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 چکیده

 یاصل هایاز نهاده یکیو به عنوان  شودیمختلف استفاده م هایاست که در بخش یعیمنابع طب نیآب از ارزشمندتر         

 یقیدارد. در حال حاضر، مصارف آب به طور حق یکشاورز داریدر توسعه پا یخاص گاهیجا ،یمحصوالت کشاورز دیتول

ابع آب من داریپا تیریمد نیاست، بنابرا یدر بخش کشاورز زیمصرف ن زانیم نیشتریاز منابع عرضه آن است و ب شتریب

 جانیمنابع آب استان آذربا هایتیو محدود هالیپتانس نتریمهم ییضرورت دارد.  هدف پژوهش حاضر شناسا یکشاورز

با  دهاینقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهد لیو تحل یی. شناساباشدیمناسب م یو راهکارها هایاستراتژ نیو تدو یشرق

 24 دگاهیمنابع آب استان از د یرو شیپ یدهاتهدی و هاانجام شده است. نقاط قوت، ضعف، فرصت SWOTاستفاده از مدل 

از  یشد. به منظور انتخاب نمونه آمار ییپرسشنامه شناسا قیدانشگاه از طر دیآب استان و اسات نفر از کارشناسان امور

استفاده  یگلوله برف ریگیاز نمونه زنی ها. جهت انتخاب هدفمند نمونهدیو هدفمند استفاده گرد یراحتمالیغ ریگیروش نمونه

 IEF سیو ماتر دیاستفاده گرد دهاتهدی و هانقاط قوت، ضعف، فرصت لیو تحل هیجهت تجز SWOTمطالعه مدل  نیشد. در ا

نشان داد  یو خارج یداخل املعو یابیارز هایسیحاصل از ماتر جیانجام گرفت. نتا هایاستراتژ نیو تدو لیتشک EFEو 

منابع آب  داریپا تیریمد  کیراهبرد استراتژ ،یو خارج یعوامل داخل یبدست آمده برا یکل یینها ازیکه با توجه به  امت

 باشد.یم یبازنگر ای طباقیراهبرد ان ،شرقیجانیاستان آذربا یکشاورز

 

 داریپا تیریمد ،ی، کشاورزSWOT لیآب، تحل ،یشرق جانیاستان آذربا: کلیدیهای واژه
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Abstract 

       Water is one of the most valuable natural resources used in different sectors and as one of the main inputs 

of agricultural production, it has a special place in sustainable agriculture development. Currently, water 

consumption is actually higher than its supply sources, and it is the highest in the agricultural sector; therefore, 

sustainable management of agricultural water is necessary. The purpose of this research is to identify the most 

important potential and constraints of the water resources of East Azarbaijan province and to formulate 

appropriate strategies and strategies. Identification and analysis of strengths, weaknesses, opportunities and 

threats using the SWOT model. The strengths, weaknesses, opportunities and threats facing water resources of 

the province were identified from the viewpoint of 43 provincial water experts and university professors 

through a questionnaire. In order to select the statistical sample, inaccurate and targeted sampling was used. 

Snowball sampling was used to select target samples. In this study, the SWOT model was used to analyze the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats, and the IEF and EFE matrix were formulated and formulated 

strategies. The results of the internal and external factors evaluation matrices showed that considering the 

overall final score obtained for internal and external factors, strategic strategy of sustainable management of 

agricultural water resources of the East Azarbaijan province is an opportunistic strategy (Mini-Maxi strategy).  
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  مقدمه

 توسعه محور جامعه، در انسانی نیروی نقش اگر

 ثابهم به طبیعی منابع در نیز آب نقش است، شده شناخته

 عهجام گسترش روند در را تاثیر یشترین  توسعه، مرکز

 است. هر داشته جهانی تمدن و فرهنگ پیدایش و انسانی

 5/76 اما است، زیاد زمین کره در موجود آب منابع چند

 است و ها اقیانوس آب به متعلق و شور منابع این درصد

 هب زیرزمینی و سطحی شیرین آب محدودی بسیار مقدار

. دگیرمی قرار استفاده مورد انسان سوی از مستقیم طور

 کره هایآب از درصد 96/1 از بیش کمی آن، بر افزون

 دسترس از یخی هایرودخانه یا بلورها صورت به  زمین

 شده ذخیره زمین عمق در مانده باقی آنچه و شده خارج

  (.4114زاد و همکاران حسین) است

مقایسه کشورهای واقع در منطقه معتدله با 

کشورهای مستقر در نواحی خشک و نیمه خشک زمین 

دهد که کمبود آب، بویژه آب با کیفیت خوب یکی نشان می
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از عوامل مهم بازدارنده توسعه کشاورزی و اقتصادی و 

