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  چکیده
. ندباشـ می دارا را زیرزمینی آب دادن قرار دسترس در وو توانایی ذخیره  اندساخته شده نیرزمیز در که هستند ییهاسازهمینی، سدهاي زیرز

ـ در منطقه کر ینیرزمیمناسب جهت توسعه سد ز يهامکان یبه بررس SWOT یلیبا استفاده از مدل تحل قیتحق نیا در اسـتان هرمزگـان    انی
نقـاط قـوت،    ،منطقـه و کارشناسـان امـر    نینامه به سـاکن از منطقه و ارائه پرسش دیالزم با بازد يهاداده هیته يا براپرداخته شده است. ابتد

و  SWOT یلیبا استفاده از مدل تحل یی. در مرحله نهادیگرد یبررس ینیرزمیز يسدها يموجود در منطقه برا يدهایتهد و هاضعف، فرصت
نشان داد که کاسته نشدن حجم مخـزن در اثـر    جیشد. نتا نییتع ینیرزمیز يسدها ياهکار مناسب براراهبرد جامع و ر QSPM یکم سیماتر

مربوطه و به هـم   يهاسازمان يو همکار لیو تما یدر عوامل درون 66/0و  85/0 ییاز مخزن سد با ارزش نها ریو کاهش تبخ يگذاررسوب
 جینتا براساس. اندرا در انتخاب شدن راهبرد داشته تأثیر نیشتریب ،یرونیر عوامل بد 66/0و  68/0 ییبا ارزش نها دستپایینه آبحقخوردن 

 دیبا هاشده با استفاده از نقاط قوت و فرصت نییراهبرد تع يحداکثر قرار گرفت و در راستا -راهبرد در ربع حداکثر یرونیو ب یعوامل درون
 سیراهکارها از ماتر نیا يبندتیاولو يدر ادامه براو راهبرد ارائه  يدر راستا يکارهاشد. راه قیفا دهاینقاط ضعف را پوشش داد و بر تهد

ـ یرزمیز يسدها یطیمحستیو ز یاجتماع ،ياقتصاد ،یکیدرولوژیه یابیراهکار ارز تیاستفاده شد. در نها QSPM یکم قبـل و بعـد از    ین
  .اول قرار گرفت تیدر اولو 19/3 یینها ازیاحداث با امت

  
  

 ، استان هرمزگانQSPM یکم سی، ماترSWOTراهبرد، مدل  ،ینیرزمیسد ز لیدي:ي کهاهواژ
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  مقدمه
منابع آبی یکی از منابع بسیار مهم و حیاتی در زنـدگی روزمـره   

، اسـت ها، موجودات، پیشرفت کشورها و تداوم تولیـدات  انسان
 ایـران دو  ماننـد خشـک  این اهمیت در کشورهاي خشک و نیمه

درصد از مساحت کشور ایران را  55که طوريهشود. بچندان می
دهد که میـزان بارنـدگی   خشک تشکیل میمناطق خشک و نیمه

). عـدم توزیـع   2باشد (متر در سال میمیلی 150در آنها کمتر از 
مناسب بارندگی و عدم تطابق زمان مصـرف بـا زمـان نـزوالت     

نمایـد.  تـر مـی  تـر و گسـترده  جوي ابعاد چـالش آب را سـنگین  
العـاده آب در منـاطق خشـک و    اهمیـت فـوق   لدلیـ بـه بنابراین 

خشک، ارایه راهکارهاي علمی و نو جهت استفاده بهینـه از  نیمه
دلیـل  کند. عالوه بـر ایـن امـروزه بـه    منابع آب ضرورت پیدا می

ه افــراد و افــزایش تکنولــوژي، افــزایش جمعیــت و ســطح رفــا
). 10برداري از منابع آب زیرزمینـی گسـترش یافتـه اسـت(    بهره
مـدیریت  "آبـی در دو اسـتراتژي   کارهاي مقابله با بحران کمراه

خالصـه   "استحصال از منـابع جدیـد آب  "و  "صحیح منابع آب
جغرافیـایی و اقلیمـی، بهبـود     دلیـل بـه شود که در کشور مـا  می

