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چکیده
آب از ارزشمندترین منابع طبیعی است که در بخشهای مختلف استفاده میشود و به عنوان یکی از نهادههای اصلی
تولید محصوالت کشاورزی ،جایگاه خاصی در توسعه پایدار کشاورزی دارد .در حال حاضر ،مصارف آب به طور حقیقی
بیشتر از منابع عرضه آن است و بیشترین میزان مصرف نیز در بخش کشاورزی است ،بنابراین مدیریت پایدار منابع آب
کشاورزی ضرورت دارد .هدف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین پتانسیلها و محدودیتهای منابع آب استان آذربایجان
شرقی و تدوین استراتژیها و راهکارهای مناسب میباشد .شناسایی و تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدها با
استفاده از مدل  SWOTانجام شده است .نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای پیش روی منابع آب استان از دیدگاه 24
نفر از کارشناسان امور آب استان و اساتید دانشگاه از طریق پرسشنامه شناسایی شد .به منظور انتخاب نمونه آماری از
روش نمونهگیری غیراحتمالی و هدفمند استفاده گردید .جهت انتخاب هدفمند نمونهها نیز از نمونهگیری گلوله برفی استفاده
شد .در این مطالعه مدل  SWOTجهت تجزیه و تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها استفاده گردید و ماتریس IEF

و  EFEتشکیل و تدوین استراتژیها انجام گرفت .نتایج حاصل از ماتریسهای ارزیابی عوامل داخلی و خارجی نشان داد
که با توجه به امتیاز نهایی کلی بدست آمده برای عوامل داخلی و خارجی ،راهبرد استراتژیک مدیریت پایدار منابع آب
کشاورزی استان آذربایجانشرقی ،راهبرد انطباقی یا بازنگری میباشد.
واژههای کلیدی :استان آذربایجان شرقی ،آب ،تحلیل  ،SWOTکشاورزی ،مدیریت پایدار
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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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 بویژه آب با کیفیت خوب یکی،نشان میدهد که کمبود آب
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از عوامل مهم بازدارنده توسعه کشاورزی و اقتصادی و