اجتماعی در اکثر کشورهای در حال توسعه، بخصوص 

کشورهای واقع شده در کمربند خشک و نیمه خشک و 

 یک عنوان به آب کمیابی (.4112گرم جهان است )رفیعی 

 توسعه حال در کشورهای اکثر در افزایش به رو بحران

 هایسیاست و آبی منابع عقالیی مصرف تا شده باعث

 خاذات آب نگهداری و حفظ به تشویق برای آبیاری مناسب

-یم نشان منابع مدیریت المللیبین سازمان تحقیق. شود

 کمبود مشکل با نواحی از بسیاری 4145 سال تا که دهد

 (.4119 همکاران و میرزایی)شوند  می مواجه شیرین آب

در کشاورزی، آب یکی از ارکان اساسی کشت و زرع 

است. بنابراین بهره برداری پایدار از منابع آبی و حفاظت 

های گیاهی و جانوری که به نوعی متکی به از اکوسیستم

اند از جمله وظایف اساسی هر فرد و اکوسیستم های آبی

امنیت (. امروزه 4119رود )درگاهی جامعه به شمار می

منابع آب و امنیت غذایی هر دو با ریسک باالیی مواجه 

رویه جمعیت شده است. دلیل اساسی این امر افزایش بی

جهان و کاهش منابع آب به علت استفاده بیش از حد از 

-های طبیعی و بهرهاین منابع و دخالت بشر در چرخه

باشد. در شرایط کنونی گیری از آالینده های شیمیایی می

نه حدود دو میلیارد نفر در جهان به نوعی تحت تاثیر ساال

های ناشی از آب هستند و ساالنه حدود چهار بیماری

میلیون نفر از کودکان جهان، جان خود را به این لحاظ از 

 (.1779)کادی و همکاران  دهنددست می

 مالحظات رعایت بدون آب منابع از برداریبهره

 و شیمیایی یزیکی،ف هایآلودگی موجب محیطیزیست

 و هاجریان بیولوژیکی آلودگی مناطق، از برخی در حتی

 از یکی بعنوان آبی منابع احیای و حفظ. شودمی منابع

 کشاورزی ضروری تولیدات روند در پرارزش هاینهاده

 نظام یک ایجاد جهت در مهمی شاخص و باشدمی

 سوی از موکد توصیه مورد باشد کهمی پایدار کشاورزی

 (.4114)براون  است گرفته قرار رشته این متخصصان

 زمان در استفاده برای نزوالت باید پایدار نظام یک در

                                                 
1- World Water Council 

 هتغذی مثل مختلف طریق از امر این که شود حفظ مناسب

 و آب ذخیره استخرهای یا بندها و سد ایجاد ها،آبخوان

 فعلی هاینظام در دیگر طرف از و شودمی اعمال غیره

 بسیار زمین سر تا آب منبع از آب اتالف کشاورزی

 اتالف این باید پایداری بسوی حرکت برای که باالست

-جوی بتنی، هایجوی از استفاده. رساند حداقل به را آب

 تحت آبیاری صورت به برداریبهره و سرپوشیده های

 بآ از بهینه استفاده برای که هستند هاییروش از فشار

 (.1779 کرمی)است  تاکید مورد نظرانصاحب توسط

، ایجاد تعادل بین منابع 1از دیدگاه شورای جهانی آب

های قابل کشت، استفاده مجدد از آب آب موجود و زمین

های جدید های صنعتی، اجرای شیوهدر تمامی بخش

پاالیش کیفی منابع آب، تدوین استانداردها و ایجاد تعادل 

-ترین شاخصدرازمدت بین عرضه و تقاضا از جمله مهم

های کمی و کیفی مدیریت پایدار منابع آب است )همتی 

 اصولی ،4117 سال در خود گزارش نیز در (. فائو4111

 کشاورزی و کشاورزی توسعه به یابیدست برای را

 آب، مدیریت: از عبارتند که کرده است ذکر پایدار

 (.آب آلودگی از جلوگیری) آب کیفیت و آب ارزشگذاری

 توسعه به یابی دست برای فائو گزارش به توجه با

 از ناگزیر پایدار کشاورزی یک به رسیدن و کشاورزی

 هستیم کشاورزی بخش در آب پایدار منابع مدیریت

 (.4111)کاظمیه 

اهداف مدیریت مصرف منابع آب شامل بهبود 

وضعیت تخصیص منابع آب از طریق تخصیص به 

رفتار  تر اقتصادی، بهبود و اعتالیمصارف با ارزش

مصرف کنندگان از نظر تلفات و آلوده کردن آب، اشاعه 

-های کاهشی تلفات خشکسالی در فعالیتو ترویج روش

وری از منابع آب، های کشاورزی و بهبود وضعیت بهره

ظرفیت ها و امکانات موجود می باشد. مفهوم مدیریت 

مصرف منابع آب کشاورزی در پاسخ به موضوعاتی در 

امناسب از منابع آب و اثرات مخرب مورد استفاده ن

زیست محیطی و اقتصادی کشاورزی سنتی ظاهر شده 
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است. استفاده بیش از حد و نامتعادل مواد شیمیایی 

