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 ،همچناین  .شا ن   گاردآزر   ماورد   مطالعا   ز فراتحلیا   ،اسانادپژزه  ها   رزش کارگیر    
 قاازین  اساتا   کشازرز   خ   برگا  ز کارشناسا  ،می ان   خ  در پژزه ، آمار  جامع 
  اازه  در (SWOT) ساوا   تحلیا   نتاای   . ن شا  انتخاب ه فمن  گیر  نمون  رزش    ک   ودن 
 نیا ز قو  نقاط از  ی  ضعف نقاط ازلویت ر خ ،زی دز هر در ک  داد نشا  1191-99 زمان 
 ز زیااد  اهمیات  گرنشان پژزه ها   یافت  دیگر، سو  از .ستها فرصت از  ی  ته ی ها اهمیت
 آب مناا    ما یریت  آب، انتقاال  ران ما  افاای   را  ریا   رنام  راهبردها  متوسط اثر خش 
 پایا ار،  توساع    اا  کشازرز ها   فعالیت سوی  هم ،ها هاین  کاه  ز تولی  افاای  ،کشازرز 

  اود.  تولی کننا گا   معیشت سطح  هبود ز سرمای  ز پول  ازار از کشازرز   خ  افاای  سهم
هاا     رناما   اجارا   ،همچناین  ز مشارکت  ریا   رنام  آب، کیف  زر   هره استان اردها  تبیین

 اثر خشاا  افاااای   اا  تواناا  ماا  آب منااا   زر   هااره ارتقااا  راسااتا  در ترزیجاا  - آموزشاا
 شناساای   آینا ها، فر  ار  مساتمر  نظاار   ز ارزیاا    نجاما .  ی آب زر   هاره  ارتقاا   راهبردها 

 هوشمن  کشازرز  و همچ راهبردهای  کارگیر      ا همراه عمل  راهکارها  ئ ارا ز ها چال 
 فاراهم  را کشاازرز    خا   جانبا   هم  توسع  موجبا  توان  م  نیا کارکرد چن  کشازرز  ز

  د.ساز
 
 راهبردهاا،  اثر خشا   (،SWOT) ساوا   تحلی  کشازرز ،  خ  توسع ، پنجم تا ازلها    رنام  ها:کلیدواژه

  )استا (. قازین

 JEL : O2 , O21, O22بندیطبقه
 

مقدمه
 ماواد  کننا ه  فاراهم  ز  شار  زن گ  اساس  عوام  کنن ه عرض  عنوا     ،کشازرز   خ 

 کناا ماا  ایفااا کشااورها جانباا  هماا  توسااع  در را مهماا  نقاا  ،اقتصاااد هااا  خاا  سااایر ازلیاا 
(Mukhoti, 2019; Valdes, 2019)،     دارا  گوناگو  ا عاد از کشازرز   خ  توسعة ک  ا  گون 

 ،(Connor, 2018; Silbergeld et al., 2017) غاذای   مواد تأمین ان : جمل  آ  از ک  است، اهمیت
یا  فقر  ;Anderberg, 2020; Anjum and Tarique, 2017; Thapa et al., 2019) زدا
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Webb and Block, 2012)،  انساا   ساممت   هباود (Vasquez et al., 2017)،   اثارا   کااه 
 صانای   نیااز  مورد ازلی  مواد تهی  ،(Liu et al., 2019; Lorenz and Lal, 2016) محیط  زیست

 ز مصار    اازار  ایجااد  جهاان ،  اقتصااد  تحق  ،(Keshavarz, 2018) رزستای  معیشت تأمین ز
 ، ناا راین  .(Loizou et al., 2019; Mukhoti, 2019; Osabohien et al., 2019) اشاتاال  ایجاد
 کلیا   کشاازرز   توساع   هاا   رناما    ا   دساتیا   راستا   در گذار سرمای  ز دقی  ریا  رنام 

 ز پاذیر   عطاا  ان پویاای ،  اسات    یه  .(UN-GGIM, 2016) است اقتصاد  رش     دستیا  
 چناین  تحقا    اشا .  پایا ار  توساع    ا   دساتیا    ساز زمین  توان  م  کشازرز   خ  مول گرای 

ایان   ؛(Kanter et al., 2018) اسات  مختلاف  عواما   از زسیع  طیف ساز   هین  نیازمن  تحول 
 اهمیات  از، کشاازرز    خ   ر مبتن  رزستای  اقتصاد  ا ،ایرا  مانن  کشورهای  در زیژه نکت    
  است.  ر وردار  یشتر 

 نیااز  ماورد  غاذای   ماواد از  درصا   ة هشاتاد کننا   تاأمین  کشاازرز    خا   ایرا ، در
 اسات  غیرنفتا   صاادرا  از  درص  22 نیا ز صنای  نیاز مورد  ا  مواداز  درص  نود جامع ،

(Kazerooni et al., 2011). در کشاور  اشاتاال  کا   از کشازرز   خ  شاغم  سهم ،همچنین 
 از درصا   پنجااه  از  ی  ،این  ر عمزه .(SCI, 2016) است  وده درص  هج ه تقریباً 1192 سال

 ز اهمیات   یاا   در .(CBIRI, 2017) نا  کن ما   فعالیات  کشاازرز    خا   در رزستای  شاغم 
  اا  ازل، دی گاه ؛دارد زجود مختلف دی گاه س  ،ایرا  اقتصاد در کشازرز   خ  کارکردها 

 عناوا    ا   تنهاا  را کشاازرز    خ  سا تار ، تاییرا  نظری  مبنا   ر اقتصاد  اًصرف  رزیکرد
 محار   عناوا    ا   کشازرز   خ  دز ، دی گاه در گیرد؛ م  نظر در غذای  امنیت ةکنن  تأمین
 گونااگو   ا عااد   ررسا   ضارزر    ار  کیا  أت  ا ،سو  دی گاه ز ؛شود م  تلق  اقتصادها   چرخ
 عنوا     را کشازرز   خ  ،رزستای  ز شهر  مناط  در کشازرز  ها فعالیت گسترش اثرا 
 حاائا  نکتا   .(Alizadeh et al., 2019)  کنا  ما   معرف  اجتماع  ز اقتصاد  تعادل ةکنن   رقرار
 سااز  زمینا   را کشاازرز    خ  در مناسب راهبردها  زجود دی گاه س  هر ک  است آ  اهمیت
 هاا   رنام  ز ان از چشم سن  در ،رز این از .دانن  م  اقتصاد  توسع  ،ک  در ز  کشازرز توسع 
 کشاازرز    خا    ا   ،ایارا   اسامم   جمهاور   سیاسا   ز فرهنگ  اجتماع ، اقتصاد ، توسع 

زر   ارتقا   هاره »  ا مرتبط قانون  مواد ها زمش   ط اه ا ، ها،سیاست است. ش ه توج  زیژه
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عناوا  یکا  از    ،  ا  توساع   پانجم  تا ازل ها  رنام  در« کشازرز   خ  جانب  آب ز توسع  هم 
  .است  هارائ  ش 1در ج زل  توسع ،ها   ارکا  اصل   رنام 

وآبوریبهرهارتقایبامرتبطقانونیموادوهامشیخطاهداف،ها،سیاست-1جدول
توسعهپنجمتااولهایبرنامهدرکشاورزیبخشجانبههمهتوسعه

قانونیموادوهامشیخطاهداف،توسعهبرنامه

 توسع  ازل  رنام 
(12-1189) 

 کشازرز  استراتژیک محصوال   ودکفای  ز زا ستگ  کاه  کل : ه  
 اماور  ز  اا   ز آب  صاو   در  صوصااً  کشاازرز   ز آب  خا    ا   الز   ودج  ارائ  :4 تبصره

 کشازرز   انک اعتبارا  افاای  :49 تبصره طبیع ؛ منا   ز زیر نای 
  را حقا    قانون ها تشک  ایجاد ز ده  سازما  :14 فرع  ه  
 کشازرز  ز آب  خ  اقتصاد  م یریت ز ده  سازما  :12 ع رف ه  
 تج ی شون ه منا   از اصول   ردار   هره ز توسع  ،احیا ،حفظ  ر تأکی  :29 فرع  ه  

 توسع  دز   رنام 
(19-1114) 

 کشازرز  محصوال  صادرا  ز رش  زر ، هره کل : ه  
  اردار   هاره  ساو    ا   کشاازرز   آب کننا گا  مصار   ها ایت  ز جاوی   صارف   ط:  ن  زاح ه ماده

 آب  خ     الز  اعتبارا  تخصص  :  ن  ؛مطلوب
 دز ایان  اعتباار  تأمین ز کشازرز  ز آب محوریت حفظ :12 تبصره آب؛ زر  هره ارتقا  :14 تبصره
 تبصاره  غیاره؛  ز طبیعا   مناا    زهکش ، ز آ یار  ها طرح اجرا  در سرمای  جلب :18 تبصره ؛ خ 
 طبیع  منا   از اصول   ردار  هره ز توسع  ،احیا حفظ، :91

 توسع  سو   رنام 
(91-1119) 

 تولیاا ، پایا   منااا   حفاظ  (2 کشااازرز ؛ محصاوال   تولیاا  افااای   ز  ودکفااای  (1 کلا :  اها ا  
 طبیع  منا   ز آب کشازرز ،

 ز کشاازرز   ز آب :191 مااده   اردار ؛  هاره  نظاا   :109 ماده آب؛ مصار  :101 ماده سیادهم فص 
 آ یار  ران ما  افاای 

 توسع  چهار   رنام 
(1194-99) 

  ودکفاای   طریا   از کشاور  غذای  امنیت تأمین (2 کشازرزا ؛ درآم  سطح ارتقا  (1 کل : اه ا 
 کشازرز  اساس  محصوال  در

 افاای  :20 ماده آب؛ انتقال ز زیرزمین  آب ها سفره آ یار ، ران ما  آب، منا   :19 ماده ازل فص 
 مناا    اقتصااد   هاا  ارزش  ارآزرد  :80 ماده کشازرز ؛ تکمیل  ز تب یل  صنای  :28 ماده زر ؛ هره

 دام  ز کشازرز  محصوال  :92 ماده غذائ ؛ مطلوب سب  :92 ماده طبیع ؛

 توسع  مپنج  رنام 
(94-1190) 

 امنیات  هاا  زیرساا ت  نماود   فاراهم  (2  ودکفاای ؛   ا   نی  ز تولی  ظرفیت حفظ (1 کل : اه ا 
 کشازرز   خ  افازده ارزش ارتقا  ز غذای 
 اساا    ار  کشاازرز     آب تحوی  درص ، 40 ح اق     آ یار  ران ما  ارتقا  :141 ماده آب:  خ 
  آب زر  هره ها شا ص ارتقا  ز کشت الگو 

  (IPRCIRI, 1990; 1994; 2000; 2004) ایرا  ها  مجلس شورا  اسمم  مأ ذ: مرکا پژزه 
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 توساع   در اساسا    نقشا  را دا ز شا ه  محسوب پای ار توسع  اصل  هست  عنوا     آب

 پا   در پا  هاا     شکساال   نیاا  ایرا  کشور در .(UN, 2014) است جها  کشورها  کشازرز 