مناسب حفظ شود که این امر از طریق مختلف مثل تغذیه

اجتماعی در اکثر کشورهای در حال توسعه ،بخصوص

آبخوانها ،ایجاد سد و بندها یا استخرهای ذخیره آب و

کشورهای واقع شده در کمربند خشک و نیمه خشک و

غیره اعمال میشود و از طرف دیگر در نظامهای فعلی

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

کشاورزی اتالف آب از منبع آب تا سر زمین بسیار

بحران رو به افزایش در اکثر کشورهای در حال توسعه

باالست که برای حرکت بسوی پایداری باید این اتالف

باعث شده تا مصرف عقالیی منابع آبی و سیاستهای

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

مناسب آبیاری برای تشویق به حفظ و نگهداری آب اتخاذ

های سرپوشیده و بهرهبرداری به صورت آبیاری تحت

شود .تحقیق سازمان بینالمللی مدیریت منابع نشان می-

فشار از روشهایی هستند که برای استفاده بهینه از آب

دهد که تا سال  4145بسیاری از نواحی با مشکل کمبود

توسط صاحبنظران مورد تاکید است (کرمی .)1779

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

از دیدگاه شورای جهانی آب ،1ایجاد تعادل بین منابع

در کشاورزی ،آب یکی از ارکان اساسی کشت و زرع

آب موجود و زمینهای قابل کشت ،استفاده مجدد از آب

است .بنابراین بهره برداری پایدار از منابع آبی و حفاظت

در تمامی بخشهای صنعتی ،اجرای شیوههای جدید

از اکوسیستمهای گیاهی و جانوری که به نوعی متکی به

پاالیش کیفی منابع آب ،تدوین استانداردها و ایجاد تعادل

اکوسیستم های آبیاند از جمله وظایف اساسی هر فرد و

درازمدت بین عرضه و تقاضا از جمله مهمترین شاخص-

جامعه به شمار میرود (درگاهی  .)4119امروزه امنیت

های کمی و کیفی مدیریت پایدار منابع آب است (همتی

منابع آب و امنیت غذایی هر دو با ریسک باالیی مواجه

 .)4111فائو نیز در گزارش خود در سال  ،4117اصولی

شده است .دلیل اساسی این امر افزایش بیرویه جمعیت

را برای دستیابی به توسعه کشاورزی و کشاورزی

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

پایدار ذکر کرده است که عبارتند از :مدیریت آب،

این منابع و دخالت بشر در چرخههای طبیعی و بهره-

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

گیری از آالینده های شیمیایی میباشد .در شرایط کنونی

با توجه به گزارش فائو برای دست یابی به توسعه

ساالنه حدود دو میلیارد نفر در جهان به نوعی تحت تاثیر

کشاورزی و رسیدن به یک کشاورزی پایدار ناگزیر از

بیماری های ناشی از آب هستند و ساالنه حدود چهار

مدیریت پایدار منابع آب در بخش کشاورزی هستیم

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

(کاظمیه .)4111
اهداف مدیریت مصرف منابع آب شامل بهبود

دست میدهند (کادی و همکاران .)1779
بهرهبرداری از منابع آب بدون رعایت مالحظات

وضعیت تخصیص منابع آب از طریق تخصیص به

زیستمحیطی موجب آلودگیهای فیزیکی ،شیمیایی و

مصارف با ارزشتر اقتصادی ،بهبود و اعتالی رفتار

حتی در برخی از مناطق ،آلودگی بیولوژیکی جریانها و

مصرف کنندگان از نظر تلفات و آلوده کردن آب ،اشاعه

منابع میشود .حفظ و احیای منابع آبی بعنوان یکی از

و ترویج روشهای کاهشی تلفات خشکسالی در فعالیت-

نهادههای پرارزش در روند تولیدات کشاورزی ضروری

های کشاورزی و بهبود وضعیت بهرهوری از منابع آب،

میباشد و شاخص مهمی در جهت ایجاد یک نظام

ظرفیت ها و امکانات موجود می باشد .مفهوم مدیریت

کشاورزی پایدار میباشد که مورد توصیه موکد از سوی

مصرف منابع آب کشاورزی در پاسخ به موضوعاتی در

متخصصان این رشته قرار گرفته است (براون .)4114

مورد استفاده نامناسب از منابع آب و اثرات مخرب

در یک نظام پایدار باید نزوالت برای استفاده در زمان

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

پایدار منابع آب کشاورزی در استان آذربایجان شرقی

زراعی منجر به افزایش هزینه های تولید و وابستگی به

می تواند گامی مؤثر در جهت بهبود مدیریت پایدار منابع

نهادها و انرژی بیرونی و کاهش بهره وری و

آب و توسعه پایدار کشاورزی آن منطقه باشد .تدوین

حاصلخیزی خاک ،آلودگی آبهای زیرزمینی و سطحی

راهکارهای کارآمد و سازگار با وضعیت و شرایط منطقه

و اثرات مخرب روی سالمت انسان گردیده است (عمانی

مورد مطالعه و اجرای دقیق آن توسط سازمانهای

و همکاران .)4116

مربوطه ،در دستیابی به اهداف مدیریتی بسیار مؤثر می-

مدیریت و برنامهریزی دارای سطوح گوناگونی است

باشد .نیل به این اهداف از طریق شناخت عوامل اثرگذار

که راهبرد 1عالیترین سطح آن بوده و دارای یک نگرش

داخلی و خارجی و نیز تدوین استراتژیهای کارآمد ،از

بلندمدت در تخصیص منابع و تصمیمگیری میباشد:

طریق روش تجزیه و تحلیل  SWOTامکانپذیر است.