زراعی منجر به افزایش هزینه های تولید و وابستگی به 

نهادها و انرژی بیرونی و کاهش بهره وری و 

های زیرزمینی و سطحی حاصلخیزی خاک، آلودگی آب

)عمانی  و اثرات مخرب روی سالمت انسان گردیده است

 (.4116و همکاران 

است  گوناگونی سطوح دارای ریزیبرنامه و مدیریت

ترین سطح آن بوده و دارای یک نگرش عالی 1که راهبرد

باشد: گیری میبلندمدت در تخصیص منابع و تصمیم

نگرش راهبردی در مدیریت منابع آب با تکیه بر مجموع 

های موثر در این ها، ساختارها و نظامها، سیاستدیدگاه

زمینه، از پیشامدهای ناگهانی آینده و وقوع شرایط 

کند و موجب توسعه پایدار منابع بحرانی پیشگیری می

خواهد شد. در مدیریت راهبردی الزم است با یک رویکرد 

راهبردی رو به جلو گام نهاد. یک رویکرد راهبردی به 

خود، عبارتست از: تکیه بر عوامل مثبت به  معنای عام

منظور توانمند شدن برای رویارویی با عوامل منفی و 

های مهم (. یکی از گام4112ها )داوری برطرف کردن آن

ا هدر بکارگیری راهبردهای منابع آب، تعیین و تدوین آن

های مختلفی به این منظور وجود ها و مدلباشد؛ روشمی

ها حاوی مفهوم و بینش خاص از این مدلدارد، که هر یک 

خود بوده و از تکنیک و دستورالعمل مخصوص پیروی 

، 4که نقاط قوت SWOTها، ماتریس کند. در میان آنمی

-سیستم را ارزیابی می 5، و تهدیدهای2ها، فرصت4ضعف

)هیل و وستبروک  تر و مشهورتر استکند، متداول

1791.)  

 و کشاورزی های فعالیت در آب نقش به توجه با

 که دریافت توانمی دارد هاآن بر آب کمبود که تأثیری

 زیکشاور هایفعالیت پایداری و دوام برای گزینه بهترین

-استان آذربایجان. است آب از کارآ استفاده آینده در

 از کشور کشاورزی هایقطب از یکی عنوان به هم شرقی

ریت مدی هایاستراتژی شناخت. نیست مستثنی قضیه این

                                                 
1- Strategy 
2- Strength 
3- Weakness 

در استان آذربایجان شرقی  کشاورزی آب منابع پایدار

 پایدار منابع مدیریت بهبود جهت در مؤثر گامی تواند می

 تدوین. باشد منطقه آن توسعه پایدار کشاورزی و آب

و شرایط منطقه  وضعیت با سازگار و کارآمد راهکارهای

های سازمان توسط آن دقیق اجرای و مورد مطالعه

-یم مؤثر بسیار مدیریتی اهداف به دستیابی در مربوطه،

 اثرگذار عوامل شناخت از طریق اهداف این به نیل. باشد

 از کارآمد، هایاستراتژی تدوین نیز و خارجی و داخلی

 پذیر است. امکان SWOTتحلیل  و تجزیه روش طریق

 تاکنون که این و موضوع ضرورت به عنایت با لذا

 آب منابع پایدار مدیریت زمینه در کاملی و جامع مطالعه

 نگرفته صورت شرقی آذربایجان استان در کشاورزی

 قوت، نقاط تا است این بر سعی راستا این در است،

 به سپس و شده مشخص تهدیدها و هافرصت ضعف،

در  مناسب راهکارهای و استراتژیک راهبردهای تحلیل

 پرداخته کشاورزی آب منابع پایدار ارتباط با مدیریت

 این در شده انجام مطالعات برخی در این راستا، به .شود

 :شودمی اشاره زمینه

ای تحت عنوان ( در مطالعه4117نظیفی و باقری )

ها و تهدیدها در مدیریت ها،  فرصتها، ضعفتحلیل قوت

آبیاری در دشت مغان با بررسی نقاط قوت، ضعف، 

یریت آب کشاورزی های مدها و تهدیدهای شیوهفرصت

 ترین راه برایدر این منطقه به نتایج مهمی رسیدند و مهم

برون رفت از مشکالت موجود را در قالب راهکارها ارائه 

( در 4111آبادی )نجفامیدی ی و نکردند. جنگی مر

های میدانی و تعیین نقاط تحقیق خود با استفاده از روش

 SWOTها و تهدیدها به شیوه قوت، ضعف، فرصت

راهبردهایی را برای توسعه مدیریت مشارکتی کشاورزی 

 -گالگو در شبکه آبیاری و زهکشی اردبیل ارائه کردند.

