پژوهش

  .است شده استفاده آبخیزداری هایپروژه مورد

 در مختلف محققین ،موضوع این با ارتباط در

 از اند،کرده ارائه را هایيپژوهش کشور از خارج و داخل

 به پژوهشي در ،Haiati (2131) و Amoubaigi جمله

 منابع یکپارچه مدیریت طرح اجرای اثرات ارزیابي

 دیدگاه از منطقه زیست محیط بر آبخیزداری و طبیعي

 در. پرداختند شیراز غرب آبخیز حوزه در برداران بهره

 کیفي بخش در و تعاوني شرکت اعضای از کمي بخش

 مدیریت طرح بر موثر محیطي و دروني عوامل از

 تحلیل از استفاده با و بردارانبهره دیدگاه از یکپارچه

SWOT بخش نتایج. کردند بندیطبقه و بازشناسي 

 کیفیت محیطي زیست شاخص بر طرح ،داد نشان کمي

 تاثیرگذار منطقه گیاهي پوشش و آب زراعي، خاک

 جریان کاهشکه  داد نشان دروني تحلیل و است

 از خاک فرسایش و غذایي مواد شویي آب سطحي،

 بین مرز دقیق تعیین عدم و قوت نقاط مهمترین

 Jazi .است بوده طرح ضعف نقاط مهمترین از هاعرصه

 توسعه راهبردهای بررسي به ،(2132) همکاران و

 در باالدست آبخیز حوزه به وابسته شهرهای پایدار

 ارزیابي مدل از هاآن .پرداختند گرمسار شهر

 بهترین تعیین برای AHP از ،DPSIR محیطي زیست

 برای SWOT از و ارزیابي مدل از منتج هایگزینه

 صورت به پایدار توسعه راهبردهای بهترین تعیین

 عدم از حاکي هاآن نتایج .کردند استفاده تلفیقي

 شهر حیاتي و زیستي منابع تامین لحاظ به پایداری

 را اصلي راهبرد هشت هاآن. است بوده گرمسار

 راهبرد هاآن بین از و کردند بندیاولویت و شناسایي

 طبیعي منابع و کشاورزی آب، مشترک برنامه تدوین

 موثر اقدامات تبیین منظوربه شهری آبخیز حوزه در

 باالدست اراضي در آب مصرف و توزیع تولید، زنجیره

  .گرفت قرار اول اولویت در

Chezgi جامع راهبرد ارائه به ،(2133) همکاران و 

 استفاده با زیرزمیني سد احداث توسعه برای مناسب و

 حوضه در QSPM کمي ماتریس و SWOT مدل از

 تعیین برای نامهپرسش از هاآن. پرداختند کریان

 ارائه برای کمي ماتریس و تحلیلي مدل و عوامل

 راستای در هایيراهبرد و کردند استفاده راهبرد

 ماتریس از هاراهبرد بندیاولویت برای و ارائه ،راهبرد

 ارزیابي راهبرد و کردند استفاده QSPM کمي

 محیطيزیست و اجتماعي اقتصادی، هیدرولوژیکي،

 نهایي امتیاز با احداث از بعد و قبل زیرزمیني سدهای

 Baycan و Yavuz. تگرف قرار اول اولویت در 33/1

 و SWOT مدل دو ترکیب از پژوهشي در ،(2131)

AHP آبخیزداری در گیریتصمیم ابزار عنوانبه 
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 حوضه هاآن مطالعه مورد منطقه. کردند استفاده

