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 چكیده

زیستتی در فرآینتد پویتای محیط اجتماعی و  -ثیرات اقتصادیأت برمدیریت پایدار منابع آب  ةدر زمین بررسی هااز  بخشی تا امروز

در نظتر  رغتمعلتی دیگتر ایدستت  و انتدنکرده لحاظ را خارجی و داخلی موثر هایعامل نقش و کرده تمرکز آبخیز حوزةمدیریت 

 ستاختاری روپیش پژوهش در لذا .اندنداشت  اهتمام توسع  روند نامطلوب فرآیندهایب   ی،و خارج یداخل یرگذارداشتن عوامل تاث

در  یتزرا ن یتدارعناصر توستع  پا ی،و خارج یعوامل داخل ماتریس ارزیابیاز  مندیبهره ضمن ک  شودیم یشنهادپ یدارپا-راهبردی

بت  تنهتایی  ی راهبتردیِارزیابی کم ترایج در های ماتریس چون .دهدمی دخالتدریاچ  ارومی   آبخیز حوزة گذارییاستس یندفرآ

 یگتروه راهبتردنتتایج،  مطتاب  مورد استفاده قرار گرفتت.ای شکل نوآوران ب  ماتریس اصالحی، کنندرا لحاظ نمیر وذکم تأثیرات

 11 بتین انتخاب شتدند. از هزگذاری در حوترین سیاستهای خارجی( مطلوبهای داخلی و فرصتمستمر )متشکل از ضعفبهبود

 اقتصتادی، هتایچتالش با مقابل  برای. بسیار پایین بود ایضعف نمره 11با  مقابل  برای اجرایی آمادگی شده، شناسایی ضعفنقط 

 مفتاهیم کتردن لحتاظ بتا .داشتند از حد مطلوب ترپایین آمادگیِ ها،ضعف از مورد 9، 5، 11 ترتیب ب  محیطی،زیست و اجتماعی

های اقتصادی و عتدم وجتود ، بلک  بحراننیسته زن تهدید حومهمتریتغییرات اقلیمی و خشکسالی مشخص شد ک   پایدار توسع 

 کترد مشتخص راهبردی عوامل کردن برطرف یا بهره گیری  امکان پای  بر اقدامات بندی. رتب استحوزه گذاری در امنیت سرمای 

عالوه بر سادگی و قابل ماتریس اصالحی  چارچوب ،در مجموع .استحوزه  در آبخیزداری جامع هایبرنام  اجرای اقدام، برترین ک 

 . گرددو برای مطالعات آتی پیشنهاد می هبودن، از عملکردی مناسب در تحلیل عوامل راهبردی برخوردار بودفهم

 راهبردی ریزیمدیریت منابع آب؛ برنام  ؛یکم  گذاریسیاست ؛یزیستمحیطامنیت  واژگان کلیدی:

http://www.isadmc.ir/
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 مقدمه 

، ارومیت  دریاچ ی اخیر، مساحت و سطح آب طی ده 

دریاچت  بتزر   ششمینبزرگترین دریاچ  داخلی ایران و 

ب  شدت کاهش یافت  است. ب  دلیل نقش  جهان، آب شور

 تغذیت  زیستتی،تنتوع از حمایتتدر  مهمتی کت  دریاچت 

 شتور، زیرزمینتی هتایجریان کنترل و زیرزمینی هایآب

 آبخیتز حتوزةدر ستطح آلودگی  جذب و هوا و آب تعدیل

 ،تغییتترات ستتطح آب در ایتتن دریاچتت  ایتتن دریاچتت  دارد؛

ای محیطتی عدیتدههای زیستتی وقوع بحرانزمین پیش

 هتای اخیتردر ستالعلت بروز ایتن بحتران را . خواهد بود

هتای ناکارآمتد در روی  و سیاستتسدسازی بی توان بامی

، و بیابتانزایی ختا  شتدید فرستایش مدیریت منتابع آب،

 ایجتاد و ستاختمان احتدا  کشتاورزی، هایزمین توسع 

 دانستمرتبط دریاچ   اطراف هایچراگاه درآبی  هایسازه

(DEI [Department of Environment of Iran], 2011).  تراز

در متر از سطح دریاهتای آزاد 1221از آبی دریاچ  ارومی  

رسیده است کت   2111در سال  4/1221، ب  1995سال 

دریاچت   (اکولوژیت شتناختی )بتوممتر کمتر از تراز  2/2

شتود بینی متیپیش(. Hassanzadeh et al., 2011) است

در آینده با افزایش دما و کاهش بارش و ب  تبع آن کتاهش 

ولتی کتاهش تتراز دریاچت  دبی ورودی ب  دریاچ ، رونتد نز

ر ستطح را د زیستتمحتیط ک  این امتر، امنیتت  ادام  یابد

. (1119)مهستافر و همکتاران،  انتدازده بت  خطتر متیزحو

 ،طبیعی محیط از حفاظت ،محیطی زیست مقصود از امنیت

 تتأثیرات برابتر در دولتت و جامع  شهروندان، حیاتی منافع

 توستع  رونتد نامطلوب فرآیندهای و خارجی و داخلی منفی

 پایتدار عملکرد و زیستی تنوع ،بشر بقای و سالمت ک  است

کاهش منابع (. ESR, 1996) کندمی تهدید را هابوم زیست

خیتتز بتتر تعتتامالت اجتمتتاعی بآحتتوزة طبیعتتی در ستتطح 

و اختالفتاتی میتان  هاتعارضو منشاء  استنفعان موثر ذی

 شتتتودبتتترداری عاد نتتت  از منتتتابع متتتیآنتتتان در بهتتتره

(Mohammadi Kangarani et al., 2013 .) بتا در نظتر

 هتایبحتران و محیطتی مختاطراتگرفتن این نکتت  کت  

زیستت، محتیط متغیرهتای تعامتل برآینتد ی،ختشتنابتوم

هستتند  سیاستی حتتی و بهداشتتی فرهنگتی، اقتصتادی،

در کتتتتردن تجدیتتتتد نظتتتتر (؛ 1119)کاویتتتتانی راد، 

گذاری منابع آب با در نظتر داشتتن رهنمودهتای سیاست

 رود. توسع  پایدار امری ضروری ب  شمار می

ریتزی در منتابع گذاری و برنامت استاز آنجایی ک  سی

باید مفهوم پایداری را ب  عنوان هدف نهتایی ختود آب می

ها در سطح خترد بومزیستریزی برای در نظر گیرد؛ برنام 

گترا از کارکردهتا، و کالن، نیازمند داشتن تصتویری واقتع

ها استت اجتماعی مرتبط با آن-خدمات و عوامل اقتصادی

توستتع  پایتتدار ابعتتاد مختلتتف (. 1191)قتتایمی و پنتتاهی، 

هتتتای اقتصتتتادی، اجتمتتتاعی و ینتتت توستتتع  را در زم

گیرد. وضعیت فعلتی منتابع آب محیطی در نظر میزیست

توسع  پایتدار در الگووارة در ایران نمایانگر عدم اهتمام ب  

 ؛طتور ماتال  باشد. بتگذاری بلندمدت میفرآیند سیاست

تاکید بر مصرف بهینت  آبِ کشتاورزی و در نظتر  رغمعلی

هتا و مصرف آن، اتحادی  ةر نحوبداشتن اهمیت قیمت آب 

بتتتران نقتتتش متتتوثری در متتتدیریت و هتتتای آبتشتتتکل

 گتتتتذاری منتتتابع آب ندارنتتتتد و هم نتتتتینسیاستتتت

 -ک  خود ی  طرف بازار آب است-کننده/متقاضی مصرف

ورزان نقشی در تعیتین قیمتت آب نتدارد و در واقتع کشتا

گتذاری دولتت محستوب های نرخهم نان مجری سیاست

بران فرصتی تاریخی برای های آبتعاونی شوند. تقویتمی

شود. چالش دن این غفلت تاریخی محسوب میکربرطرف 

دیگری ک  در مدیریت منابع آب ایران در تضاد با توستع  

وری پایین آبیتاری و آبرستانی استت. باشد، بهرهپایدار می

 مکعبمتر هر از حاضر حال در کشاورزی وزارت آمار طب 

 دستت بت  محصتول گترم 211 بخش این در مصرفی آب

 هتر ازای در کیلتوگرم 2 جهتانی استتاندارد کت  آیتدمتی

(. Panahi et al., 2009)استت  مصترفی آب مترمکعتب

 زآبخیتحتوزة درصد از منابع آب  91دانستن این نکت  ک  

رانتدمان پتایین بت  بختش کشتاورزی  ارومیت  بتا دریاچ 

ستازی (؛ ضرورت بهینت DEI, 2011اختصاص یافت  است )