 (متار  میلا   220) ایارا   ن سااال   اارش  میاانگین  کا  ا   گون  ،   کرده دزچن ا  را آب منا   اهمیت

 توزیا   مهام  معضا   دز کشور، در  ارن گ  کمبود مشک  کنار در .دنیاست  ارش سو  یک تقریباً

    عم تاًها   ارن گ  ک ا   گون  ،   ان  افکن ه سای  کمبود این  ر نیا  ارش زمان  ز مکان نامناسب 

 مسااحت  از درصا   22 در  ارن گ  درص  هفتاد از  ی  ز شود م  مح زد  هار ازای  تا پاییا  فص

 در ز گیااه  آ ا   نیااز  فصا   از  اار   درهاا    ارنا گ   درص  12 ،این  ر عمزه ده . م  رخ کشور

 کشاور،  در آب موضاو   اهمیات     نظر رز، از این .(Goodarzi, 2019) گیرد م  صور  زمستا 

 اسات.   وده توج  مورد همواره توسع  ا  رنام  راهبردها  از یک  عنوا     «آب زر  هره ارتقا »

اسات،    خ  این جانب  هم  توسع   ر تمرکا لاز  کشازرز   خ  در اساس  مسائ  از دیگر یک 

  لکا   ، اش  رش  حال در جمعیت غذای  امنیت تأمین    قادر کشازرز   خ  تنها ن  ک ا   گون    

 کشاازرز ،  تولیا ا   عرض   ارج  ز دا ل   ازارها  تقویت ز تولی  زر   هره افاای  طری  از

 اثار خ   ز اصاول   حمایت مستلا  مهم ین   دستیا   د.شو مینأت نیا کشازرز  انوارها  معیشت

 ،اقتصااد   ز اقلیم ها    حرا  شرایط در زیژه ، ک    است کشازرز  تولی  نظا  از دزلت  نهادها 

هاا    فعالیات  ،هرچنا   .(Karami and Keshavarz, 2016) اسات   ر اوردار   یشاتر   اهمیت از

 ز آفاا   شایو    اازار،  تاییار  اقلایم،  تاییار  همچاو   متع د مخاطرا   ا همواره کشازرز   خ 

 هماراه   ا   زیرساا ت   ز  کا فیای ترزیجا ،  -فنا  هاا    حمایات  اماا  است، مواج  ... زها   یمار 

هاا    فعالیت مخاطرا  کاه  در توان  م  سرمای  ز پول  ازار از کشازرز   خ  سهم افاای 

 کا   اسات   ا یه   .(Keshavarz and Moayedi, 2016)  اشا   داشات   ساای     نق  کشازرز 

 کشاازرز    خا   توساع   راهبردهاا   اثر خشا   ز ازلویات  ارزیاا    نیازمن  مهم ین   دستیا  

 هاا  راهبرد اثر خشا   ،همچناین  ز ازلویات  میااا    ررس حاضر  پژزه ه    ،نینا را  است.

 توساع   پانجم  تاا  ازل هاا   رناما   در کشاازرز    خ  جانب  هم  توسع  ز آب زر  هره ارتقا 

  است. قازین استا  در کشور
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 گارا،  اثباا   مختلاف هاا    ما ل  کارگیر     طری  از توسع  ها   رنام  اثر خش  ارزیا  

 میااا   گارا،  اثباا   ما ل  در .(Greene, 1994) اسات  پذیر امکا  هنجار  ز تفسیرگرا گرا، عم 

 کمّا   ینا ها  فرآ طریا   از ز علما  هاا    رزش از گیار    هاره   ا  رنام  اه ا  تحق  در توفی 

  رناما    اا  متناساب  ارزشایا    هاا   رزش انتخااب  گرا، عم  م ل در ک  حال  در ،شود م  تعیین

 زماره  در  رزن اد( ز فراین  درزن اد، زمین ، )ارزیا   CIPP م ل گیرد؛ م  صور  ارزیا   مورد

 گرایا   جم   ر زیاد  تأکی  تفسیرگرا م ل دیگر، سو  از شود. م  محسوب گرا عم ها   م ل

 کیفا  هاا    رزش از گیار    هره رهیافت، این در دارد؛ مختلف نفعا  ذ ها   دی گاه شنا ت ز

 ماذاکره  ز مسااع   تشاریک   ار  هنجاار   ما ل  نهایات،  در دارد. ارجحیات  کمّا   ها  رزش  ر

 ارزشایا    ز مشاارکت   ارزشایا   هاا    رزش دارد. تأکیا   ارزشیا   ین آفر در مختلف نفعا  ذ 

شااایا   .(Guyadeen and Seasons, 2018) دارناا  قاارار هنجااار  ماا ل زمااره در ا  توسااع 

 ا  توساع   ارزشایا    مشاخص  طاور   ا   ز هنجار  م ل از حاضر، پژزه  در ک  است یادآزر 

(Patton, 2011) ه استش  گرفت   هره.  
مطالعهموردمنطقه

 .(1 )نگااره  شا   انتخااب  مطالعا   ماورد  منطقا   عناوا      قازین استا  ،حاضر پژزه  در

 استا  این ک  ش ه است موجب قازین دشت زجود ،همچنین ز فرد منحصر   جارافیای  موقعیت

 ریا ز  اراضا  مجماو   شاود.  شانا ت   کشازرز  محصوال  تولی  مستع ِ مناط  از یک  عنوا    

 ،مقا ار  نیا ا از کا    وده هکتار هاار 19/244 از  ی  ،متوسط طور    ،نیقاز استا  ساالن  کشت

 درصاا ( 8/19) هکتااار هاااار 4/94 حاا زد ز  آ اا درصاا ( 4/81) هکتااار هاااار 4/120 حاا زد

 از کشااازرز   خاا  تخلیاا  سااهم .(Farahza and Nazari, 2020)اساات  میااد صااور   اا 

 متار  میلیاو   929 حا زد  کا   اسات،  مکعاب  متار  میلیو  1121 ح زد در استا  این ها  آ خوا 

 اساتفاده  کلااا  ز جاو  گن  ، چو مه عم ه محصوال  تولی   را  ز زراع   خ  در آ  مکعب

  ااال  تولیا   نارخ   اا  تجاار   کشازرز  در قازین استا  نسب   رتر  .(AJOQP, 2019) شودم 

(Kashani et al., 2014)  ز فنا    انگاور،  ذر ، گنا  ،  نظیار  محصاوالت   تولیا   در زیاژه  ،  ا 
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افااز    ز البرز ز تهرا ها   استا  مصر   ازارها     قازین دشت نادیک  کشم  ز همچنین،

  هشا  موجب کشور ساالن   ودج  در قازین دشت  را  مستق   ودج  ردیف تخصیص  ر اینها،

   اش . فراهم منطق  این در کشازرز  جانب  هم  توسع  تحق   را  زمین  ک  است

 

مطالعهموردمنطقهموقعیت-1نگاره

 

روشتحقیق

 –توصایف   ،موضاو   ماهیات   ا   توجا    اا  ز کاار رد   ،ه   لحاظ از ،حاضر پژزه 

 ز فراتحلیا   ،اسانادپژزه  هاا    رزش از ،نیااز  ماورد هاا    داده آزر گارد   وده ز  ارا   تحلیل 

 قو  )نقاط دا ل  عوام  شناسای  منظور ،   راستا این در .ه استش  گرفت   هره مورد  مطالع 

 توساع   ز آب زر  هاره  ارتقاا   ها زیر خ  در (2ته ی ها ز ها)فرصت  ارج  ز (1ضعف ز

 ما ل  .ش ه اسات  استفاده (SWOT) سوا  م ل از ،قازین استا  در کشازرز   خ  جانب  هم 

  هتارین  ماورد نظار   راهبرد  ای  ک  دساز م  فراهم عوامل  ن منظا  شناسای   را  را زمین  سوا 

 حاضار،   پاژزه   در .(Nilsson, 2002; Yu et al., 2013)  اشا   داشات   آنهاا   اا  را ساازگار  

                                                                                                                                                   
1. Strengths and weaknesses  

2. Opportunities and threats  
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ز « آب زر   هاره  ارتقاا  » حاوزه  دز در ته یا ها  زهاا   فرصات  ،ضاعف  نقاط ،قو  نقاط تبیین

  قااااازین دشاااات در پیشااااین مطالعااااا  طریاااا  از «کشااااازرز  جانباااا  هماااا  توسااااع »

(Farahza et al., 2020; Kashani et al., 2014)   سانج    ،یادشا ه  مطالعاا   در . انجاا  شا

 ز گرفت  صور  (2 زیاد=  سیار تا 1 کم=  سیار )از لیکر  طیف اسا   رها  گوی  اهمیت میاا 

  ر گوی  میانگین تقسیم طری  از گوی  هر زز  ، نا راین  ود. ش ه تعیین گوی  هر میانگین ،سپس

  ارا    .شا  محاساب   مر اوط  ته یا ها   یاا هاا   فرصت ضعف،نقاط  قو ، نقاط میانگین مجمو 

 زز     توج   ا ،سپس ش . تقسیمها  گوی  ک  میانگین  ر گوی  هر میانگین نیا کل  زز  محاسب 

 دا ل  عوام  آ ، از پس .صور  گرفت نازل ( ترتیب )  ها  گوی   ن   رتب  ش ه، محاسب  کل 

 داده تطبیا   ز مقایسا   یک یگر  ا ته ی ها( زها  )فرصت  ارج  عوام  ز ضعف( ز قو  )نقاط

 ترسایم   خا   هار   را  راهبرد  ما اق ا ز موقعیت ارزیا   ها ماتریس ترتیب،   ین ز ش ن 

 ز (ST) رقا ت  (،WT) کاران  محافظ  (،SO) تهاجم  راهبردها  گرزه چهار در راهبردها ز  ش

 ش ن .  ن   دست  (WT) ت افع 

 زر   هاره  ارتقاا  هاا    حاوزه  در شا ه  شناسای  راهبردها  اهمیت میاا  ک از آنجا 

 ،یسات ن یکساا   توساع  هاا     رنام  اه ا  تحق  منظور    کشازرز  جانب  هم  توسع  ز آب

 پاالو   ز کاظم  مطالع  در ش ه تعیین ضرایب ز شناس  رزش از گیر   هره  ا ، ع   گا  در

(Kazemi and Palouj, 2015)، راهبرد کارکرد معیار س  اسا   ر راهبردها  ن   رتب     نسبت 

 هاا،  رزش تاییار »ز « توساع   اها ا    ا   رسی   مسیر تعیین»، «کشازرز   خ  اه ا  تاییر» در

 پااالو  ز کاااظم  .شاا  اقاا ا  «کشااازرز   خاا  در اسااتفاده مااوردهااا   فنااازر  ز یناا هاآفر

(Kazemi and Palouj, 2015)، شاا ص  سا   ،کشاازرز    خا   اها ا   تاییر میاا  تبیین در 

ز « اها ا    اا  اجرای ها   فعالیت پیون »، « خ  ان ازها  چشم    ت ریج   خش  عینیت میاا »

 اها ا    ا   رسای    مسایر  تعیاین  در ز گرفتا   نظر در را «ه      رسی   راه در نظار  قا لیت»

« منا   ز ا اار»، «ه      دستیا   چگونگ  ز مسیر کنن گ  تعیین میاا » ها  شا ص نیا توسع 