 در شیرین آب دریاچه ترین بزرگ Beysehir دریاچه

 در را حوضه اساسي اطالعات ،پژوهش نتایج. بود ترکیه

 اصلي مشکالت اول: کرد بندیدسته بخش چهار

 قوت نقاط نظر از حوضه مزایای مهمترین دوم ،حوضه

 نظر از حوضه معایب مهمترین سوم ها،فرصت و

 استراتژی ترینمناسب چهارم و تهدیدها و هاضعف

-اجتماعي و اکولوژیکي پایداری موجب که آبخیزداری

 ایمجموعه میان از ،نهایت در. شودمي حوضه فرهنگي

 هایحوضه در آب مصرف کاهش استراتژیک، اهداف از

 حل برای رویکرد ترین مطلوب عنوانبه را شهری

 Nazari  .کردند پیشنهاد نشینانآبخیز حوزه مشکالت

-بهره بهبود هدف با ،يپژوهش در (2133) کارانهم و

 استفاده SWOT مدل از آبیاری در آب از استفاده وری

 آب مدیریت که بیروني و دروني عامل 01. کردند

 شناسایي ،دهد مي قرار تاثیر تحت را ایران در آبیاری

 سیاسي و تکنولوژیکي اجتماعي، قانوني، پویایي و شده

 در آب مدیریت در شکست دالیل ترین اصلي عنوانبه

 و ضعف نقاط از استفاده با هاآن .شد شناخته کشور

 تحلیل و تجزیه و تهدیدها و هافرصت و قوت

PESTLE شکست های طرح اصالح استراتژی دنبال به-

 کشاورزی در امنیت افزایش و آب مدیریت خورده

 شامل ،کردند ارائه که هایيراهبرد تریناصلي. بودند

 در شده تشدید کشاورزی نقش مجدد ارزیابي اول

 نگرش و آگاهي افزایش همراه به ،بلندمدت توسعه

 هایبرنامه توسعه خطر به نسبت گیرندگانتصمیم

 صنایع ارتقای دوم و مدت کوتاه در آب منابع مدیریت

 برای یکپارچه های برنامه توسعه و کشاورزی بر مبتني

 ،(2132) همکاران و Petousi. بود آب وریبهره بهبود

 و تجزیه طریق از آب منابع مدیریت اقدامات ارزیابي به

. پرداختند یونان در Crete جزیره در SWOT تحلیل

 Crete رودخانه حوضه برای که مدیریتي طرح هاآن

 ،کرده ارزیابي مدل این از استفاده با را بود شده انجام

. کردند ارائه را هایيراهبرد ،نتایج از استفاده با

 آب کاهش شامل خصوص این در هاآن هایراهبرد

 هایچشمه از برداریبهره کود، کنترل آبیاری، برای

 .بود کوچک سدهای ساخت و پساب بازیافت کارستي،

 تاثیرگذار عوامل مبحث به ،دهد مي نشان منابع مرور

 کمتر آبخیزداری هایپروژه اقتصادی وریبهره روی

 ابتدا حاضر مطالعه در ،بنابراین .است شده پرداخته

 حوضه در شده انجام مختلف آبخیزداری هایپروژه

 و داخلي عوامل تعیین با ،سپس ،ارزیابي مطالعه مورد

 ها،پروژه اقتصادی وریبهره روی تاثیرگذار خارجي

 اقتصادی نظر از هاپروژه که شودمي ارائه هایيراهبرد

 عوامل. باشند موثرتر عملکردی نظر از و مفیدتر

 سری از ،SWOT تحلیلي مدل از استفاده با تاثیرگذار

 شده ارائه هایراهبرد و تعیین ،گیریتصمیم هایمدل

 .شدند بندیاولویت QSPM کمي ماتریس از استفاده با

 اول شامل حاضر پژوهش اهداف ،کلي طور به

 روی تاثیرگذار بیروني و دروني عوامل استخراج

 در شده اجرا آبخیزداری هایپروژه اقتصادی وری بهره

 ارائه دوم و هاآن مقایسه و مطالعه مورد حوضه

 از منظور .است هاپروژه تربهینه اجرای برای هاراهبرد

 کلیه میان از ،شود مشخص که است این مقایسه

 هایپروژه اقتصادی وریبهره روی که عواملي

 باالتری وزن عوامل کدام ،گذارندمي تاثیر آبخیزداری

 یا حوضه طبیعي شرایط به مربوط عوامل این و دارند

 .است هاپروژه ریزیبرنامه و مدیریت نحوه
 

  ها روش و مواد

 آبخیز حوزه ،پژوهش این در :تحقیق منطقه مورد

 مساحتي با قشالق، سد آبخیز هایحوزه از A پارسل

 و کردستان استان در واقع هکتار هزار 22 حدود

 مختصات محدوده در و سنندج شهر شرقي شمال

 شرقي طول 07̊  03ʹ 30ʺ تا 07̊  07ʹ 33ʺ جغرافیایي

 شمالي عرض 10̊  12ʹ 01ʺ تا 10̊  20ʹ 03ʺ و

(Ahmadi Mirghaed 2131 همکاران، و)، نظر در 

 منطقه این انتخاب دالیل از (.3 شکل) شد گرفته

 موقعیت و کامل هایداده بودن دارا به توان مي

 دستپایین مناطق آب منبع عنوانبه حوضه راهبردی

 این در ،همچنین. کرد اشاره (قشالق سد دریاچه)

 عملیات و رسوبگیر سازه زیادی تعداد ،حوضه

 جمله از. است شده انجام بیومکانیکي و بیولوژیکي

 رسوبگیر سد شامل حوضه در شده انجام عملیات

 کاری، کپه بذرکاری، بذرپاشي، مالتي، سنگي و گابیوني

 و حجم .باشدمي...  و قرق کاری، نهال بندی، تراس

 آمده 3 جدول در ریاآبخیزد های پروژه اجرای هزینه

.است
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 ایران در آن موقعیت و مطالعه مورد حوضه -1 شکل