به  SWOTگیری از روش (، با بهره4111آیاال و جویزو )

  6استخراج راهبردهای برای مدیریت منابع آب موزامبیک

پرداختند. نتایج این تحقیق نشان دهنده لزوم مدیریت 

4- Opportunity 
5- Threat 
6- Mozambique 
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ها و ردی توسط ترکیبی از عوامل دخیل در فرصتراهب

(، 4114بود. یاویز و بیکن ) SWOTهای ماتریس ضعف

و  SWOTای با عنوان استفاده از تجزیه و تحلیل مطالعه

ری در گیفرایند سلسله مراتبی به عنوان یک ابزار تصمیم

بزرگترین دریاچه 1مدیریت حوضه آبریز دریاچه بیشهر

آب شیرین در کشور ترکیه و با تمرکز بر نظرات ساکنان 

نزدیک حوضه و به منظور پیدا کردن استراتژی های 

 برای مدیریت بهتر حوضه انجام دادند. 

(، در مطالعه خود با 4114جعفری و همکارانش )

 تاالب از حفاظت مدیریتی راهبردهای عنوان تدوین

 قوت ، نقاطSWOT تحلیل و تجزیه از استفاده میانکاله با

 هک تهدیداتی و هافرصت نیز و منطقه در موجود ضعف و

 مواجه هاآن با در آینده یا و است مواجه ها آن با تاالب

نتایج بدست آمده نشان . کردند شناسایی شد را خواهد

 بهینه تخصیص جهت منطقه بندیزون داد که راهبرد

 کشاورزی اکوتوریسم، حفاظتی، هایفعالیت برای منابع

 توسعه راهبرد و جذابیت نمره بیشترین دارای توسعه و

 کود زا استفاده کنترل و آفات تلفیقی مدیریت هایبرنامه

 به توجه با. بود جذابیت نمره ترینکم دارای شیمیایی

-فضع و میانکاله تاالب از حفاظت و بهینه مدیریت اهمیت

 نتایج و میانکاله تاالب حفاظت اصلی تهدیدهای و ها

 روی بر راهبردی، تمرکز تحلیل و تجزیه از حاصل

 رایب منابع بهینه تخصیص جهت منطقه بندیزون راهبرد

 توسعه و کشاورزی اکوتوریسم، حفاظتی، های فعالیت

 پیشنهاد گردید.

( در مطالعه خود به 4119پور و معروفی ) رحمتی      

 توسعه راهبردهای بندیاولویت و تدوین ریزی،برنامه

 تحلیلی مدل از استفاده با سنقر دشت آب منابع پایدار

SWOT و ماتریس  QSPM.نتایج اساس بر پرداختند 

 و نقاط قوت ترینمهم داخلی، عوامل بین از آمده، بدست

 دزیا بارش میزان ترتیب به بررسی، مورد منطقه ضعف

گیر چشم صادرات و( کشوری متوسط برابر 4 از بیش)

                                                 
1 Beysehir 
2- Internal Factors Evalution 

-مهم خارجی، عوامل بین از همچنین. باشدمی مجازی آب

از  گیریبهره ترتیب به نیز، تهدید و فرصت نقاط ترین

 تولید عدم و آب مصرف در فرهنگسازی ها جهترسانه

ا ب. باشدمی منطقه در استراتژیک  زراعی ت محصو کافی

 خارجی، و  داخلی عوامل ارزیابی ماتریس بررسی

 هاقوت بر منطقه تهدیدهای و هاضعف که گردید مشخص

 وضعیت و داشته زیادی خیلی غلبه های آنفرصت و

 و دارد قرار بحرانی العادهفوق حالت در منطقه آب  منابع

 هادام از ترسریع چه هر بایستوضعیت، می این رفع برای

 جلوگیری تدافعی راهبردهای اعمال طریق از کنونی، روند

 نمود.

شود تا با شناسایی و میدر این مطالعه نیز سعی 

)نقاط قوت و  تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل داخلی

ها و تهدیدها( موثر بر ضعف( و عوامل خارجی )فرصت

-شرقی و با تعیین استراتژیمنابع آب استان آذربایجان

گامی هر چند کوچک  SWOT های موثر بر اساس تحلیل

برداشته و با ارائه در جهت توسعه پایدار منابع آب استان 

ریزان و متوالیان این بخش را در نتایج حاصله، برنامه

 جهت تدوین یک برنامه جامع یاری رسانیم. 

