
سال نهم- شماره 35- زمستان 11400

نشریه

نشریه ترویج و توسعه آبخیزداری

سال نهم- شماره 35- زمستان 1400

Extension and Development of  
Watershed Management

Vol. 9, No. 35, Winter 2022

ترویج و توسعه آبخیزداری

تجزیه وتحلیل عوامل مؤثر بر آبخیزداری و ارائه راهبرد 
مدیریتی مناسب با استفاده از مدل SWOT )حوزه 

آبخیز رودخانه دویرج(

مهتاب علیمرادی*1، علی طالبی2 و حاجی کریمی3
تاریخ دریافت: 1399/12/03   تاریخ پذیرش: 1400/06/27

DOR: 20.1001.1.26454777.1400.9.35.1.8 

چكیده 
بررسی مشکالت آبخیزنشینان ازجمله مسائل راهبردی دولت ها 
می باشد که بی شک ارائه راهبردهای مدیریتی مناسب در این راستا 
بررسی  به منظور  حاضر  تحقیق  می گردد.  تلقی  ضروری  گامی 
مشکالت اقتصادی و اجتماعی حوزه آبخیز رودخانه دویرج انجام 
 شده است. در این مطالعه جهت دست یابی به اهداف با استفاده از 
آمار و گزارش های موجود، بازدید میدانی و تهیه پرسشنامه، نقاط 
قوت و ضعف داخل حوزه آبخیز و فرصت ها و تهدیدات محیط 
 IFE ماتریس ،SWOT خارجی شناخته شد. سپس در فرایند تحلیل
و EFE تشکیل و تدوین راهبرد صورت پذیرفت. یافته های تحلیل 
SWOT نشان می دهد که درمجموع تعداد 18 نقطه قوت و فرصت 
به عنوان مزیت ها و 17 نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیت های 
پیش روی آبخیزداری در حوزه آبخیز دویرج قابل شناسایی است. 
پس از تعیین ضریب نهایی عوامل در ماتریس ها، راهبرد )استراتژی( 
WO )حداقل-حداکثر( تعیین گردید. این راهبرد نوع دوم راهبردها 
و از ترکیب فرصت ها و نقاط ضعف می باشد . درواقع با استفاده 
مناسب طراحی  راهبرد  نقاط ضعف،  از فرصت ها در جهت رفع 
می گردد. درنهایت سه راهکار 1- توجه به حوزه آبخیز به منظور 
افزایش درآمد مردم از طریق جذب گردشگر و 2- ارائه برنامه های 
از کشت های  استفاده  و  فرسایش  مدیریتی جهت کاهش  مناسب 
طرح  مناسب  اجرای  با  می توان   -3 گردید.  ارائه  خواه  آب  کم 
جامع آبخیزداری و انتقال آب کشاورزی به این مناطق بنیه تولید و 

کشاورزی و هم چنین درآمد مردم را افزایش داد.
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مقدمه
سرآغاز هر پدیده شناخت کامل و درک روابط آن با سایر پدیده های 
تأثیرگذار و تأثیر گیرنده است. چنانچه پدیده ای به صورت مجرد مورد 
مطالعه قرار گیرد، به علت ساده نگری و عدم رعایت روش های مطالعه 
عمقي درک درستی از ماهیت آن پدیده حاصل نشده و ارزش نخواهد 
بر  آبخیز  حوزه های  در  برنامه ریزی  اساس  سو  دیگر  از   .]1[ داشت 
وضع  اطالعات  است.  استوار  پدیده  همان  موجود  وضع  اطالعات 
موجود در حوضه براي درک مسائل و مشکالت تنگناهاي آبخیز از 
پتانسیل ها و منابع ارزشمند مادي و  یک طرف و شناخت قابلیت ها، 
معنوي موجود در حوضه و اولویت بندی مسائل و مشکالت بر پایه 
داده ها و تحلیل ها و تفسیر منطقي موضوعات مطالعه شده در آبخیز از 
دیگر سو می باشد. توسعه موزون و پایدار تنها درگرو توجه به منابع 
پیرامون است چراکه عرصه آبخیزها  اقتصادي و طبیعي  اجتماعي و 
و خصوصاً منابع طبیعي تجدیدشونده در حوضه ها متأسفانه از ادوار 
و  حوضه  ساکنین  مختلف  بهره برداری های  علت  به  تاکنون  گذشته 
خصوصاً تحت شرایط مدیریتي نامطلوب در کشورمان روند چندان 
مناسبي را طي نکرده و این می تواند بر پایداري توسعه اثرات نامطلوبي 
بگذارد ]1[. هرگونه برنامه ریزی براي مدیریت مناسب یک طرح اجرایی
نیازمند شناخت دقیق مسائل، مشکالت و چالش های آن ها ازیک طرف و

نقاط قوت و فرصت های آن ها از طرف دیگر است بدین صورت که باید 
عوامل داخلی و خارجی اعم از چالش ها و عوامل کند کننده و هم چنین 
پتانسیل های شتاب دهنده و فرصت ها را مورد بررسی قرار داده و سپس 
راهبردهای بهینه را تعیین نمود. از بین مدل ها و روش های موجود برای 
مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، روش ماتریس SWOT4، از رایج ترین 
روش های تعیین و تدوین راهبرد به شمار می رود ]5 و 14[. به لحاظ
نظري، سازوکارها و رهیافت های مختلفی براي مدیریت مناسب طرح
هادي وجود دارد که از کاربردی ترین آن ها استفاده از تحلیل نخست
نقاط قوت، SWOT است .در رهیافتSWOT نقاط ضعف، فرصت ها
و تهدیدها دسته بندی و در مورد آن ها بحث و تبادل نظر می شود. سپس

راهبردهاي متناسب با آن ها طراحی می شود ]23[. 
رشد انفجار آمیز جمعیت و شهرنشینی و همراه با آن، بهره برداري 