 
 هاآن اجرای هزینه و مطالعه مورد حوضه در شده اجرا آبخیزداری هایپروژه حجم -1 جدول

 (الیر) *نهیهز ( الیر) اجرا سال در نهیهز واحد مقدار یزداریآبخ پروژه

 0372700323 3330107111 هکتار 2/1032 يکیولوژیب

 0102023220 3222223121 هکتار 72/327 يکیومکانیب

 21710222012 0203301771 مترمکعب 0/33070 يکیمکان

 11021101323 ها نهیهز کل جمع

 .است شده رسانيروزبه 3137 سال به ها پروژه یاجرا سال از نهیهز به مربوط ریقادم* 

 

 ارزش با ،است آمده 3 جدول در که طورهمان

 صرف ریال میلیارد يس از بیش 3137 سال در ریال

 شده A پارسل حوضه در آبخیزداری عملیات اجرای

 که دبو آن از حاکي عملیات ارزیابي و بازدید. است

. است شده هاپروژه موفقیت عدم باعث مختلفي عوامل

 عوامل ارزیابي لزوم ها،پروژه اجرای باالی هزینه

 خوبي به را هاپروژه یاقتصاد وریبهره روی تاثیرگذار

 .کندمي توجیه

 به کلي مرحله چهار در پژوهش این: قیتحق روش

 .است شده انجام زیر شرح

 از یک هر عملکرد به مربوط هایداده گردآوری -3

 مطالعه مورد حوضه در شده اجرا آبخیزداری یاهپروژه

 بیروني و دروني عوامل استخراج -2، خبرگان تعیین و

 از استفاده با هاپروژه اقتصادی وریبهره روی تاثیرگذار

 مورد حوضه در کار تجربه که خبرگاني از پرسشگری

 برای SWOT مدل از استفاده -1، داشتند را مطالعه

 و هافرصت قوت، ضعف، نقاط تحلیل و تجزیه

 برای خبرگان از مجدد پرسشگری با منطقه تهدیدهای

 هایراهبرد ارائه و املوع از یک هر وزن تعیین

 برای QSPM ماتریس از استفاده -0و  اقتصادی

 .شده ارائه راهبردهای بندیاولویت

SWOT یراهبرد یزیربرنامه مدل
 از مدل این: 1

 دستیابي برای که است گیریتصمیم هایمدل سری

 مطالعاتي، مختلف هایحوضه در سودمند نتایج به

 راستای در کلي طوربه و محلي های ظرفیت تحلیل

 در یکپارچه توسعه ریزیبرنامه مطالعات اهداف به نیل

 تواندمي ساختاری و فرهنگي ماعي،تاج اقتصادی، ابعاد

 Zahedi و Molaei Hashjin) گیرد قرار استفاده مورد

Dafchahi، 2131.) برای کارآمد ابزاری ،مدل این 

 عوامل و( قوت و ضعف نقاط) دروني عوامل شناسایي

 برای( تهدیدها و هافرصت) منطقه بیروني تاثیرگذار

 مناسب راهبردهای ارائه و استراتژیک مسائل شناسایي

                                                         
1
 Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats 
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 در (.2131 همکاران، و Rahmani) شودمي استفاده

 قوت، عوامل از یک هر کردنفهرست از پس ،مدل این

 در هاآن نوشتن و تهدیدها و ها فرصت و ضعف

 هاآن از یک هر تالقي محل از مربوطه، های سلول

 ،بنابراین شود،مي حاصل نظر مورد های استراتژی

 استراتژی دسته چهار به منجر ماتریس این همواره

WT، SO، WO و ST (.2 جدول) شود مي 

 
 SWOT مدل های استراتژی -2 جدول

 EFE  يخارج عوامل
SWOT 

 Opportunity  فرصت threats دیتهد

ST SO قوت    Strength 
 يداخل عوامل

IFE 
WT WO ضعف Weaknesses 

SO (ایتوسعه یا تهاجمي استراتژی) قوت نقاط از استفاده با هافرصت از استفاده ،WO استراتژی) ضعف نقاط جبران برای هافرصت از استفاده 

 از ناشي هایزیان رساندنکمینه به WTو  (جهت تغییر گرایش با استراتژی) تهدیدها از جلوگیری برای قوت نقاط از استفاده ST ،(تنوع