نگرش راهبردی در مدیریت منابع آب با تکیه بر مجموع

لذا با عنایت به ضرورت موضوع و این که تاکنون

دیدگاهها ،سیاستها ،ساختارها و نظامهای موثر در این

مطالعه جامع و کاملی در زمینه مدیریت پایدار منابع آب

زمینه ،از پیشامدهای ناگهانی آینده و وقوع شرایط

کشاورزی در استان آذربایجان شرقی صورت نگرفته

بحرانی پیشگیری میکند و موجب توسعه پایدار منابع

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

خواهد شد .در مدیریت راهبردی الزم است با یک رویکرد

ضعف ،فرصتها و تهدیدها مشخص شده و سپس به

راهبردی رو به جلو گام نهاد .یک رویکرد راهبردی به

تحلیل راهبردهای استراتژیک و راهکارهای مناسب در

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

ارتباط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی پرداخته

منظور توانمند شدن برای رویارویی با عوامل منفی و

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

برطرف کردن آنها (داوری  .)4112یکی از گامهای مهم

زمینه اشاره میشود:

در بکارگیری راهبردهای منابع آب ،تعیین و تدوین آنها

نظیفی و باقری ( )4117در مطالعهای تحت عنوان

میباشد؛ روشها و مدلهای مختلفی به این منظور وجود

تحلیل قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها در مدیریت

دارد ،که هر یک از این مدلها حاوی مفهوم و بینش خاص

آبیاری در دشت مغان با بررسی نقاط قوت ،ضعف،

خود بوده و از تکنیک و دستورالعمل مخصوص پیروی

فرصتها و تهدیدهای شیوههای مدیریت آب کشاورزی

میکند .در میان آنها ،ماتریس  SWOTکه نقاط قوت،4

در این منطقه به نتایج مهمی رسیدند و مهمترین راه برای

ضعف ،4فرصتها ،2و تهدیدهای 5سیستم را ارزیابی می-

برون رفت از مشکالت موجود را در قالب راهکارها ارائه

کند ،متداولتر و مشهورتر است (هیل و وستبروک

کردند .جنگی مرنی و امیدی نجفآبادی ( )4111در

.)1791

تحقیق خود با استفاده از روشهای میدانی و تعیین نقاط

با توجه به نقش آب در فعالیت های کشاورزی و

قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها به شیوه SWOT

تأثیری که کمبود آب بر آنها دارد میتوان دریافت که

راهبردهایی را برای توسعه مدیریت مشارکتی کشاورزی

بهترین گزینه برای دوام و پایداری فعالیتهای کشاورزی

در شبکه آبیاری و زهکشی اردبیل ارائه کردند .گالگو-

در آینده استفاده کارآ از آب است .استان آذربایجان-

آیاال و جویزو ( ،)4111با بهرهگیری از روش  SWOTبه

شرقی هم به عنوان یکی از قطبهای کشاورزی کشور از

استخراج راهبردهای برای مدیریت منابع آب

موزامبیک6

این قضیه مستثنی نیست .شناخت استراتژیهای مدیریت

پرداختند .نتایج این تحقیق نشان دهنده لزوم مدیریت

1-

4-

2-

5-
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3- Weakness

Opportunity
Threat
6- Mozambique
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راهبردی توسط ترکیبی از عوامل دخیل در فرصتها و

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

ضعفهای ماتریس  SWOTبود .یاویز و بیکن (،)4114

ترین نقاط فرصت و تهدید نیز ،به ترتیب بهرهگیری از

مطالعهای با عنوان استفاده از تجزیه و تحلیل  SWOTو

رسانهها جهت فرهنگسازی در مصرف آب و عدم تولید

فرایند سلسله مراتبی به عنوان یک ابزار تصمیمگیری در

کافی محصو ت زراعی استراتژیک در منطقه میباشد .با

مدیریت حوضه آبریز دریاچه بیشهر1بزرگترین دریاچه

بررسی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

و خارجی،

آب شیرین در کشور ترکیه و با تمرکز بر نظرات ساکنان

مشخص گردید که ضعفها و تهدیدهای منطقه بر قوتها

نزدیک حوضه و به منظور پیدا کردن استراتژی های

و فرصتهای آن غلبه خیلی زیادی داشته و وضعیت

برای مدیریت بهتر حوضه انجام دادند.