 Opportunities ،)نقاط ضعف( Weaknesses ،)نقاط قوت( Strengths -4
)فرصت ها( و Threats )تهدید ها(
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ازجمله عواملی است که  منابع محیطی و ذخایر طبیعی  از  بی رویه 
بر محیط زیست اثر سو داشته و منابع موردنیاز براي تغذیه و گذران 
سالم گروه هاي انسانی را در معرض تهدیدهاي آشکار و پنهان قرار 
می دهد. راز موفقیت و ترجمان بقای اکوسیستم ها، وابسته به پویایی 
بود  خواهد  آن  بر  حداکثری  احاطه  و  محیط  مستمر  پایش  پایدار، 
لذا جهت در نظر گرفتن تمام جوانب بیرونی و درونی مدلی تحت 
عنوان SWOT ابداع شده است ]22[. فقر مادي و فرهنگی، بیکاري، 
کمبود  امکانات سوخت رسانی،  و  انرژي  منابع  کمبود  خشک سالی، 
علوفه، توسعه ناپایدار کشاورزي و بهره برداری بی رویه از منابع پایه 
تولید و دخل و تصرف های غیر فنی در گردش آب یک حوزه آبخیز 
]11[ خسارات جبران  ناپذیری را پیکره جوامع روستایی و عشایری 
وارد کرده است ]18[. ازآن جاکه بیش ترین تخریب و بهره برداری های 
غیراصولی از منابع پایه در طول سالیان گذشته از سوي آبخیزنشینان 
صورت گرفته و نیروي انسانی و اعتبارات دولتی نمی تواند پاسخگوي 
یک  به  نیاز  ازاین رو   .]30[ باشد  اقدامات  این  از  ناشی  منفی  نتایج 
از حوزه  براي حفاظت  بلندمدت  آینده نگر، سازمانی و  برنامه ریزي 
آبخیز ضروري به نظر مي رسد. برنامه ریزی سازمانی مأموریت های 
سازماني را تعریف کرده و با اولویت بندي برنامه ریزي و تشخیص 
محدوده تمرکز، برخورد منطقي با تغییرات محیطي را ممکن می سازد 
نمودن  قاعده مند  و  پیاده سازي  تدوین،  راهبردي،  مدیریت   .]3[
بررسي  با  و  آینده نگر  دیدگاهي  با  را  متقابل و چندگانه  تصمیمات 
میسر  بلندمدت  اهداف  به  رسیدن  براي  خارجي،  و  داخلي  محیط 
مي گرداند ]6[. تحلیل نقاط قوت و ضعف در کنار شناسایي و مطالعه 
فرصت ها و تهدیدها به شکل بندی اهداف مقدماتي و راهبرد توسعه 
منجر شده و اقدامات را به گونه ای اولویت بندی مي کند که دستیابي 
مدیریت  چهارچوب  مطابق   .]4[ شود  تسهیل  مدیریت  اهداف  به 
راهبردي، با استفاده از چند روش می توان رویکرد راهبردي مناسب 
را برگزید که تمام آن ها علیرغم تفاوت ظاهري، روي دو بعد داخلي 
و خارجي سازمان تأکید دارند. اطالعات استخراج  شده از ارزیابي 
راهبردهاي  تا  می گیرد  قرار  مورداستفاده  خارجي  و  داخلي  عوامل 
قابل اجرای شناسایی شده را به شکل عیني و بدون اعمال نظر شخصي 
بتوان ارزیابي نمود ]20[. ازجمله مدل هایی که امروزه با اولویت بندی 
معیارها در راستاي مدیریت راهبردي عمل می کند مدل SWOT است. 
مدل SWOT، سرواژه عبارات قوت، ضعف، فرصت و تهدید است. 
این مدل یکي از روش هاي برنامه ریزي راهبردي است .باوجوداین، 
با شناخته شدن سودمندي آن از دهه 1980 میالدي نظریه پردازان 
موفق شدند تا دامنه کاربرد روش های یادشده را   SWOTتکنیک 
از قلمرو برنامه ریزي مؤسسه هاي خصوصي به قلمرو برنامه ریزی 
  SWOTیکي از ابزارهاي استراتژیک و مدیریت شهري در عرصه 
عمومي و برنامه های دولتي و همگاني تسری بخشیده و با الزامات آن 
منطبق سازند ]14[. برتری مدل SWOT نسبت به سایر ماتریس ها و 
مدل ها ریشه در جامعیت، انعطاف پذیری، سرعت و سهولت استفاده 

از این مدل دارد ]10[.

تحقیق  به  می  توان  داخل کشور  در  انجام شده  مطالعات  از جمله 
مدل  از  استفاده  با  مناسب  مدیریتی  راهبرد  ارائه  در   ]2[ افخمی 
گود  طایفه  عشایر  سازمان دهی  باهدف   SWOT-QSPM تلفیقی 
 WO راهبرد  ارائه  به  منجر  که  کرد  اشاره  طبس  در  طاهری  عرب 
تحلیل  عنوان  تحت  مطالعه ای  در   ]22[ همکاران  و  کیانی  گردید. 
ماتریس  از  استفاده  با  طالقان  شهرستان  کاربری  پوشش/  تغییرات 
کیفی SWOT به منظور تدوین راهکارهای مدیریت پایدار سرزمین 
دریافتند که توسعه گردشگری پایدار به عنوان بهترین راهبرد قوت- 
بهداشت  مرکز  طرف  از  آب وخاک  آلودگی  قوانین  اعمال  فرصت، 
تغییر  از  جلوگیری  تهدید،  قوت-  راهبرد  بهترین  به عنوان  منطقه 
کاربری اراضی به عنوان بهترین راهبرد ضعف- فرصت و درنهایت 
متعاقبًا  و  سطحی  رواناب  کاهش  به منظور  مرتع داری  طرح  اجرای 
در  تهدید  ضعف-  راهبرد  بهترین  به عنوان  خاک  فرسایش  کاهش 
تحلیل  در   ]13[ همکاران  و  گنجعلی  می باشد.  موردمطالعه  منطقه 
زیست محیطی و راهبردی برنامه مدیریت جامع حوزه آبخیز دریاچه 
ایجاد  در  عوامل  مهم ترین  از  دادند  نشان   SWOT با فرایند  ارومیه 
سیستم  داخلی  عوامل  مدیریت  ضعف  ارومیه  دریاچه  مشکالت 
توجه  عوامل  این  به  نسبت  باید  سیستم  مدیریت  در  لذا  می باشد، 
نقاط قوت و کاهش  ارتقاء  برنامه ریزی سیستم در راستای  نمود و 
ضعف در رابطه با این عوامل باشد. هم چنین نتایج آن ها نشان داد 
که وضعیت عوامل خارجی نسب به عوامل داخلی بهتر ولی شرایط 
راهکارهایی  نتایج  به  توجه  با  درنهایت  نمی دهد.  نشان  را  مطلوبی 