 (تدافعي استراتژی) ضعف نقاط و تهدیدها
 

 با که است این پرسشگری SWOT روش اساس

 باید که خبرگان میان توزیع و نامهپرسش تنظیم

 شده مطرح اصلي پرسش به باشد نفر 31 کمدست

  ؛Sarmad Saeidi، 2131) شودمي داده پاسخ

Pearce و Robinson، 2130 .)اولیه متخصصین تعداد 

 در با که بودند نفر 30 ،شدند شناسایي منطقه در که

 در آبخیزداری امور انجام تجربه میزان گرفتن نظر

 عنوانبه هاآن از نفر 31 نهایتا مطالعه، مورد حوضه

 . شدند انتخاب پرسشگری یابر خبره

 داخلي عوامل دهيوزن و ارزیابي ،شناخت از پس

 ساختار یک در عوامل خبرگان، کمک به خارجي و

 ارزش و ضریب ،شده بندیاولویت مراتبي سلسله

 ،Baycan و Yavuz) دشومي محاسبه هاآن نهایي

 عوامل ارزیابي ماتریس از استفاده با ،سپس(. 2131

EFE خارجي
2 داخلي عوامل ارزیابي ماتریس و 3

IFE و 

 بخش هر مناسب استراتژی ،نهایي وزن از استفاده با

  .(2 شکل) دشو مي ارائه

1 ماتریس
QSPM :های تکنیک و هاروش از یکي 

 از استفاده راهبرد، تحقق برای نظارت و پایش ارزیابي،

. است QSPM  یا کمي راهبردی ریزی برنامه ماتریس

 به مربوط های پژوهش از بسیاری در که روش این در

                                                         
1
 External Factor Evaluation 

2
 Internal Factor Evaluation 

3
 Quantitative Strategic Planning Matrix 

 قرار استفاده مورد راهبردی ریزیبرنامه و مدیریت

 های گزینه از کدامیک که شود مي مشخص گیرد، مي

 این واقع در و است پذیرامکان شده انتخاب استراتژیک

 از ماتریس این .کند مي بندی اولویت را راهبردها

 و مدیریت مختلف مراحل در آمده دستبه اطالعات

 مانند کرده، استفاده راهبردی و استراتژیک ریزی برنامه

 خوب، قضاوت نیازمند راهبردی هایروش سایر

(. 2132 همکاران، و Pazouki) است آگاهي و خبرگي

 پایداری و پذیریامکان ارزیابي برای QSPM ماتریس

 محیطي شرایط با مواجهه در پیشنهادی هایاستراتژی

 ماتریس این در کهصورتي در. باشد مي موجود وضع و

 را بیروني و دروني شرایط با مواجه توان  استراتژی، یک

 قابل های استراتژی فهرست از باید باشد، نداشته

  .شود خارج بندی اولویت

 

 بحث و نتایج
 منطقه هایارزیابي و بازدیدها مطالعات، با مطابق

 تجربه که متخصصیني از پرسشگری و مطالعه مورد

 مدل، از بخش هر برای ،داشتند را منطقه در پژوهش

 عامل دو مورد، 33 مجموع از. شد استخراج عامل 33

 برای عامل 17 مجموع در و حذف امتیاز کمترین با

 مطابق هانامهپرسش. گرفت قرار مدنظر راهبردها، ارائه

 ضریب محاسبه برای و تنظیم مدل ساختاری اصول با

  . شد توزیع متخصصین بین عامل هر اولیه

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+A.+Pearce%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+A.+Pearce%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22John+A.+Pearce%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Braden+Robinson%22


 111/  . . .با  یزداریآبخ یها پروژه یاقتصاد یور عوامل موثر بر عملکرد و بهره يابیارز

 
 SWOT عوامل بندی اولویت برای مراتبي سلسله ساختار -2 شکل

 