ستازد. لتذا از پتیش مطترم متی کشاورزی را بتیش الگوی

ی است کت  عناصتر چارچوبگذاری پایدار، نیازمند سیاست

 گیری دخالت دهد. توسع  پایدار را در فرآیند تصمیم

 هتایالتزامستازی پیادههایی در این راستا برای تالش 

عناصر توسع  پایدار در مدیریت منابع آب صورت پذیرفت  

ستت  معیتتار  کتتردنبتتا لحتتاظ  طتتور ماتتال  بتت استتت.

ی چتارچوبپتذیری پذیری و آسیبپذیری، اطمینانبرگشت



 3 ...  برپاية زيستيگذاری کمّي در برقراری امنيت محيطارتقای سياست

 

برای ارزیتابی پایتداری راهکارهتای متدیریت آبخیتز  کم ی

ایتن  امتا. (Sood & Ritter, 2011شتده استت )معرفتی 

از نقتش عوامتل  های مشتاب پژوهش و بسیاری از پژوهش

 حتوزةموثر بتر متدیریت منتابع آب در داختل و ختار  از 

غافل بودند. در پژوهشی دیگتر، بت  منظتور تعیتین  آبخیز

عوامل موثر در متدیریت یکاارچت  منتابع آب در آفریقتای 

جنتتوبی، عوامتتل داخلتتی و ختتارجیِ اقلیمتتی، اجتمتتاعی، 

 متتدل چتتارچوبدر  ی استتتخرا  واقتصتتادی و سیاستت
1SWOT هتا ، شتامل قتوتچارچوبک  این  ارزیابی شدند 

 هتا ها مربوط ب  محیط داخلی و تهدیدات و فرصتو ضعف

  باشتتتتتدمربتتتتتوط بتتتتت  محتتتتتیط ختتتتتارجی متتتتتی

(Gallego-Ayala and Juiızo, 2011).  ترکیتتب متتدل

کت   2(QSPM) مذکور با ماتریس ارزیابی کمتی راهبتردی

استت؛  1ختارجی-های ارزیتابی داخلتیمتشکل از ماتریس

گروه راهبرد برتتر  انتخاب برای تعیین موقعیت راهبردی و

قابلیتت  QSPMبا توج  ب  ایتن نکتت  کت  رود. کار می  ب

مقایس  زوجی عوامل داخلی و ختارجی را نستبت بت  هتم 

، ب  منظتور ارتقتای کتارآیی متدل 21در اوایل قرن ندارد؛ 

گیتری با روش تصمیم SWOTاز تلفی   A’WOTمذکور، 

پیشتنهاد  5(AHP) مراتبتیتحلیل سلستل  4یچندشاخص 

، عوامل راهبردی در ستاختار زوجتی چارچوبشد ک  در این 

 ,.Kurttila et al)شتوند بندی متیبا یکدیگر مقایس  و رتب 

 یت  تتا دهتدمتی امکان گیرتصمیم ب  AHPمدل (. 2000

مراتبتی و بتا  سلستل  ساختار ی  قالب در را پی یده یمسأل 

ستازی کنتد کیفتی متدلهای کمی و لحاظ نمودن شاخص

(Saaty, 1980) . این ساختار متورد توجت  واقتع شتد و در

 بتا یسازگار یهااستیس نیتدوهای متعددی نظیر زمین 

 آب تیریمتتد یارتقتتا(، Rijsberman, 2006) آب کمبتتود

 تیوضتتع بهبتتود (،Molden & Oweis, 2007ی )زراعتت

 و( Bastiaanssen et al., 2007) یزهکشتت و یاریتتآب

 Bajcetic, 2008; Diamantopoulou) آب منابع تیریمد

& Voudouris, 2008; Doummar et al., 2009 ) بکتار

                                                 
1 Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT) 

2 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 

1 Internal Factor Evaluation (IFE)-External Factor Evaluation 
(EFE) 
4 Multi attribute decision making (MADM) 

5 Analytic Hierarchy Process  

نیتز  A’WOTهتای حاصتل ، رغم پیشرفتعلیگرفت  شد. 

میتزان عوامل را تنها بتر استا  ، SWOT رایجمانند مدل 

برداری یا مقابل  با عوامل موثر و بهره برایآمادگی موجود 

 هتاپتژوهشگونت  آن   در ایتن کند. دهی میمخرب نمره

دهتی مغفول واقع شد، نقش عناصر توسع  پایدار در جهت

در واقتع  .استت ب  راهبردهای اجرایی مدیریت منتابع آب

 و کننتدمتیپایدار تمرکتز ةبر توستع هابررسیاز  ایدست 

گتذاری نقش عوامل موثر داخلی و ختارجی را در سیاستت

رغتم در نظتر داشتتن ای دیگر علیاند و دست لحاظ نکرده

پایتدار  ةعوامل تاثیرگذار داخلی و خارجی، ب  مفهوم توسع

رو ستتاختاری لتتذا در پتتژوهش پتتیش. انتتدنداشتتت  توجتت 

منتدی از شود ک  ضمن بهترهپایدار پیشنهاد می-راهبردی

متتل داخلتتی و ختتارجی، اتحلیتتل عودر  QSPMستتاختار 

گتذاری عناصر توستع  پایتدار را نیتز در فرآینتد سیاستت

 دهد.دخالت می

در  QSPMتتتر ذکتتر شتتد، متتاتریس چنان تت  پتتیش

عوامتتل داخلتتی و ختتارجی را  ، SWOT رایتتجستتاختار 

 بتتترایتنهتتتا بتتتر استتتا  میتتتزان آمتتتادگی موجتتتود 

قابلتت  بتتا عوامتتل متتوثر و مختترب بتترداری یتتا مبهتتره

بترای ارتقتا دادن فرآینتد ارزیتابی در  .کنتددهی متینمره

 QSPMدر متتاتریس  تغییراتتتی ،SWOTروش معمتتول 

کتت   ی اصتتالحیشتتیوهمطتتاب  ایتتن ایجتتاد گردیتتد کتت  

Modified QSPM (MQSPM) شتتتودنامیتتتده متتتی ،

ی عوامتل عتالوه بتر میتزان آمتادگی موجتود جهتت نمره

، بتر مبنتتای بتا عوامتل راهبتردی بترداری یتا مقابلت بهتره

اقتصتتتادی، توستتع  پایتتدار ) مفهتتومعناصتتر  آمتتادگی

 .شتتودنیتتز ستتنجش متتی (محیطتتیاجتمتتاعی و زیستتت

شناستتتایی و ارزیتتتابی عوامتتتل هتتتدف ایتتتن تحقیتتت ، 

 حتتوزةگتتذاری پایتتدار در متتوثر در سیاستتتراهبتتردیِ 

-سیاستتت ،SWOTبتت  روش  دریاچتت  ارومیتت  آبخیتتز

-زیستتایتن گذاری مطلتوب بترای متدیریت منتابع آب 

و  MQSPMبتت  روش  محیطتتیتحتتت تتتنش زیستتت بتتوم

بنتتدی اقتتدامات اجرایتتی بتترای بهبتتود شتترایط رتبتت 

بترداری یتا بتر مبنتای توانتایی بهتره هزمحیطی حوزیست

  .است بل  با عوامل داخلی و خارجیامق
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 هامواد و روش 
 مورد بررسی ةمنطق