جهت مدیریت دریاچه ارومیه ارائه کردند.
دیوساالر و همکاران ]7[ با استفاده از مدل به بررسی راهبردهای 
 SWOT ماتریس  تحلیل  نتایج  پرداختند.  شاهرود  رودخانه  احیای 
نشان داد که در احیای منطقه مطالعاتی، راهبردهای تنوع در اولویت 
درونی،  محیط  قوت های  از  استفاده  با  باید  به نحوی که  دارند  قرار 
برای جلوگیری از تأثیر منفی تهدیدات محیط بیرونی، سازوکارهایی 
چارچوب   ]32[ کارنی  و  تاهسن  تحقیق  در  گرفت.  پیش  در  را 
جدیدی به منظور برنامه ریزی راهبردی توسعه کلی نیاگارا با استفاده 
از مدل تجزیه وتحلیلSWOT  ارائه گردید. هم چنین برای شناسایی 
اولویت در میان گزینه های تصمیم گیری بالقوه از مدل سلسله مراتب 
نتایج  تحلیلی )AHP( و فرایند شبکه تحلیلی )AHP( استفاده شد. 
به دست آمده نشان داد تالش برای پیش بینی تحوالت احتمالی، قابل 
توصیه نیست، بلکه نیاز به تحقیقات بیش تری در مورد نیاگارا برای 
باز کردن بحث های جدید بین کانادا و ایاالت متحده است. مطهری 
گردش  توسعه  راهبردهای  تدوین  به  تحقیقی  در   ]27[ همکاران  و 
ماتریس  و   SWOT مدل  از  استفاده  با  کوهستانی  مناطق  در  گری 
QSPM )منطقه مورد مطالعه: مناطق کوهستانی مشرف  به منطقه یک 
شهرداری تهران( پرداختند. نتایج حاصل از ارزیابی راهبردها حاکی از 
آن است که اولین قدم در راستای اهداف مدیریت راهبردی محدوده 
مطالعاتی، راهبرد، تهیه طرح جامع گردشگری منطقه و تجهیز خدمات 
با مشارکت سازمان های مرتبط می باشد .حفظ ویژگی ها  گردشگری 
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و وجوه متمایز رود دره های دامنه جنوبی البرز باهدف حفظ تنوع 
محصول گردش گری نیز در اولویت دوم قرار دارد.

  AHPو SWOT مدل از  استفاده  با   ]9[ همکاران  و  اختصاصی 
نیمه خشک  و  خشک  مناطق  در  آبخیزداری  پروژه های  ارزیابی  به 
پرداختند و راهبردها و راهکار مناسب جهت توسعه این مناطق ارائه 
فرسایش،  )کاهش  اصلی  معیار   4 از  تحقیق خود  در  آن ها  نمودند. 
کاهش سیل، افزایش پوشش گیاهی و افزایش آبدهی قنوات( و 8 
معیار فرعی استفاده کردند. سپس وزن نهایی هرکدام از معیارها و زیر 
معیارها با استفاده از نرم افزار Expert choice تعیین گردید. نتایج آنان 
بیش ترین  نسبی 0/482  اهمیت  با  فرسایش  معیار کاهش  داد  نشان 
   SWOTمدل نتایج  است.  داشته  آبخیزداری  پروژه های  در  را  تأثیر 
در منطقه نشان داد که شرایط منطقه در ربع چهارم، محدودیت ها-

تهدیدها (WT) یا راهبرد تدافعی قرارگرفته است.
در  را   SWOT تحلیلی  مدل  ]29[  کاربرد  همکاران  و  پورفالح 
تعادل   جهت  ابرکوه   دشت  آبخوان  قوت  و  ضعف  نقاط  ارزیابی 
تدوین  روش  از  حاضر  پژوهش  در  قراردادند.  موردمطالعه  بخشی 
ابرکوه  دشت  آبی  منابع  راهبردی  مدیریت  جهت   SWOT  راهبرد
استفاده شد. نتایج بررسی بیانگر غلبه ضعف ها بر قوت ها و هم چنین 
ربع  در  ابرکوه  عبارتی شرایط دشت  به  بود.  فرصت ها  بر  تهدیدها 
محدودیت ها- تهدیدها (WT) با راهبرد تدافعی قرارگرفته است. در 
این بحران، راهکارهای نصب کنتورهای حجمی،  راستای مدیریت 
تغییر شیوه آبیاری )زیرزمینی، تزریقی، قطره ای(، تغییر الگوی  کشت 
)پسته، انار و سایر محصوالت کم آب خواه(، استفاده از بادشکن های 
غیرزنده و شیدهای سایبان و نهایتًا جداسازی آب شرب و بهداشت 
ازجمله مناسب ترین راهکارهای کاهش مصرف و نزدیک شدن به 