 عامل هر کهاین اساس بر ،شد خواسته خبرگان از

 تاثیر آبخیزداری هایپروژه موفقیت ویر حد چه تا

-مي هاآن اقتصادی وریبهره افزایش باعث و دارند

. دهند اختصاص را مشخصي امتیاز یک هر به شوند،

 نهایي ارزش محاسبه و هانامهپرسش از حاصل نتایج

 0 و داخلي عوامل شامل 1 های لجدو در عامل هر

 تهدید عنوانبه که عاملي .است آمده ،خارجي عوامل

 ،عامل که است این بیانگر ،کرده کسب را باالیي امتیاز

-مي پروژه اقتصادی وریبهره کاهش و شکست موجب

 ،دارد باالیي امتیاز قوت نقطه عنوانبه که عاملي و شود

 موفقیت در زیادی تاثیر عامل که است این بیانگر

 . دارد پروژه

 
 داخلي عوامل اوزان تحلیل -3 جدول

 یينها ارزش رتبه هیثانو بیضر هیاول بیضر (هاضعف و هاقوت) يدرون عوامل 

S3 20/1 2 07/32 32 خوب قرضه منابع عنوان به يتیآندز یواحدها وجود 

S2 37/1 2 11/3 03 مناسب يمیاقل طیشرا و يبارندگ 

S1 22/1 2 11/33 22 سنندج شهر و ياصل جاده به حوضه يکینزد 

S0 21/1 2 71/33 33 مناسب یيروستا یها جاده وجود 

S0 13/1 1 33/31 32 تیمالک تحت ياراض در خصوصهب يکیولوژیب اتیعمل خوب يبازده 

S7 11/1 1 12/31 21 حوضه آب منابع يآبده شیافزا 

S2 02/1 0 33/33 31 یيرسوبزا کاهش خاک، حفاظت مراتع، تیوضع بهبود 

S3 00/1 0 33/31 32 آب بیتخر قدرت و سرعت کاهش و آبراهه بیش لیتعد 

S3 30/1 2 03/2 01 هاپروژه یاجرا لیدل به ياراض ارزش شیافزا 

 20/2 هاقوت یينها ارزش 

W3 03/1 0 30/30 37 ادیز رسوب آورد و ها دامنه یازهیوار یهاحرکت 

W2 12/1 1 73/32 33 حوضه باالدست در رهایمس بودن العبورصعب و يکوهستان 

W1 23/1 2 20/31 73 بازدهکم یمزارهاید توسعه و مراتع یکاربر رییتغ 

W0 32/1 2 07/3 00 حوضه دستنییپا در ژهیوهب خاک یزیحاصلخ کاهش و يآب شیفرسا انواع 

W0 
 17 يوزن توسطم بیش) حوضه وسعت سوم دو از شیب بودن داربیش

 (درصد
73 03/31 2 23/1 

W7 13/1 3 20/3 01 حفاظت تیاهم و یزداریآبخ خصوص در نانینش زیآبخ حوزه نییپا يآگاه 

W2 
 عدم ای و ساخت تیفیک بودننییپا اثر در سدها شدنمدفون و بیتخر

 مناسب يطراح
30 23/30 0 03/1 

W3 20/1 2 07/32 31 يخاک قرضه منابع و ماسه و شن مانند زدانهیر مصالح نبود 

W3 
 دیشد نسبتا يکیتکتون یندهایفرا لیدلبه گسل و شکاف درزه، انواع وجود

 حوضه در
00 11/2 3 12/1 

 07/2 هاضعف یينها ارزش 
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 خارجي عوامل اوزان تحلیل -4 جدول

 (هادیتهد و هافرصت) يرونیب عوامل 
 بیضر

 هیاول

 بیضر

 هیثانو
 رتبه

 ارزش

 یينها

O3 31/1 3 37/31 77 حوضه دستنییپا در سنندج قشالق سد وجود 

O2 
 در حوضه گرفتن قرار لیدلبه استان یزداریآبخ و يعیطب منابع بخش ژهیو توجه

 سنندج قشالق سد اچهیدر باالدست
33 13/32 2 10/1 

O1 20/1 2 33/32 73 یيزااشتغال و نیساکن درآمد شیافزا 

O0 20/1 2 13/32 03 یزداریآبخ اتیعمل در مشارکت به مردم اقیاشت شیافزا 

O0 32/1 2 73/3 03 ياراض يآب کشت و آب برداشت یبرا تقاضا شیافزا 

O7 32/1 3 33/32 03 يجیترو و يآموزش یفضا شیافزا 

O2 23/1 1 00/3 00 سال مختلف فصول در رودخانه میرژ شدن کنواختی 

O3 32/1 2 32/3 02 کشت یالگو بهبود و يزراع ياراض تیریمد 

O3 10/1 3 31/0 21 منطقه يعیطب یها تیظرف و سنندج قشالق سد با مجاورت لیدلبه گردشگر جذب 

 23/3 هافرصت یينها ارزش 

T3 21/1 2 03/31 32 يخشکسال 

T2 32/1 2 73/3 73 البیس 

T1 12/1 1 01/32 32 یزداریآبخ یهاطرح به اعتبارات صیتخص طیشرا 

T0 01/1 0 70/32 33 ناکارآمد يمطالعات یهاطرح 

T0 10/1 1 71/33 33 تجربه با مانکارانیپ نبود 

T7 
 درآمد نبود لیدلبه نانیشهرنش به باغات و نیزم فروش لیدلبه مهاجرت نرخ شیافزا

 حوضه دستنییپا در ژهیوهب
33 71/33 1 10/1 

T2 23/1 1 03/3 20 يعمران ،يبهداشت ،يآموزش التیتسه کمبود 

T3 01/1 0 33/31 37 اجرا از پس هاپروژه ینگهدار و ریتعم یبرا بودجه اختصاص عدم 

T3 
 اهداف مورد در نانینش زیآبخ حوزه به يرساناطالع و آموزش یهابرنامه وجود عدم

 هاآن از ینگهدار لزوم و هاپروژه
31 33/33 1 10/1 

 10/1 دهایتهد یينها ارزش 

 