 تقریبتی مستاحت دارای ارومیت  دریاچت  ة آبخیتززحو

مستتاحت میتتان  ایتتن کتت  بتتوده کیلومترمربتتع 52155

تقستیم  کردستتان و شترقی غربتی و آذربایجان هایاستان

 22 .(1119)مهستافر و همکتاران، (، 1شده است )شتکل 

 گونت  2 خزنتده، گون  41 پرنده، گون  212 پستاندار، گون 

 گیتاهی گونت  551 بت  نزدی  و ماهی گون  22 ،دوزیست

و پستند خشتکیهای شورپسند، گون ) سال چند و سال ی 

 جزایتر .انتدشتده شناستایی دریاچ  آبخیز حوزة در (آبزی

 خطتر معترض در پستتانداران زیستگاه دریاچ  در موجود

از  پرندگانو  هستند ارمنی قوچ و زرد گوزن مانند انقراض

 تترینمهتم جملت  ازو آرتمیتا  منطق  دارانمهره ترینمهم

شتوند. رژیتم متی محستوب دریاچت  در موجود مهرگانبی

هتتا ای و در برختتی ناحیتت ترانتت ه، مدیزبارنتتدگی حتتو

 151 منطقت  در بتارش یتانگینمای استت. مدیترانت شب 

 5111  دریاچت بت  ورودی بآ سا ن  متوسط و مترمیلی

 (. DEI, 2011) شودمی برآورد مکعبمتر میلیون

 

 یز دریاچه ارومیهخآب زةحو. 3 شكل

  

 روش پژوهش

ا هتدف ترستیم ستیمای انداز بتعیین چشم اولین قدم

 ده بلندمتتتتتدت استتتتتت مطلتتتتتوب بتتتتترای آینتتتتت

(Hill & Westbrook, 1997)در اندازی کت  . مطاب  چشم

ذکر شتده استت،  ی ارومی ی جامع مدیریت دریاچ برنام 

مین آب کتتافی بتترای پایدارستتازی أتاکیتتد اساستتی بتتر تتت

زیستتتی، حفاظتتت پایتتدار و مشتتارکت انتتداز و تنتتوعچشتتم

  ی مستتتئولین و جوامتتتع محلتتتی استتتتجانبتتت همتتت 

(DEI, 2011) .هتا مرحل  بعد شناسایی و ارزشیابی فرصت

هتا و و تهدیدات موجود درمحیط ختارجی در کنتار قتوت

هتای موجتود درمحتیط داخلتی استت. ابتتدا بترای ضعف

، آبخیتز حتوزةمحیط داخلی از محیط ختارجیِ  جداسازی

ه زچ  خار  از مدیریت ست  استتان موجتود در حتوهر آن

باشد ب  عنتوان عوامتل ختارجی در نظتر گرفتت  شتد. می

بتارش کت   ماننتدو اقلیمی  یهم نین عوامل هیدرولوژیک

عوامتل  ةنیتز در زمتر ندنیتروی انستانی نیستت ةتحت اراد

کارشناستان گتروه  یتن منظتور،  ابت .نددشخارجی لحاظ 

مهندسی منابع آب و منابع طبیعتی  نامتخصصمتشکل از 

دریاچت  حتوزه کار اجرایی و طرم پژوهشتی در  ةک  سابق

تعیین عوامتل راهبتردی بت  . دشاند تشکیل ارومی  داشت 

ی سلستل  جلستاتطتی  1وفان فکری یا بارش ذهنیتروش 

                                                 
1Brainstorming  
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ویستندگان بین کارشناسان متدعو و نبحث و تبادل نظر  با

حضتور  :عبارتنتد از. قواعتد ایتن روش انجتام شتدصورت 

داوری در  و داوطلبان  و اختیاری اعضتا، ممنوعیتت انتقتاد

های سایر اعضتا، آزاد بتودن حت  اظهتارنظر، مورد اندیش 

تلفیت  و بهبتود بنتدی، جمتعتاکید بر کمیتت نظترات، و 

توفتان مطتاب  نتتایج جلست   .(1119عطایی، ا )هپیشنهاد

 بندی شدند:فکری، عوامل راهبردی ب  شرم زیر طبق 

 و نتو هتایانترژی از گیریبهره ( امکان1O)ها: فرصت

بهره گیتری  و تجدیدپذیر برای استحصال و تامین منابع آب

( امکتان 2Oپایش هیدرواقلیمی؛ )برای نوین  هایفناوریاز 

 در موجتود هتاینامت آیین و قوانین هایاستفاده از ظرفیت

 تستهیالت و هتاوام از گیتریبهتره ( امکتان1Oآب؛ ) منابع

 مجتاور بترای هتایهزحتو در آب منابع ( وجود4O) دولتی؛

 ار ، ستتد مختتزن از ماننتتد: انتقتتال ای؛هزحتتوبتتین انتقتتال

( امکتتان همگرایتتی 5O) ختتزر؛ دریتتای و زاب رودخانتت 

 و( و دولتتی عمتومی افکتار) ملی المللی،بین هایحساسیت

 دریاچ .  شدن خش  پیامدهای ب  نسبت بومی

 جغرافیتایی و زمتانی نامناستب ( توزیع1T)تهدیدها: 

( 1T) اقلیم؛ تغییر و خشکسالی از ناشی ( تنش2Tبارش؛ )

 امنیتت عتدم و کشتور اقتصتاد در شدید هاینوسان وجود

در  فعتال حضتور برای خصوصی بخش برای گذاریسرمای 

 موانتع ( وجتود4T؛ )زیستحیطصنایع تبدیلی سازگار با م

 و آب انتقتتال نظیتتر هتتاطتترم برختتی اجتترای در حقتتوقی

 ارضی. تعارضات

 مرکتتز و دانشتتگاهی مراکتتز ( وجتتود1S)هووا: قووو  

 جتتامع برنامتت  ( وجتتود2S) ابرهتتا؛ بارورستتازی تحقیقتتات

 عتدم و دریاچت  بتودن ( شور1Sارومی ؛ ) دریاچ  مدیریت

 آبیتاری؛ بترای آب تتامین بترای امکان برداشت غیرمجتاز

(4S ) گستتترش تجتتارت و اکوتوریستتم بتت  عنتتوان امکتتان

 .معیشت جایگزین برای کشاورزی و صنایع پرمصرف آبی

 و برتخصتیص کتافی نظتارت ( عتدم1W)هوا: ضعف

 تتراز افتت و زیرزمینتی و سطحی آب منابع از برداریبهره

 هتتایستتامان  بتتودن (: ناکارآمتتد2W) امتتر؛ ایتتن از ناشتتی

 ( 1W) کیفتی(؛ و کم تی) هیتدرواقلیم پایش و گیریاندازه

های مرتبط بتا ی در سازمانمدیریت و اداری زیاد هایتغییر

 اجترای ( عتدم4W؛ )دریاچ  ارومی   آبخیز حوزةمدیریت 

 منتابع و وهتوایی آب ویتژه شرایط با سازگار کشت الگوی

 تخریتب و هتازیستتگاه کتاربری ( تغییر5Wموجود؛ ) آب

 هتایزمتین اصتولیغیتر توسع  دلیل مراتع ب  و هاجنگل

 مجتتاور هتتایچراگتتاه در ستتاختمان احتتدا  و کشتتاورزی

 ختا ؛ شتدید فرستایش و موعتد از پیش چرای ها،تا ب

(2Wپسروی ) زارها؛شوره ایجاد و دریاچ  آب (2Wعتدم ) 