 ینا ها آفر ها، رزش تاییر میاا  ؛ ز سرانجا ،ان  داده قرار نظر م  را «ها قا لیت ز امکانا   سی »ز 
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 مایات  ایجااد  میااا  » شاا ص  چهاار   اا  را کشاازرز    خا   در اساتفاده  ماورد هاا    فنازر  ز

ها    رنام  در کنن گ  راهنمای  میاا »، «توسع  منا   تخصیص در ازلویت تعیین»، «فرد منحصر  

کااظم  ز پاالو     پاژزه   در .انا   سانجی ه  «محایط   ا سازما  تعام  چگونگ  تعیین»ز « توسع 

(Kazemi and Palouj, 2015)،  اا  ز   یادشا ه هاا  شاا ص  اساا    ر راهبرد، هر اهمیت میاا  

 اسات.  شا ه  تعیین (2 زیاد=  سیار اهمیت تا 1 کم=  سیار اهمیت )از لیکر  طیف از گیر   هره

 اهمیات  میااا   نیاا  ز شا ه  تعریاف  کارکردهاا   تبیاین  درهاا   شاا ص  اهمیت میاا  ک  آنجا از

 کارکردهاا  زهاا   شاا ص  ده  زز     نسبت ،یستن یکسا  راهبردها اهمیت تعیین در کارکردها

  است. آم ه 2یادش ه در ج زل  کارکردها  زها  شا ص نسب  اهمیت میاا  ش . اق ا 
راهبردهرکارکردهایبهتوجهباتوسعهراهبردهایاهمیتمیزانگذاریارزش-2جدول

(2)روشتغییرکارکرد(3)مسیرتعیینکارکرد(5)هدفتغییرکارکرد

  خش  عینیت

(22/0) 

 پیون ده 

(20/0) 

 نظار 

(22/0) 

 تعیین

 مسیر

(20/0) 

 ز ا اار

 منا  

(22/0) 

  سی 

 امکانا 

(22/0) 

 مایت

 اصل 

(10/0) 

 ازلویت

 تخصیص

(22/0) 

 ازلویت

  رنام 

(20/0) 

 تعام 

 سازما 

(22/0) 

 (Kazemi and Palouj, 2015) أ ذ: کاظم  ز پالو م

 از گیار    هاره   اا  مصااحب   رزش از ،راهبردهاا  اثر خش  ارزیا   منظور    دیگر، سو  از

 از راهبارد  هار  اثر خشا   میااا    صاو   در ه   جامع  دی گاه ز ش  استفاده پرسشنام  ا اار

 ،نهایات  در .گرفات  قارار  سانج   ماورد  (2 زیاد=  سیار تا 1 کم=  سیار )از لیکر  طیف طری 

 منظاور   ا   راساتا،  این در  .ش تحلی ز تجای  SPSS24 افاار نر  از استفاده  ا آم ه دست     هاداده

 آماار   جامعا   ش . استفاده معیار انحرا  ز میانگینها   آماره از ،توصیف ها   یافت   ن   سطح

 از آنجاا  . ودن  قازین استا  کشازرز   خ   بره کارشناسا  ز م یرا  ،پژزه  از  خ  این

ها  ازل تاا پانجم توساع  مشاارکت      ساز   رنام  در پیاده کارشناسا  ز م یرا  از  ر   تنها ک 

 انتخااب  ،  را داشتن  ا تیار در راهبردها تحلی  پیرامو  را جام  ز الز  اطمعا  کرده  ودن  ز

 ماورد  اطمعاا   گاردآزر   ز شا   استفاده ه فمن  گیر نمون  رزش از ،پژزه ها   آزمودن 



 118شمارة   ،82اقتصاد كشاورزي و توسعه، سال 

06 

 ز کارشناساا   از نفر ،  یستنهایت در یافت. استمرار نظر  اشبا     رسی   زما  تا پژزه  نیاز

  گرفتن . قرار مصاحب  مورد زمین  این در  برگا 

 

بحثونتایج

آبوریبهرهارتقای

 قاازین  دشات  در آب زر  هاره  ارتقا  ته ی ها  زها  فرصت ضعف، نقاط قو ، نقاط

  امل  در ،دها  ما   نشاا   دا لا   عواما   مااتریس  ک  گون  هما  است.  هش ارائ  1 ج زل در

آ   قاو   نقااط   ای  از  (129/0) زر  آب در دشت قازین هره ضعف نقاط توسع ،ها    رنام 

  ا   نسابت  (211/0) ته یا ها   یشاتر  اود     یاانگر  نیاا   اارج   عواما    ررسا   ز  وده (190/0)

 تفکار  ز فرهنا  » هاا  گویا   قاو ،  نقااط   خا   در ،زمین  همین در .است (219/0)ها  فرصت

 اکثار  در آب مناساب  کیفیات » ز سایاده  رتبا   ز 121/0 زز   ا «آ یار  نوینها   امان س پذیرش

 هاا  ظرفیات  از اساتفاده » ها گوی  ز اهمیت  االترین دارا   یست رتب  ز 144/0 زز   ا «مناط 

 ز 018/0 زز   ا «تبخیر کاه  ز پای ها    رنام  اجرا » ز 18 رتب  ز 099/0 زز   ا «ا گلخان 

 آب کیفیات  اگرچا   کا   اسات  مفهاو    ا ا   یافت  این .ن ا ه ود اهمیت ترینپایین دارا  11 رتب 

 از اماا  ،دارد زجاود  نیاا  آ یاار   نوینها   امان س پذیرش فرهن  ز است «مناسب» ح  در منطق 

  خا   در است. نش ه گیر   هره  و      تبخیر پای ها    رنام  ز ا  گلخان  کشتها   ظرفیت

 ز دز رتبا   ز 091/0 زز   اا  «آ یاار   ناوین ها   فنازر  از استفاده ع  » ها گوی  ؛ضعف نقاط

  ااالترین  دارا  2/4 رتبا   ز 092/0 زز   اا  «کشاازرز   آب مصار   کاه   را  انگیاگ   »

 082/0 زز   ا «ها( دریچ  زها  قف  شکستن آب، )سرقت حقا   رعایت ع  » ها گوی  ز اهمیت

 12 رتبا   ز 084/0 زز   اا  «شابک   زهکشا   ز آ یار  تأسیسا  حریم رعایت ع  » ز 14 رتب  ز

 منطقا ،  در آ ا   کام  پ یا ه   ارزز  رغام  علا   ،ساخن  دیگار     ؛ان   وده اهمیت ترینپایین دارا 

 از گیار    هاره   ار  همچنا  ز  وده آ یار  آب مصر  کاه   را  کاف  انگیاه فاق  کشازرزا 

 حاریم  ز حقا ا   رعایات  ع   ،هرچن  دیگر، سو  از .کنن  م  پافشار  آ یار  سنت ها   رزش
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 اماا  رزد، ما  شامار    ا   منطقا   در آب  اردار    هاره  مشکم  از نیا زهکش  ز آ یار  تأسیسا 

  است.  ر وردار کمتر  اهمیت ز ازلویت از ،عوام  سایر    نسبت
درآبوریبهرهارتقایتهدیدهایوهافرصتضعف،نقاطقوت،نقاطشناسایی-3جدول

قزویناستان

رتبه

 کل

وزن

 کل

وزن

*گویه
 

*هاگویه
 

اولویتنمره

 (رتبه)
سوات

21 021/0 119/0 1S :  کشازرز  محصوال  زها  فعالیت تنو 

190/0 
(4) 

ط
نقا

 
 
قو

 

28 028/0 111/0 
2S : ز گنا    ماننا   کشاازرز   تولی ا   ر    اال  عملکرد 

 ذر 

20 021/0 144/0 3S : مناط  اکثر در آب مناسب کیفیت 

2/24 028/0 119/0 4S : زهکش  ز آ یار  نوینها   شبک  زجود 

11 029/0 121/0 5S :  آ یار  نوینها   سامان  پذیرش تفکر ز فرهن 

12 024/0 128/0 6S : نوین آ یار ها   سامان  زجود 

11 014/0 018/0 7S :  تبخیر کاه  ز پای ها    رنام  اجرا 

18 011/0 099/0 8S : ا  گلخان ها   ظرفیت از استفاده 

19 029/0 019/0 
1W : هاا    طارح  در  ردارا   هره تعام  ز مشارکت در ضعف

 آب منا  

129/0 
(1) 

ط
نقا

 
ف
ضع

 

2/29 022/0 011/0 2W :  آ  ها   سازه از نامناسب  ردار   هره ز نگه ار 

19 029/0 019/0 3W : مختلف اشکال   ها  کانال پوش  تخریب 

2/10 029/0 091/0 4W : آ یار ها   شبک   ازده  ود  پایین 

1 010/0 094/0 
5W :  از  ااردار   هااره ماا یریت در ناکارآماا  کااار  نیاارز 

 شبک 

2/10 029/0 091/0 6W :   کشت الگو  رعایت ع 

12 021/0 084/0 7W :   شبک  زهکش  ز آ یار  تأسیسا  حریم رعایت ع 

14 021/0 082/0 
8W :   زهااا  قفاا  شکسااتن آب، )ساارقت حقا اا  رعایاات عاا 

 ها( دریچ 

2/4 011/0 092/0 9W :     کشازرز  آب مصر  کاه   را  انگیاگ 

12 029/0 019/0 11W :   آب پای ار  ردار   هره ع 

11 029/0 090/0 11W :   ر آب کم محصوال  کشت ع  

2 011/0 091/0 12W :   ( ز )هوشمن  آ یار  نوینها   فنازر  از استفاده ع... 

12 024/0 081/0 
13W :   آ یاار   )کام  آ یاار   ناوین ها  راهبرد از استفاده ع 

 ز...(
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رتبه

 کل

وزن

 کل

وزن

*گویه
 

*هاگویه
 

اولویتنمره

 (رتبه)
سوات

22 021/0 121/0 
1O : ارتقاا    ارا   شابک   از  اردار    هرهها   شرکت تقویت 

 آب زر   هره

219/0 

ت (1)
رص
ف

ها
 

19 029/0 121/0 2O :  آ  از مج د استفاده ز پساب تصفی 

11 029/0 111/0 3O : آ یار  کم ز تکمیل  آ یار  از گیر   هره 

1 010/0 119/0 4O :  آ یار  نوینها   شیوه اجرا 

12 024/0 109/0 5O : شبک  زضعیت  هبود در مردم  مشارکت زمین  ایجاد 

2/29 022/0 118/0 6O :  آ یار    ما ها   شرکت تشکی  امکا 

2/1 010/0 119/0 7O :    آ یار   رنام  اصمح ز گیاها  آ   نیاز رسان رزز 

2/21 028/0 111/0 8O :  آ یار  شبک  اتوماسیو  ز  هساز  امکا 

1 012/0 149/0 1T : آب سطح افت ز آ خوا  از مازاد  رداشت 

211/0 

 ها (2)
 ی
ته

 