 وزن اساس بر عوامل و بررسي 0 و 1 های جدول

 ارزش برآورد نتایج. شدند مقایسه یکدیگر با هاآن

 به نسبت را مدیریتي عوامل باالی وزن عوامل، نهایي

 در ویژههب امر این. (1 شکل) دهدمي نشان عوامل سایر

 ،است محسوس کامال تهدیدکننده عوامل مورد

 هشتم و چهارم عوامل را امتیاز بیشترین کهطوری به

 اختصاص عدم و ناکارآمد مطالعاتي هایطرح یعني

 با  اجرا از پس هاپروژه نگهداری و تعمیر برای بودجه

 اختصاص خود به را 01/1 و 01/1 ترتیببه امتیازهای

 .دارد را امتیاز کمترین "سیالب" عامل و دهندمي

 روی تاثیرگذار چهارگانه عوامل از یک هر نهایي ارزش

 حوضه در آبخیزداری هایپروژه اقتصادی وریبهره

 تهدیدها. است آمده 0 جدول در قشالق سد A پارسل

 میزان کمترین ها فرصت و 10/1 یعني باالترین دارای

 مربوط وزن بودن باال. هستند 23/3 یعني نهایي ارزش

 سمت به را مدیریت روند قوت نقاط و تهدیدها به

 رنگ با 0 شکل در که بردمي ST نوع از تصمیمات

 نقاط وزن که آنجایي از. است شده مشخص قرمز

 راهبردها ارائه در دارد قوت نقاط با کمي تفاوت ضعف

  .(0 شکل) شد گرفته نظر در نیز WT استراتژی

 دو هر راهبردها، آمده، دستبه نتایج با مطابق

. گیردمي بر در را تدافعي و کارانهمحافظه دسته

 شود ارائه ایگونه به باید هااستراتژی ،دیگر عبارت به

 تهدیدها از ابتدا منطقه قوت نقاط از استفاده با که

 هایزیان کاهش جهت در ،سپس شده، جلوگیری

 میان از. شود اقدام ضعف نقاط و تهدیدها از ناشي

 تهدید منطقه آبخیزداری هایپروژه برای که عواملي

 عدم و ناکارآمد مطالعاتي هایطرح شود،مي محسوب

 پس هاپروژه نگهداری و تعمیر برای بودجه اختصاص

. دهندمي اختصاص خود به را امتیاز بیشترین اجرا از

 هایپروژه اقتصاد که اصلي عامل دو ،دهدمي نشان این

 از بعد و قبل به مربوط کند،مي تهدید را آبخیزداری
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 مدیریتي عوامل جزو و آبخیزداری هایپروژه اجرای

 باعث اجرا از قبل ضعیف مطالعات که است تاثیرگذار

 از بعد و نیست کارآمد که شودمي هایيپروژه اجرای

 هاپروژه نکردن، تعمیر و نگهداری عدم دلیلبه نیز اجرا

 نظر مورد منفعت گرفته، قرار سریع تخریب معرض در

 اقتصادی شکست یک ،بنابراین. شودنمي حاصل

 حوضه قوت نقاط از استفاده با که شودمي محسوب

. داد کاهش را آن زیان یا کرده، جلوگیری آن از باید

 31 تدافعي و کارانهمحافظه راهبردهای راستای در

 تعیین متخصصین و خبرگان نظر احتساب با راهبرد

 با راهبرد شش شده، امتیازدهي راهبردها ،سپس شد،

  7 جدول در که گرفت قرار تایید مورد زیاد اختالف

 .است شده ارائه

 

 
 آبخیزداری های پروژه روی تاثیرگذار عوامل نهایي وزن مقایسه -3 شکل

 
 چهارگانه عوامل نهایي ارزش -5 جدول

 یينها ارزش عوامل

 20/2 هاقوت

 07/2 هاضعف

 23/3 هافرصت

 10/1 تهدیدها

 

 
 0 جدول در مندرج عوامل نهایي ارزش اساس بر راهبردها تعیین نمودار -4 شکل

0
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 عوامل مدیریتی عوامل غیرمدیریتی
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 مطالعه مورد حوضه برای منتخب اقتصادی هایراهبرد -6 جدول

 SWOT مدل با مطابق شده نییتع یهاراهبرد 

Strategy1 نیمالک به هاآن ینگهدار و ریتعم یواگذار و افراد تیمالک تحت ياراض در هاپروژه یاجرا 