مَنهای متردمسازمان نفعان،ذی مشارکت  و هتا(نهتاد )ستَ

 هتایستازمانهتای تحقیقاتی در برنام  و دانشگاهی مراکز

 آموزش ضعف( 1W)حفاظت از منابع طبیعی برای دولتی 

 در مصتترف بهینتت  الگتتوی ستتازیعملیتتاتی زمینتت  در در

 هایشتتبک  ( فقتتدان9W) کشتتاورزی و مصتترف ختتانگی؛

 در آن ضتعف و روستتاها در فاضتالب تصفی  و آوریجمع

 هایشتبک  ( وجتود11W) صتنعتی؛ هایشهر  و شهرها

 و تکمیتل ( عتدم11W) روستتایی؛ و شتهری آب فرسوده

 گستتترش عتتدم و آبیتتاری متتدرن هتتایشتتبک  احتتدا 

 هتایزمتین مکانیزاسیون و فشارتحت آبیاری هایسیستم

آب؛  انتقتال هتایکانتال  یروبتی ( عدم12W) کشاورزی؛

(11Wوجود ) رویت بتی توستع  و کالنتتریشهید بزرگراه 

 دریاچ . شناختیبوم حجم نمودن لحاظ بدون سدسازی
توفتان عالوه بتر حضتور متوثر کارشناستان در جلست  

گیتری مبتنتی بتر تصتمیم ،حاضر پژوهش کردیروفکری، 

 کارشناستان، مشارکت و حضور دربرگیرندةگروهی بوده و 

ی، ریتگمیتصتم نتدیفرآ در نفعتانیذ و ، متدیراننامحقق

 MQSPMدهتی عوامتل راهبتردی در متاتریس برای وزن

در ایتن پتژوهش اهمیتت و تاثیرگتذاری عوامتل  .دباشمی

 بتترایآمتتادگی میتتزان داخلتتی و ختتارجی و هم نتتین 

آنتان بتر استا  نظتر کارشناستی داری یا مقابل  با رببهره

ایتن افتراد در هتای ویژگتی گیران ارزیابی گردیتد.تصمیم

 ( قابل مشاهده است.1جدول )

برای تعیین جذابیت راهبردها، ماتریس ارزیابی عوامتل 

 ختتتارجی و داخلتتتی بتتتدین ترتیتتتب تشتتتکیل شتتتد 

(David, 2011 :) 

. ستون اول ماتریس ارزیابی عوامل ختارجی، شتامل 1

شتود. ( تشکیل میT1-T4( و تهدیدها )O1-O5ها )فرصت

در مورد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، این ستون شتامل 

 باشد.( میW1-W13ها )( و ضعفS1-S4ها )قوت
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  هاشوندهپرسشهای ویژگی. 3جدول 

 تعداد خصوصیات 

 41 کل افراد شرکت کننده 

 25 افراد دارای مدر  دکتری 

 21 هزافراد بومی حو 

 14 محیطیفعا ن زیست

 11 ه دریاچ زافراد با سابق  کار پژوهشی در حو

 12 دریاچ حوزه افراد با سابق  کار اجرایی در 

 19 افراد با تخصص منابع آب

 12 طبیعیافراد با تخصص منابع

 11 نگاری، حقوق، کشاورزی(ریزی شهری، روزنام ها )اقتصاد، برنام افراد با سایر تخصص

 

گتروه . با ترکیتب عوامتل داخلتی و ختارجی، چهتار 2

 در راستتای مهتارشود. اگتر راهبردهتا راهبردی ایجاد می

ا باشند؛ راهبردهایی با گرایش کاهشتی/ هها و تهدیدضعف

بترای هتا ( خواهند بتود. چنان ت  از فرصتتWT) 1دفاعی

ها استفاده شود، راهبردهای بت  دستت پوشش دادن ضعف

 2کارانت مستمر/ محافظ  ی راهبردهای بهبودآمده در زمره

(WO .قتترار خواهنتتد گرفتتت )بتت   گتتروه بعتتدی راهبردهتتا

کت  از استت مشتهور ( SO) 1راهبردهای تهاجمی/ توستع 

بهتره هتا ستازی استتفاده از فرصتتها بترای بیشتین قوت

ا هبترای اجتنتاب از تهدیتد ،آخر راهبردهادستة . میگیرند

جوینتد کتت  بتت  متتی هتای داخلتتی بهترهپتیش رو از قتتوت

( مشهور هستتند. ST) 4رقابتیراهبردهای تغییر تدریجی/ 

این چهار دست  راهبرد در ماتریس ارزیابی عوامل ختارجی 

مربتوط های  و داخلی جای ندارند اما پس از پایان محاسب

گیتری ب  ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی، جهتت

در  کنتد.را مشخص متی بررسیمورد  ةهای سامانسیاست

گروهتی در  گیتریپژوهش حاضتر، طتی فرآینتد تصتمیم

فکری، با ترکیتب عوامتل داخلتی توفان  های سلسل  جلس

 (.2راهبرد ب  دست آمد )جدول  1با خارجی، 

 ستتون، دومتین در” ضریب اهمیتت“. برای محاسب  1

 حساستیت، و اهمیتت میتزان استا  بر عوامل خارجی ب 

                                                 
1Defensive  
2Conservative  
1 Develop 

4 Competitive 

 اختصتاص (11تا  1امتیازی در مقیاسی مشخص )معمو ً 

حساسیت بتا تر باشتد، امتیتاز  شود. هرچ  اهمیت و داده

شود. ساس باید این اعداد، استتاندارد عامل هم زیادتر می

شود تا در پایان مجموع ضرایب ی  شود. در ستون ستوم 

برداری یا مقابل  بر حسب میزان آمادگی موجود برای بهره

 4تا  1ک  عددی بین ” نمره“با عامل خارجی ب  هر عامل، 

فرصتت  1فرصت طالیی،  4د. شواست؛ اختصاص داده می

تهدیدی مخترب استت. در  1تهدید معمولی و  2معمولی، 

هتا، مورد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، ب  جتای فرصتت

ها متورد ارزیتابی مشتاب  ها و ب  جای تهدیدات ضعفقوت

 گیرند. قرار می

ضتتترب اعتتتداد . اعتتتداد ستتتتون چهتتتارم، حاصتتتل4

شتتخص هتتای دوم و ستتوم استتت و نمتتره را مستتتون

 5/2کنند. اگتر جمتع کتل نمترات جتذابیت بیشتتر از می

هتای بیشتتری را در مقایست  شود؛ آنگتاه ستامان  فرصتت

رو خواهتد داشتت. در غیتر ایتن صتورت با تهدیدها پتیش

در متورد هتا خواهنتد بتود. تتر از فرصتتتهدیدات جتدی

مشتتاب  متتاتریس متتاتریس ارزیتتابی عوامتتل داخلتتی نیتتز 

 5/2نهتتایی بیشتتتر از  پیشتتین اگتتر جمتتع کتتل امتیتتاز

غلبت  دارنتد و در غیتر ایتن  هتابتر ضتعف هتاشود؛ قتوت

هتتا برتتتری صتتورت نقتتاط ضتتعف ستتامان  بتتر قتتوت

 اند.داشت 
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 SWOTراهبردهای . 2جدول 

 گروه   راهبرد  

SO1  های قانونی و مالیمطالعاتی، فنی، اجرایی و پشتوان های گیری از ظرفیتهای مجاور با بهرهحوزهانتقال آب از (S1 - O2,3,4) 
 تهاجمی

SO2   های مالی، قانونی، فنی، مطالعاتی و اجراییبارورسازی ابرها با استفاده از پشتوان (S1,2 - O2,3)    

ST1 
منظور نمودن ارزش کامل اقتصادی، ذاتی، های طبیعی، صنعتی و تجاری و گیری از ظرفیتآمایش سرزمین با بهره اجرای طرم

 (S4 - T3) محیطی آب در توسع  پایدارسیاسی، امنیتی، اجتماعی و زیست
تغییر 

 تدریجی

WO1 
ه با استفاده از زبرداری، حفاظت، پایش و نگهداری از منابع آب و خا  حوارتقاء، استقرار و نهادین  کردن نظام یکاارچ  بهره

