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 چکيده
بيش از  .است آب كمبود ،اين منطقه در اساسی لسائم يکی از. است گرفته قرار جهان خشك و نيمه خشك ناحيه در ايران كشور

درصد  33تا  33بازده كل آبياری در كشور بين  شود. اين در حالی است كه مصرف میر در بخش كشاورزی درصد از منابع آب كشو 49

 هايی كه برای افزايش راندمان آبياری  باشد. يکی از برنامه می ناپذير اجتناب ،كشاورزی آب و مديريت كارا استفاده بنابراين است.

برداران آموزش داده  به بهره ،الزم برای توليد هر واحد محصول ميزان آب باشد. طی طرح مزبور، اجرايی شده، طرح مصرف بهينه آب می

بررسی شده است. اين پژوهش از نوع كاربردی  SWOT با روش ،ها نقاط قوت و ضعف، تهديدها و فرصت ،در اين پژوهش شود.  می

طرح به منظور  توسعه  هايی است كه نتايج حاصل از تحقيق استراتژینفر از مروجين استان مركزی است.  73آن،   بوده و جامعه آماری

اين شرح شده به  بندی  اولويت های استراتژی اين است. بندی شده اولويت QSPMوسيله ماتريس  هتدوين شده و بمصرف بهينه آب 

های رسمی و غير رسمی در  توسعه آموزش زيستی در روستاها، های محيط المللی برای توسعه آموزشاستفاده از اعتبارات بين است:

های ملی و  ،  توسعه استفاده از رسانهای آب،  روش آبياری كوزه رويه مصرف بیرابطه با  بحران آب و تغيير اقليم در مناطق، پيامدهای 

سعه ارتباط تو ،های فرهنگی و پرورش ارزشتغيير اقليم در مناطق  ،آب بحرانتدوين محتوای آموزشی در رابطه با   ،آوری ارتباطات فن

ايجاد ساز و كار مشترک  های پر بازده و كم مصرف و های دولتی از روش آموزش مصرف بهينه آب، توسعه حمايت های ذيربط سازمانبا 

   .ها و جهاد كشاورزی در انجام طرح بين دهياری
 

 .برداران بهره، جهاد کشاورزی استان مرکزی، آموزش آب طرح مصرف بهینه، SWOTها:  واژه يدكل
 

 مقدمه
آب به دلیل تاثیر بر کارکردهای اکولوژیک، نقش آن در 

های اجتماعی، دربرداشتن ارزش -های توسعه اقتصادی برنامه
های زیبایی شناختی و ذاتی و فرهنگی و مذهبی، دارا بودن ارزش

ثابت در جهان به عنوان یک منبع حیاتی و درنهایت وجود مقداری 
نتایج  .(Yazdanpanah et al., 2010)رود  شمار می مهم به

 39تحقیقات انجام شده از سوی سازمان خوار و بار کشاورزی در 
 ذخیره منابع آبی در این کشورها ،کشور در حال توسعه نشان می دهد

پذیر امکاندر حالی که جایگزینی این منابع در حال کاهش است. 
ایران نیز یکی از این  . کشور در شرایط بحرانی قرار دارند 01نیست و 

 .(Panahi, 2013)شود کشورها محسوب می

المللی  بندی انجام شده توسط موسسه بین کشور ایران در رده 
از جمله کشورهایی است که با وضعیت بحران آب ، مدیریت آب
 یک از بیش با ایران .(Fourozani et al., 2012)مواجه است 

 تجدید درصد منابع آب شیرین و 93/1تنها  جهان جمعیت درصد

 ساالنه شونده تجدید آب منابع سرانه .دارد اختیار در را جهان شونده

در  است بوده مترمکعب 0011 حدود در رقمی ،0931سال  در کشور
 تنزل مترمکعب 0911 به 0311سال  تا که شودمی بینیپیش حالیکه

کشور را در گروه کشورهایی با تنش آبی قرار  رقم این که یابد
کشور ایران  .(Mohhamad and Yazdanian, 2014)دهد می

به دلیل  جهان و خشک ونیمه خشک ناحیه در به واسطه قرار گرفتن
تغییرات  ای از عوامل مختلف از جمله افزایش جمعیت و مجموعه
 در. (Afroozeh et al., 2012)است آب مواجه کمبود اقلیمی با

 نظیر متعددی دالیل به گذشته هایسال طی نیز کشور داخل

 های آب ویژه هب موجود آب منابع از منطقی غیر و ویهربی استحصال

 اصول رعایت عدم و خشکسالی نظیر مشکالتی بروز زمینی، زیر

 نابود کشور آبی منابع از برخی آبی، منابع از برداری بهره در حفاظت

 ,.Balali et al)  اند گرفته قرار نابودی خطر معرض در یا و شده

 پراکنش و خشکی کشور از قبیل اقلیمی خاص ایطشر 2011).