مدیریت بر منابع آبی از اولویت برخوردار بوده و نتـایج بهتـر و   
کنترل، مدیریت  هاي). یکی از روش5( تري خواهد داشتسریع

هـاي  هاي مرطوب بـراي اسـتفاده در دوره  و ذخیره آب از دوره
ســازه  ینــیزمیرز هايســد. اســتخشــک، ســدهاي زیرزمینــی 

 یرزمینـی و کنتـرل آب ز  يسازیرهذخ ياست که برا یدرولیکیه
آب  يهایانکه جر یمعموالً در مناطق سدها ینشود. ایساخته م

 يسـدها شـوند.  یاحـداث مـ   ،وجـود داشـته باشـد    زیرسطحی
 یسـدها گـاه   ینگوناگون، متفاوت است. ا یطدر شرا یرزمینیز

 یرینش زیرسطحیاز ورود آب  یريجلوگ يبرا یادر سواحل در
از ورود  یريجلـوگ  يبـرا  یـز ن یرکو یدر حواش یو گاه یابه در
 يبـرا  یدر مناطق یاو  یريآب شور کو يهابه سفره یرینآب ش
ـ  ایـ و  زیرسـطحی از نشـت آب   یريجلوگ از نفـوذ   یـري گیشپ

آب  یانــاتجر یــقاز طر زیرســطحی يهــایفاضــالب و آلــودگ
گیري در مسائل تصمیم). 22( گردندیمطالعه و اجرا م ینیزمیرز

امـل اقتصـادي،   وداشـتن تـوأم ع   نظـر  لزوم در دلیلبهمنابع آب 

هاي پیچیده بوده ولی استفاده از مدل اجتماعی و زیست محیطی
تواند تا حدي از این پیچیـدگی کـم   می معیاره چند گیريتصمیم
 ها فقط مبتنی بر یک هـدف اصـلی  گیريگذشته تصمیم کند. در

امروزه بـا   شد، امابیشینه نمودن نسبت سود به هزینه) انجام می(
کیفـی، کمـی و    توان تمامی معیارهـاي ها میاستفاده از این مدل

یکی  همچنین). 22( معیارهاي متضاد را در کنار هم بررسی کرد
، 21 ریزي جوامع قـرن هاي برنامهها در نظامپیشروترین شیوه از

 ین ارکـان تـر مهـم است که از  )SWOT( ریزي استراتژیکبرنامه
چرا کـه پیونـد دهنـده زمـان حـال       ،آیدشمار میمدیریت نیز به

ریـزي  دیگـر، برنامـه   ياز سـو ). 17( سیستم با آینـده آن اسـت  
ـ  یافته وکوششی سازمان انتخـاب بهتـرین وسـایل     رايآگاهانه ب

). 3( اسـت اهداف یا هدفی مشـخص   رسیدن به منظوربهممکن 
یــک راه کلــی اســت کــه موجــب تغییــرات  ،راهبــردهمچنــین 

شود. اگر بخواهیم رفتارها و ساختارها را ساختاري و رفتاري می
نیازمندیم و جامعه مـا اکنـون    ي راهبردياتغییر دهیم، به اندیشه

 يبـرا  يبرنامـه، دسـتور کـار    ).1( اي اسـت دهنیازمند چنین پدی
 یـا به هـدف   یابیدستدنبال به بینییشخالف پاست و بر یندهآ

باشد. در برنامـه   یو کم یجزئ ی،آرمان تواندیاست که م یاهداف
 شودیبه اهداف در نظر گرفته م یابیدست يبرا یلیهمواره وسا

مل دارنـد کـه شـا    یگونـاگون آن بـا هـم همـاهنگ     يهاو بخش
 یتـوال  یل،اهـداف و وسـا   یـان م یل،وسـا  هـداف، در ا یهماهنگ
 ).14( هاســتیــتفعال یمکــان یــعاجــزا و برنامــه و توز یزمــان

یـابی و ارزیـابی سـد    مطالعات انجام شده بیشتر در مورد مکـان 
، )19و همکـاران (  ایمـران ، )15و همکـاران (  چزگی( زیرزمینی