 

 هامواد و روش

مطالعه حاضر با توجه به هدف از نوع کاربردی و از 

پیمایشی است. برای  -لحاظ ماهیت از نوع توصیفی

دو بررسی و ارزیابی کمی عوامل داخلی و خارجی، 

، 2IFE) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به ترتیب

3EFE)  در مدلSWOT  .اعضای گروه استفاده شده است

SWOT  اساتید دانشگاه و کارشناسان سازمان جهاد

ای بودند که با استفاده از روش کشاورزی و آب منطقه

نفر از  24برفی، تعداد گیری هدفمند و گلولهنمونه

کارشناسان انتخاب شدند. در این مطالعه متخصصین و 

جهت سنجش پایایی ابزار  4از روش آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ ، 1گیری استفاده شده است. جدول اندازه

3 - External Factors Evalution 
4 - Cronbach’s Alpha 
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را  های پرسشنامهمحاسبه شده برای هر یک از بخش

دهد که حاکی از برخورداری آن از پایایی قابل نشان می

 نظرخواهی با تحقیق، اعتبار مطالعه این باشد. درقبول می

 گرفت انجام کارشناسان و اساتید از

 
. 

 

 

 آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر یک از بخش های پرسشنامه -1جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد گویه سوال پاسخگویان

 

 

 کارشناسان

 

 24/1 2 نقاط قوت

 97/1 12 نقاط ضعف

 25/1 7 هافرصت

 92/1 2 تهدیدها

 
 

 نتایج  و بحث

 مجموعه راهبردها، بندیاولویت و تعیین به منظور

 قالب در شده شناسایی خارجی و داخلی عوامل

 و کارشناسان بین در و شد طراحی ایپرسشنامه

-داده و اطالعات اساس بر سپس. شد توزیع متخصصان

 و داخلی عوامل ارزیابی ماتریس شده، گردآوری های

 بیانگر که شد تشکیل خارجی عوامل ارزیابی ماتریس

 از یک هر وزنی نمره و رتبه اهمیت، ضریب اهمیت، نمره

 در. باشدمی تهدیدها و هافرصت قوت، ضعف، نقاط

 و داخلی عوامل برای وزنی هاینمره مجموع نهایت

 نوع نهایی هاینمره این طریق از و شد محاسبه خارجی

 .  گردید استخراج پیشنهادی راهبرد

 یهایژگیو یفراوان عیتوز یفیتوص یهاافتهی لیتحل

ی سن نیانگیکه م داد نشان انیپاسخگو یاو حرفه یفرد

از  درصد 65حدود .  بودسال  5/46  انیپاسخگو

دمت خسابقه  نیانگیزن بودند. م یمرد و مابق انیپاسخگو

 12ت حدود الیتحص میزانسال بود.  5/12  انیپاسخگو

درصد  24حدود  درصد از پاسخگویان دکتری،

  .بود دیپلمو  کارشناسی نیریساو  کارشناسی ارشد

ماتریس ارزیابی عوامل داخلی تأثیرگذار بر  4جدول 

-مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان آذربایجان

، از بین نقاط قوت 4دهد. طبق جدول میرا نشان  شرقی

و  67/4با وزنی برابر « وجود سدهای متعدد در استان»

وجود پتانسیل پژوهشی باال در مراکز دانشگاهی و » 

تحقیقاتی به منظور مطالعه در جهت مدیریت پایدار منابع 

ترین نقطه قوت و از بین مهم 69/4با وزنی برابر با « آب

با وزنی « رویه از منابع آب برداشت بی»نقاط ضعف 

عدم رعایت الگوی کشت در برخی از »و  16/2برابر با 

ترین نقطه ضعف مهم 17/2با وزنی برابر « نقاط استان

های مدیریت پایدار منابع آب جهت تحلیل استراتژی

 شناخته شدند. شرقیکشاورزی استان آذربایجان

 مل خارجی تأثیرگذاراماتریس ارزیابی عو 4جدول  

-بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان آذربایجان

ها ، از بین فرصت4دهد. مطابق جدول نشان میرا شرقی 

ای ملی و های فنی و مشاورهگیری از کمکامکان بهره»

توجه جامعه جهانی به »و  2با وزنی برابر با « المللیبین

 ترینمهم 75/4با وزنی برابر  «مدیریت پایدار منابع آب

با  «خشکسالی و تغییر اقلیم»فرصت و از بین تهدیدها 

-نوسانات اقتصادی و عدم ارزش»و  16/2وزنی برابر 

ترین مهم 17/2با وزنی برابر با « گذاری قیمت واقعی آب

تهدید جهت مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان 

 شرقی شناخته شدند.آذربایجان
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 شرقیماتریس ارزیابی عوامل داخلی مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان آذربایجان  -2جدول