با  را کشاورزی و غذایی مواد تولید بارندگی، مکانی و زمانی نامناسب
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        .(Mohamdi et al., 2010) است کرده محدودیت مواجه
 011مرز به ،0301سال  تا ایران که جمعیت است شده بینی پیش     

 غذایی نیاز تأمین برای صورت این که دررسید  خواهد نفر میلیون 

 بیش به روزانه انرژی کیلوکالری 0311 مبنای حدود بر جمعیت، این

 در مقدار این که بود خواهد نیاز ساالنه آب متر مکعب میلیارد 001 از

  (Arabiyazdi et al., 2009) باشد نمی کشور موجود آبی سبد
(Shahhidi and Morovatnesha, 2016) ؛ 

 تضمین زمین و ،بوده کشاورزان برای حیاتی منبع یک آب

 مهم بسیار مناطق روستایی در فقر کاهش جهت آب به دسترسی

 هم با آب و غذایی کشاورزان امنیت ، فقر کاهش زیرا باشد می

تامین ندارد.  وجود کشاورزی آب بدونکنند. امنیت غذایی  می حرکت
 شود منابع آب برای کشاورزی پایدار یک بحران محسوب می

(Tingey-Holyoak, 2014). .که کمبود آب هزینه طوریه ب
 از درصد 36 حدود در  .((Devkota, 2015تولید را باال برده است 

این  در توجه جالب نکته و شود می مصرف بخش کشاورزی در آب
 در توسعه چیزی حال در کشورهای در میزان این که است این مورد

  (Mohamdi et al., 2010).شود می شامل را درصد 31 حدود
درصد از منابع آب کشور در بخش کشاورزی  33ایران بیش از در 

ولی بیش از شصت  (Afroozeh et al., 2012).د شو مصرف می
هدر و پنج درصد این آب به دلیل بازده پایین آبیاری در کشور به 

های  دهد که آب به شکل رود. نتایج تحقیقات مختلف نشان می می
رود، به نحوی که بازده کل آبیاری در کشور بین  مختلف به هدر می

 (Abonoori et al., 2012).  درصد است 96تا  99

کارا همچون استفاده از تجربیات  استفاده لزوم نابراینب 
 باشد  می ناپذیر اجتناب کشاورزی آب پیشینیان، همچنین مدیریت

(Arfaii and Zand, 2010). 

های مدیریت  این راستا طرح مصرف بهینه آب از جمله برنامه در
طی آن  و  آب است که توسط جهاد کشاورزی اجرایی شده است

برداران آموزش  میزان آب الزم برای تولید هر واحد محصول به بهره
 شود. داده می

به  های متعددی در موضوعات مربوط در پژوهش SWOT روش
با  Shobeiri et al.  (2012،) توسعه پایدار بکار رفته است.

زیست را  های توسعه آموزش محیط استراتژی ،استفاده از این روش

  et al. Omrani همچنین .اند درمدیریت شهری تدوین نموده

های بهینه مدیریت  استراتژی روشبا استفاده از این  (،2010)
 Nuga and. دادند پسماند شهری را در شهر ساری پیشنهاد

Asimiea  (2015،)  بخش کشاورزی نیجریه را با روشSWOT 

بخش کشاورزی در شرق تیمور Piggin (2003 ) . نمودند تحلیل
 .Garnevska et al وه دنمو بررسی SWOT روشاسترالیا را با 

 SWOT روش احیه پولودیو بلغارستان را بابخش باغبانی ن (2006)

در ناحیه نجومب تانزانیا  Soto Herrera(2014)  د.کردن تحلیل
 آنالیز نموده است. SWOTروش های کشاورزی حفاظتی را با  یتلفعا

حاضر  پژوهش درSWOT اهمیت و ضرورت استفاده از روش 
بیرون  و عوامل مثبت و منفی درون آن در شناساییکاربرد  دلیل به 

عوامل منفی و تقویت  طرح و تدوین سیاستهای خنثی نمودن  محیط
رو در پژوهش حاضر نسبت به تعیین از این. باشد میعوامل مثبت 

و  SWOT سیاستهای بهینه نمودن مصرف آب  با استفاده از روش

 شده است.   اقدام QSPM بندی ماتریس اولویت
 

 هامواد و روش
نفر از  06این پژوهش از نوع کاربردی بوده و نمونه آماری شامل 

مروجین شاغل در جهاد کشاورزی استان مرکزی است. در این 
شرایط الزم برای  ،تحقیق با برگزاری جلسات توجیهی برای  مروجان

ترویجی ثیرگذار در طرح ایشان در بررسی و تعیین عوامل تأ مشارکت
از نقاط  فهرستیبه این ترتیب  گردد. میفراهم مصرف بهینه آب 

توسط مروجین مشخص  ،ها و تهدیدهای طرح ضعف و قوت، فرصت
گردد.  میاستفاده  SWOT پژوهش حاضر از روشدر  خواهد شد.