  (W1,2,5- O1,2,3,5) های نوینقانونی، افکار عمومی و  فناوریهای مالی، پشتوان 

بهبود 

 مستمر

WO2 
های ریزی و اجرای الگوی بهین  مصرف آب با ایجاد و توسع  نهادها و تشکلارتقاء مشارکت ذینفعان در فرآیند آموزش، برنام 

  (W7,8,10- O5) مردمی

WO3  استفاده از پشتوان  های مالی، قانونی و افکار عمومیاجرای الگوی کشت سازگار با اقلیم با (W4 - O2,3,5)  

WO4 
 های مالی و قانونیهای آبیاری و آبرسانی با استفاده از تسهیالت و پشتوان وری و کاهش مصرف و تلفات آب در سامان ارتقاء بهره

(W9,10,11,12 - O2,3)  

WT1 
محیطی دریاچ  ب  منظور زیستای )سدسازی( با لحاظ نمودن حقاب توسع  سازههای سازی تخصیص منابع آب در طرمبهین 

  (W13 - T2) سازگاری با تغییرات اقلیمی و کنترل تنش خشکسالی
 دفاعی

 
 

همانطور ک  در قسمت مقدم  اشاره شد، آن   ایتن . 5

رایتج انجام شتده بتا روش های پژوهشپژوهش را از سایر 

QSPM و نوآوری ایتن پتژوهش محستوب  کندمتمایز می

توستع  پایتدار در الگتووارة ، دخالت دادن عناصتر شودمی

 MQSPMمتاتریس در  است. بدین ترتیبمحاسب  فرآیند 

شتود تقسیم متیستون مجزا ب  چهار ”( نمره)“دوم ستون 

 بترعوامتل  ،هماننتد حالتت پیشتین در اولین ستتون،ک  

یتا  از عامل مابت برداریحسب میزان آمادگی جهت بهره

ولتی ست  ستتون  گردنتدمخرب بررسی می مقابل  با عامل

محیطی هتر دیگر میزان تاثیر اقتصادی، اجتماعی و زیست

 4تتا  1رد کت  بتر همتان مقیتا  گیتعامل را در بتر متی

شوند. میانگین امتیازات این چهتار شتاخص، دهی مینمره

 کند.ا معین میی عامل رنمره

ی زمان تعیین سیاستت مطلتوب در ستامان  کنونا. 2

است. همانطور ک  در گام دوم ذکتر گردیتد، بررسی مورد 

چهار گروه راهبردی طی فرآیند ارزیابی عوامتل داخلتی و 

بتازة ( چهتار 1آیند. مطتاب  جتدول )خارجی ب  دست می

جتذابیت عوامتل داخلتی و  یاهتهمحتمل بر مبنتای نمتر

کنتد متدیریت آید کت  مشتخص متیخارجی ب  دست می

هتتتای ر کتتتدامی  از موقعیتتتتراهبتتتردی در ستتتامان  د

 .گیردقرار می STو  WT، WO ،SOی چهارگان 

 راهبردی هایگروهارزیابی های بازه .1جدول 

 گروه راهبرد جذابیت عوامل خارجینمره  نمره جذابیت عوامل داخلی

 WO 5/2بزرگتر از  5/2تر از کوچ  

 SO 5/2بزرگتر از  5/2بزرگتر از 

 ST 5/2تر از کوچ   5/2بزرگتر از 

 WT 5/2تر از کوچ   5/2تر از کوچ  

 

ایتتن پتژوهش نتت   پایتانیگتتام  زم بت  ذکتتر استت . 2

زیتتر  بنتتدی اقتتداماتراهبردهتتا بلکتت  رتبتت  بنتتدیاولویتتت

استتت. در متتدیریت و  گتتروه راهبتتردی برگزیتده مجموعتة

حتتوزة زیستتی منتتابع آب محتتیط-ریتتزی راهبتردیبرنامت 

Thessalian   واقتتع در یونتتان، کتت  در کتتاربری آب دچتتار

بنتدی اقتدامات اجرایتی بترای اولویتتمشکل بوده است، 
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شتتده استتت اثربخشتتی راهبردهتتای ایجتتاد شتتده توصتتی  

(Koutseris et al., 2010 .) لذا پس از تعیین راهبردهتای

ی آنها استخرا  و در منتخب، اقدامات اجرایی زیرمجموع 

کننتتدگان در فرآینتتد توستتط شتترکت MQSPMمتتاتریس 

 شود.گیری گروهی ارزیابی میتصمیم

 

  نتایج 

نمترات جتذابیت عوامتل ای میان مقایس  4جدول در 

انجتام  MQSPMو  QSPMبت  دو روش داخلی و خارجی 

ضتترایب اهمیتتت، میتتانگین  در ایتتن جتتدول؛ استتت.شتتده 

  41باشتتند کتت  توستتط متتی 11تتتا  1امتیتتازاتی بتتین 

گیتتری بتت  هتتر عامتتل کننتتده در فرآینتتد تصتتمیمشتترکت

استت. البتت  همتانطور کت  در بختش اختصاص داده شده

پیشین اشاره شد، مقادیر نهایی برای ارای  در جتدول زیتر 

میتانگین  QSPMانتد. نمترات در ستاختار استاندارد شتده

گیران ب  هری  از عوامل راهبردی تصمیمنمراتی است ک  

بترای  1-2هتا و هتا و قتوتبترای فرصتت 1-4در مقیا  

انتتد. تفتتاوت نمتترات هتتا و تهدیتتدات تخصتتیص دادهضتعف

MQSPM  باQSPM  در این است کت  نمتراتMQSPM 

، QSPM) ی)همتان نمتره اجرایتیی میانگین چهار نمتره

باشتتد. نمتتره محیطتتی متتیاقتصتتادی، اجتمتتاعی و زیستتت

بت  ” نمتره“ جذابیت هم از ضرب ستون ضریب اهمیت در

 اند.دست آمده

 ارزیابی عوامل راهبردی. 1جدول 

 (MQSPMنمره جذابیت ) (QSPMنمره جذابیت ) (MQSPMنمره ) (QSPMنمره ) ضریب اهمیت عوامل خارجی

O1 191/1  214/1  492/1  144/1  112/1  

O2 119/1  214/1  444/1  412/1  129/1  

O3 121/1  212/1  152/1  194/1  194/1  

O4 114/1  521/1  221/1  412/1  121/1  

O5 122/1  212/1  591/1  411/1  429/1  

T1 199/1  521/1  599/1  155/1  155/1  

T2 112/1  521/1  111/1  125/1   152/1  

T3 121/1  212/1  212/1  125/1  121/1  

T4 111/1  212/1  511/1  111/1  155/1  

        51/2  51/2  

 (MQSPMنمره جذابیت ) (QSPMنمره جذابیت ) (MQSPMنمره ) (QSPMنمره ) ضریب اهمیت عوامل داخلی

S1 152/1  212/1  121/1  121/1  125/1  

S2 121/1  214/1  491/1  222/1  212/1  

S3 151/1  429/1  121/1  112/1  129/1  

S4 121/1  521/1  521/1  251/1  251/1  

W1 125/1  111/1  242/1  125/1  111/1  

W2 142/1  214/1  491/1  111/1  129/1  

W3 144/1  521/1  222/1  129/1  121/1  

W4 121/1  111/1  121/1  121/1  111/1  

W5 121/1  429/1  241/1  115/1  124/1  

W6 141/1  152/1  112/1  111/1  122/1  

W7 122/1  212/1  441/1  111/1  119/1  

W8 129/1  141/1  122/1  121/1  111/1  

W9 149/1  429/1  541/1  129/1  125/1  

W10 159/1  212/1  122/1  125/1  111/1  

W11 122/1  111/1  212/1  122/1  119/1  

W12 151/1  214/1  519/1  191/1  114/1  

W13 129/1  111/1  119/1  129/1  122/1  

        12/1  14/1  
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ب  تفکیت  اقتصتادی،  MQSPM( نمرات 2) در شکل