   

 

 

 

 

 

 

 

نقاط 

 قوت

نمره  هاگویه

 اهمیت

ضریب 

 اهمیت

امتیاز  رتبه

 نهایی

127/1 41/4 های پرآّب در استانوجود رودخانه  2 172/1  

122/1 44/4 های متعدد در استانوجود چشمه  4 126/1  

155/1 67/4 وجود سدهای متعدد در استان  2 444/1  

127/1 49/4 های آب زیر زمینی در استانوجود سفره  2 179/1  

127/1 45/4 وجود بسترهای الزم برای تدوین و توسعه الگوی کشت بهینه  4 1269/1  

در جهت  وجود پتانسیل پژوهشی باال در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی به منظور مطالعه

 مدیریت پایدار منابع آب

69/4 155/1  4 169/1  

151/1 44/4 وجود برنامه مدیریت آب در بخش کشاورزی  2 411/1  

125/1 12/4 ترویجی و مشارکت دادن مصرف کنندگان آب  -استفاده از روش های آموزشی  4 149/1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقاط

 ضعف

 

151/1 1 151/1 17/2 عدم رعایت الگوی کشت در برخی از نقاط استان  

125/1 1 125/1 65/4 عدم آموزش مصرف کنندگان جهت استفاده بهینه از آب  

129/1 4 124/1 54/4 عدم اگاهی کشاورزان از نیاز آبی گیاهان در بسیاری از مواقع  

127/1 1 127/1 79/4 استفاده از روش های ابیاری سنتی  

151/1 1 151/1 16/2 قطعه قطعه بودن اراضی  

129/1 4 124/1 54/4 های نامناسب و کم تاثیرآبیاری در زمان  

171/1 4 125/1 69/4 مشکالت مالکیت اراضی کشاورزی  

111/1 4 151/1 19/2 حفر بی رویه چاه و کم شدن یا خشک شدن قنات ها  

151/1 1 151/1 16/2 عدم رعایت فاصله مناسب بین چاه ها  

1227/1 1 127/1 75/4 زمینی در اثر برداشت بی رویه از این منابعشور شدن منابع آب زیر   

174/1 4 126/1 94/4 عدم آگاهی کشاورزان از میزان اهمیت آب  

124/1 1 124/1 22/4 عدم استفاده مناسب از آب مهار شده در مخازن سدها  

1226/1 1 122/1 74/4 عدم تخصیص مناسب منابع آب موجود بر اساس بازده اقتصادی  

114/1 4 151/1 16/2 برداشت بی رویه از منابع آب  

46/4  1 24/21 جمع   
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 شرقی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان آذربایجان -3جدول

 

 

 

 

 

 

 

 هافرصت

 هاگویه
نمره 

 اهمیت

ضریب 

 اهمیت
 رتبه

امتیاز 

 نهایی

161/1 75/4 پایدار منابع آبتوجه جامعه جهانی به مدیریت   2 426/1  

159/1 69/4 روند افزایشی مطالعات و دستاوردهای پژوهشی در کشور در زمینه مدیریت آب  4 194/1  

152/1 26/4 وجود برنامه جامع مدیریت منابع آب  2 416/1  

151/1 41/4 های آبیاری نوینگیری از تسهیالت دولتی و وام در زمینه سیستمامکان بهره  2 416/1  

156/1 61/4 وجود قوانین و آیین نامه ها در زمینه مدیریت منابع آب در کشور  4 162/1  

159/1 64/4 حمایت از تغییر الگوی کشت به منظور استفاده بهینه از منابع آب و حرکت در جهت پایداری  2 442/1  

152/1 94/4 حرکت در جهت فرهنگ سازی و آموزش اهمیت آب  4 192/1  

های جدید و سازگار با شرایط اقلیمی آتی در کشاورزی در توان بالقوه در معرفی گونه

 جهت مدیریت پایدار منابع آب

26/4 152/1  4 164/1  

 گیری از کمک های فنی و مشاوره ای ملی و بین المللی امکان بهره

 

 زمینه مدیریت پایدار منابع آب

2 151/1  2 416/1  

 

 

 

 

 

 تهدیدها

 

157/1 1 157/1 97/4 زمانی و جغرافیای بارشتوزیع نامناسب   

147/1 4 162/1 16/2 خشکسالی و تغییر اقلیم  

164/1 1 164/1 12/2 های ذیربط جهت مدیریت پایدار منابع آبناهماهنگی بین دستگاه  

142/1 4 164/1 79/4 عدم وجود نگرش کارشناسی بر مبنای اصول توسعه پایدار در مدیریت منابع آب  