Strategy2 
-داده انجام منطقه در یزداریآبخ یهاپژوهش ای و دارند حوضه با کامل یيآشنا که ينیمتخصص به يمطالعات یهاطرح یواگذار

 اند

Strategy3 یزداریآبخ آموزش و جیترو یهاطرح تیاولو در حوضه قراردادن 

Strategy4 دارند قرار سمینئوفئودال معرض در که ياراض به یزداریآبخ یهاطرح اختصاص 

Strategy5 شونديم سدها شدن مدفون باعث و دارند ادیز رسوب آورد که یازهیوار یهادامنه با هادره در سدها ساخت تیممنوع 

Strategy6 ياصالح یسدها ساخت در یامرحله چند يتخصص نظارت و مطالعه 

 
 کمي ماتریس وسیلههب شده ارائه هایراهبرد

QSPM ماتریس این. شدند بندیاولویت و ارزیابي 

 هایراهبرد پایداری و پذیری امکان ارزیابي برای

 موجود وضع و محیطي شرایط با مواجهه در پیشنهادی

 راهبرد یک ارزیابي این در کهدرصورتي. است سازماني

 قابل نداشته، مطابقت سازماني برون و درون شرایط با

 قابل هایراهبرد فهرست از ،نباشد شدن اجرایي

 ضرب حاصل از ماتریس این. شودمي خارج بندیاولویت

AS جذابیت نمره در عوامل امتیاز
 دستهب عامل هر 3

 عوامل همزمان گرفتن نظر در با جذابیت نمره. آیدمي

 .آیدمي دستبه راهبرد هر روی هاآن تاثیر میزان و

 استراتژی هر نسبي جذابیت ضرب حاصل این مجموع

 به باالتر امتیاز(. 2 جدول) دهدمي نشان را راهبرد یا

 .ستا راهبرد آن بیشتر جذابیت معنای

 یعني ،شودمي محاسبه 37 تا 3 بین راهبردها امتیاز

. داشت خواهد را 37 امتیاز راهبرد ترینجذاب

 نظر از و است اول استراتژی به مربوط امتیاز بیشترین

 ارتباط در راهبرد موثرترین و سودمندترین اقتصادی

 در هاپروژه اجرای یعني ،است آبخیزداری هایپروژه با

 نگهداری و تعمیر واگذاری و افراد مالکیت تحت اراضي

 امری این. گیردمي قرار اول اولویت در مالکین به هاآن

 پرداخته آن به کمتر آبخیزداری هایپروژه در که است

 کهصورتي در. است برخوردار کمتری اهمیت از شده،

 کاهش را هاپروژه هزینه آمده، دستبه نتایج با مطابق

 در سوم استراتژی. بخشدمي بهبود را هاآن عملکرد و

 هایپروژه به مربوط که گیردمي قرار دوم اولویت

 آبخیزدار بین موثر ارتباط به بوده، ترویجي و آموزشي

 نشان نتیجه این. گرددبرمي آبخیز حوزه ساکنین و

 هایحوزه در آبخیزداری ترویج و آموزش که دهدمي

                                                         
1 
Attractiveness Score 

 مقابل در شده، تلقي اهمیت کم کهاین وجود با آبخیز

 داده اختصاص آن به کمتری بودجه ای،سازه هایپروژه

 هایجنبه روی زیادی تاثیر نتیجه در شود،مي

 و سود کاهش، را هاهزینه داشته، هاپروژه اقتصادی

 .دهد مي افزایش را وریبهره

 از پرسشگری و حوضه بازدیدهای جریان در

 در هاپروژه که ساکنیني آگاهي بین اختالف ساکنین،

 قرار برداریبهره مورد و اجرا هاآن مالکیت تحت اراضي

 مزایای مورد در ساکنین سایر آگاهي با بود، گرفته

 و زیاد بسیار هاآن از حفاظت اهمیت و هاپروژه

 را سوم و اول راهبردهای اولویت امر این. بود محسوس

 . کندمي توجیه خوبي به

 عوامل مهمترین تعیین ،حاضر پژوهش اصلي هدف

 آبخیزداری هایپروژه اقتصادی وریبهره روی تاثیرگذار

 با هاآن تربهینه اجرای برای راهبرد ارائه ،سپس و

 طوربه. بود گروهي گیریتصمیم هایمدل از استفاده

 شده ارائه هایاستراتژی و پژوهش این نتایج ،کلي

 که است آبخیزی هایحوزه به تعمیم قابل خوبي به

 زیرا است، شده اجرا هاآن در آبخیزداری عملیات

 تاثیر نشانگر روشني به عوامل دهيوزن و استخراج