تشکیل خارجی  ماتریس عوامل داخلی و  ،در ابتدابرای این منظور 
نقاط  مهمترین عوامل در برگیرنده ،بررسی عوامل داخلی با. شود می

تا  01بین  گردد. تعداد این عوامل میقوت و ضعف سازمان فهرست 

 سپس به  .(Sarabi and Shamshiri, 2013) باشد می 01
 شود اختصاص داده می یضریب ،از صفر تا یک مزبور عوامل
به هر یک از از طرفی . گرددضرایب برابر یک  که مجموع  بطوری
عنوان ارزش هر یک از هب چهارتا  یک ، مقداری معادل با عوامل

. در بررسی عوامل (Kauffman, 2002)د شو میداده عوامل 
ها فهرست  خارجی، مهمترین عوامل در برگیرنده تهدیدها و فرصت

باشد. سپس به این  01تا  01شده است. این عوامل بایستی بین 
عوامل از صفر تا یک ضریب داده شده طوریکه مجموع این ضرایب 

 شود داده می چهارتا  یکبه هر یک از عوامل نمره  برابر یک شود.

(Thompson and  Strickland, 2003) در مرحله بعد .
 حسب بر ماتریس این درشود.  خارجی تشکیل می -ماتریس داخلی

 ،خارجی و داخلی عوامل ارزیابی ازماتریس حاصل نهایی نمرات

 مشخصچهارگانه  های موقعیت میان از ،بحث مورد موقعیت موضوع

 کارانه،  محافظه ها عبارت است از:  تهاجمی،  شود. این موقعیت می

  مرحله در .(Sarabi and Shamshiri, 2013)تدافعی  تنوعی و
 کل دار وزن امتیاز و عوامل داخلی ماتریس کل دار وزن امتیاز ،بعد

مختصات  و روی محور کرده را استخراج خارجی عوامل ماتریس
هایی که باید  کنیم . به این ترتیب موقعیت استراتژی مشخص می

تشکیل  SWOTشود. در ادامه ماتریس  انتخاب شود مشخص می
دسته  . در این مرحله چهارشود می تدوینها  شده و استراتژی

 ،(SO) فرصت -شود. الف. استراتژیهای قوت ی مشخص میژاسترات
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فرصت  -اتژیهای ضعف، ج. استر(ST) تهدید-ب. استراتژیهای قوت
(WO)، تهدید  -د. استراتژیهای ضعف(WT). Sarabi and) 

(Shamshiri, 2013 .بندی  و اولویت ارزیابی منظور  به در ادامه
  QSPMریزی استراتژیک کمی یا  از ماتریس برنامه ها استراتژی
 راهبردیفهرست عوامل  ،در ستون اول ماتریس .شود میاستفاده 

 راهبردیها و عوامل  یدها و فرصتبیرون سازمان شامل کلیه تهد
شود. این  ها آورده می ها و قوت شامل کلیه ضعف ،درون سازمان

شود. در ستون  آورده می خارجی و داخلی های عوامل عیناً از ماتریس
 و داخلی دار هر عامل استراتژیک عیناً از ماتریس دوم امتیاز وزن

 ها های بعدی استراتژی شود. در ستون ج میاستخراج و در خارجی
ها به دو  های مربوط به انواع استراتژی شود. هر یک از ستون آورده می

 و زیر ستون نمره جذابیت ،شود. یک زیر ستون زیر ستون تقسیم می
  در ستونرود.  شمار می به ضرب نمره جذابیت در وزن دیگر حاصل

سنجند  استراتژی مورد نظر می جذابیت هر عامل استراتژیک را بانمره 
دهند. در تعیین امتیاز جذابیت باید به این سئوال  و به آن امتیاز می

پاسخ داده شود که آیا این عامل در انتخاب استراتژی مذکور اثر 
گذار در انتخاب استراتژی مذکور اثر مورد نظر عاملاگرگذارد؟  می

در انتخاب  مورد نظر عاملاگرنباشد نمره جذابیت برابر یک و 
نمره جذابیت برابر با دو و  تا حدودی اثرگذارباشد استراتژی مذکور

در حد قابل قبول باشد  در انتخاب استراتژی مذکور مورد نظر عاملاگر
در انتخاب استراتژی  مورد نظر عاملاگرو  سهنمره جذابیت برابر با 

  خواهد بود چهار در حد باالیی اثرگذار باشد نمره جذابیت برابر مذکور
Deyvid, 2008)). 