انتد. میتانگین محیطی و اجرایی ارای  شدهاجتماعی، زیست

هندسی چهار نمرة ارای  شتده بترای هتر عامتل راهبتردی 

 است. MQSPM برابر با نمره نهایی

 

 های توسعه پایدارنمرا  عوامل راهبردی مطابق شاخص .2شكل 

 

تتوان استتخرا  کترد، ری کت  متیاز جمل  نتایج دیگت

بندی عوامل راهبردی بر مبنتای نمتره جتذابیت آنهتا رتب 

در هتر دو روش  S4ها، هست. ب  طور ماال؛ در میان قوت

QSPM  وMQSPM  صتتدر  251/1و  251/1بتتا مقتتادیر

بتا نمتره جتذابیت در  O2هتا نشین است. اما برای فرصت

صدرنشین است در حالی ک  همین فرصتت  QSPMروش 

وه بتتر میتتزان آمتتادگی اجرایتتی، در روش دیگتتر کتت  عتتال

محیطی، اقتصادی و اجتماعی نیز در نظر های زیستجنب 

 (.1)شکل اند؛ در رتب  سوم قرار گرفت  است گرفت  شده

 

 MQSPMو  QSPMهای بندی عوامل راهبردی در روشرتبه .1شكل

 

هتای معرفتی شتده در بتازه ( و طبت 4مطاب  شکل )

تتترین را مطلتتوب WO( هتتر دو روش موقعیتتت 1جتتدول )

انتد. جمتع نمترات حاصتل از گذاری تعیین کتردهسیاست

ارزیابی عوامل داخلی و خارجی بت  ترتیتب در محورهتای 

شتود افقی و عمودی ی  ماتریس چهارخان  قرار داده متی

 گذاری مطلوب مشخص شود.تا سیاست
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  گذاری برترتعیین سیاست. 1شكل 

 

لتتب ذکتتر شتتده در گتتام شتتماره ااکنتتون، مطتتاب  مط

بتت  استتتخرا  اقتتدامات اجرایتتی بایتتد هتتا، ( متتواد روش2)

بتترای هریتت  از راهبردهتتای موجتتود در گتتروه راهبتترد 

توفتتان مطتتاب  نتتتایج جلستت   ( پرداختتت.WOبرتتتر )

اقتتدامات استتتخرا  شتتده بتترای هتتر راهبتترد  ،فکتتری

( بتت  شتترم زیتتر WOموجتتود در گتتروه راهبتترد برتتتر )

 است:

WO1: هتتایبرداشتتت از جلتتوگیری و شناستتایی 

 ،(A1) زیرزمینتتی و ستتطحی آب منتتابع از غیرمجتتاز

 اراضتتی کتتاربری غیرقتتانونی تغییتترات از جلتتوگیری

(A2)،  آبخیتتزداریجتتامع  هتتایبرنامتت اجتترای (A3 و )

 پارامترهتتای گیتتریهانتتداز هتتایایستتتگاه انتتدازیراه

 بتت  آنهتتا تجهیتتز و هیتتدرومتری و هیتتدرواقلیمی

 و کمتی ایداده بانت  تهیت  و پتایش نتوین هتایفناوری

 (.A4) هزحو کیفی

WO2 :فعتتتتتال هتتتتتایستتتتتمن کارآمدستتتتتازی 

 و بتتردارانبهتتره (، توانمندستتازیA5)محیطتتی زیستتت

 آگتتاهی ( و گستتترشA6آب ) بتترداریبهتتره هتتایتشتتکل

 طریتتت  از هزحتتتو آب منتتتابع مصتتترف در عمتتتومی

 (.A7مجازی ) فضای و جمعی هایرسان 

WO3 : گیاهتتتان بتتتا  کشتتت ستتتازی الگتتتویبهینتت

 رعایتتت و اجتمتتاعی -ستتازی اقتصتتادیهتتای بهینتت متتدل

آب کشتتاورزی  حجمتتی (، تحویتتلA8زراعتتی ) تنتتاوب

(A9استتتتفاده ،) کشتتتت و آبیتتتاریکتتتم هتتتایروش از 

 بتت  کشتتاورزان جهتتت وام ( و اعطتتایA10ای )گلخانتت 

 (.A11مصرف ) راندمان افزایش

WO4 : فشتتتارتحت آبیتتتاری هتتتایستتتامان  توستتتع 

(A12تکمیتتتتل ،) و آبیتتتتاری هایشتتتتبک  هتتتتایطرم 

 آبرستتتانی هتتتایشتتتبک  نوستتتازی و زهکشتتتی، اصتتتالم

 هتتتایطتتترم ( و تکمیتتتلA13روستتتتایی) و شتتتهری

 هتتایخانتت تصتتفی  احتتدا  و آوریجمتتع هتتایشتتبک 

 (.A14شهری )

بنتتتدی اقتتتدامات را بتتتر مبنتتتای ( رتبتتت 5جتتتدول )

عوامتتل راهبتتردی نشتتان کتتردن استتتفاده یتتا برطتترف 

ضتتربِ اعتتداد موجتتود در ایتتن جتتدول، حاصتتل دهتتد.متتی

ضریب اهمیت هتر عامتل راهبتردی )ستتون دوم جتدول 

ایتتتتی در اجرهتتتتر اقتتتتدام  آمتتتتادگی( در میتتتتزان 4

 برداری یا مقابلت  بتا عامتل داخلتی متوثر یتا مخترببهره

کننتتده در فرآینتتد فتتراد شتترکتاستتت. بتتدین منظتتور، ا

 راآمتتادگی هتتر اقتتدام گیتتری گروهتتی، میتتزان تصتتمیم

در  بتترداری یتتا مقابلتت  بتتا عوامتتل راهبتتردیجهتتت بهتتره

اعتتدادی کتت  در  تعیتتین نمودنتتد. 1-11مقیاستتی بتتین 

ضتترب دو متغیتتر شتتود حاصتتلجتتدول زیتتر مشتتاهده متتی

 باشند.ذکر شده می
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 بندی نهایی اقداما رتبه .5جدول 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 