) ارائه شده )9( یمانیسل، )16و همکاران ( فورزیري،)7( يزاهد
کامـل و جـامع چهـارچوب و     طـور بـه است، امـا تحقیقـی کـه    

راهبردي براي سدهاي زیرزمینی ارائه دهد انجام نشده است، در 
این تحقیق سعی بر آن است با استفاده از ترکیب مـدل تحلیلـی   

SWOTگیــري ، مــدل تصــمیمAHP  و مــاتریس کمــیQSPM 
وسـعه سـدهاي   راهبرد (استراتژي) مناسـب جهـت بررسـی و ت   

زیرزمینی ارائه شود. برخی از مطالعات انجام شده در رابطـه بـا   
  سد زیرزمینی در ادامه ارائه گردید.
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 یمهندسـ  شناسـی ینزم هايیژگیو یابی) به ارز9( یمانیسل
 ياحـداث سـدها   یلپتانسـ  بنـدي منظـور پهنـه  دشت مشـهد بـه  

 از با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی و سـنجش  یرزمینیز
 ی،یــک از عوامــل توپــوگرافهر یــق،تحق یــنپرداخــت. در ا دور
عوامل مؤثر  عنوانبهشناسی و زمین یدروژئولوژيه یدرولوژي،ه

 یــانشـد. در پا  یــقتلف GISو  RS ارزیـابی گردیــد و در محـیط  
ارتفاعـات کپـه    یشمال و شمال شرق ینواح هايمخروطه افکنه

  .شد یمعرف زمینییراحداث سد ز يمناطق برا ترینداغ مناسب
منـاطق   یـابی بـه مکـان   یقـی ) در تحق19و همکاران ( ایمران

بـا اسـتفاده از سـامانه اطالعـات      یرزمینـی مناسب احداث سد ز
 یقتحق ین) در منطقه بودا کال سوئد پرداختند. اGIS(جغرافیایی 

 یلهوسـ ) کـه بـه  GISافـزار ( با اسـتفاده از نـرم   یدروش جد یک
شده اسـت،   ینیباپشت یرزمینیآب زتعادل  يسازمدل هايروش

. آیـد یحسـاب مـ  به یرزمینیسد ز یابیمکان يبرا یروش مناسب
و  شناسیینزم یبا استفاده از اطالعات رقوم یرزمینیمنابع آب ز

 شناسـی ینبرگرفته از مطالعات زم شناسیینهچ هايیهال ینهمچن
 منطقه 10منطقه  ینحوزه موجود در ا یرز 34. از یدمحاسبه گرد

ـ   یرحوزه ذخـا  یرز 14و در  اردمازاد د یرزمینیآب ز  یمنـابع آب
منطقـه جهـت احـداث سـد      6 یـت اسـت. درنها  ینـان قابل اطم

  داده شد. یصمناسب تشخ یرزمینیز
یـابی و  با عنـوان مکـان   یقی) در تحق15و همکاران ( چزگی

تحلیـل   فرایندو  SMCEارزیابی سد زیرزمینی با استفاده از مدل 
پرداختنـد. بـراي ایـن     البـرز در بخشی از اسـتان  سلسله مراتبی 
شناسـی، توپـوگرافی، قنـات و کـاربري     هاي زمـین تحقیق نقشه

فـراهم و جهـت اسـتفاده رقـومی      هاي مربوطهاراضی از سازمان
دار محدوده پتانسـیل  31فوق  يهاالیهاندازي . با روي همگردید

مشــخص شــد. در مرحلــه بعــدي بــراي   Arc GISدر محــیط 
آمده، معیارها و زیـر معیارهـاي بـه     دستبهبندي مناطق اولویت
سـپس بـا    دهـی شـد.  و با نظرات کارشناسـان وزن  AHPروش 

 یانـات جر یـت و کم یمیاییشـ  هـاي کیفیـت  استفاده از شـاخص 
 یب،شـ  هـا، گـاه یـه تک یتولوژيطول و عمق محور، ل یرسطحی،ز

روسـتا،   یـت عمق و سطح مخزن، جمع یري سطح مخزن،نفوذپذ

 ی،صـنعت  يدسـت، واحـدها  ینپـائ  يکشاورز هايینوسعت زم
در محـیط  و فاصله محـور   هفاصله از روستا، فاصله از منبع قرض

. بندي سدهاي زیرزمینی پرداختـه شـد  به اولویت SMCEمدول 
سدهایی کـه   شد وبندي براساس شاخص تناسب تعیین اولویت

  شاخص تناسب باالتري داشتند در اولویت اول قرار گرفتند.
  