 

 و بحث  نتایج
ماتریس عوامل داخلی با توجه به نقاط قوت و نقاط ضعف طرح 

تشکیل شده است. در این ماتریس در ( 0در جدول ) مصرف بهینه آب
ستون سوم نقاط ضعف و قوت،  در ستون چهارم وزن، ستون پنجم 

های چهار و  ستون )حاصل ضرب دار امتیاز وزن امتیاز و ستون ششم
 .مشخص شده است پنج(

ها و تهدیدهای طرح  ماتریس عوامل خارجی با توجه به فرصت
تشکیل شده است. در این ماتریس ( 0در جدول ) مصرف بهینه آب 

،  در ستون چهارم وزن، ستون ها و تهدیدها فرصتدر ستون سوم 
ی ها )حاصل ضرب ستون دار امتیاز وزن پنجم امتیاز و ستون ششم

 .مشخص شده است چهار و پنج(

 خارجی تشکیل شده است. بنابر -در مرحله بعد ماتریس داخلی

بر  و بنا 033/0دار برابر است با   ماتریس عوامل خارجی امتیاز وزن
. این اعداد 903/0داخلی امتیاز وزن دار برابر است با  عوامل ماتریس

کنیم تا موقعیت  مشخص میمختصات  را روی محورهای
بر این  وجه به تمام عوامل بدست آید. ، با تمنتخبهای  استراتژی

( نشان 0که در شکل ) سازمان در موقعیت تهاجمی قرار دارداساس 
  داده شده است.

 

 ماتریس عوامل داخلي در طرح مصرف بهينه آب -1جدول 

 امتیاز وزن دار امتیاز وزن عوامل داخلی ردیف 

ت
قو

ط 
نقا

 
 1030/1 9 103/1 برداران های الگویی برای آموزش عملی بهره اجرای سایت 0
 003/1 9 130/1 های مالی و انسانی مقامات دولتی از طرح حمایت 0
 030/1 9 100/1 زیست ها در حفظ پایدار محیط نقش طرح 9
 00/1 9 13/1 همدلی بین مدیران و مجریان طرح 3
 030/1 9 103/1 و مشارکت آنها در اجرای طرحبرداران  ها از طرف بهره پذیرش طرح 0
 03/1 3 13/1 وری   نقش طرح در افزایش بهره 3
 033/1 9 130/1 ها آگاه شدن مردم از نتایج طرح 6
 030/1 9 100/1 آسان شدن اجرای طرح به علت پذیرش مردم 0
 033/1 9 130/1 برداران و داشتن برنامه منظم در کارها دقیق و به موقع به بهرهع رسانی اطال 3

 036/1 9 133/1 های موفق برگزاری بازدید از طرح 01

ف
ضع

ط 
نقا

 

 030/1 0 100/1 عدم آموزش وقوع بحران آب در ایران در اثر تغییر اقلیم 0
 130/1 0 130/1 الگوی کشت متناسب با منطقهعدم آموزش  0
 13/1 0 13/1 ای مثل آبیاری کوزه مصرف  های کم سیستمکاربرد عدم آموزش 9
 13/1 0 13/1 رویه آب در کشاورزی عدم آموزش پیامدهای ناشی از مصرف بی 3
 103/1 0 103/1 ها برداران به طرح باور نداشتن برخی بهره 0
 130/1 0 133/1 کمبود امکانات پشتیبانی مانند ماشین 3
 133/1 0 130/1 عدم ادامه طرح توسط خیلی از مخاطبین 6
 133/1 0 130/1 عدم تامین به موقع اعتبارات و عدم استمرار آن 0
 103/1 0 130/1 ضعف ارتباط بین استان و شهرستان 3

 100/1 0 130/1 تشخیص دیر هنگام اشکاالت در امر آموزش طرح  01
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 مصرف بهينه آبماتریس عوامل خارجي در طرح  -2جدول 
 امتیاز وزن دار امتیاز وزن عوامل خارجی ردیف 

ها
صت

فر
 

 033/1 3 103/1 های ملی برای ترویج طرح استفاده از رسانه 0
 003/1 9 130/1 ها و سیاستمداران و دانشگاه های علمیه برداران با حوزه ارتباط بهره 0

 030/1 9 103/1 طرح زیست و جهاد کشاورزی در اجرای ارتباط سازمان محیط 9

 003/1 9 130/1 ها و جهاد کشاورزی ارتباط دهیاری 3

 010/1 9 190/1 روستاهازیستی در  های محیط وجود زمینه مناسب برای گسترش آموزش 0

 036/1 9 133/1 زیست اعتبارات بین المللی برای آموزش محیط وجود 3

 090/1 3 100/1 .دیدههای  آموزش برداران بهرهها مانند اعطای وام برای استفاده از مشوق 6