9 010/0 121/0 
2T :   ز آب متااول  نهادهااا  هماااهنگ  ز سااوی  هاام عاا 

 کشازرز 

2/4 011/0 111/0 3T : زیرزمین ( آب )شور  آب منا   کیف  افت 

2/24 028/0 111/0 4T :  آ  از ناش ها   تن  ز آب متقاضیا   ین رقا ت تش ی 

1 011/0 111/0 5T :  قازین دشت زار شوره پیشرز 

18 029/0 121/0 
6T :  توساع   دلیا      استا     زرزد  سطح ها   آب کاه 

  االدست در آب  رداشت

2/21 028/0 110/0 
7T : دلیا    ا   آ یاار   شابک    ا   یافتا   تخصایص  آب ش   کم 

 تهرا     تخصیص

21 021/0 018/0 8T :   کشازرز   خ  در آب تقاضا  ز عرض  در تواز  ع 

 (Farahza and Nazari, 2020) زا ز نظر  فرح*      ؛ها  پژزه  مأ ذ: یافت 

 ،(1 )جا زل  قاازین  اساتا   در آب زر  هاره  ارتقا ها   فرصت  ررس  ر اسا  نتای  

 آ ا   نیااز  رسان رزز    »ز 1 ک  رتب  ز 119/0 زز   ا «آ یار  نوینها   شیوه اجرا » ها گوی 

هاا    گویا   ز اهمیات   ااالترین از  2/1 ک  رتب  ز 119/0 زز   ا «آ یار   رنام  اصمح ز گیاها 

 زمینا   یجااد ا» ز 2/29 کا   رتبا   ز 118/0 زز   اا  «آ یاار     ما ها   شرکت تشکی  امکا »

 اهمیات  تارین پاایین از  12 کا   رتبا   ز 109/0 زز   ا «شبک  زضعیت  هبود در مردم  مشارکت

 آ یاار    رنام  اصمح ز آ یار  نوینها   شیوه اجرا  ک  است آ   یانگر یافت  این .ن  ر وردار



   ......و آب وري بهره ارتقاي راهبردهاي اثربخشی و اولويت ارزيابی 

66

 آب زر   هره ارتقا   را  را زمین  توان  م  کشازرز  محصوال  آ   نیاز دقی  تعیین طری  از

 آب زر   هاره   هبود ساز زمین  نیا دزلت گر  تص   کاه  ،دیگر سو  از د.ساز فراهم منطق  در

هاا   گویا   ساایر   اا  مقایسا   در دزلات  گر  تص   کاه  ،هم  این  ا  ود.  واه  قازین دشت در

 ارتقاا   زمینا   در موجاود  ته یا ها   تحلیا   ،همچناین  اسات.  داشات   کمتار   ازلویات  ز اهمیت

 افات  ز آ خاوا   از ماازاد   رداشت» ها گوی  ک  است آ  از حاک  قازین استا  در آب زر   هره

 رتبا   ز 111/0 زز   اا  «قاازین  دشات  زار شوره یشرز پ» ز 1 ک  رتب  ز 149/0 زز   ا «آب سطح

 99/2 تاا  2 افااای    ینا   پای    ا توج   ا   آین .م  شمار     خ زیر این ها ته ی   االترین 1 ک 

  خا    ایا   ،(UNESCO, 2010) (2000 ساال   اا  مقایس  )در 2090ایرا  تا سال  جمعیت  را ر 

  .کنا  تاأمین  را کشاور  رشا   رز ا   جمعیات  غذا  موجود، آب منا   از گیر   هره  ا کشازرز 

  ا   فشاار  از تاوا   م  ،آب زر   هره ارتقا   را  اصول  ز علم  ت ا یر اتخاذ ک   ا است   یه 

  .ش غذای  امنیت تأمین موجب ز کاست مح زد آ   منا  

 همچاو   ماایاای   نقااط قاو  ز   از قاازین  اساتا   کا  از آنجا ، 1 ا توج     نتای  ج زل 

 ناوین هاا    ساامان   پذیرش تفکر ز فرهن  ز نوین آ یار  ها شبک  زجود آب، مناسب کیفیت

 اجارا   همچاو   هاای   فرصات  از حا اکثر   گیار    هاره   اا  تاوا   ما   ، ر وردار اسات  آ یار 

  رناما   اصامح  ز گیاهاا   آ   نیاز رززرسان     ز تعیین قازین، دشت در آ یار  نوینها   شیوه

 زجاود  ز آ  از مج د استفاده ز پساب تصفی  شبک ، از  ردار   هرهها   شرکت تقویت آ یار ،

 را مارعا   ساطح  در آب زر   هاره  ارتقاا   زمینا   ،آ یاار   کام  ز تکمیلا   آ یاار   اجرا  توا 

 نظیر های فرصت از گیر  هره  ا ،این  ر افاز  (.2 )نگاره دکر فراهم تهاجم  راهبرد  عنوا    

 مشاارکت  زمینا   ایجااد  آ یاار ،  ناوین هاا    شایوه  اجارا   آ یاار ،  کم ز تکمیل  آ یار  امکا 

 تاوا  م  ،آ یار   رنام  اصمح ز گیاها  آ   نیاز رززرسان     ز شبک  زضعیت  هبود در مردم 

 ردار  ا   هره ز نگه ار  همچو  قازین استا  در کشازرز  آب م یریت ضعف نقاط از  ر  

 کاار  نیارز   ناکارآم   ز مختلف اشکال    هاکانال پوش  تخریب آ  ،ها   سازه از نامناسب

 راهباارد از گیاار   هااره  ااا رز، از ایاان  خشاای .  هبااود را شاابک  از  ااردار   هااره ماا یریت در
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  خا   در آب زر   هاره  ارتقاا    ا   تاوا  ما   نیاا  کشاازرز   آب منا   م یریت ةکاران محافظ 

  .پردا ت کشازرز 

 در آب زر   هره افاای  راستا  در ریا   رنام  -

 مارع 

 

تهاجمیموقعیت

 کشازرز  آب منا   م یریت -

 

 

کارانهمحافظهموقعیت

 ها هاین  کاه  ز تولی  افاای  -

 

 

رقابتیموقعیت

 زیرزمین ها   آب منا   از حفاظت -

 آب انتقال ران ما  افاای   را  ریا   رنام  -



تدافعیموقعیت

مزرعهوفرعیهایشبکهدرآبوریبهرهارتقایراهبردیاقداموموقعیتارزیابیماتریس-2نگاره

 آب متاول   نهادها  هماهنگ  ز سوی  هم ع   ک  آنجا از ،1 ر اسا  ج زل  ،همچنین

 زار شاوره  پیشارز   ز آ  از ناشا  هاا    تان   ز آب متقاضایا    این  رقا ت تش ی  کشازرز ، ز

 ،نا  رزما  شامار    ا   آب زر  هاره  ارتقاا   در قاازین  اساتا   هاا  ته ی  جمل  از قازین دشت

  ااال   عملکارد  کشاازرز ،  محصاوال   زهاا   فعالیت تنو  همانن  قوت  نقاط  ر تکی   ا توا  م 

 اثارا   ،ا  گلخانا  هاا    ظرفیات  از اساتفاده  ز ذر  ز گنا    ماننا   کشاازرز   تولیا ا    ر  

 ز تولیا   افااای   رقاا ت   راهبرد ک  رس  م  نظر    .داد کاه  را ته ی ها این از ناش  نامطلوب

 ثر ؤما  نقا   قازین استا  در کشازرز   خ  قو  نقاط  ر تمرکا  ا توان  م  هاهاین  کاه 

 ی ته ی ها کاه  منظور    دیگر، سو  از .(2 )نگاره  اش  داشت  موجود ته ی ها  کاه  در

 افات  ز آ خوا  از مازاد  رداشت آب، منا   کیف  افت قازین، دشت زار شوره پیشرز  همچو 

 ضااعف نقاااط  اار غلباا  نیااا ز قااازین دشاات  اا  زرزد  سااطح هااا   آب کاااه  ز آب کماا 

 رعایات  عا    آب، پای ار  ردار   هره ع   نظیر کشازرز  آب م یریت  خ  در ش ه شناسای 

هاا    سازه از نامناسب  ردار   هره ز نگه ار  ز آ یار  نوینها   فنازر  از استفاده ع   حقا  ،



   ......و آب وري بهره ارتقاي راهبردهاي اثربخشی و اولويت ارزيابی 

66

 در ریاا   رناما   ز زیرزمینا  هاا    آب مناا    از حفاظات  ت افع  راهبردها  از گیر   هره ،آ  

 (.2 )نگاره است  هش توصی  آب انتقال ران ما  افاای  راستا 

 تاییار  نیا ز اه ا  تحق  مسیر تعیین اه ا ، تاییر در راهبرد هر کارکردها     توج   ا

 در ریاا    رناما  » راهبردهاا   ،(4)جا زل   کشاازرز    خا   در متا ازل  ین ها آفر زها  رزش

 ارتقاا   اه ا  تحق  در ،«کشازرز  آب منا   م یریت»ز « آب انتقال ران ما  افاای  راستا 

 راهبردها  ز  وده ، دارا   یشترین اهمیتتوسع  پنجم تا ازلها    رنام   مل در آب زر   هره

 «زیرزمینا  هاا    آب مناا    از حفاظات »ز « مارعا   در آب زر   هاره  افاای   را  ریا   رنام »

  ان .  داشت کمتر  مراتب    اهمیت
اهدافتحققدرآبوریبهرهارتقایراهبردهایاثربخشیواهمیتمیزان-4جدول

توسعههایبرنامه

**اثربخشیمیزان*اهمیتمیزانراهبرد

معیارانحرافمیانگینکلروشمسیرهدف

 22/1 12/2 12/21 2/2 22/11 11 مارع  در آب زر   هره افاای   را  ریا   رنام 

 11/1 22/2 12/12 4/2 12 12/14 کشازرز  آب منا   م یریت

 21/1 42/2 12/10 2/4 12/9 11/18 ها هاین  کاه  ز تولی  افاای 

 12/1 00/2 42/22 1/4 2/1 22/11 زیرزمین ها   آب منا   از حفاظت

 10/1 20/1 2/14 2/2 9 20 آب انتقال ران ما  افاای   را  ریا   رنام 
 توانا   ما   ینا ها آفر زهاا   رزش تعیاین  ز اها ا   تحقا   مسایر  تعیاین  اها ا ،  تاییر در راهبرد هر کارکردها  امتیاز دامن * 

   اش . متایر 20 تا 10  ین توان  م  نیا راهبرد هر کل  اهمیت میاا   اش . متایر 10 تا 2 ز ،12 تا 1، 22 تا 2  ین ،ترتیب   
   اش . متایر 2 تا 1  ین توان  م  راهبرد هر اثر خش  میانگین **

 (Kazemi and Palouj, 2015)  پالو ز کاظم ها  پژزه ؛  مأ ذ: یافت 

 انتقاال  رانا ما   افااای    ارا   ریا   رنام  راهبرد ک  حال  در، 4 ر اسا  نتای  ج زل 

 قاازین،  استا  کارشناسا  ز م یرا  دی گاه از ،دارد توسع  اه ا  تحق  در ساای     نق  آب

 .اسات   اوده  متوساط  سطح در آب انتقال ران ما   هبود راستا  در ش ه انجا  اق اما  اثر خش 

 ز یاا    نشات  ا ، حوضا    این  آب انتقاال   هبود همچو  های  پرزژه اجرا  ز ریا  طرح ،هرچن 