O1 11/1  11/1  22/1  91/1  1 21/1  1 51/1  19/1  22/1  22/1  1 1 19/1  

O2 12/1  11/1  92/1  29/1  42/1  42/1  51/1  51/1  59/1  29/1  94/1  12/1  12/1  12/1  

O3 25/1  19/1  14/1  22/1  41/1  14/1  15/1  91/1  49/1  92/1  21/1  11/1  11/1  92/1  

O4 1 

O5 21/1  14/1  25/1  1 22/1  12/1  92/1  22/1  19/1  12/1  22/1  14/1  12/1  12/1  

T1 1 

T2 94/1  41/1  21/1  51/1  15/1  14/1  25/1  92/1  21/1  19/1  91/1  11/1  92/1  14/1  

T3 41/1  55/1  25/1  42/1  92/1  15/1  51/1  11/1  24/1  22/1  59/1  1/11  14/1  12/1  

T4 1 41/1  14/1  1 14/1  12/1  24/1  1 1 1 1 1 1 1 

S1 11/1  12/1  11/1  24/1  12/1  1 14/1  11/1  22/1  11/1  1 11/1  15/1  11/1  

S2 11/1  14/1  12/1  42/1  51/1  54/1  49/1  49/1  49/1  41/1  19/1  45/1  51/1  49/1  

S3 1 22/1  1 1 1 12/1  1 1 1 1 1 1 1 1 

S4 1 11/1  29/1  1 51/1  45/1  25/1  1 1 1 1 1 12/1  11/1  

W1 25/1  14/1  22/1  21/1  14/1  41/1  41/1  14/1  21/1  12/1  11/1  1 21/1  1 

W2 45/1  14/1  12/1  41/1  1 15/1  1 1 1 1 1 12/1  24/1  12/1  

W3 1 1 1 1 15/1  14/1  15/1  1 1 1 1 1 1 1 

W4 1 11/1  12/1  1 41/1  55/1  12/1  21/1  22/1  21/1  21/1  51/1  44/1  12/1  

W5 12/1  21/1  52/1  1 41/1  11/1  41/1  51/1  22/1  11/1  11/1  25/1  11/1  12/1  

W6 1 42/1  15/1  1 1 1 12/1  29/1  25/1  25/1  24/1  22/1  11/1  21/1  

W7 1 1 55/1  1 22/1  22/1  22/1  1 1 1 1 1 1 1 

W8 1 1 51/1  1 29/1  29/1  29/1  1 1 1 1 1 1 1 

W9 1 1 1 22/1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 49/1  

W10 1 1 1 24/1  1 1 1 1 1 1 1 1 59/1  1 

W11 1 1 1 1 1 49/1  1 52/1  22/1  21/1  22/1  22/1  1 1 

W12 1 1 21/1  1 1 12/1  1 1 12/1  1 51/1  1 1 1 

W13 1 52/1  41/1  1 15/1  1 42/1  11/1  11/1  22/1  1 11/1  1 1 

21/2 مجموع  19/2  21/9  42/5  11/1  12/1  22/2  92/2  11/2  92/2  14/2  11/2  11/2  91/2  

  11 11 1 2 9 11 4 5 2 1 14 1 2 12 رتب 
 

 گیریبحث و نتیجه 

راستتا بتا گتذاریِ هتمبرای سیاستت حاضر پژوهشدر 

دریاچ  ارومی ؛ پس  آبخیز حوزةپایدار در انداز توسع چشم

روش  از  هزآوری اطالعتتات مربتتوط بتت  ایتتن حتتواز جمتتع

SWOT :هتا ارزشیابی فرصت برای مقاصد زیر استفاده شد

هتا و قتوت در کنتار و تهدیدات موجود درمحیط ختارجی

پتذیری های موجود درمحیط داخلی، بررسی امکتانضعف

ی ترکیب عوامل داخلی و ختارجی، ایجاد راهبرد در نتیج 

ی راهبتردی و های چهارگان بندی راهبردها در گروهدست 

هم نین برای لحاظ نمودن عوامل  بندی راهبردها.اولویت

هتای شاخص گذاری،ریزی و سیاستر فرآیند برنام موثر د

 QSPM رایتج روش چتارچوبی توسع  پایدار در گان س 

گیتری از مشتارکت دخالت داده شد و در فرآینتد تصتمیم

نتایج پژوهش حاضر بت  شترم زیتر  نفعان استفاده شد.ذی

 :است

هتای متعل  ب  ضتعفراهبردی بیشترین تعداد عوامل 

 یتیریمتد فراوان یهاضعف متشکل ازک  باشد داخلی می

 یستار یهاسال یطک   دهدیم نشاناین فراوانی،  است.
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 بت  ریتزی شتهریبرنامت  و یکشتاورز ،یسدسازدر  ،شده

 آبخیتتز حتتوزةدر ستتطح  داریتتپا توستتع  یالگتتو اجتترای

و رویکرد اصالحی در فرآیند توستع   توجهی شده استبی

ه زمنابع آب حوداد ک   نشان  یتحق جینتا .مورد نیاز است

هتای در بلندمدت و با اصالم الگوی مصرف آب در بختش

ایتن  اهتداف .کشاورزی، صنعت و خانگی قابل احیتا استت

شتامل متواردی ( /WOمستمر بهبودبرتر ) گذاریسیاست

نفعتتان در مشتتارکت اجتمتتاعی ذی هم تتون: گستتترش

و  یحفاظتتت از منتتابع آب ستتطح، منتتابع آبمتتدیریت 

 و مصترف نت یبه یالگتو یاجترا و یزیربرنام  ،ینیرزمیز

و ارتقاء راندمان و کاهش  ،یکشاورز بخش در آب یتقاضا

   .باشدمیی و آبرسان یاریتلفات آب

نشتان  MQSPM اتریسم، (2با در نظر گرفتن شکل )

ی ایتن عوامتل؛ رغتم تتاثیرات بازدارنتدهعلتیدهد ک  می

 برای مقابل  بتا آنتان آبخیز حوزةآمادگی بسیار پایینی در 

ضعف شناسایی شده، آمتادگی نقط  11از بین وجود دارد. 

 5/1 از تترپتایین اینمتره ضعف 11با  اجرایی برای مقابل 

های اقتصادی، اجتمتاعی شلچا ابرای مقابل  ب .کسب نمود

 ،هتامتورد از ضتعف 9، 5، 11محیطی، ب  ترتیتب و زیست

   داشتند. 5/1 از ترآمادگیِ پایین

( کت  بت  مقایست  دو روش معمتول و 1مطاب  شکل )

ی اجرایتی را در نظتر اگر تنهتا جنبت پردازد، اصالحی می

 هتانامت ب  قوانین و آیین ترین فرصت مربوطمهمبگیریم، 

(2O)   هست در حالی کتMQSPM  نشتان داد بتا لحتاظ

هتای نامت قتوانین و آیتینکردن مفتاهیم توستع  پایتدار، 

امکتان رود و ایتن فرصتی معمولی بت  شتمار متی ،موجود

استت  (5O) المللتیبینهای داخلی و حساسیت همگرایی

با در نظر گرفتن  .شودمحسوب می ترین فرصتطالیی ک 

  تغییترات ه نَتزمهمترین تهدید حتو ،مفهوم توسع  پایدار

، بلک  نوسانات اقتصادی و عتدم (2T) اقلیمی و خشکسالی

 .باشتدمتی (1T) ه زگتذاری در حتووجود امنیت سترمای 

هتای ها حاکی از این است ک  وجتود ظرفیتتبررسی قوت

 ،(4S) کشتتاورزی  زم بتترای ایجتتاد معیشتتت جتتایگزینِ

توستع  پایتدار،  ظتترین قتوت منطقت  استت. از لحتامهم

در  (2W) مشارکتی رویکرد ه، عدمزترین ضعف حوبحرانی

داخلتی و هتای حساستیتامکان همگرایی . باشدمی هزحو

ای توانتد نکتت ترین فرصت میالمللی ب  عنوان طالییبین

امیدبخش و موثر جهت برطرف نمودن این ضعف اساستی 

    ه ب  شمار رود.زدر حو

بندی اقدامات بر مبنای امکان استفاده یا برطترف رتب 

 ،کت  برتترین اقتدامکترد کردن عوامل راهبردی مشتخص 

از باشتد. ه متیزدر حوآبخیزداری جامع های اجرای برنام 

عملیات بیولوژیت ، مکتانیکی، عمرانتی و جمل  محورهای 

حتداکار نمتودن  توان بت میمدیریت آبخیزداری خدماتیِ 

حتتداقل رستتاندن فرستتایش، وری از منتتابع در کنتتار بهتتره

جلوگیری از نابودی پوشش گیتاهی، افتزایش نفوذپتذیری 

ی های زیرزمینی و ستطحخا  و جلوگیری از آلودگی آب

هتای ارایت  با توج  ب  تحلیل (.WSM, 2004) اشاره نمود

(، حضور دو اقدام با محوریت گستترش 1شده در قسمت )

های دوم و ستوم ه در رتب زنفعان در مدیریت حونقش ذی

سازی آموزش عمتومی در رسد. اما پیادهنظر میمنطقی ب 

مدت بوده نیازمند فرآیندی پرهزین  و طو نی ه،زسطح حو

 طرحی منسجم است.