منابع آب منطقه در حالت فوقالعاده بحرانی قرار دارد و

جعفری و همکارانش ( ،)4114در مطالعه خود با

برای رفع این وضعیت ،میبایست هر چه سریعتر از ادامه

عنوان تدوین راهبردهای مدیریتی حفاظت از تاالب

روند کنونی ،از طریق اعمال راهبردهای تدافعی جلوگیری

میانکاله با استفاده از تجزیه و تحلیل  ،SWOTنقاط قوت

نمود.

و ضعف موجود در منطقه و نیز فرصتها و تهدیداتی که

در این مطالعه نیز سعی میشود تا با شناسایی و

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

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

خواهد شد را شناسایی کردند .نتایج بدست آمده نشان

ضعف) و عوامل خارجی (فرصتها و تهدیدها) موثر بر

داد که راهبرد زونبندی منطقه جهت تخصیص بهینه

منابع آب استان آذربایجانشرقی و با تعیین استراتژی-

منابع برای فعالیتهای حفاظتی ،اکوتوریسم ،کشاورزی

های موثر بر اساس تحلیل  SWOTگامی هر چند کوچک

و توسعه دارای بیشترین نمره جذابیت و راهبرد توسعه

در جهت توسعه پایدار منابع آب استان برداشته و با ارائه

برنامههای مدیریت تلفیقی آفات و کنترل استفاده از کود

نتایج حاصله ،برنامهریزان و متوالیان این بخش را در

شیمیایی دارای کمترین نمره جذابیت بود .با توجه به

جهت تدوین یک برنامه جامع یاری رسانیم.

اهمیت مدیریت بهینه و حفاظت از تاالب میانکاله و ضعف-
ها و تهدیدهای اصلی حفاظت تاالب میانکاله و نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل راهبردی ،تمرکز بر روی
راهبرد زونبندی منطقه جهت تخصیص بهینه منابع برای
فعالیت های حفاظتی ،اکوتوریسم ،کشاورزی و توسعه
پیشنهاد گردید.
رحمتی پور و معروفی ( )4119در مطالعه خود به
برنامهریزی ،تدوین و اولویتبندی راهبردهای توسعه
پایدار منابع آب دشت سنقر با استفاده از مدل تحلیلی
 SWOTو ماتریس  QSPMپرداختند .بر اساس نتایج
بدست آمده ،از بین عوامل داخلی ،مهمترین نقاط قوت و
ضعف منطقه مورد بررسی ،به ترتیب میزان بارش زیاد
(بیش از  4برابر متوسط کشوری) و صادرات چشمگیر
Beysehir
- Internal Factors Evalution

1
2

مواد و روشها
مطالعه حاضر با توجه به هدف از نوع کاربردی و از
لحاظ ماهیت از نوع توصیفی -پیمایشی است .برای
بررسی و ارزیابی کمی عوامل داخلی و خارجی ،دو
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی به ترتیب (،IFE2

 )EFE3در مدل  SWOTاستفاده شده است .اعضای گروه
 SWOTاساتید دانشگاه و کارشناسان سازمان جهاد
کشاورزی و آب منطقهای بودند که با استفاده از روش
نمونهگیری هدفمند و گلولهبرفی ،تعداد  24نفر از
متخصصین و کارشناسان انتخاب شدند .در این مطالعه
از روش آلفای کرونباخ 4جهت سنجش پایایی ابزار
اندازهگیری استفاده شده است .جدول  ،1آلفای کرونباخ

- External Factors Evalution
- Cronbach’s Alpha

3
4
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محاسبه شده برای هر یک از بخشهای پرسشنامه را

قبول میباشد .در این مطالعه اعتبار تحقیق ،با نظرخواهی

نشان میدهد که حاکی از برخورداری آن از پایایی قابل

از اساتید و کارشناسان انجام گرفت

.