 انتقاال  رانا ما   ارتقاا    ا   آ یاار   نوینها   شبک  گسترش ز آب انتقال فرسوده  طوط ترمیم
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هاا    شابک    اازده   اود   پاایین  نظیار  متعا د ها   چال  اما ،انجامی ه قازین دشت سطح در آب

 آزر  جماا  طاارح ناکارآماا   آب، توزیاا  ز تنظاایم در نامناسااب ساااززکارها  ز آب توزیاا 

  ساتر  در هارز هاا    علاف  رشا   ز گاذار   رساوب  زهاا   کانال پوش  تخریب سطح ،ها   آب

 دیگار،  ساو   از اسات.  ساا ت   دشاوار  را آب انتقال ران ما  افاای  اه ا     دستیا  ها  کانال

 اساتا   مااار   ز فرعا  ها   شبک  در آب زر   هره ارتقا  در نیا کشازرز  آب منا   م یریت

 اثر خشا   میااا   کا   اسات  آ  نشانگر پژزه ها   یافت  ،هم  این  ا .دارد ساای     نق  قازین

هاا    یافتا   اساا    ار  .اسات   اوده  متوساط  ح  در  صو  این در ش ه انجا  م یریت  اق اما 

 همچاو   مختلف ترزیج  ز فن ها   عملیا  اجرا  قازین، استا   برگا   ا مصاحب  از حاص 

 پاذیرش   ارا   سااز   فرهنا   تبخیار،  کااه   ز پاای  هاا     رناما   آ یاار ، هاا    شبک  توسع 

 در جوی  صرف  موجب کمتر آ   نیاز دارا  زراع ها   گون  ترزی  ز آ یار  نوینها   فنازر 

  خشا    ارز   ساوی   هام  ضعف ز فق ا  همانن  متع دها   کاست  اما ش ه،آ  منا   از گیر   هره

هاا    شابک    کالبا   توساع    ا   صار   توجا   کشاازرز ،  ز آب م یریت متول  نهادها  میا 

 انسان  نیرز  ضعیف کارآی  آب، م یریتها   طرح در مردم  مشارکت جلب ع   ز آ یار 

 قاازین،  آ خاوا   از آب  رداشت میاا  ز رزن   ر ناکاف  نظار  شبک ،  ردار   هره م یریت در

 مناا    ناکااف   تجهیاا  آب،  ردارا   هره  ین رقا ت تش ی  از ناش ها   تن  م یریت در ناتوان 

 آب ما یریت   هبود راستا  در ش ه انجا  اق اما  اثر خش  از نوآزر  نظا  فق ا  ز زیرسا ت 

  .است کاست  قازین دشت در کشازرز 

 تحق  در مهم  نق ها  هاین  کاه  ز تولی  افاای  ،هرچن  ،4 ج زلها   یافت  مطا  

 فرعا  هاا    شابک   ز مارعا   ساطح  در آب زر   هاره  ارتقاا   منظور    توسع ها    رنام  اه ا 

 ایان  در شا ه  انجاا   اقا اما   اثر خشا   مطالعا ،  ماورد  کارشناسا  ز م یرا  دی گاه از اما ،دارد

 از منطقا    ر اوردار   کا   دها   م  نشا  پژزه  مستن ا  زاکاز  .است  وده پایین  صو 

هاا    فعالیات  سااز   متناو    ارا   را زمینا   مناساب   اا   ز آب ز اقلایم  همچو  طبیع  ماایا 

 ز همچناین،  سا ت  مساع  تب یل  صنای  ز دامپرزر   اغبان ، زراعت،ها   حوزه در کشازرز 
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 ز گن   همچو  زراع  محصوال   ر   عملکرد افاای  موجب  ا  ز آب نسب  مرغو یت

 در ز رزستای   انوارها  درآم  افاای     توان  م  تولی  افاای  ک  حال  در است.  هش ذر 

 ک  است آ  از حاک ها  یافت  اما ،شود منجر  ا  ز آب منا    ر زارده فشارها  کاه  ،نتیج 

 آب توزیا   قاانو   رعایات  عا    گونااگو  ماننا    عواما   ز یسات ن کاف  تنهای     تولی  افاای 

 آب، گذار  قیمت    مر وطها   گذار  سیاست ز رزن  در تاییر کشازرز ،  ردارا   هره توسط

 ز شایمیای   سامو   ز کود از رزی     استفاده مارع ، سطح در  ا  ز آب پای ار م یریت ع  

 قیمات  تنظایم  ز کنتارل  ز  اازار  ما یریت  در ضاعف  حفااظت ،  زرز   اا   از گیر   هره ع  

 اثر خشا   از کشاازرز   محصاوال    ازاررساان   ز  ازاریا   در ضعف ز ،کشازرز ها   نهاده

  ان . کاست  راهبرد این

 در مارعا   در ،آب زر   هاره  افااای    ارا   ریا   رنام  راهبرد ،هرچن  دیگر، سو  از

 )جا زل  اسات   ر اوردار  تار   پایین اهمیت از ، خ  این در ش هیاد راهبردها  سایر  ا مقایس 

 ارتقاا   ها     ا   تاوا   نما   مارعا   سطح در آب جویان  صرف  ز اصول  م یریت   ز  اما ،(4

 توساع  هاا    حوزه ریاا   رنام  سو  از مهم این یافت. دست کشازرز   خ  در آب زر   هره

  اارا  ،ا یاار دهاا  دز در کا  ا   گوناا  ،  اا گرفتا   قاارار توجاا  ماورد  نیااا کشااازرز  ز رزساتای  

،  د اا ادا نعماات ایاان از  هیناا   ااردار   هااره ز مارعاا  سااطح در آب هاا ررفت از جلااوگیر 

 کا   دها   ما   نشاا   پاژزه  هاا    یافتا   ،ایان هما     اا  است. گرفت  صور  ها  مختلف فعالیت

 کشاازرزا   انگیاگا    ا   (.4 )جا زل  است  وده  ر وردار پایین اثر خش  از ش ه انجا  اق اما 

 کشات  الگاو   از کشاازرز    اردارا    هاره  پیارز   عا    کشاازرز ،  آب مصر  کاه   را 

 تولیا   ناوین ها   فنازر     کشازرزا  رزیکرد ع   کشازرز ، جهاد سازما  توسط ش ه توصی 

 کمتار  آ ا   نیااز  دارا  محصاوال   تولیا    ا    ردارا   هره تمای  ع   آ یار ، نوینها   شیوه ز

 کااه   دالیا   جملا   از کشات  تناازب  رعایات  عا    ز درآما   کااه   از جلاوگیر   ورمنظ   

 ک  ده  م  نشا ها  یافت  ،همچنین است. ش ه  رشمرده مارع  سطح در کشازرز  آب زر   هره

  اوده  انا    زیرزمینا   آب مناا    از حفاظات  راستا  در ش ه انجا  اق اما  مجموع اثر خش  
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 ز  حران ها   دشت شناسای  منظور    ش ه انجا  اق اما  سلسل  ک ا   گون  ،   (4 )ج زل است

 از زیرزمینا  ها   سفره مورد  تاذی  مجوز، فاق ها   چاه مس زدساز  یا تخریب آب، ممنوع 

 نیاا  آ یاار   کام  ز  ار  آب کام  گیاهاا   کشات  توسع  نیا ز آ خیادار  یا سیمب م یریت طری 

 . کنا  جلاوگیر   استا  این مناط   ر   در زیرزمین ها   آب تراز ش   منف  از است نتوانست 

 کشاازرز ،   خا   در آب تقاضاا   ز عرضا   در تواز  ع   همچو  مشکمت  دیگر، سو  از

 آب مناا    از گیار    هاره  منظاور     کشازرز  ز   مات  صنعت ،ها    خ  میا  رقا ت افاای 

  االدسات  منااط   در آب  رداشات  دلی     استا     زرزد  سطح ها   آب کاه  ز زیرزمین 

  است. سا ت  فراهم را زیرزمین ها   آب مح زد منا      زا ستگ  افاای  موجبا  نیا

 ز مارعا   سطح در آب زر   هره ارتقا  راهبردها  اثر خش  ارزیا   نتای  ،کل  طور   

 راهبارد  دز اجارا    ررسا ،  ماورد  راهبارد  پان   مجماو   از کا   دها   ما   نشا  فرع ها   شبک 

  اوده  اثار خ   نسبتاً «کشازرز  منا   م یریت»ز « آب انتقال ران ما  افاای   را  ریا   رنام »

 افاای »، «مارع  در آب زر   هره افاای   را  ریا   رنام » شام  دیگر راهبرد س اثر خش   ز

  .ان    وده است« زیرزمین ها   آب منا   از حفاظت»ز « ها هاین  کاه  ز تولی 
کشاورزیبخشجانبههمهتوسعه

 توساع    اا  مارتبط  ته ی ها( زها  )فرصت  ارج  ز ضعف( ز قو  )نقاط دا ل  عوام 

 عواما   ا  مقایسا   زاکاز  است.  هآم 2 ج زل در قازین استا  در کشازرز   خ  جانب  هم 

  خا   جانبا   هما   توساع   حاوزه  در ز توساع  هاا     رناما    مل در ک  است آ  نشانگر دا ل 

  ررسا   دیگار،  ساو   از ان .  وده (111/0) قو  نقاط از  یشتر (219/0) ضعف نقاط کشازرز ،

 .اسات  (219/0)هاا   فرصت  ا مقایس  در (120/0) ته ی ها  یشتر  ود  نشانگر نیا  ارج  عوام 

 ز رزساتای   مختلاف هاا    تعاازن   فعالیات » هاا  گویا   قاو ،  نقااط   خا   در ،زمینا   همین در

 قاازین  شهرساتا   نادیک »ز « کشازرز  تولی ا   را  انسان  منا    اال  ظرفیت»، «کشازرز 

 ک ها   رتب  ز 212/0 ز 218/0 ،280/0ها زز   ا ،ترتیب    ،«کر  ز تهرا   ارگ  ازارها    

 ریااا    رنام  ز دزلت  نهادها  منطق  ز مثبت نگرش» گوی  ز هارتب   االترین دارا  22 ز 22، 1
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 این .(2 )ج زل  ودن  رتب  ترینپایین دارا  18 رتب  ز 192/0 زز   ا «کشازرز   خ     نسبت

  خا   در موجاود  انساان   سارمای   ،همچناین  زهاا   تعاازن   فعالیات  کا   اسات  مفهاو     ا  یافت 

 از کا   صورت  در ز دارد  خ  این جانب  هم  توسع  اه ا  تحق  در ساای     نق  کشازرز 

 کشاازرز   توسع  تحق   را  زمین  د،شو  هین  استفاده  خ  این در موجودها   ظرفیت ز توا 

 کشاازرز    اردارا    هاره  اسات،  شا ه  داده نشاا   2 جا زل  در ک  گون  هما  ش .  واه  فراهم

  لکا   ، ر وردارنا   کشاازرز   زمینا   در مناساب  اربتجا  ز دانا   از تنهاا  نا   قاازین  شهرستا 

 از دارنا .  ج یا   محصاوال   کشت همچو  های  نوآزر  پذیرش    نسبت نیا مساع   گرایش

 ک  است ا  عم ه ماایا  از کر  ز تهرا   ارگ  ازارها     قازین دشت نادیک  دیگر، سو 

 گاذار  سیاست نهادها  ک  صورت  در ، نا راین سازد. م  هموار کشازرز   خ  توسع   ر را راه