 منطقه تغییر با ،دیگر بیان به. بود مدیریتي عوامل زیاد

 جنبه روی که هستند مدیریتي عوامل این نیز

. گذارندمي تاثیر آبخیزداری هایپروژه اقتصادی

 مطالعاتي هایطرح قبیل از عواملي کهطوری به

 هایطرح به اعتبارات تخصیص شرایط ناکارآمد،

 و آموزش هایبرنامه وجود عدم آبخیزداری،

 اهداف مورد در نشینان آبخیز حوزه به رساني اطالع

 مدفون و تخریب ها،آن از نگهداری لزوم و هاپروژه

 عدم یا و ساخت کیفیت بودن پایین اثر در سدها شدن
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 بیشترین بوده، وزن بیشترین دارای مناسب، طراحي

 تا که دارند ها پروژه اقتصادی وریبهره روی را تاثیر

 تطابق( 2133) همکاران وNazari  نتایج با حدودی

 .دارد

 
 راهبردها نسبي جذابیت و QSPM کمي ماتریس -7 جدول

 Strategy1 Strategy2 Strategy3 Strategy4 Strategy5 Strategy6 

 17/3 17/3 13/2 32/3 3 21/2 هاقوت

 00/3 32/2 03/3 00/3 22/3 07/3 هاضعف

 10/3 10/3 32/3 30/2 00/3 10/2 هافرصت

 77/3 33/3 23/3 33/2 13/2 33/2 دهایتهد

 31/0 33/7 00/2 13/3 03/7 27/3 راهبردها یينها ازیامت

 

 اختصاصي دلیلبه مطالعات سایر با تطابق امکان

 بودن متفاوت و مطالعه مورد حوضه در عوامل بودن

 نهایي ارزش بیشترین .ندارد وجود راهبردها و فاهدا

 و ناکارآمد مطالعاتي هایطرح را خارجي عوامل در

 با هاپروژه نگهداری و تعمیر برای بودجه اختصاص عدم

 در. دادند اختصاص خود به 01/1 و 01/1 امتیازهای

 تخریب به مربوط نهایي ارزش بیشترین داخلي عوامل

 ساخت کیفیت بودنپایین اثر در سدها شدنمدفون و

 SWOT سازیمدل از حاصل نتایج. بود 03/1 امتیاز با

 یعني .داد نشان را تدافعي و کارانهمحافظه راهبردهای

 ناشي هایزیان کاهش جهت در باید آینده راهبردهای

 قوت نقاط از استفاده با ضعف نقاط و تهدیدها از

 مدیریتي عوامل نوع از تهدیدها اغلب که باشد منطقه

 به مربوط ضعف نقاط و اجرا و طراحي بخش یعني

 تخصصي راهبردهای ارائه از پس. بود حوضه ساکنین

 هاآن از یک هر اهمیت و اولویت ،WT و ST جهت در

 و شده مشخص QSPM کمي ماتریس وسیلهبه

 اراضي در هاپروژه اجرای یعني یک شماره استراتژی

 هاآن نگهداری و تعمیر واگذاری و افراد مالکیت تحت

 هایبرنامه اول اولویت در 27/3 امتیاز با مالکین به

 هایپروژه مورد در ،بنابراین. گرفت قرار آینده

 یعني هاآن اقتصادی وریبهره افزایش برای آبخیزداری

 تالش باید کمتر زیان و هزینه و بیشتر تاثیر و سود

 یا ،شده انجام مالکیت تحت اراضي در ها پروژه ،شود

 حوضه ساکنین به آن نگهداری و تعمیر و مالکیت حق

 13/3 امتیاز با سوم راهبرد ،همچنین. شود واگذار

 در ترویجي و آموزشي هایطرح که دهدمي نشان

 جلب و منطقه در آن اهمیت و آبخیزداری خصوص

-جنگل سازمان اول هایاولویت در باید ساکنین توجه

 اهداف و نتایج .گیرد قرار کشور آبخیزداری و تعامر ،ها

 در کشور حاضر حال اقتصادی وضعیت در پژوهش این

 نحوه و آبخیزداری هایپروژه از مسئولین آگاهي جهت

 و است دیکاربر بسیار هاآن یاجرا و ریزیبرنامه

 چه هر اجرای و هادستورالعمل بهبود و تغییر موجب

 که شودمي پیشنهاد .شد خواهد هاپروژه بهتر

 هایپژوهش و پژوهش این در شده ارائه راهبردهای

 آزمون مورد دانشجویي هاینامهپایان قالب در مشابه

 هایدستورالعمل اصالح هدف با نتایج ،گرفته قرار

 و تعامر ،هاجنگل سازمان به آبخیزداری مطالعات

 . شود ارائه کشور آبخیزداری
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