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

کارشناسان

سوال

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

نقاط قوت

2

1/24

نقاط ضعف

12

1/97

فرصتها

7

1/25

تهدیدها

2

1/92

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

نتایج و بحث
به منظور تعیین و اولویتبندی راهبردها ،مجموعه

« وجود پتانسیل پژوهشی باال در مراکز دانشگاهی و

عوامل داخلی و خارجی شناسایی شده در قالب

تحقیقاتی به منظور مطالعه در جهت مدیریت پایدار منابع

پرسشنامهای طراحی شد و در بین کارشناسان و

آب» با وزنی برابر با  4/69مهمترین نقطه قوت و از بین

متخصصان توزیع شد .سپس بر اساس اطالعات و داده-

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

های گردآوری شده ،ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و

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

ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تشکیل شد که بیانگر

نقاط استان» با وزنی برابر  2/17مهمترین نقطه ضعف

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

جهت تحلیل استراتژیهای مدیریت پایدار منابع آب

نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدها میباشد .در

کشاورزی استان آذربایجانشرقی شناخته شدند.

نهایت مجموع نمرههای وزنی برای عوامل داخلی و

جدول  4ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تأثیرگذار

خارجی محاسبه شد و از طریق این نمرههای نهایی نوع

بر مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان آذربایجان-

راهبرد پیشنهادی استخراج گردید.

شرقی را نشان میدهد .مطابق جدول  ،4از بین فرصتها

تحلیل یافتههای توصیفی توزیع فراوانی ویژگیهای

«امکان بهرهگیری از کمکهای فنی و مشاورهای ملی و

فردی و حرفهای پاسخگویان نشان داد که میانگین سنی

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

حدود  65درصد از

مدیریت پایدار منابع آب» با وزنی برابر  4/75مهمترین

پاسخگویان مرد و مابقی زن بودند .میانگین سابقه خدمت

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

پاسخگویان  12/5سال بود .میزان تحصیالت حدود 12

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

درصد از پاسخگویان دکتری ،حدود  24درصد

گذاری قیمت واقعی آب» با وزنی برابر با  2/17مهمترین

کارشناسی ارشد و سایرین کارشناسی و دیپلم بود.

تهدید جهت مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان

پاسخگویان

 46/5سال بود.

جدول  4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی تأثیرگذار بر
مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان آذربایجان-
شرقی را نشان میدهد .طبق جدول  ،4از بین نقاط قوت

آذربایجانشرقی شناخته شدند.

889

تحلیل استراتژیهای مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان آذربایجانشرقی
جدول -2ماتریس ارزیابی عوامل داخلی مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان آذربایجانشرقی
گویهها