  خا   ایان هاا    ظرفیات  زهاا   تاوا      نسبت منطق  ز مثبت نگرش  کشازرز   خ  مجر  ز

 رسا .  نما   نظار    ا  انتظاار  از دزر کشاازرز    خ  در جانب  هم  توسع     دستیا    اشن ، داشت 

 زز   اا  «تولیا   ز آب زر   هاره  ساطح   اود   پاایین » ها گوی  ضعف، نقاط  خ  در ،همچنین

  اا  «منطقا   در مکانیااسایو   ضاریب   اود   پایین ز اراض   ود   رد» ز 2/10 ک  رتب  ز 242/0

  اارا  مناسااب ساااززکارها  نبااود» گویاا  ز رتباا   اااالترین دارا  12 کاا  رتباا  ز 214/0 زز 

 دارا  40 کا   رتبا   ز 191/0 زز   اا  «کشاازرز   محصاوال   تولیا   توساع   جام  ریا   رنام 

  خا   در انساان   سارمای    اود    ااال  رغام  عل  ،سخن دیگر    .(2 )ج زل است رتب  ترینپایین

  سایار   تبعیت ع   .است پایین ماار  سطح در آب ز تولی  زر   هره قازین، استا  کشازرز 

 سانت   شایوه   ا   تولیا   انجاا    ر آنها پافشار  ز منطق   ا متناسب کاشت الگو  از کشازرزا  از

 عاا   دیگاار، سااو  از اساات.  هشاا کشااازرز  محصااوال  تولیاا  زر   هااره کاااه  موجااب

 همراه    استا  مناط  از  سیار  در اراض   ود  مقیا  کوچک ز کشازرز  اراض  یکپارچگ 

  انوارهاا   معیشات  تضاعیف  ز تولیا   زر   هاره  کاه     نیا مکانیااسیو  ضریب  ود  پایین

  است. ی هانجام کشازرز   ردار  هره
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بخشجانبههمهتوسعهتهدیدهایوهافرصتضعف،نقاطقوت،نقاطشناسایی-5جدول

قزویناستاندرکشاورزی

رتبه

 کل

وزن

 کل

وزن

*گویه
 

*هاگویه
 

نمرهاولویت

 )رتبه(
سوات

22 022/0 218/0 1S : کشازرز  تولی ا   را  انسان  منا    اال  ظرفیت 

111/0 
(4) 

ط
نقا

 
 
قو

 

1 028/0 280/0 2S : کشازرز  ز رزستای  مختلف ها  تعازن  فعالیت 

11 021/0 202/0 
3S :  قازین کشازرز  جهاد تحقیقا  مرکا متخصصا   اال  توا 

 ها  یمار  ز آفا   ا مبارزه ز تشخیص  را 

11 021/0 204/0 4S :  ج ی  محصوال  کشت  را  کشازرزا  تمای 

11 021/0 210/0 
5S :  زمینا   در مناساب  اربتجا  ز دانا   از کشازرزا   ر وردار 

 کشازرز  تولی ا 

22 022/0 212/0 6S :  کر  ز تهرا   ارگ  ازارها     قازین شهرستا  نادیک 

18 020/0 201/0 1W :   فااارزش ز تولیااا  متاااول  نهادهاااا   اااین همااااهنگ  عااا 
کشازرز  محصوال 

219/0 
(1) 

ط
نقا

 
ف
ضع

 

40 019/0 191/0 
2W : توساع   جاام   ریاا    رناما    ارا   مناساب  ساززکارها  نبود 

 کشازرز  محصوال  تولی 

18 020/0 194/0 
3W : محصاوال    ارا   تقاضاا   صاو   در کااف   اطمعا  نبود 

 کشور  ار  ز دا   در کشازرز 

22 022/0 211/0 
4W :  در تولی کنن گا  ساز  آگاه  را  آموزش  ها  دزره فق ا 

 تولی  مختلف ها  جنب   صو 

22 022/0 218/0 
5W :  ما یریت  نباود  ز سانت   شیوه    کشازرز  محصوال  تولی 

 منطق  در کاشت الگو 

12 024/0 214/0 
6W :   ضاریب   اود   پاایین  ز اراض   ود  ) رد( یکپارچگ  ع 

 منطق  در مکانیااسیو 

22 022/0 221/0 
7W : مناا    زضعیت زمین  در هنگا     ز دقی  اطمعا  ز آمار نبود 

 ...( ز  ا  )آب، تولی  پای 

2/19 021/0 221/0 8W : اقتصاد در پنها ها   دست کرد  کوتاه  را  ضعیف م یریت  سا تار 

2/19 021/0 221/0 
9W :  ما یریت  در کشاازرز   محصاوال   تولی کننا گا   ناتوان 

 تولی  ها  هاین   هین 

2/10 022/0 242/0 11W : تولی  ز آب زر   هره سطح  ود  پایین 

18 020/0 201/0 

11W :  در گیاار  تصاامیم منفعاات -هایناا  میاااا   اا  ناکاااف  توجاا 
 حاکمیات  ز کشاازرز    خ  در تولی  ارزیا   ز ریا   رنام 
 پایین     اال از گیر  تصمیم نظا 
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رتبه

 کل

وزن

 کل

وزن

*گویه
 

*هاگویه
 

نمرهاولویت

 )رتبه(
سوات

40 019/0 199/0 1O :  قازین دشت کشازرز  اراض  مناسب  یا  حاص 

219/0 

ت (2)
رص
ف

ها 
 

40 019/0 194/0 2O :  کشازرز   خ  توسع  منظور    آب منا      دسترس 

1 028/0 228/0 3O : کشازرز  ها  فعالیت از دزلت تسهیمت  ز اعتبار  حمایت 

2 021/0 281/0 4O : جوار هم شهرها  ز منطق  در مصر  مناسب  ازار زجود 

2/2 029/0 292/0 
5O : ز کشازرز  محصوال  فرآزر   را  مناسب ظرفیت زجود 

 کشازرز     زا ست  صنای  گسترش

44 012/0 141/0 
6O : کشاات  اارا  اقلیماا  تناسااب ز قااازین دشاات  ااود  همااوار 

 کشازرز  مختلف محصوال 

42 019/0 114/0 
7O : انااوا  کاشاات  اارا  قااازین دشاات  ااا   ااود  مناسااب 

 کشازرز  محصوال 

2/19 021/0 221/0 8O :  کشازرز   خ  در نامتعار  آب منا   از استفاده امکا 

2/2 029/0 290/0 9O : تولی ا  زنق  حم  منظور    ها جاده مناسب زضعیت 

1 011/0 129/0 11O : امنیات  ایجااد   ار  فاائو  همچاو   المللا    این  نهادهاا   تمرکا 

 راهبرد  محصوال  تولی  طری  از غذای 

18 020/0 192/0 11O : نسابت  ریااا    رناما   ز دزلت  نهادها  منطق  ز مثبت نگرش 

 کشازرز   خ    

11 021/0 210/0 12O :  کارشناساا   تر یات  منظاور   ا   عاال   آماوزش  ساطح  ارتقا 

  بره کشازرز 

18 020/0 192/0 
1T :  همچو  کشازرز  محصوال   ر   زاردا  رزی     افاای 

 رزغن  ها  دان 

120/0 

 ها (1)
 ی
ته

 

11 021/0 201/0 2T :  کشازرز  تولی  ها  یاران  حذ  یا کاه 

41 018/0 180/0 
3T : محصاوال   کشات  توساع   از دزلت  نهادها  ناکاف  حمایت 

 کلاا همچو  کشازرز 

1 028/0 222/0 
4T :  ار  آ  اثارا   ز اقلایم  تاییرپاذیر   از تولی کنن گا  ناآگاه  

 کشازرز  تولی ا 

2/10 022/0 242/0 
5T : توسااع  زمیناا  در  ااارج  ز دا لاا  گااذار  ساارمای  ضااعف 

 کشازرز  محصوال  کشت

4 029/0 211/0 
6T : مقایس  در کشازرز  تولی ا   ر   ةش  تما  هاین   ود   اال 

 کشورها سایر  ا
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رتبه

 کل

وزن

 کل

وزن

*گویه
 

*هاگویه
 

نمرهاولویت

 )رتبه(
سوات

12 024/0 212/0 
7T :  محصااوال  کشاات زمیناا  در ترزیجاا   اا ما  نارسااای 

 ج ی  کشازرز 

12 024/0 211/0 8T :   تولی  نوین ها  فنازر  از استفاده ع 

12 024/0 240/0 
9T :   ز کشاازرز   تولیا ا   ا  ر دزلت  مناسب گذار  قیمت ع 

 ها زاسط  نق   ود  پررن 

12 024/0 241/0 11T :  منطق  در ها  یمار  ز آفا  شیو 

2/10 022/0 241/0 11T : ا  ز آب منا   کیف  ز کم  ززال  

2/10 022/0 249/0 
12T : ر   در  ا  پرزفی  ناپای ار  ز  ا   افت  ود  سبک  

 کشازرز  اراض 

22 022/0 219/0 13T : کشازرز  انوارها  میا  در نق ینگ  کمبود ز فقر 

22 022/0 221/0 
14T : ذ یاره   ارا   ...( ز انباار  )سایلو،  هاای   محا   کمباود  یاا  نبود 

 کشازرز  تولی ا 

2/19 021/0 221/0 15T :   منطق  در کاشت الگو  صحیح م یریت اجرا  ع 

  (Kashani et al., 2014همکارا  ) کاشان  ز *پژزه ؛ ها   مأ ذ: یافت 

 در کشاازرز    خا   جانبا   هما   توساع  هاا    فرصت  ررس ، 2 ا توج     نتای  ج زل 

 ایجااد   ار  فاائو  همچاو   الملل   ین نهادها  تمرکا» ها گوی  ک  است آ  نشانگر قازین استا 

 زضاعیت » ز 1 کا   رتبا   ز 129/0 زز   اا  «راهبارد   محصاوال   تولیا   طری  از غذای  امنیت

 محصوال  فرآزر   را  مناسب ظرفیت زجود»ز « تولی ا  زنق  حم  منظور   ها  جاده مناسب

 از 2/2 ک  رتب  ز 292/0 ز 290/0 ها زز   ا ،ترتیب    ،«کشازرز     زا ست  صنای  گسترش ز

 کشات   ارا   اقلیما   تناساب  ز قاازین  دشات   اود   هماوار » گوی  ز  ر وردارن  رتب   االترین

 اسات؛  ا    رتبا   تارین پاایین دارا   44 ک  رتب  ز 141/0 زز   ا «کشازرز  مختلف محصوال 

 ارتبااط   شااهراه  مسیر در گرفتن قرار همچو  ماایای  از قازین دشت  ر وردار  ،سخن دیگر

هاا   اساتا   سایر    استا  این تولی ا  ص زر  را  را زمین  توان  م  زنق  حم  تسهیم  زجود ز

  ا   گاذارا   سیاسات  رزیکارد  ز منطقا   ایان  در کشاازرز   تولی ا  تنو  همچنین، د.ساز فراهم