149/1 4 164/1 17/2 گذاری قیمت آبنوسانات اقتصادی و عدم ارزش  

164/1 1 164/1 16/2 ریزی برای استفاده در کشاورزی کشورکاهش کمیت منابع آب قابل برنامه  

146/1 4 164/1 12/2 ریزی برای استفاده در کشاورزی کشورکاهش کیفیت منابع آب قابل برنامه  

112/1 4 157/1 97/4 ها نظیر انتقال آب و تعارضات ارضیموانع حقوقی در اجرای برخی طرحوجود   

571/4  1 12/62 جمع   

 
 

 ارائه راهبردها و راهکارهای الزم جهت مدیریت -

 شرقیآذربایجان استان کشاورزی آب منابع پایدار

SWOT  بر اساس ماتریس تطبیقیSWOT 

 (SOراهبردهای تهاجمی ) -

-بین و های استانی، ملیسازمان کلیه همکاری بر تأکید -

 کشاورزی آب منابع پایدار مدیریت زمینه در المللی

 های آب و ذخیره مهار برای مناسب هایزیرساخت ایجاد -

  فصلی

 بکارگیری زیرزمینی و و سطحی هایآب مطلوب مدیریت -

 آب استحصال نوین هایروش

 یبرا مدرن آبیاری هایشبکه از استفاده صحیح مدیریت -

 زیرکشت اراضی
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 و برداشت کنترل برای مناسب تجهیزات از استفاده -

 زیرزمینی های آب از مناسب

 به متحمل ارقام و هاگونه معرفی خصوص در تحقیق -

 رکمت آبی نیاز با یا و خشکی

 

 (STراهبردهای تنوع ) -

 آموزشی هایبرنامه بخشیتنوع و توسعه  - -

 هایچاه و حفر ایجاد برای سخت مقررات و قوانین وضع -

 ایجاد مانند از آب مجاز غیر استفاده و مجاز غیر

 غیرمجاز انشعابات

 و غیر شرب و شرب آب از استفاده صحیح مدیریت -

 آبی منابع اتالف از جلوگیری

 آبیاری ایجاد امکانات برای مناسب مالی منابع تخصیص -

 کشاورزی اراضی در

 یینتع و رایگان منبعی عنوان به آب مصرف افزایش توقف -

 آن واقعی ارزش

 آب قانونی غیر برداشت کردن متوقف -

 کم و پربازده ارقام از استفاده و کشت الگوی اصالح -

 مصرف

 

 (WOبازنگری ) یا راهبردهای انطباقی -

 تغییر الگوی از حمایت برای خصوصی بخش تشویق -

 آب منابع از بهینه استفاده منظور به کشت

تهیه الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی استان و تاکید  -

-بر استفاده بهینه از منابع آب برای هریک از شهرستان

 های استان

 و تاثیر آب اهمیت درباره آموزش دادن و سازی فرهنگ -

 آبی منابع رویهبی برداشت از منفی

فراهم کردن شرایط الزم برای تخصیص آب به  -

 ارزش افزوده باالتر محصوالت و تولیدات با

-در برنامه متخصص نیروهای ظرفیت و توان از استفاده -

 با احداث سطحی های رواناب کنترل جهت ریزی

 مناسب هایزیرساخت

های نوین آبیاری و استفاده از به کارگیری روش -

 های مدرن جهت استفاده از آب مهارشدهسیستم

 دانشاز  استفاده با آبخیزداری مناسب عملیات اجرای -

 برای کشاورزی هاسیالب از استفاده جهت در بومی

 آب گذاریقیمت کنونی نظام اصالح -

و  اراضی کشت صحیح هایروش و الگوها آموزش -

 هاآن آبیاری نحوه

 

 (WTراهبردهای تدافعی ) -

 نحوه صحیح در مناسب هایآموزش و هابرنامه ارائه -

 آب از استفاده و نگهداری مدیریت

 از ورود جلوگیری برای مناسب هایطرح اجرای و ایجاد -

 آبی منابع به هاآالینده

رسانی فنی و اجرایی در جهت جلوگیری از حفر اطالع -

 های غیرمجازچاه

های رویه چاهارائه قانون قوی در جلوگیری از حفر بی -

 آب

ای به هکارگیری شیوههای سنتی آبیاری و بهتغییر شیوه -

 روز آبیاری بر اساس منطقه

ش کارشناسان آبیاری در رابطه با مسائل و آموز -

 مشکالت آبیاری

های مختلف آبیاری محصوالت آشنایی با شیوه -

 کشاورزی هر منطقه 

 سازی مزارع کشاورزاناقدام جهت یکپارچه -

 مدیریت جهت ذیربط هایدستگاه بین ایجاد هماهنگی -

 آب منابع پایدار

 جهت در مدرن و بومی دانش تلفیق جهت ریزیبرنامه -

-بهره افزایش جهت نوین هایآوریفن و پایدار توسعه

 وری

 و دولتی مختلف هایبخش و نهادها بین هماهنگی ایجاد -

 رتدابی کارگیری به و هانشست برگزاری وسیلهبه مردم

 کننده هماهنگ مدیریتی
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 نامتعارف هایآب از برداریبهره جهت در ریزیبرنامه  -