هدف تعادل  بخشی سفره زیرزمینی دشت ابرکوه پیشنهاد شد.
با وجود روند بهره وری بی رویه از اراضی کشاورزی و دیم زارها و 
چرای مفرط مراتع، این زمین ها به دیم زارها و مراتع کم بازده تبدیل 
می شوند. به این ترتیب موجبات از بین رفتن پوشش گیاهی در منطقه 
فرسایش خاک  و  مراتع  تخریب شدید  آن  نتیجه  که  می شود  فراهم 
خواهد بود که تا اندازه ای این وضعیت اثرات فرسایشي شدیدی را به 
دنبال خواهد داشت. در بعضی از دامنه ها که زمانی سرسبز بوده اند براثر 
از بین رفتن پوشش گیاهی، خاک توسط باد و باران فرسایش پیدا کرده 
و سنگ های زیرخاک در سطح نمایان شده اند در این صورت دامنه 
بین رفتن پوشش  از  به صورت سنگالخی و خشک دیده می شود.با 
گیاهی در حین بارندگی خاک آن استحکام الزم را در برابر روان آب 
نخواهد داشت و حرکت رواناب در طول مسیر خود موجب فرسایش 
خاک و از بین رفتن قشر سطحی آن می شود. حاصل این رخداد از 
بین رفتن زمین های زراعی دیم )در اثر فرسایش و شستشوی خاک( و 
زمین های آبی کنار رودخانه دویرج و از بین رفتن مراتع جهت استفاده 
دام ها و خطر گرفتار شدن دام ها در سیل می باشد. با توجه به آنچه گفته 
شد، در پژوهش حاضر سعی بر آن است که مدیریت راهبردی برای 
محدودٔە مورد مطالعه تعریف گردد. حوزه آبخیز رودخانه دویرج دارای 

پتانسیل باالیی از نظر نیروی انسانی، توسعه گردشگری، مناطق مستعد 
کشاورزی و دامداری می باشد. هم چنین مهاجرت روستائیان به شهرها 
از جمله مشکالت موجود در این حوزه آبخیز است که توسعه حوزه 
آبخیز دویرج را  با مشکل مواجه ساخته است، زیرا تحقق این مهم 

بدون حضور بهره بردار عملی نخواهد بود.
برنامه ریزی و شناخت دقیق، در  اهمیت  به  با توجه  بدین ترتیب 
بیرونی  و  بامطالعه جوانب درونی  تا  است  آن  بر  تحقیق سعی  این 
ارتقاء  در جهت  مناسب  و  اساسی  راهبردهای  دویرج  آبخیز  حوزه 

شرایط منطقه ارائه گردد.

مواد و روش ها
معرفی منطقه مورد مطالعه

حوزه آبخیز رودخانه دویرج به مساحت 168873/94 هکتار در 
موقعیت جغرافیایي 752904/90 طول شرقي و 3553807/94 عرض 
شمالي قرارگرفته است. کل آبخیز مذکور از 30 زیر حوضه تشکیل شده 
است. حداقل ارتفاع در محدوده موردمطالعه 90 و حداکثر ارتفاع در 
و  ایالم  استان  در جنوب شرقي  آبخیز  این  مي باشد.  متر  آن 2203 
در قسمت جنوب غربي ایران قرار دارد و بین دو شهرستان آبدانان 
ناحیه  سه  از  منطقه  این  است.  گردیده  توزیع  استان  این  دهلران  و 
تعیین  به منظور  است.  تشکیل شده  دشتي  و  تپه ماهوری  کوهستاني، 
با مقیاس  ابتدا بر اساس نقشه های توپوگرافي  محدوده موردمطالعه 
1:25000 مربوط به سازمان نقشه برداری کشور مرز و محدوده اولیه 
حوضه ها تعیین گردید و سپس مرز کل محدوده بر روي عکس های 
هوایي با مقیاس 1:40000 مشخص شد و مرزبندي روي نقشه های 
توپوگرافي با عکس هاي هوایي مطابقت داده و محدوده مورد مطالعه 
آبخیز  حوزه  موقعیت  شکل)1(  در  شد ]1[.  مشخص  دقیق  به طور 

دویرج در استان ایالم و کشور مشخص شده است.

روش تحقیق
SWOT معرفی مدل

محققان الگوهاي متفاوتي را براي شناسایي همه ی عوامل )مؤثر 
سیستم  یک  سازمان یا  بر فعالیت های یک محیط،  و غیرمؤثر( 
نقاط قوت،  به کاربرده اند. SWOT بیش تر با عنوان تجزیه وتحلیل 
ضعف  و فرصت ها و تهدیدها یا یک سیستم همواره تحت تأثیر یک 
سري عوامل درون سیستمی و برون سیستمي می باشد که در این میان 
برنامه ریزی بلندمدت یا استراتژیک یک سیستم متأثر از فرایند تعامل 
آن عوامل دروني با محیط بیروني است و بنابراین پیش بینی یکي از 
ابزارهای استراتژیک تطابق SWOT وضعیت آینده نقشي اساسي 
از  یکی    SWOTتجزیه وتحلیل در فرایند موفقیت سیستم دارد. 
ابزارهای راهبردی تطابق قوت و ضعف درون سیستمی با فرصت ها 
تحلیلی   SWOT تجزیه وتحلیل  است.  برون سیستمی  تهدیدهای  و 
منظم برای شناسایی این عوامل و تدوین برنامه بلندمدت که بهترین 
تطابق بین آن ها را ایجاد نماید، ارائه می دهد. از این دیدگاه این الگو 
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یک برنامه ریزی بلندمدت است که قوت ها و فرصت ها را به حداکثر 
 SWOT و ضعف ها و تهدیدها را به حداقل ممکن می رساند. مدل
برای کلیه سیستم ها، سازمان ها اعم از دولتي، خصوصي در شرایط 
براي  سازمان،  ملي صنعت،  سطوح  کلیه  براي  غیررقابتی  و  رقابتي 
پیشنهاد راهکارهاي بقا و تعامل با عوامل محیطي و درنهایت براي 
تهیه برنامه های بلندمدت کاربرد جدی دارد ]21[. عوامل داخلي و 

خارجي محیط، عبارت اند از:
عوامل قوت: عواملي هستند در داخل محیط موردبررسی، که براي 

آن محیط، مزیت به حساب مي آیند.
عوامل ضعف: توانایي انجام آن ها در محیط داخلي وجود ندارد 

درحالی که قباًل وجود داشته یا رقباي اصلي این توان را دارند.
عوامل فرصت: یک ظرفیت خارجي است که اگر از آن استفاده 

شود، براي محقق شدن رسالت موردتوجه، مؤثر است.
عوامل تهدید: عوامل خارج از محیط موردبررسی که روي عملکرد 

سازمان یا سامانه اثر منفي دارند یا می توانند داشته باشد ]26[.