 غذای  محصوال  فرآزر  صنای  توسع   را  را مناسب  فرصت کشازرز  جانب  صنای  توسع 



   ......و آب وري بهره ارتقاي راهبردهاي اثربخشی و اولويت ارزيابی 

66

 محصاوال   تولیا   از الملل   ینها   سازما   حمایت ،آ  از تر مهم سازد. م  فراهم منطق  این در

 افااای   یافتا   تخصایص ها    ودج  از را منطق  این کشازرز   خ  سهم توان  م  نیا راهبرد 

 جا زل  جا رمنا   زاکاز  ،این هم   ا د.ساز هموار کشازرز  جانب  هم  توسع   ر را راه ز ه د

  اا  مقایسا   در کشاازرز   تولیا ا    ر ا   ةش  تما  هاین   ود   اال» ک  است این دهن ه نشا  2

 ز اقلایم  تاییرپاذیر   از تولی کننا گا   ناآگااه  » ،4 کا   رتبا   ز 211/0 زز   اا  «کشورها سایر

 در  اا   پرزفیا   ناپایا ار  » ،1 کا   رتبا   ز 222/0 زز   اا  «کشازرز  تولی ا   ر آ  اثرا 

 ز آب مناا    کیفا   ز کما   ززال» ،2/10 کا   رتبا   ز 249/0 زز   اا  «کشازرز  اراض   ر  

 زمینا   در  اارج   ز دا لا   گاذار   سارمای   ضاعف » ز 2/10 ک  رتب  ز 241/0 زز   ا « ا 

 تاارینمهاام زمااره در 2/10 کاا  رتباا  ز 242/0 زز   ااا «کشااازرز  محصااوال  کشاات توسااع 

  .آین م  شمار    کشازرز  جانب  هم  توسع     دستیا   راستا  در  خ  این ته ی ها 

 محسوب قازین استا  اقتصاد  ها  خ  ترین مهم از یک  کشازرز   خ  ک  از آنجا

، دارد رزساتای   ز شاهر    انوارهاا   معیشت ز غذای  امنیت تأمین در ساای     نق  ز دشوم 

 ز نگار   خشا   تفکارا   از ،کشاازرز    خا   ها ظرفیت از ح اکثر  گیر   هره منظور     ای 

  خا   توساع   موجبا  گر جانب  هم  ز جام  رزیکرد  از گیر   هره  ا ز کرد اجتناب ا  جایره

 کاارگیر     ا  راهبارد ،  اقا ا   ز موقعیت ارزیا   ماتریس اسا   ر .سا ت فراهم را کشازرز 

  ا   دستیا    را  را زمین  توان  م  ت افع  ز کاران  محافظ  رقا ت ، تهاجم ، مختلف راهبردها 

 کا   دها   م  نشا  2 ج زل من رجا  .(1 )نگاره دساز فراهم کشازرز   خ  جانب  هم  توسع 

 ظرفیات  کشاازرز ،  ز رزساتای   مختلفها   تعازن  فعالیت همچو  قوت  نقاط از قازین استا 

 زمین  در کشازرزا  اربتج ز دان   ود  مناسب ز کشازرز  تولی ا   را  انسان  منا    اال 

 نیرزهاا   کا   اسات    یه  است.  ر وردار ج ی  محصوال  کشت    آنها تمای  ز کشازرز 

 ز اعتباار   حمایت همچو  های  فرصت از گیر   هره  ا توانن  م  منطق  این  بره ز ماهر انسان 

 ایان   اود   مناساب  ز کشازرز   ا   یا  حاص  کشازرز ،ها   فعالیت از دزلت تسهیمت 
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 مخااطرا   کااه    را  را مناسب  یها فعالیت کشازرز  محصوال  انوا  کاشت  را   ا 

  .(1 )نگاره ن کن اجرا ز ریا  طرح کشازرز ها   فعالیت
 کشازرز ها   فعالیت مخاطرا  کاه  -

 

 

 

تهاجمیموقعیت

 کشازرز   خ   پذیر رقا ت -

 پای ار توسع   ا کشازرز ها   فعالیت  یسو هم -

 سرمای  ز پول  ازار از کشازرز   خ  افاای  سهم -

 

کارانهمحافظهموقعیت

کارآمااا   حمایااات دزلااات از  خااا     -

   کشازرز 

 کشازرز  محصوال   ازار سا تار  هبود -

 

رقابتیموقعیت

 تولی  ضایعا  کاه  -

 تولی کنن گا  معیشت سطح  هبود -





تدافعیموقعیت

کشاورزیبخشجانبههمهتوسعهراهبردیاقداموموقعیتارزیابیماتریس-3نگاره

  یاا   حاصا   نظیار  هاای  فرصات  از گیار   هاره   اا  ،2،  ر اسا  نتای  جا زل  همچنین

 محصاوال   فارآزر    ارا   مناساب  ظرفیات  زجاود  قاازین،  دشات  کشاازرز   اراض  مناسب

 زنقا   حم  منظور   ها  جاده مناسب زضعیت ز کشازرز     زا ست  صنای  گسترش ز کشازرز 

  خا   جانبا   ما  ه توساع    ا   دساتیا    در قاازین  استا  ضعف نقاط از  ر   توا م  ،تولی ا 

 نبود ز کشازرز  محصوال  فرزش ز تولی  متول  نهادها   ین هماهنگ  ع   مانن  کشازرز 

  رطار   را کشاازرز   محصاوال   تولیا   توساع   جاام   ریا   رنام   را  مناسب ساززکارها 

 ساهم  افااای  » ز «کشاازرز    خا    پذیررقا ت» راهبرد دز از گیر   هره راستا، این در د.کر

 کا   آنجاا  از ،همچناین  (.1 )نگااره   واه   اود  راهگشا «سرمای  ز پول  ازار از کشازرز   خ 

 میااا    ا   ناکاف  توج  ز تولی  پای  منا   زضعیت زمین  در هنگا     ز دقی  اطمعا  ز آمار نبود

 نقااط  جملا   از کشازرز   خ  در تولی  ارزیا   ز ریا   رنام  در گیر  تصمیم منفعت -هاین 

 هماننا   هاای   فرصات   ر تکی   ا توا  م  ،(2 )ج زل است قازین استا  کشازرز   خ  ضعف

 اساتفاده  امکاا   ز کشازرز  مختلف محصوال  کشت  را  قازین دشت اقلیم ز  ا  تناسب
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  ار  مبتنا   راهبردهاا   از گیار    هاره   ا ز (2 )ج زل کشازرز   خ  در نامتعار  آب منا   از

 ضاعف  نقااط  از  ر    ر ز کاست تولی  پای  منا    ر زارده  سارا  از ،(1 )نگاره پای ار توسع 

 .آم   فائ

 محصاوال   کشات  توساع   از دزلتا   نهادها  ناکاف  حمایت ک  آنجا از ،این  ر افاز 

 کشات  توساع   زمینا   در  اارج   ز دا لا   گاذار   سارمای   ضاعف  کلااا،  همچاو   کشازرز 

  ود  پررن  ز کشازرز  تولی ا   ر دزلت  مناسب گذار  قیمت ع   ،کشازرز  محصوال 

 کشازرز   خ  جانب  هم  توسع     دستیا   در قازین استا  ها ته ی  جمل  ازها  زاسط  نق 

 مناا     ااال   ظرفیات  همچاو   قاوت   نقااط  از گیر   هره  ا توا م  ،(2 )ج زل ن رزم شمار    

کارآما   حمایات دزلات از     » راهبارد   ر تکی   ا ز (2 )ج زل کشازرز  تولی ا   را  انسان 

  اا  ،ترتیاب  هماین   ا   (.1 )نگااره  داد کااه   را ته یا ها  ایان  از ناش  اثرا  « خ  کشازرز 

 نقااط   ار  تمرکاا   ا ز (1 )نگاره «کشازرز  محصوال   ازار سا تار  هبود» راهبرد از گیر   هره

  ازارها     قازین شهرستا  نادیک  ز ج ی  محصوال  کشت    کشازرزا  تمای  مانن  قوت 

 محصاوال    ر ا   زاردا  رزیا    ا   افااای   نظیار  ته یا های   توا  م  ،کر  ز تهرا   ارگ

 در کشاازرز   تولیا ا    ر ا   ةشا   تما  هاین   ود   اال ز رزغن ها   دان  همچو  کشازرز 

 کاه  همچو  ته ی های  کاه  منظور    ،نهایت در د.کر م یریت را کشورها سایر  ا مقایس 

 ز آفاا   شایو   تولیا ا ،   ر   ةش  تما  هاین   ود   اال کشازرز ، تولی ها   یاران  حذ  یا

 کشاازرز   تولیا ا   ذ یره  را  انبار ز سیلو کمبود یا نبود ز نق ینگ  کمبود ز فقر ها،  یمار 

ها   دست کرد  کوتاه  را  ضعیف م یریت  سا تار مانن  ضعف  نقاط  ر غلب  نیا ز (2 )ج زل

  اود   پایین ز تولی ها   هاین   هین  م یریت در کشازرز   ردارا   هره ناتوان  اقتصاد، در پنها 

 اجارا   فنا ،  راهبردهاا   کاارگیر     ا   ار  عامزه   ای  ،(2 )ج زل تولی  ز آب زر   هره سطح

 قارار  نظر م  نیا را تولی  ضایعا  کاه  ز تولی کنن گا  معیشت سطح  هبود  را  راهبردهای 

  (.1 )نگاره داد
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 توساع   اها ا   تحقا   راساتا   در اسات،  شا ه  داده نشاا   8 جا زل  در کا   گون  هما 

، «پایا ار  توساع    اا  کشاازرز  هاا    فعالیات  ساوی   هم» راهبردها  کشازرز ،  خ  جانب  هم 

 «تولی کننا گا   معیشات  ساطح   هباود »ز « سرمای  ز پول  ازار از کشازرز   خ  افاای  سهم»

ز « کشاازرز    خا    پاذیر  رقا ات » راهبردهاا   ،هما   ایان   اا  ان .  وده اهمیت  یشترین دارا 

هاا    یافتا   انا .  داشات   کمتار   مراتاب     اهمیت «کشازرز   خ  از دزلت حمایت کارآم  »

 کشاازرز  هاا    فعالیت سوی  هم اهمیت میاا   ود   اال رغم عل  ک  است آ  نشانگر 8 ج زل

 ،هرچنا   است.  وده متوسط سطح در زمین  این در ش ه انجا  اق اما  اثر خش  پای ار، توسع   ا

هاا    فعالیات  انجا  همراه    شیمیای  سمو  ز کود یاران  حذ   ر مبن  دزلت ها   سیاست اتخاذ

 را زمینا   آ  نظاایر  ز آفاا    اا   یولوژیاک  مبارزه حفاظت ، زرز   ا  گسترش  را  ترزیج 

 زا ساتگ   اا توجا   ا      اماا  ،دهکار  فاراهم  پایا ار  کشازرز  توسع  اه ا  از  خش  تحق   را 

 -هاینا   تاواز    اورد    ارهم  ز کشاازرز   از حاصا   درآما    ا   رزستای   انوارها  معیشت 

  است. هش  دشوار از سو  کشازرزا  پای ار کشازرز  فنو  ز اصول پذیرش ،ماار  در درآم 

 اه ا  تحق  در نیا سرمای  ز پول  ازار از کشازرز   خ  سهم افاای  دیگر، سو  از

 ما یرا   دیا گاه  از حال، این  ا دارد. ساای     نق  قازین استا  در کشازرز  جانب  هم  توسع 