وجود رودخانههای پرآّب در استان

نمره

ضریب

اهمیت

اهمیت

4/41

رتبه

امتیاز
نهایی

1/127

2

1/172

1/122

4

1/126

وجود سدهای متعدد در استان

4/67

1/155

2

1/444

وجود سفرههای آب زیر زمینی در استان

4/49

1/127

2

1/179

وجود بسترهای الزم برای تدوین و توسعه الگوی کشت بهینه

4/45

1/127

4

1/1269

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

4/69

1/155

4

1/169

وجود چشمههای متعدد در استان

4/44

نقاط
قوت

مدیریت پایدار منابع آب

نقاط
ضعف

وجود برنامه مدیریت آب در بخش کشاورزی

4/44

1/151

2

1/411

استفاده از روش های آموزشی -ترویجی و مشارکت دادن مصرف کنندگان آب

4/12

1/125

4

1/149

عدم رعایت الگوی کشت در برخی از نقاط استان

2/17

1/151

1

1/151

عدم آموزش مصرف کنندگان جهت استفاده بهینه از آب

4/65

1/125

1

1/125

عدم اگاهی کشاورزان از نیاز آبی گیاهان در بسیاری از مواقع

4/54

1/124

4

1/129

استفاده از روش های ابیاری سنتی

4/79

1/127

1

1/127

قطعه قطعه بودن اراضی

2/16

1/151

1

1/151

آبیاری در زمانهای نامناسب و کم تاثیر

4/54

1/124

4

1/129

مشکالت مالکیت اراضی کشاورزی

4/69

1/125

4

1/171

حفر بی رویه چاه و کم شدن یا خشک شدن قنات ها

2/19

1/151

4

1/111

عدم رعایت فاصله مناسب بین چاه ها

2/16

1/151

1

1/151

شور شدن منابع آب زیر زمینی در اثر برداشت بی رویه از این منابع

4/75

1/127

1

1/1227

عدم آگاهی کشاورزان از میزان اهمیت آب

4/94

1/126

4

1/174

عدم استفاده مناسب از آب مهار شده در مخازن سدها

4/22

1/124

1

1/124

عدم تخصیص مناسب منابع آب موجود بر اساس بازده اقتصادی

4/74

1/122

1

1/1226

برداشت بی رویه از منابع آب

2/16

1/151

4

1/114

جمع

21/24

1

4/46
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جدول -3ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان آذربایجانشرقی
گویهها

فرصتها

نمره

ضریب

اهمیت

اهمیت

رتبه

امتیاز
نهایی

توجه جامعه جهانی به مدیریت پایدار منابع آب

4/75

1/161

2

1/426

روند افزایشی مطالعات و دستاوردهای پژوهشی در کشور در زمینه مدیریت آب

4/69

1/159

4

1/194

وجود برنامه جامع مدیریت منابع آب

4/26

1/152

2

1/416

امکان بهرهگیری از تسهیالت دولتی و وام در زمینه سیستمهای آبیاری نوین

4/41

1/151

2

1/416

وجود قوانین و آیین نامه ها در زمینه مدیریت منابع آب در کشور

4/61

1/156

4

1/162

حمایت از تغییر الگوی کشت به منظور استفاده بهینه از منابع آب و حرکت در جهت پایداری

4/64

1/159

2

1/442

حرکت در جهت فرهنگ سازی و آموزش اهمیت آب

4/94

1/152

4

1/192

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

4/26

1/152

4

1/164

جهت مدیریت پایدار منابع آب
امکان بهرهگیری از کمک های فنی و مشاوره ای ملی و بین المللی

تهدیدها

2

1/151

2

1/416

توزیع نامناسب زمانی و جغرافیای بارش
زمینه مدیریت پایدار منابع آب

4/97

1/157

1

1/157

خشکسالی و تغییر اقلیم

2/16

1/162

4

1/147

ناهماهنگی بین دستگاههای ذیربط جهت مدیریت پایدار منابع آب

2/12

1/164

1

1/164

عدم وجود نگرش کارشناسی بر مبنای اصول توسعه پایدار در مدیریت منابع آب

4/79

1/164

4

1/142

نوسانات اقتصادی و عدم ارزشگذاری قیمت آب

2/17

1/164

4

1/149

کاهش کمیت منابع آب قابل برنامهریزی برای استفاده در کشاورزی کشور

2/16

1/164

1

1/164

کاهش کیفیت منابع آب قابل برنامهریزی برای استفاده در کشاورزی کشور

2/12

1/164

4

1/146

وجود موانع حقوقی در اجرای برخی طرحها نظیر انتقال آب و تعارضات ارضی

4/97

1/157

4

1/112

جمع

62/12

1

 -ارائه راهبردها و راهکارهای الزم جهت مدیریت

-

-

راهبردهای تهاجمی ()SO

-

تأکید بر همکاری کلیه سازمانهای استانی ،ملی و بین-
المللی در زمینه مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