روش کار
و  مربوطه  سازمان هاي  اطالعات  و  گزارش ها  آمار،  بررسي  با 
و  قوت  نقاط  چک لیست  مستقیم،  مشاهده  شامل  میداني  مطالعات 
سیستمي  برون  تهدیدهاي  و  فرصت ها  و  سیستمي  درون  ضعف 
شناسایي شد. ماتریسIFE1  و EFE2 براي ارزیابي عوامل دروني و 
بیروني استفاده و وزن دهی برای هر یک از عوامل مدل تحلیل کیفي 
SWOT با تکمیل پرسشنامه توسط 20 نفر از کارشناسان متخصص 

1. Internal Factor Evaluation
2- External Factor Evaluation

با  آشنا  اساتید  توسط  پرسشنامه  روایی  شد.  تعیین  و  اولویت بندي 
منطقه موردمطالعه و اساتید همکار در پروژه تأیید شد. ضریب آلفای 
آن که  به  توجه  با  گردید.  محاسبه  پایایی  تعیین  به منظور  باخ  کرون 
بود.   0/7 از  بیش  پرسشنامه  برای  باخ  کرون  آلفای  ضریب  مقدار 
پایایی پرسشنامه مورد تأیید است. مرحله بعد براي مدیریت مناسب 
حوزه آبخیز دویرج، استراتژی ها و راهبردهاي برتر پیشنهاد گردید. 
براي ساختن ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط ضعف و نقاط قوت 

هشت مرحله زیر انجام شد )جدول 1(، 

]12[ SWOTجدول 1: مراحل تهیه ی ماتریس
مراحلردیف

فهرستي از فرصت هاي مهم حوزه آبخیز که در محیط خارجي آن 1
وجود دارد؛

فهرستي از تهدیدات عمده موجود در محیط خارج حوزه آبخیز؛2
فهرستي از نقاط قوت داخلي و عمده حوزه آبخیز؛3
فهرستي از نقاط عمده ضعف داخلي حوزه آبخیز4
نقاط قوت داخلي و فرصت های خارجي را باهم مقایسه و نتیجه 5

 SO در خانه مربوط؛ استراتژي های
نقاط ضعف داخلي را با فرصت های موجود در خارج مقایسه و 6

 WO نتیجه را در گروه مربوط؛ استراتژي های
نقاط قوت داخلي را با تهدیدات خارجي مقایسه؛ نتیجه را در گروه 7

ST استراتژي هاي
نقاط ضعف داخلي را با تهدیدات خارجي مقایسه نموده، نتیجه در 8

 WT گروه استراتژي های

بر اساس پرسشنامه های تهیه شده، عوامل درونی و بیرونی که در 
بخش نتایج ارائه شده است تعیین گردید و سپس به ارزش و یا ضریب 
تبدیل شد. برای کمی کردن پرسشنامه، این شاخص ها و عوامل از عدد 

شکل1: موقعیت حوزه آبخیز دویرج در استان ایالم و کشور
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1 تا 5 )طیف لیکرت( بر اساس میزان ارزش آن ها رتبه بندی شد و 
درنهایت با ضرب رتبه در ضریب، ارزش نهایی هر عامل تعیین گردید. 
جمع ارزش ها و نمرات، ارزش نهایی هریک از عوامل چهارگانه )نقاط 
قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت ها( را محاسبه می کند )شکل 2( ]11[ 
درنهایت ضریب نهایی چهارگانه وارد نمودار مدل SWOT شد که 
این نمودار دارای چهار نوع راهبرد مختلف برای موضوع یا سازمان یا 
منطقه مورد مطالعه می باشد که این راهبردها ترکیبی از عوامل مختلف 
است. درنهایت با استفاده از ارزش نهایی هر یک از عوامل چهارگانه، 

در یک محور مناسب ترین راهبرد تعیین شد ]25 و 32[.
جهت تحلیل باید اطالعات را به داده های کمی تبدیل نمود. برای 
کمی نمودن راهکارهای حاصل از مدل تحلیلی SWOT از ارزش گذاری 
طیف لیکرت )خیلی زیاد= 5، زیاد =4، متوسط= 3، کم = 2 و خیلی 
کم =1( استفاده گردید ]19 و 17[. در تحقیق حاضر پس از بررسی های 
انجام شده، شناسایی عوامل مؤثر داخلی و خارجی برای بررسی بیش تر 
این عوامل و تجزیه وتحلیل آن ها از ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی 
استفاده گردید. نتایج حاصل در جداول 2 تا 5 ارائه شده است. در این 
جداول عالوه بر فهرست عوامل مؤثر درونی و بیرونی، ستون هایی نیز 
جهت امتیازدهی و میزان اهمیت عوامل آورده شده است. در ادامه بر 
اساس نظر کارشناسان با استفاده از طیف لیکریت ضریب نهایی )میزان 
تأثیر( این گزینه به دست آمد )جداول 2 تا 5(. در این جداول ضریب 

اولیه برای هر عامل از طریق جمع هر یک از ضرایب لیکریت در تعداد 
کل  و سپس  محاسبه شد  توسط صاحب نظران  این ضریب  انتخاب 
ضرایب جمع گردید. ضریب ثانویه میانگین وزنی ضریب اولیه است 
که به صورت صدم در جدول نوشته می شود. عامل رتبه که به منظور 
تعیین اثربخشی هرکدام از راهبردهای کنونی است بین 1 تا 4 و بر 
اساس اهمیت تعیین گردید. امتیاز وزني کل در یک سیستم در یک 
زمینه، عدد 3 مي باشد ]16[. ضرایب نهایی حاصل ضرب ضریب ثانویه 
انتهای هر جدول جمع  در رتبه می باشد و سپس ضرایب نهایی در 
می گردد تا ضریب نهایی هر یک از بخش های نقاط قوت، ضعف، 
فرصت ها و تهدیدها محاسبه گردد. چنانچه ضریب نهایی باالتر از 3 
باشد، اهمیت آن بیش تر و اگرکم تر از آن باشد، از اهمیت و تأثیرگذاري 

کم تري برخوردار است ]8[.
نتایج و بحث

آبخیز  حوزه  داخلي  عوامل  بررسي  جهت  که   IFE ماتریس 
ارزیابي  نقاط قوت و ضعف عوامل دروني آن را  مي باشد، درواقع 
مي نماید. عوامل دروني بررسي و بعد از شناسایي، عوامل عمده در 
ماتریس ارزیابي عوامل دروني لحاظ گردید. تعداد عوامل تعیین شده 
که دربرگیرنده نقاط قوت و ضعف مي باشد، به شرح جدول 1 بیان 
ماتریس  این  نقاط ضعف در  نقاط قوت و سپس  مي شود )نخست 

آورده شده است(.