 103/1 9 100/1 زیست وجود ارزشهای فرهنگی در روستاها در رابطه با حفظ محیط 0

 003/1 9 130/1 برداران های مردم نهاد با بهره سازمان رتباطا 3

 130/1 9 196/1 ای های مرتبط چون سازمان آب منطقه ارتباط با سازمان 01

ها
ید

هد
ت

 

 139/1 0 133/1 دور افتاده بودن برخی روستاها 0
 000/1 0 139/1 فقر فرهنگی روستاییان 0
 103/1 0 103/1 عدم وجود سیستم تصفیه فاضالب در روستاها 9

 163/1 0 103/1 عدم وجود قوانین در رابطه با مصرف آب در کشاورزی  3
 103/1 0 196/1 زیست و جهاد سازمان محیطعدم وجود یک ساز و کار مشترک بین  0

 139/1 0 103/1 های جدید های دولتی برای تجهیز مزارع به سیستم عدم حمایت 3
 139/1 0 139/1 فقر مالی روستاییان  6

 103/1 0 139/1 به نتایج طرحعدم اطمینان تولیدکنندگان نسبت   0

 103/1 0 103/1 عدم همکاری بهره برداران در مرحله تصمیم    3

 103/1 0 15103 های جدید آبیاری قیمت باالی تجهیزات سیستم 01

 

 
 خارجي در طرح مصرف بهينه آب -ماتریس داخلي -1شکل 

 
برای طرح مصرف بهینه آب  SWOTدر این مرحله ماتریس 

سطر  نشان داده شده است. (9)شود. این ماتریس در جدول  تهیه می
و ستون دوم نقاط قوت، سطر اول وستون سوم نقاط ضعف،   اول 

ها و سطر سوم ستون اول تهدیدها را  سطر دوم ستون اول فرصت
در سطر دوم و ستون دوم،  SOدهد. استراتژیهای  نشان می

در سطر  WOدر سطر دوم ستون سوم، استراتژیهای  STاستراتژیهای

در سطر سوم و ستون سوم  WTهای  سوم و ستون دوم و استراتژی
 تدوین شده است.

بندی  برای اولویت QSPMدر مرحله نهایی ماتریس  
( 3) جدولکه در   های مصرف بهینه آب تشکیل شده است استراتژی

بندی در سطر  ای اولویتها بر امتیاز استراتژی .نشان داده شده است
 آخر مشخص شده است.
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 براي طرح مصرف بهينه آب SWOTماتریس  -3جدول 

 نقاط ضعف                  نقاط قوت 

 S1 
S2  
 S3 
S4  
S5  
S6    
S7  
S8  
S9 

S10    

W1  
W2  
W3  
W4  
W5  
W6 
W7  
W8 
W9  

W10  
 WOهای استراتژی SOهایاستراتژی ها فرصت

O1  

 

O2  

O3  

 O4 

O5  

O6  

O7. 

O8  

O9 

O10  

های ترویج  .تدوین قوانین برای ضبط رایگان برنامه0
 های ملی در رسانه

.اجرای سخنرانی در مساجد روستاها توسط نخبگان 0
در رابطه با فواید طرح از نظر توسعه فرهنگی، بهداشتی، 

 زیستی کشور   اقتصادی و محیط
آوری اطالعات در انجام  کاربرد استفاده از فن.توسعه 9

 طرح
های تشویقی در جهت توسعه  . اتخاذ سیاست3
 مرتبط زیستی های محیط آموزش
ها، سازمان  . ایجاد ساز و کار مشترک بین دهیاری0
 زیست و جهاد کشاورزی در انجام طرح محیط
المللی برای توسعه  . .استفاده از اعتبارات بین3
 زیستی در روستاها  یطهای مح آموزش
 

.تدوین محتوای آموزشی در رابطه با  بحران آب و 6
آب و  رویه مصرف بیتغییر اقلیم در مناطق و پیامدهای 

های ای، الگوی کشت و پرورش ارزش روش آبیاری کوزه
کارشناسی ارشد به عنوان نامه  پایانفرهنگی در غالب 

 محتوای کاربردی و بدون هزینه
مناسب برای استفاده از اعتبارات بین.ایجاد زمینه 0

زیستی مرتبط با های محیطالمللی در گسترش آموزش
 طرح

آوری های ملی و فن. توسعه استفاده از رسانه3
 ارتباطات 
برداران  ه به بهره. تصویب اعطای وام کم بهر01
 مجری

ایجاد زمینه مناسب برای توسعه فعالیت . 00
های  یاسیون، سازمانهای علمیه، دانشگاهها، س حوزه