ایجاد زیرساختهای مناسب برای مهار و ذخیره آب های
فصلی

پایدار منابع آب کشاورزی استان آذربایجانشرقی
 SWOTبر اساس ماتریس تطبیقی SWOT

4/571

-

مدیریت مطلوب آبهای سطحی و زیرزمینی و بکارگیری
روشهای نوین استحصال آب

-

مدیریت صحیح استفاده از شبکههای مدرن آبیاری برای
اراضی زیرکشت

تحلیل استراتژیهای مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی استان آذربایجانشرقی
-

استفاده از تجهیزات مناسب برای کنترل و برداشت

-

مناسب از آب های زیرزمینی
-

تحقیق در خصوص معرفی گونهها و ارقام متحمل به

-

 -توسعه و تنوعبخشی برنامههای آموزشی

-

وضع قوانین و مقررات سخت برای ایجاد و حفر چاههای
غیر مجاز و استفاده غیر مجاز از آب مانند ایجاد
انشعابات غیرمجاز

-

مدیریت صحیح استفاده از آب شرب و غیر شرب و
جلوگیری از اتالف منابع آبی

-

تخصیص منابع مالی مناسب برای ایجاد امکانات آبیاری
در اراضی کشاورزی

-

توقف افزایش مصرف آب به عنوان منبعی رایگان و تعیین
ارزش واقعی آن

-

متوقف کردن برداشت غیر قانونی آب

-

اصالح الگوی کشت و استفاده از ارقام پربازده و کم
مصرف

-

راهبردهای انطباقی یا بازنگری ()WO

-

تشویق بخش خصوصی برای حمایت از تغییر الگوی

-

اصالح نظام کنونی قیمتگذاری آب

-

آموزش الگوها و روشهای صحیح کشت اراضی و
نحوه آبیاری آنها

-

راهبردهای تدافعی ()WT

-

ارائه برنامهها و آموزشهای مناسب در نحوه صحیح
مدیریت نگهداری و استفاده از آب

-

-

-

اطالعرسانی فنی و اجرایی در جهت جلوگیری از حفر
چاههای غیرمجاز

-

ارائه قانون قوی در جلوگیری از حفر بیرویه چاههای
آب

-

تغییر شیوههای سنتی آبیاری و بهکارگیری شیوههای به
روز آبیاری بر اساس منطقه

-

آموزش کارشناسان آبیاری در رابطه با مسائل و
مشکالت آبیاری

-

آشنایی با شیوههای مختلف آبیاری محصوالت
کشاورزی هر منطقه

تهیه الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی استان و تاکید

-

اقدام جهت یکپارچهسازی مزارع کشاورزان

بر استفاده بهینه از منابع آب برای هریک از شهرستان-

-

ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط جهت مدیریت

فرهنگ سازی و دادن آموزش درباره اهمیت آب و تاثیر

پایدار منابع آب
-

برنامهریزی جهت تلفیق دانش بومی و مدرن در جهت

منفی از برداشت بیرویه منابع آبی

توسعه پایدار و فنآوریهای نوین جهت افزایش بهره-

فراهم کردن شرایط الزم برای تخصیص آب به

وری

محصوالت و تولیدات با ارزش افزوده باالتر
-

ایجاد و اجرای طرحهای مناسب برای جلوگیری از ورود
آالیندهها به منابع آبی

های استان
-

اجرای عملیات مناسب آبخیزداری با استفاده از دانش
بومی در جهت استفاده از سیالبها برای کشاورزی

کشت به منظور استفاده بهینه از منابع آب
-

به کارگیری روشهای نوین آبیاری و استفاده از
سیستمهای مدرن جهت استفاده از آب مهارشده

خشکی و یا با نیاز آبی کمتر
راهبردهای تنوع ()ST
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-

ایجاد هماهنگی بین نهادها و بخشهای مختلف دولتی و

استفاده از توان و ظرفیت نیروهای متخصص در برنامه-

مردم بهوسیله برگزاری نشستها و به کارگیری تدابیر

ریزی جهت کنترل رواناب های سطحی با احداث

مدیریتی هماهنگ کننده

زیرساختهای مناسب
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-

کاظمیه و موسی

برنامهریزی در جهت بهرهبرداری از آبهای نامتعارف
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-