 کشاورزی مصارف برای

های ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس نتایج حاصل از

خارجی، بیانگر این است که با توجه به  امتیاز نهایی کلی 

 آب منابع پایدار بدست آمده برای عوامل داخلی مدیریت

و  457/4شرقی برابر با آذربایجان استان کشاورزی

، امتیازهای بدست 527/4برای عوامل خارجی برابر با 

رو راهبرد افتد، از اینمیآمده در موقعیت ربع سوم 

استراتژیک مدیریت واحدهای کشاورزی، راهبرد انطباقی 

 باشد. یا بازنگری می

 صورت هایبا توجه به نکات عنوان شده و بررسی

 منابع پایدار مدیریت برایشود که نتیجه گرفته می گرفته

 تیتقوبایستی  شرقیآذربایجان استان کشاورزی آب

و  ارییهای آباصالح روش ،ینیرزمیز آب هایسفره

-انجام شود. هم ینیرزمیز و یمنابع آب سطح تیریمد

ر که د ینیرزمیهای زرفتن سطح آب سفره نییپا نیچن

مجاز و  ریهای غبه علت احداث چاه ریهای اخسال

باعث شور  توانداست می از آن رخ داده هیرویاستفاده ب

 منطقه باشد. از کشاورزی برای دییشدن خاک و تهد

 آب منابع پایدار مدیریتراهکارهای  نیترجمله مهم

توان به موارد زیر شرقی میآذربایجان استان کشاورزی

 :اشاره کرد

  زییردر برنامه نفعیهای ذمشارکت دادن همه گروه  -

و  گانیرا یمصرف آب به عنوان منبع شیتوقف افزا  -

 آن یارزش واقع نییتع

 آب یرقانونغی برداشت کردن متوقف  -

-تمشارک تیو تقو آبمورد ارزش  در اهآگاهی شافزای -

 هاآن تیریدر مد یمردم یها

تدوین برنامه منسجم  برای بهبود راندمان مصرف آب  -

  یکشاورز

استفاده از منطقه، کشت در مزارع و باغات  یاصالح الگو -

محصوالت با  ینیگزیالگوهای کم مصرف و پربازده و جا

کمتر و  یآب ازین یبا محصوالت دارا شتریب یآب ازین

  یمقاوم به شور

 یاجرا قیاز طر یآب کشاورز نهیمصرف به تیریمد -

   یگذارتحت فشار، کم فشار و لوله یاریآب یهاستمیس

 هایکنفرانس و ی، سمینارهاهای آموزشبرگزاری کارگاه -

 مطالعاتی دستاوردهای آوریجمع منظور به داخلی

 استفاده از آب و خاک  تیریبهبود مد قیدق تیریاعمال مد -

 یاراض تیکشت متناسب با قابل ستمیمطالعه و اعمال س -

 منطقه یو سازگار با منابع آب

 و محلی یو مل یالملل نیهای بسازمان هیهمکاری کل -

  یرسانو اطالع یجیترو و یآموزش یهابرنامه یجراا -

ل آب با نظارت کام یحجم لیاعمال برنامه تحو یاقدام برا -

-از بهره یجد یریو جلوگ هایبرداربهره زانیبر م

 یتصاعد نهیهز یهااعمال تعرفه و مجاز ریغ یهایبردار

 ژهیو یگذارتمیاعمال ق ایمشترکان پرمصرف و  یبرا

 یبحران طیدر شرا یمصرف آب

 سادگی به الذکرفوق یشنهادیانجام اقدامات پ شکیب

 .باشدیم زیادی نخواهد بود و مستلزم تالش رپذیامکان

 یراهکارهای اجرا ایاستفاده توام از چند راهکار البته 

است به  دیممکن است ضروری باشد. ام زین یدیجد

با و  ربطیذ یدولت یهاهدستگا یهاتیپشتوانه حما

و  یمناسب و جلب مشارکت جوامع محل یرسانیآگاه

ها و الزم از وزارتخانه یستاد یهادارائه راهبر نیهمچن

بهبود  یالزم برا نهیزمی در سطح مل ربطیذ یهامانساز

فراهم و توسعه کشاورزی ارزشمند  نهاده نیا طیشرا

 گردد.
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