SWOT شکل 2: مراحل و چگونگی انجام پژوهش در مدل

جدول 2: ماتریس ارزیابي نقاط قوت ناشي از عوامل داخلي
ضریب نهاییرتبه بندیضریب ثانویهضریب اولیهنقاط قوتردیف

S1520/081320/1626همت و همکاری مردم
S2750/117330/3519سطح سواد متوسط به باال
S3540/084530/2535دسترسی به بازار خریدوفروش دام
S4)...680/106430/3192دارا بودن متصدی امور )شورا و
S5550/086030/258بهره برداری از محصوالت فرعی مراتع و جنگل
S6560/087630/2628وجود تنوع گیاهی و جانوری در منطقه
S7720/112640/4504وجود نیروی جوان و کارآمد
S8600/093820/1876پتانسیل صنایع دستی و کارهای جانبی دیگر
S9700/109530/3285یکجانشینی

S10770/120740/4828وجود زمین فراوان، جنگل ها و مراتع از نواحي مستعد جهت کشاورزي و دامداري
63913/0571مجموع ضرایب نقاط قوت
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خارجي  یا  بیروني  عوامل  ارزیابی   EFE ماتریس  از  استفاده  با 
سیستم انجام و تجزیه وتحلیل نحوه مواجهه یک سازمان با فرصت ها 

و تهدیدهای خارج از سازمان مشخص می گردد. عوامل و ضرایب 
وزني این عوامل در جدول 4 و 5 آورده شده است.

جدول 4: ماتریس ارزیابي فرصت های ناشي از عوامل خارجی
ضریب نهاییرتبه بندیضریب ثانویهضریب اولیهفرصت هاردیف

O1)810/161540/646توانایی جذب گردشگر )مناظر طبیعی و آثار تاریخی
O2780/155430/4662تعمیر و ساخت راه های ارتباطی
O3610/121630/3648بازاریابی برون منطقه ای برای محصوالت دامی
O4590/117620/2352منابع کانی فراوان ازجمله نفت و گوگرد

O5
600/119530/3585معادن شن و ماسه

O6580/115420/2308امکان استفاده از انرژی های تجدید پذیر

O7
مقررات موجود درزمینهٔ حفظ محیط های کوهستانی 
)نظیر حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، 

حفاظت و به سازی محیط زیست و ...(

520/103520/207

O8 اشتغال زایی و درآمدزایی برای مردم محلی )دادن
تسهیالت توسط دولت برای صنایع دستی(

530/105530/3165

5022/825مجموع ضرایب فرصت ها

 جدول 3: ماتریس ارزیابي نقاط ضعف ناشي از عوامل داخلي
ضریب نهاییرتبه بندیضریب ثانویهضریب اولیهنقاط ضعفردیف
W1620/099320/1986از بین رفتن فرهنگ سنتی زندگی مردم
W2790/126630/3798افزایش مهاجرت به دلیل بیکاری و اقتصاد ضعیف
W3750/120140/4804کمبود منابع آب زراعی
W4780/12530/375عدم وجود شغل های متنوع و درآمدزا
W5700/112140/4484فرسایش خاک و تخریب زمین زراعی به وسیله سیالب
W6530/084930/2682افزایش سن جمعیت و به دنبال آن کاهش دام و تولید
W7610/098230/2964کاهش توان مراتع

W8 کمبود بودجه و امکانات )به ویژه امکانات فرهنگی و
بهداشتی(

730/116930/3507

6243/1464مجموع ضرایب نقاط ضعف

جدول 5: ماتریس ارزیابي تهدیدهای ناشي از عوامل خارجی
ضریب نهاییرتبه بندیضریب ثانویهضریب اولیهتهدیدهاردیف

T1690/113040/452خشک سالی و کمبود منابع آب
T2530/087710/0877هجوم ریز گردها در ماه هایی از سال
T3620/101630/3048مهاجرت زیاد قشر جوان
T4540/083830/2514سیاست های ضعیف دولت در برابر محصوالت دامی
T5580/095130/2859عدم مدیریت دام و عدم توجه به طرح های مرتع داری
T6780/127620/2552عدم وجود راه های ارتباطی مناسب
T7570/093230/2796کاهش توان مراتع و افزایش فرسایش و رسوب
T8490/080220/1604عدم ارائه علوفه و تجهیزات بهداشت دام
T9790/129240/5168افزایش بیکاری، فقر و تورم در کشور و منطقه
T10530/086720/1734کاهش تنوع زیستی منطقه در اثر دخالت های انسانی

6112/7664مجموع ضرایب تهدیدها
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پس از تعیین ضریب نهایی بر اساس نظرات کارشناسی به تعیین 
راهبرد )استراتژی( مناسب در منطقه پرداخته شد. بدین صورت که 
بعد از جمع ضریب نهایی گزینه ها، ضریب نهایی زیر عوامل تعیین 
گردید و در ادامه وارد نمودار تعیین راهبرد گردید که بر اساس این 
نمودار بهترین راهبرد، حداقل- حداکثر )WO( تعیین می گردد )شکل 
3(. در مطالعه افخمی ]2[ نیز راهبرد مناسب در ربع WO قرار گرفت.