ای  زیست و سازمان آب منطقه مردم نهاد و سازمان محیط
 در روستاها برای گسترش پذیرش طرح و ادامه آن   

 WTهای استراتژی STهای استراتژی تهدیدها

 T1 

 

T2 

 
T3 

T4  
T5  
T6 
T7  
T8  
T9 

T10 

. ایجاد سازو کار مشترک بین جهاد کشاورزی و 00
زیست در جهت آموزش  محیطسازمان آب و سازمان 

 مصرف بهینه آب
. سیاستگذاری در رابطه با از بین بردن 09

 های مالی و فرهنگی در روستاها محرومیت
گذاری در رابطه با چگونگی مصرف آب در . قانون03

 کشاورزی
های  . حمایت دولت در تجهیز مزارع به سیستم00

 جدید آبیاری
فاضالب و . تجهیز روستاها به سیستم تصفیه 03

 .استفاده از  آن در کشاورزی

های  های الگویی و بازدید از طرح . استفاده از طرح06
 موفق برای تغییر نگرش روستاییان نسبت به طرحها

های مرتبط چون  . توسعه ارتباط با سازمان00
زیست  و سازمان آب  سازمان آب و سازمان محیط

 ای در جهت آموزش مصرف بهینه آب  منطقه
های رسمی و غیر رسمی در  وسعه آموزش. ت03

رابطه با  بحران آب و تغییر اقلیم در مناطق، پیامدهای 
ای و الگوی  آب،  روش آبیاری کوزه رویه مصرف بی

 کشت
 . قانونگذاری در حوزه مصرف آب در کشاورزی01
های پر بازده  های دولتی از روش .  توسعه حمایت00

 و کم مصرف
یستم تصفیه فاضالب و . تجهیز روستاها به س00

 استفاده از  آن در کشاورزی
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 بندي استراتژیهاي مصرف بهينه آب براي اولویت QSPM  خالصه شده ماتریسبخشي از -4جدول 
  

ی
اتژ

تر
اس

ی  0
اتژ

تر
اس

0 

ی
اتژ

تر
اس

9 

ی
اتژ

تر
اس

3 

ی
اتژ

تر
اس

0  

 

مل
عوا

 

زن 
و

 

ت
ذابی

 ج
ره

نم
 

یاز
امت

 

ت
ذابی

 ج
ره

نم
 

یاز
امت

 

ت
ذابی

 ج
ره

نم
 

یاز
امت

 

ت
ذابی

 ج
ره

نم
 

یاز
امت

 

ت
ذابی

 ج
ره

نم
 

یاز
امت

 

ت
قو

ط 
نقا

 

S1 100/1 0 100/1  0 100/1  0 100/1  0 100/1  0 00/1  

S2 103/1  3 003/1  3 003/1  3 003/1  3 003/1  0 010/1  
S3 133/1  0 133/1  0 130/1  0 133/1  0 133/1  3 033/1  

..........

... 
           

S8 100/1  0 00/1  0 100/1  0 100/1  0 100/1  0 100/1  
S9 103/1  0 103/1  0 103/1  9 030/1  0 103/1  0 103/1  

S10 100/1  0 100/1  0 100/1  0 100/1  0 100/1  0 100/1  
W1 133/1  0 133/1  0 133/1  0 133/1  0 133/1  3 033/1  
W2 103/1  0 103/1  0 103/1  0 103/1  0 103/1  3 003/1  
W3 133/1  0 133/1  0 133/1  0 133/1  0 133/1  3 033/1  

ف
ضع

ط 
نقا

   
   

   
   

   
  

ت
ص

فر
 

 ها

..........

. 
           

W8 139/1  0 139/1  0 139/1  0 139/1  0 139/1  3 060/1  
W9 139/1  0 139/1  0 139/1  9 003/1  0 139/1  0 139/1  

W10 190/1  0 163/1  0 190/1  0 163/1  9 003/1  9 003/1  
O1 1/133 3 033/1  0 133/1  3 033/1  0 133/1  0 133/1  
O2 1/100 9 103/1  3 160/1  0 100/1  0 1000/1  0 193/1  
O3 1/133 0 133/1  9 036/1  0 133/1  0 133/1  9 036/1  

.........            
O8 1/130 0 003/1  0 130/1  0 130/1  0 003/1  0 130/1  
O9 1/139 0 139/1  0 139/1  0 103/1  0 139/1  3 060/1  

   
   

   
 

ها
ید

هد
ت

 

O10 1/130 0 000/1  3 033/1  9 009/1  3 033/1  3 033/1  
T1 1/139 0 103/1  0 139/1  0 103/1  0 139/1  0 139/1  
T2 1/103 0 000/1  9 030/1  0 000/1  0 103/1  9 030/1  
T3 1/133 0 133/1  0 133/1  0 133/1  0 133/1  0 133/1  