برای مصارف کشاورزی

الگوهای کم مصرف و پربازده و جایگزینی محصوالت با

نتایج حاصل از ماتریسهای ارزیابی عوامل داخلی و

نیاز آبی بیشتر با محصوالت دارای نیاز آبی کمتر و

خارجی ،بیانگر این است که با توجه به امتیاز نهایی کلی
بدست آمده برای عوامل داخلی مدیریت پایدار منابع آب

مقاوم به شوری
-

کشاورزی استان آذربایجانشرقی برابر با  4/457و
برای عوامل خارجی برابر با  ،4/527امتیازهای بدست

اصالح الگوی کشت در مزارع و باغات منطقه ،استفاده از

مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی از طریق اجرای
سیستمهای آبیاری تحت فشار ،کم فشار و لولهگذاری

-

آمده در موقعیت ربع سوم میافتد ،از اینرو راهبرد

برگزاری کارگاههای آموزشی ،سمینارها و کنفرانسهای
داخلی به منظور جمعآوری دستاوردهای مطالعاتی

استراتژیک مدیریت واحدهای کشاورزی ،راهبرد انطباقی

-

اعمال مدیریت دقیق بهبود مدیریت استفاده از آب و خاک

یا بازنگری میباشد.

-

مطالعه و اعمال سیستم کشت متناسب با قابلیت اراضی
و سازگار با منابع آبی منطقه

با توجه به نکات عنوان شده و بررسیهای صورت
گرفته نتیجه گرفته میشود که برای مدیریت پایدار منابع

-

همکاری کلیه سازمانهای بین المللی و ملی و محلی

آب کشاورزی استان آذربایجانشرقی بایستی تقویت

-

اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی و اطالعرسانی

سفرههای آب زیرزمینی ،اصالح روشهای آبیاری و

-

اقدام برای اعمال برنامه تحویل حجمی آب با نظارت کامل

مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی انجام شود .هم-

بر میزان بهرهبرداریها و جلوگیری جدی از بهره-

چنین پایین رفتن سطح آب سفرههای زیرزمینی که در

برداریهای غیر مجاز و اعمال تعرفههای هزینه تصاعدی

سالهای اخیر به علت احداث چاههای غیر مجاز و

برای مشترکان پرمصرف و یا اعمال قیمتگذاری ویژه

استفاده بیرویه از آن رخ داده است میتواند باعث شور

آب مصرفی در شرایط بحرانی

شدن خاک و تهدیدی برای کشاورزی منطقه باشد .از

بیشک انجام اقدامات پیشنهادی فوقالذکر به سادگی

جمله مهمترین راهکارهای مدیریت پایدار منابع آب

امکانپذیر نخواهد بود و مستلزم تالش زیادی میباشد.

کشاورزی استان آذربایجانشرقی میتوان به موارد زیر

البته استفاده توام از چند راهکار یا اجرای راهکارهای

اشاره کرد:

جدیدی نیز ممکن است ضروری باشد .امید است به

-

مشارکت دادن همه گروههای ذینفع در برنامهریزی

پشتوانه حمایتهای دستگاههای دولتی ذیربط و با

-

توقف افزایش مصرف آب به عنوان منبعی رایگان و

آگاهیرسانی مناسب و جلب مشارکت جوامع محلی و

تعیین ارزش واقعی آن

همچنین ارائه راهبردهای ستادی الزم از وزارتخانهها و

-

متوقف کردن برداشت غیرقانونی آب

سازمانهای ذیربط در سطح ملی زمینه الزم برای بهبود

-

افزایش آگاهیها در مورد ارزش آب و تقویت مشارکت-

شرایط این نهاده ارزشمند و توسعه کشاورزی فراهم

های مردمی در مدیریت آنها

گردد.

-

تدوین برنامه منسجم برای بهبود راندمان مصرف آب
کشاورزی
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