شکل 3: نمودار تعیین راهبرد (استراتژی)

این راهبرد نوع دوم راهبردها از ترکیب فرصت ها و نقاط ضعف 
می باشد؛ یعنی از ترکیب عوامل این دو بخش، راهبرد متناسب با آن 
طراحی می شود که در این حالت هدف این است که با بهره جستن 
از فرصت ها، نقاط ضعف را کاهش داده یا از بین برد. این راهبرد را، 
راهبرد مینی مکس1 می نامند ]2[. همان طور که در جدول 2 مشهود 
است وجود زمین فراوان، جنگل ها و مراتع از نواحي مستعد جهت 
کشاورزي و دامداري با امتیاز نهایی 0/4828 بیش ترین امتیاز را گرفته 
که نشان دهنده استعداد منطقه برای بهره برداری مناسب است؛ بنابراین 
می توان با اجرای مناسب طرح آبخیزداری و انتقال آب کشاورزی به 
این مناطق بنیه تولید و کشاورزی و هم چنین درآمد مردم را افزایش 
داد. در پژوهشی وکیلی تجره ]33[ نشان داد فعالیت های آبخیزداری 
دارای اثرات مثبت و فراوانی بوده، بنا براین پیشنهاد شد که عملیات 
آبخیزداری در قالب طرح های جامع مدیریت آبخیزداری و با توجه 

به کلیه ی نیازها و پتانسیل های حوضه، اجرا گردد.  
نتایج جدول 3 نشان داد که کمبود منابع آبی زراعی و فرسایش 
یافتن خاک و تخریب زمین زراعی به وسیله سیالب به ترتیب با امتیاز 
0/4804 و 0/4484 بیش ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. 
با فرسایش یافتن و تخریب زمین زراعي و یا از بین رفتن زمین و دام 
روستایي و عشایري از طریق سیالب و یا کمبود آب زراعي جهت 
آبیاري زمین هایی زیر کشت محصوالت زراعي و باغي موجب در 
مضیقه و تنگنا قرار گرفتن خانواده های روستایي و عشایري می شود 
شهرها  یا  و  دیگر  منطقه  به  کوچ  یا  و  حرفه  تغییر  جز  چاره ای  و 
براي آن ها و سایر  این گونه مهاجرت ها مشکالت زیادي  نمی یابند. 

1. Mini- Max

شهرنشینان و هم چنین تولیدات غذایي ایجاد می نماید. نتایج جدول 
3 بیان گر آن است که از میان عوامل شناخته شده به عنوان فرصت های 
خارج از محیط حوزه آبخیز دویرج، گزینه توانایی جذب گردشگر با 
امتیاز 0/646 بیش ترین امتیاز را به خود اختصاص داده است. بنابراین 
و  هتل ها  دسترسي،  احداث  امکانات  محل،  ایجاد  تعیین  و  انتخاب 
سایر امکانات آسایشي، ایجاد تسهیالت ایجاد نواحي آزاد از حقوق 
منابع گذران فراغت  امکانات ورزشي، فراهم آوري  ایجاد  گمرکي، 
مانند پارک ها و ایجاد امکانات زیربنایي از بخش های مهم پروژه های 
توریسم در این منطقه است. یزدانی و همکاران ]34[ نیز در مطالعه 
مربوط  امتیازهای  برتری  دریافتند،  چرات  آبخیز  حوزه  در  خود 
جاذبه های  مانند  داخلی  قوت  نقاط  و  گردشگری  فرصت های  به 
اکوتوریستی ممتاز و تنوع چشم اندازهای طبیعی و ... حاکی از وجود 
شرایط مطلوب برای فعالیت های اکوتوریستی و توسعه گردشگری 
و  معرفی  شناسایی،  نیازمند  گردشگری  توسعه  هم چنین  می باشد؛ 
گسترش تبلیغات، توسعه امکانات و زیرساخت ها و هم چنین سرمایه 
توسعه  و  ایجاد  می باشد.  گردشگر  جذب  گسترش  جهت  گذاری 
گردشگری به منظور بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان حوضه از نتایج 
مطالعه ی معتمد وزیری و خالدان ]28[ در حوضه آق چاتال است. 

تسهیالت پارک، جاده ها و امکانات جمع آوری و دفن زباله،  سیستم 
تصفیه فاضالب، شبکه آب رسانی ازجمله عوامل زیر بنایي موردنیاز 
را  ایجاد گردشگري  گردند.  بازسازي  یا  و  احداث  با  یا  که  هستند 
ملي  پارک های  یا  کوچک  طبیعي  ذخیره گاه های  از  حتي  می توان 
آگاهي  بسط  با  و  نمود  آغاز  طبیعي  و  تاریخي  پرجذبه  مناطق  و 
مناسب،  برنامه ریزی  شده  تأسیسات  و  تسهیالت  ارائه  و  عمومي 
می توان دامنه آن را تا سطح کالن ملي – منطقه ای نیز افزایش داد. 
بر اساس تجارت های گوناگون از طرح های پارک داری عمده جهان،  
و  زیست محیطی  اطالعات  کارآمد،  راهنمایان  مانند  تسهیالتي  غالبًا 
تأسیسات )مراکز سیاحتي و اقامتگاه ها(  از کاستي ها و نیازهاي عمده 
گسترش این صنعت به شمار می روند. توان توسعه صنعت توریسم 
و  تفرجي  تسهیالت  مناسب  تدارک  و  دسترسي  قابلیت  به  عمدتًا 
خدمات  بخش  تسهیالت  به عالوه  می شود.  گذاشته  بنا  پشتیباني 
کامل شدن  زیربنایي  تأسیسات  کنار  در  عمومي  منافع  و  تأسیسات 