........            
T8 1/133 0 130/1  0 130/1  0 133/1  0 133/1  0 133/1  
T9 1/130 0 130/1  0 000/1  0 130/1  0 130/1  0 130/1  

T10 1/133 3 033/1  0 133/1  0 133/1  9 036/1  0 133/1  

100/9   جمع   136/9   163/9   039/9   693/3  

 

 
های  یژبندی استرات اولویتکه برای  QSPMبراساس ماتریس 

با  03امتیاز، استراتژی  310/0با  3تدوین شده استفاده شد. استراتژی 
 966/0با 6امتیاز، استراتژی  010/0با  3امتیاز، استراتژی  333/0

امتیاز و  100/0با  00امتیاز، استراتژی  030/0با  00 استراتژی امتیاز،
این  رات را کسب نمودند.امتیاز باالترین نم 693/3با  0استراتژی 
 جای دارد. WTو  ST,WO های استراتژی ها در دسته استراتژی
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 گيرينتيجه
های  کشور ما با بحران کم آبی مواجه است سیستم که  با این

آبیاری در بخش کشاورزی از بازده نامطلوبی برخوردار است. این 
در  های توسعه، آب ها و برنامه مسائل سبب شده است که در سیاست

ای برخوردار باشد. به طور نمونه در  بخش کشاورزی از اهمیت ویژه
برنامه چهارم توسعه در بخش زراعت چه در اهداف کیفی بلند مدت ، 
چه در بخش اهداف کیفی پنج ساله و چه در بخش اهداف کمی و 

 .(Isna, 2017)مات عملی مسئله آب دیده شده است اقدا
Zare and Hayati (2016،) وفق تجربه م یدرپژوهش

اقدامات شرکت سهامی آبیاری و کشاورزی مجن  مدیریت مشارکتی
آبه  . در این پژوهش قانونگذاری در مورد حقنمودندتحلیل را  شاهرود

و  WTوراث به منظور جلوگیری از خردشدن سهام به عنوان راهبرد 
استفاده از تجارب هیات مدیره شرکت برای جلوگیری از زوال نظام 

پیشنهاد شده است. همچنین تشویق  STبرداری به عنوان راهبرد  هرهب
و  WOسازی اراضی به عنوان راهبرد  بردارن برای یکپارچه بهره

 SOتعامل شرکت با شهرداری و جهاد کشاورزی به عنوان راهبرد 

 مطرح شده است.
که حاصل از ارزیابی طرح مصرف بهینه آب  نتایج پژوهش حاضر

دهد که نقش طرح مصرف بهینه آب در افزایش  نشان می است
وری مهمترین نقطه قوت و عدم آموزش در رابطه با ابعاد مختلف  بهره

های مقابله با آن از مهمترین نقاط ضعف این طرح به بحران آب و راه
های ملی برای ترویج طرح و  رود. همچنین استفاده از رسانه شمار می

ها و فقر مالی و فرهنگی الی مهمترین فرصتهای ماستفاده از مشوق
روستاییان وعدم وجود قوانین در رابطه با مصرف آب در کشاورزی از 

 رود. جمله مهمترین تهدیدهای طرح مصرف بهینه آب به شمار می

دهد  سازمان در انجام طرح  چنین نشان مینتایج تحقیق هم
پژوهش  در این دارد.قرار  هاجمیمصرف بهینه آب در حالت ت

 بر اساس ماتریس  ی جهت توسعه طرح پیشنهاد شده کهیهااستراتژی

QSPM بندی شده است: به شرح زیر اولویت 
های  المللی برای توسعه آموزش . استفاده از اعتبارات بین0
  ،زیستی در روستاها محیط
های رسمی و غیر رسمی در رابطه با  بحران  . توسعه آموزش0

آب،  روش  رویه مصرف بیآب و تغییر اقلیم در مناطق، پیامدهای 
 ،ای و الگوی کشت آبیاری کوزه

های ملی و فن آوری ارتباطات برای  . توسعه استفاده از رسانه9
 ،به حداقل رساندن صدمات ناشی از کمبود اعتبارات

ابطه با  بحران آب و تغییر اقلیم . تدوین محتوای آموزشی در ر3
ای،  آب و روش آبیاری کوزه رویه مصرف بیدر مناطق و پیامدهای 

 نامه پایانهای فرهنگی در غالب  الگوی کشت و پرورش ارزش
 ،کارشناسی ارشد به عنوان محتوای کاربردی و بدون هزینه

های مرتبط چون سازمان آب و  . توسعه ارتباط با سازمان0
ای در جهت آموزش  زیست  و سازمان آب منطقه یطسازمان مح

 ،مصرف بهینه آب
 ،مصرف های پر بازده و کم های دولتی از روش . توسعه حمایت3
ها و جهاد کشاورزی در  ایجاد ساز و کار مشترک بین دهیاری .6

 .انجام طرح
 

 سپاسگزاري

جهاد کشاورزی استان مرکزی به خاطر همکاری در  سازمان از  
 شود. انجام پژوهش سپاسگزاری می
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Introduction 

Iran is located in arid and semi-arid areas of the world and the major factor in this region is water 

shortage. The shortage of water in the country has limited food production and agriculture activities. 