برخالف پژوهش حاضتر، متدیریت راهبتردی، توستع  

بتت  صتتورت همزمتتان و گیتتری گروهتتی پایتتدار و تصتتمیم

در مطالعات پیشین متورد استتفاده قترار نگرفتت  یکاارچ  

کت  بتر متدیریت راهبتردی پژوهشی است. بطور ماال در 

شتده ترکیت  متمرکتز بتود گرچت  عوامتل مناط  حفاظت

 SWOTختتوبی توستتط متتاتریس بتت  رگانتت  راهبتتردیاچه

، امتا ستازوکاری بترای تتدوین راهبترد یتا ندشناسایی شد

 (. آمتتایشÖztürk, 2015لحتتاظ نشتتده بتتود )اقتتدامات 

 تا ب در طبیعت گردشگری پتانسیل و راهبردی محیطی

انزلی نیز ستاختاری مشتتمل بتر شناستایی عوامتل متوثر 

پتژوهش راهبردی در کنار تدوین راهبرد را در بر داشتت. 

ی حاصل  مذکور از نقش توسع  پایدار در ارزیابی راهبردها

(. Ganjali et al., 2014غافتل بتود ) SWOTاز متاتریس 

ریزی راهبردی صنعت گردشگری ترکیت  تر در برنام پیش

 ه بتودشتداستتفاده  از رویکردی مشاب  پژوهش مذکورنیز 

(Sariisik et al., 2011 .) ماتریسSWOT  ریزیدر برنام 

های کامرون نیتز متورد استتفاده راهبردی مدیریت جنگل

هیچ سازوکاری برای ارزیابی کم تی آنها نیز قرار گرفت، اما 

راهبردها و در نظر گرفتن معیارهای توسع  پایتدار لحتاظ 

عتدم در نظتر گترفتن  (.Minang et al., 2008ننمودنتد )

در و ستتازوکار ارزیتتابی راهبردهتتا عوامتتل توستتع  پایتتدار 
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بنتدی هیچ گون  اولویتت قات مذکور سبب گردید ک تحقی

ردهتتتا یتتتا اقتتتدامات در اختیتتتار در متتتورد اجتتترای راهب

استتفاده از معیارهتای  .وجود نداشت  باشدگذاران سیاست

ریتزی توسع  پایدار، رویکردی چند معیاره ب  فرآیند برنام 

رسان های منابع آب تنها آسیببخشد. بحرانراهبردی می

ای طبیعتی نیستتند و پیامتدهای اجتمتاعی هتب  ستامان 

متعددی را در بر دارند. ارزیابی کم ی بر مبنای تنهای یت  

معیار ارزیابی قادر ب  فراهم آوردن سازوکار مطلتوب بترای 

 منتابع آب اجتماعیِ درگیر با-های طبیعیسامان  مدیریت

از ستتویی دیگتتر  (.Madrid et al., 2013باشتتد )نمتتی

متدیریت آب زراعتی دریاچت  ارومیت   هایی نظیترپژوهش

(Hashemi-Madani et al., 2014 متتدیریت ستتیالب ،)

(، ارزیتتابی 1192حبیتتب، بنتتیستتاز و گرگتتانرود )چیتتت

را  (Motevallian et al., 2011هتای آب شتهری )ستامان 

رغتم لحتاظ نمتودن معیارهتای توان برشمرد کت  علتیمی

چوبی بترای چتارتوسع  پایدار در ارزیابی راهکارهتا، هتیچ 

 اند.تعیین عوامل راهبردی داخلی و خارجی در نظر نگرفت 

عدم ارزیابی محیط داخلی و ختارجی موجتب گشتت کت  

تصویری از موقعیت سامان  در مقابل  با عوامتل مخترب یتا 

گیران نباشتد. برداری از عوامل موثر در اختیار تصمیمبهره

شتتن گیتران بتدون در اختیتار داب  بیانی دیگتر، تصتمیم

اطالعات کتافی از موقعیتت راهبتردی ستامان  بت  ستمت 

 دارند.انداز توسع  پایدار گام برمیچشم

ی چتارچوبترین دستتاورد ایتن پتژوهش، معرفتی مهم

گذاری در منابع آب بتود کت  بترخالف کم ی برای سیاست

های پیشین، هم عوامل موثر داخلتی و ختارجی را پژوهش

عناصر توسع  پایدار را در گیرد و هم در سامان  در نظر می

گیتری بت  دهد. فرآینتد تصتمیمفرآیند ارزیابی دخالت می

شد و عتالوه بتر کارشناستان منتابع  صورت گروهی برگزار

نیتز در مراحتل  آبخیتز حتوزةنفعان و افراد بومی ب، ذیآ

  گیری حاضر بودند.مختلف تصمیم

ب  عنتوان ، مستمربهبودراهبرد گروه حاضر پژوهشدر 

یست در محیط زبرای برقراری امنیت  برترگذاری سیاست

نتتایج  .شتد تشتخیص دادهآبخیتز دریاچت  ارومیت  حوزة 

حتاکی  ،راهبردی این گروهبندی اقدامات زیر مجموع رتب 

از این بود ک  اولویتت اصتلی، اصتالم الگتوی متدیریت در 

های آبخیزداری ب  منظور سازی برنام سطح آبخیز و پیاده

دومتین اولویتت،  باشتد.ه میزمنابع طبیعی حوحفاظت از 

بتت  منظتتور مشتتارکت  هتتانامتت و آیتتین وانیناصتتالم قتت

باشتد. ستومین کنندگان در ستاختار بتازار آب متیمصرف

اولویت، اصتالم ستاختار مشتارکت اجتمتاعی و گستترش 

باشد. چهارمین اولویت برتر نیز اصتالم ها میفعالیت سمن

باشتد. کشاورزی متی منابع آب و مصرف ساختار تخصیص

برای تحقیقتات و مطالعتات  MQSPM اتریسم از استفاده

 و یانسان عوامل تنش تحت هایبومستیزی در زمین آتی 

در  چتارچوببتودن ب  دلیل سادگی و قابتل فهتم ،یعیطب

ضمن برخورداری از جامعیت در شناخت عوامل راهبتردی 

 .  دشویم شنهادیپ، و سنجش مفاهیم توسع  پایدار سامان 

 

  سپاسگزاری 

گیتری گروهتی از تمامی کسانی ک  در فرآیند تصتمیم

در این پژوهش با نویستندگان همکتاری کردنتد، تشتکر و 

شتود. تشتکر ویتژه از سترکار ختانم مهنتد  قدردانی می

هتا نجمی  هزارخوانی ک  در توزیع و گردآوری پرسشتنام 

نویسندگان مقال  از دو داور گرامتی کت  رسان بودند. یاری

پتژوهش جتاری ارایتة نظراتشان موجتب ارتقتای کیفیتت 

 آورند.گردید، تشکر ب  عمل می
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Abstract 
Based on the scientific literature in the realm of sustainable water resources management, some researchers have 

highlighted the impacts of economic, social and environmental driving-forces, yet ignored analysis of effective strategic 

internal and external factors through the basin. Meanwhile, the others have considered strategic factors rather than 

sustainable development paradigm. Therefore, the current research has constructed a framework to promote the 

quantitative policy-making by using the internal and external strategic matrix along with the sustainable development 

together in Lake Urmia Basin. Due to the fact that, conventional quantitative strategic planning matrix (QSPM) could 

not involve above mentioned considerations simultaneously, the Modified QSPM (MQSPM) was proposed to include 

the socio-economic and environmental factors besides internal and external factors. According to the results, the most 

attractive policy belonged to Conservative strategies (included weaknesses and opportunities).  Moreover, capability of 

watershed management to deal with 10 out of 13 weaknesses was not satisfying. The potential of regional watershed 

management to deal with 11 economic, five social, and nine environmental challenges contributed to the weaknesses 

was estimated inappropriate. In addition, climate change and drought were not evaluated as the most critical threat of 

the basin, while economic crises and low investment security was determined as the most critical threat. Actions’ 

ranking for environmental security conservation indicated that high ranks belonged to the integrated watershed 

management. Due to the simplicity and suitable performance of MQSPM, this matrix is suggested for future research 

work on identifying and evaluating the strategic factors.  
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