الزمه براي ترویج توریسم را شکل می دهد ]24[.
تولید  راندمان  کاهش  باعث  مرتع  یا  و  زراعي  خاک  فرسایش 
درآمد  کاهش  بر  عالوه  درنهایت  و  می شود  علوفه  یا  و  محصول 
نیز خواهد  مرتع  زمین و  تدریجي  نابودي  باعث  دامدار  و  کشاورز 
شد، هم چنین کم آبی باعث می شود که کشاورز هم نتواند زمین خود 
را زیر کشت ببرد و یا در صورت زیر کشت بردن، به دلیل کم آبی 
قسمتي از محصول خود را از دست می دهد که این امر موجب ایجاد 
فقر و تنگدستي در جامعه روستایي شده که به تبع آن باعث ایجاد فقر 
فرهنگي، فقر سواد، کاهش تولیدات زراعي و لبني کشور می گردد. 
به  نسبت  مصرف کنندگان  افزایش  شهرنشیني،  و  مهاجرت  افزایش 
تولیدکنندگان را نیز به دنبال دارد. در خصوص میزان خسارات مالی 
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دلیل  به  اما  نیست  دست  در  دقیقی  آمار  منطقه  در  آمده  وجود  به 
حساسیت خاصی که فرسایش و از بین رفتن خاک در منطقه ایجاد 
می کند انجام طرح های آبخیزداری در باالدست و هم چنین مهندسی 
رودخانه در پائین دست حوزه آبخیز الزامی می باشد. مناسب ترین و 
بهترین روش جهت حفظ و کنترل فرسایش خاک از طریق تقویت 
اثرات  کاهش  بر  عالوه  گیاهی  پوشش  تأثیر  است.  گیاهی  پوشش 
نیز مؤثر است و عاملی جهت  فرسایشي بر روی اکوسیستم منطقه 
با افزایش  جلوگیری از جریان های سطحی و حفظ خاک می باشد. 
پوشش گیاهی در منطقه خودکفایی تولید علوفه و تعلیف دام افزایش 
سطح  روی  بر  عمومًا  که  ورقه ای  فرسایش  کنترل  جهت  می یابد. 
بیولوژیکی و مکانیکی  از روش های  اتفاق می افتد  شیب دار دامنه ها 
و  مراتع  احیاء  و  اصالح  بیولوژیکی شامل:  مبارزه  می کنند.  استفاده 
هم چنین تبدیل کشت های کم بازده بر روی شیب دامنه ها به مراتع 
به حالت تعادل رسیده و اقداماتی از قبیل بذرپاشی، کودپاشی، کپه 
مکانیکی  مبارزه  انجام می گیرد.   ... و  نهال کاری  فارو،  کنتور  کاری، 
شیب  روی  بر  بانکت  و  غالت  کشت  تراس های  ایجاد  شامل 
)شیب های کم تر از 8 درصد از کشت غالت و شیب های بین 8-30 
معتمد وزیری و خالدان  استفاده می شود.  بانکت(  از کشت  درصد 
]28[ در ارزیابی حوزه آبخیز آق چاتال  استفاده از مدل SWOT به 
حوضه  شیب دار  زمین های  تراس بندی  لزوم  قبیل  از  مشابهی  نتایج 
به منظور فعالیت های کشاورزی دست یافتند. در مراتع کم تراکم برای 
حفاظت خاک و در نظر گرفتن اصول اقتصادی مقرون به صرفه، از 
فواصل  به  مرتعی  شیارهای  و  تراز  خطوط  روی  بر  کشت  روش 
معین استفاده می شود. برای کنترل فرسایش توده ای مهم ترین عمل، 
جلوگیری از ورود هرز آب ها به مناطق دارای خاک های حساس به 
فرسایش توده ای محسوب می شود. ایجاد پوشش گیاهی مناسب مانع 

از تشدید این گونه فرسایش ها می شود.

نتیجه گیری
تعداد  درمجموع  که  می دهد  نشان   SWOT تحلیل  یافته های 
تهدید  و  17 ضعف  و  مزیت ها  به عنوان  فرصت  و  قوت  نقطه   18
حوزه  آبخیز  مدیریت  پیش روی  محدودیت های  و  تنگناها  به عنوان 
و  جنگل ها  فراوان،  زمین  وجود  است.  قابل شناسایی  دویرج  آبخیز 
مراتع از نواحي مستعد جهت کشاورزي و دامداري با امتیاز نهایی 
0/4828 بیش ترین امتیاز را گرفته که نشان دهنده استعداد منطقه برای 

بهره برداری مناسب است.
کمبود منابع آبی زراعی و فرسایش یافتن خاک و تخریب زمین 
زراعی به وسیله سیالب به ترتیب با امتیاز 0/4804 و 0/4484 بیش ترین 
امتیاز را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین پس از تعیین ضریب 
 WO نهایی عوامل در ماتریس ها، راهبرد )استراتژی( حداقل-حداکثر
تعیین گردید. این راهبرد نوع دوم راهبردها و از ترکیب فرصت ها 
و نقاط ضعف می باشد که با توجه به ترکیب عوامل این دو بخش، 
به  راهبرد مناسب طراحی می گردد. درنهایت سه راهکار 1- توجه 

حوزه آبخیز به منظور افزایش درآمد مردم از طریق گردشگری و 2- 
ارائه برنامه های مناسب مدیریت حوزه آبخیز جهت کاهش فرسایش 
ازجمله مبارزه بیولوژیک و عملیات مکانیکی جهت تقویت پوشش 
گیاهی و هم چنین استفاده از کشت های کم آب خواه ارائه گردید. 3- 
می توان با اجرای مناسب طرح آبخیزداری و انتقال آب کشاورزی به 
این مناطق بنیه تولید و کشاورزی و هم چنین درآمد مردم را افزایش 

داد.
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Investigating the problems of watershed residents is one of the strategic issues of governments, which is 

undoubtedly a necessary step in providing appropriate management strategies in this regard. The present 
study was conducted to investigate the economic and social problems of the Doeiraj River catchment 
area. In this study, the strengths and weaknesses within the catchment area and the opportunities and 
threats of the external environment were identified using the available statistics and reports, field visits 
and preparation of questionnaires, in order to achieve the goals. Then, IFE and EFE matrices were formed 
and strategy formulated in the SWOT analysis process. The findings of the SWOT analysis show that 
a total of 18 strengths and opportunities can be identified as advantages as well as 17 weaknesses and 
threats as limitations for the management of the watershed management of the Doeraj catchment area. 
After determining the final coefficient of factors in the matrices, the WO strategy (minimum-maximum) 
was determined. This strategy is the second type of strategy which combines opportunities and weaknesses. 
In fact, the appropriate strategy is designed using opportunities to eliminate weaknesses. Finally, three 
solutions were presented: 1- Paying attention to the catchment area in order to increase people's income 
through tourism and 2- Providing appropriate management programs to reduce erosion and use low-
water cultivation. 3- Proper implementation of the integrated watershed management plan and transfer 
of agricultural water to these areas, in order to increase production and agricultural resources as well as 
people's income. 
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