More than 94 percent of the water resource of this country is used in agriculture sector, but the 

overall efficiency of irrigation in the country is between 33 and 37 percent. Therefore, despite the 

water crisis in the country and regarding the low turnover in irrigation, efficient use and management 

of water in agriculture sector is unavoidable. One program that has been implemented by Jihad of 

agriculture ministry in villages and cities to increase the efficiency of irrigation in agriculture sector 

is optimal water  consumption plan In this plan,  water demand for producing each  yield unit is 

taught to beneficiaries to avoid excessive water in irrigation. This study aimed to suggest strategies 

for the development of this plan in the country. These strategies presented by SWOT method and 

prioritized by QSPM matrix. Nuga and Asimiea in 2015 used this technic to analyze agriculture 

sector in Niger. Based on results, the usage of international budget for developing of environmental 

educations in villages introduced as the most significant strategy, having the highest score. 

 

 

Methodology 

This study is a practical  research and its statistical society is 57 promoters in Markazi province in 

Iran who were employed in jihad of agriculture organization. In this study, with questionnaire tool, 

completed by the promoters, strengths and weaknesses, opportunities and threats of this plan have 

been an analyzed  by SWOT method. Firstly, by investigating the internal factors, the most important 

factors including the strengths and weaknesses listed. After reviewing the external factors, the most 

important factors including threats and opportunities listed. Then, a coefficient between 0 to 1 was 
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assigned to these external and internal factors. SWOT matrix was  derived and in this matrix four 

categories of strategies containing Strength-Opportunities (SO) strategies, Strength-Threats (ST) 

strategies, Weakness-Opportunities (WO) strategies and Weakness- Threats (WT) strategies have 

been presented, and in the last step these strategies was  prioritized by QSPM matrix. 

 

Results and Discussion 

After reviewing the strengths and weaknesses, the opportunities and threats of the plan, which 

were identified by the promoters, the most important of these factors were listed. Typically, visiting 

successful projects for beneficiaries as one of the strengths and lack of  trust t by some beneficiaries 

to the plan was considered as one of the weaknesses. Using the national media to promote the plan 

and the remoteness of some villages were examples  of opportunities and threats that were written in 

the questionnaire by the promoters. Then weighted points of strength and weaknesses were 

determined in the internal factors matrix and the weight points of opportunities and threats were 

determined in the external factors’ matrix. In the next step, the total points of internal and external 

factors were calculated. Based on, external matrix weighted score is equal to 2/146 and based on 

internal matrix, weighted score is equal to 2/316. Then ,determining the position of the organization, 

these weighted scores were  moved to X and Y axis in external-internal factor matrix. Results 

showed that organization was in defensive situation and WT strategies were preferred. 

 

  
Figure 1- Internal-external matrix in optimal water consumption plan 

 

Conclusion 

The results of this study, which is the result of evaluating the optimal water  consumption plan, 

showed  that the rule of plan in increasing the efficiency  was the  most important strength point  and  

the lack of education about methods to overcome crisis was the most important weakness point of 

this plan. Also, using of national media and financial courage by government were the most 
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important opportunities of this plan. The financial and cultural poverty of the villagers and Lack 

of laws about water consumption in agriculture sector were the  most important threats of this plan. 

Also, the results of this study, which showed that the  organization is in aggressive position, are 

Strategies for developing of optimal water consumption plan that priorities by QSPM matrix.  

Participation of promoters and lake of coordination are some limitations of this research. 

The priority strategies, presented for developing the  plan, are as below: 

1. The usage of international budget for developing of environmental educations in villages, 

2. Development of formal and informal education in areas related to the water crisis and climate 

change, the consequences of excessive consumption of water, irrigation methods of jug, and cropping 

pattern, 

3. Developing the  usage of national media and communication technology about optimal water  

consumption in agriculture, 

4. Composition of educational content in university thesis about the water crisis and climate change, 

the consequences of excessive consumption of water, irrigation methods of jug, and cropping pattern,  

5. Development of communication with related organizations such as the Department of 

Environment and Regional Water Organization, 

6. State supports for the development of high efficiency and low consumption methods, 

7. Legislation in the field of water use in agriculture sector. 
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