  ارد  (.8 )جا زل  است  وده متوسط ح  در نیا راهبرد این اثر خش  ،مطالع  مورد کارشناسا  ز

  ار  کشاازرزا   تکی  منطق ، در مکانیااسیو  ضریب  ود  پایین اراض ، یکپارچگ  ع   ز  ود 

  اود   پاایین  تولیا ،  ناوین هاا    رزش زهاا   فناازر   از ناکاف  گیر   هره ز تولی  سنت ها   شیوه

 کشاازرز  هاا    فعالیات  جاام   ما یریت  ز ریا   رنام  ضعف همراه    تولی  پای  منا   زر   هره

 ز نباشا   چشامگیر  اساتا   دا لا   نا الص تولی  از کشازرز   خ  سهم ک  است ش ه موجب

  اش .  ر وردار گذار  سرمای   را  کمتر  جذا یت از  خ  این
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تحققدرکشاورزیبخشجانبههمهتوسعهراهبردهایاثربخشیواهمیتمیزان-6جدول

توسعههایبرنامهاهداف

راهبرد
**اثربخشیمیزان*اهمیتمیزان

معیارانحرافمیانگینکلروشمسیرهدف

 22/1 12/1 12/22 8 12/8 10 کشازرز   خ   پذیر رقا ت

 11/1 00/1 22/29 1/2 12/8 2/18 کشازرز ها   فعالیت مخاطرا  کاه 

 21/1 90/2 91/28 1 11/9 2/10 کشازرز   خ  از دزلت حمایت کارآم  

 11/1 12/2 42/14 1/2 9 12/19 سرمای  ز پول  ازار از کشازرز  افاای  سهم  خ 

 11/1 12/2 9/10 1/1 12/9 12/11 تولی کنن گا  معیشت سطح  هبود

 14/1 10/2 82/10 9/8 12/12 11 کشازرز  محصوال   ازار سا تار هبود 

 09/1 10/2 9/14 10/2 12/9 12/19 پای ار توسع   ا کشازرز ها   فعالیت سوی  هم

 14/1 20/2 22/29 1/2 12/8 2/18 تولی  ضایعا  کاه 
توانا    هاا ز فرآینا ها ما     دامن  امتیاز کارکردها  هر راهبرد در تاییر اها ا ، تعیاین مسایر تحقا  اها ا  ز تعیاین رزش       *

 متایر  اش .  20تا  10توان   ین  متایر  اش . میاا  اهمیت کل  هر راهبرد نیا م  10تا  2، ز 12تا  1، 22تا  2ترتیب،  ین    
  متایر  اش . 2تا  1توان   ین  میانگین اثر خش  هر راهبرد م  **

 (Kazemi and Palouj, 2015)ها  پژزه ؛ کاظم  ز پالو   مأ ذ: یافت 

 شا ه  انجا  اق اما  اثر خش  ک  است آ  نشانگر پژزه ها   یافت   ر مرزر  ،همچنین

  اازار  ساا تار   هباود  نیاا  ز کشاازرز    خا   تولی کننا گا   معیشات  ساطح   هباود  راستا  در

 قیماات افاااای  ،هرچناا  .(8 )جاا زل اساات  ااوده متوسااط سااطح در کشااازرز  محصااوال 

 تولی کننا گا   مناساب  دسترسا   نیا ز کشازرز  جنب  صنای  گسترش کشازرز ، محصوال 

  انوارهاا   معیشات  ساطح  نساب   ارتقا  موجب کر  ز تهرا   ارگ  ازارها     قازین استا 

 نامناساب  زر   هره همراه    تولی  پای  منا    ر آ  نامطلوب اثرا  ز اقلیم تاییر اما ش ه، کشازرز

 عادالن  ساززکارها  از گیر   هره ع   ز  ازار درها  زاسط  نق   ود  پررن  نیا ز منا   این از

  اازار  ثباا   ز کشاازرز   انوارهاا   معیشت امنیت از کشازرز  تولی ا  ریال  ارزش تعیین در

  .است کاست  کشازرز  محصوال 
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 در شا ه  انجاا   اقا اما   اثر خشا   کا   اسات  آ  از حااک   پاژزه  ها   یافت  ،همچنین

 اق امات  (.8 )ج زل است  وده متوسط ح  در کشازرز ها   فعالیت مخاطرا  کاه  راستا 

 ز  ار  آب کام  زراعا   محصاوال   معرفا   منطقا ،  هار   ارا   مناساب  کشات  الگاو   تعیین نظیر

 ما یریت  در سااای     ا  ساهم  آ یاار   کام  ز تکمیلا   آ یاار   همچاو   آ یاار   ناوین ها   رزش

 کشات  الگاو   از کشاازرزا   تبعیات  عا    اماا  ،داشت  کشازرز ها   فعالیت از ناش  مخاطرا 

 از اقلایم  تاییار   اا  ساازگار   راساتا   در شا ه  ارائا   ترزیجا   -فنا  ها   توصی  نیا ز ش ه معرف 

 امنیات  پایا ار  تاأمین   ر دزلت  نهادها  تمرکا دیگر، سو  از است. کاست  راهبرد این اثر خش 

 از دزلت ها   حمایت دامن   ر ک  است  هش موجب تاذی  سب   هبود ز ایران   انوارها  غذای 

 کشاازرز   محصاوال   ضاایعا   کاه   را  مختلف ها    رنام  نیا ز افازده کشازرز   خ 

 ایان  در شا ه  انجاا   اقا اما   اثر خشا   کا   دها   ما   نشاا   پاژزه  هاا    یافت  اما شود؛ ت زین

 ارزیاا    از حاصا   نتاای   ،مجماو   در (.8 )جا زل  اسات   اوده  متوساط  ساطح  در نیا  صو 

 ةگانا  هشات  راهبردها  ک  ده  م  نشا  کشازرز   خ  جانب  هم  توسع  راهبردها  اثر خش 

  ان .  وده  ر وردار متوسط اثر خش  از  ررس  مورد

 

پیشنهادهاوگیرینتیجه

 ازلهاا     رناما   در کشازرز   خ  توسع  مهم راهبرد دز اثر خش  ،حاضر پژزه  در

 زر  هاره  افااای   ةگانا  پان   راهبردهاا   میا  ازک   داد نشا  ش  ز نتای   ررس  توسع  پنجم تا

  ارا   ریاا    رناما  » راهبارد  دز اثر خشا   تنهاا  ،قاازین  اساتا   ماار  ز فرع ها   شبک  در آب

 ز  ااوده متوسااط سااطح در «کشااازرز  آب منااا   ماا یریت»ز « آب انتقااال راناا ما  افاااای 

 ز مارع  در آب زر   هره افاای   را  ریا   رنام  زیرزمین ،ها   آب منا   از حفاظت  راهبردها

 نتاای    اا  یافتا   ایان  .انا    اوده   ر اوردار  پایین اثر خش  ازها  هاین  کاه  ز تولی  افاای  ،همچنین

 ،(Farahza et al., 2020) همکارا  ز زا فرح ،(Zarei et al., 2020) همکارا  ز زارع  مطالعا 

 همکااارا  ز نظاار همچنااین،  ز (Madani, 2014) ماا ن  ،(Keshavarz, 2016) کشااازرز
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(Nazari et al., 2018)  هاا    شابک   در آب زر   هاره  ارتقا  ک  رس  م  نظر    دارد. همخوان

هاا    زیرساا ت   هباود  (1 :پاذیر  اشا    عملیات    ین شرح امکا ها    ا اجرا  گا  ماار  ز فرع 

 توزی   ر نظار  ز م یریت در  ردارا   هره تمشارک افاای  ز آ یار ها   شبک   ا مرتبط  کالب 

 زهااا  رزش نوساااز  ز کشاات الگااو  تاییاار زمیناا  در ترزیجاا  ز آموزشاا  ریااا   رناماا  (2 آب؛

 ز تا زین  (4 آب؛ عادالنا   توزی   را  هوشمن ها   سامان  استقرار (1 ؛مارع  در آ یار  تجهیاا 

 ،گیر   هره نحوه  صو  در مشارکت  ریا   رنام  (2 آب؛ کیف  زر   هره استان اردها  اجرا 

 در اجراشا ه هاا     رناما   زهاا   پرزژه  ر مستمر  ا یارز ز نظار  (8 ز آب؛ منا   ارتقا  ز حفاظت

  .آب زر   هره ارتقا  حوزه

 جانبا   هما   توساع    اا  مارتبط  ةگان هشت راهبردها  ک  داد نشا  پژزه  نتای  ،همچنین

 زارع  مطالعا  ، ک  نتای  وده  ر وردار متوسط اثر خش  از قازین استا  در کشازرز   خ 

 کشاازرز  ،(Kazemi and Palouj, 2015) پاالو   ز کااظم   ،(Zarei et al., 2020) همکاارا   ز

(Keshavarz, 2018)، کرما   ز کشازرز (Keshavarz and Karami, 2013)  هماین  یا  ؤم نیاا 

 پایا   منا   از پای ار  ردار   هره کشور، در غذای  امنیت حفظ ز تأمین ک از آنجا  است. زاقعیت

 جاام   ز جانبا   هما   توساع   گرز در کشازرز   خ  در زکار کسب فضا   سازپای ار ز تولی 

 ا ین  هاا    توصای   از گیر   هره کشازرز ،  خ  جام  توسع  تحق  منظور    ،است  خ  این

  خا   توساع   راهبردهاا   اجارا   نحاوه   ار  مساتمر  نظار  ز ارزیا   (1 شود: م  پیشنهاد شرح

 محصاوال   تولیا    ار  تمرکاا  طریا   از کشاازرز    خا   پذیر  رقا ت افاای  (2 ؛ کشازرز

 ز المللا    این  اعتباارا   جاذب  یاا  تخصایص  (1  االتر؛ اقتصاد  ز اقلیم  تولی  ، مایت دارا 

  خا   ترغیاب   را  مناسب قانون  ز مالیات  اقتصاد ،ها   مشو  گرفتن نظر در همراه    دزلت 

  ازارهاا   دها   سااما   ز ساا تار  اصامح  (4 کشاازرز ؛   خ  در گذار  سرمای      صوص 

 ز کشاازرز   تولیا ا    اازار  در گار   زاساط   کااه   منظاور   ا   کشاازرز   محصوال  عرض 

 توساع   طریا   از تولی کننا گا   پایا ار  معیشت تأمین (2 تولی کنن گا ؛  الص درآم  افاای 

 کشاازرز  » همچاو   راهبردهاای   اجارا   (8 رزساتای ؛  منااط   در غیرزراعا   مشاغ  ز اقتصاد
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 کیفیات  ارتقا  (1 پای ار؛ توسع  اه ا  تحق  منظور    «چن کارکرد  کشازرز »ز « هوشمن 

هاا    زیرساا ت   هبود (9 نژاد ؛    ز زراع    ها   فعالیت طری  از کشازرز  محصوال  تولی 

 ضاایعا   کاه  منظور    مصر  الگو  اصمح (9 ز کشازرز ؛ تولی ا   ازاررسان   ا مرتبط

 کشور. در غذای  مواد
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