  ها اد و روشمو

سـازمان منـابع آب    2817منطقه مورد مطالعه حوزه کریان با کد 
کشوري در شرق شهرستان میناب در استان هرمزگان با مساحت 

 19 °26 52 ׳21کیلومتر مربع بـا مختصـات جغرافیـایی    2657
شـرقی قـرار    57 52׳ 22تـا   °57 07׳ 25و شمالی  °27 08׳

اشناسی مازابی در منطقه متوسـط  دارد، براساس آمار ایستگاه هو
(اداره کـل   باشـد متر میمیلی 3/204) 93-68ساله ( 25بارندگی 

هواشناسی استان هرمزگان). بیشـترین ارتفـاع منطقـه در شـرق     
متـر غـرب کـه در     42و کمتـرین ارتفـاع    1720حوزه با ارتفاع 

  ).1(شکل  باشدخروجی حوزه مورد مطالعه می
، هـا گـردآوري داده  - 1ام گرفـت:  مرحله انج 3این تحقیق در 

هـاي مناسـب بـراي    مه و بازدید صـحرایی از مکـان  ناپرسشتهیه 
یـابی انجـام شـده) و    توسعه سدهاي زیرزمینـی (براسـاس مکـان   

بـراي   SWOTاستفاده از مـدل تحلیلـی    - 2سدهاي احداث شده 
ها و تهدیدهاي منطقـه  ها، فرصتها، ضعفتجزیه و تحلیل قوت

یرزمینی و ارائه راهبرد جامع براي احداث سـد  براي توسعه سد ز
ــیزیر ــتفاده از روش  - 3 زمینـ ــابی و   QSPMاسـ ــراي ارزیـ بـ

  آمده از نظر خبرگان براي اجرا. دستبهبندي راهکارهاي اولویت
  

  مرحله اول
هـا، میـزان نظـارت و درجـه     گردآوري داده لحاظ این تحقیق از

اطالعـات   ست.تحلیلی ا -متغیرها از نوع تحقیق توصیفی کنترل
اي (اهالی و کارشناسان منطقه، از بازدیدهاي منطقه آمده دستبه

 در یابی شده))سدهاي زیرزمینی منطقه (سدهاي موجود و مکان
در منطقـه مـورد    گرفـت.  تحلیـل قـرار   مورد تجزیه و قالب روش

 مکـان  8مطالعه دو سد زیرزمینی سندرك و تنبـو احـداث شـده و    
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  ایران و هرمزگان استان در مطالعاتی محدوده جغرافیایی موقعیت  .1 شکل

  
مناسب جهـت احـداث سـد زیرزمینـی شناسـایی شـده اسـت،        

ـ  کطوريبه خصـوص نقـاط قـوت، ضـعف،     هه تمام اطالعـات ب
هاي این سدها تعیین گردید (براي هر عامـل  ضعفها و فرصت

این پروژه سه گروه از افراد  با توجه به اینکه درشش شاخص). 
و کارفرمـا) و   ین یا اساتیدبرداران، مشاوربهره( مشارکت داشتند
دادنـد،  گروه سه ضلع یک مثلث را تشکیل مـی  به نوعی این سه

 10کـه   نفـر  27هاي این سـه گـروه (  نقطه نظرات و دیدگاه لذا
مـورد از   17برداران سدها و مه از ساکنین منطقه و بهرهناپرسش

 بررسی قرار گرفت. ابـزار مـورد   مورداساتید و کارشناسان امر) 
هــاي الومــه بــاز بــود. ســناپرســشپــژوهش،  اســتفاده در ایــن

 صورت سـؤاالت بـاز و در قالـب نقـاط قـوت،     بهها مهناپرسش
براسـاس نظـرات کارشناسـان    و هاي ضعف، تهدیدها و فرصت

  . شدتهیه 
  

  SWOT  مرحله دوم: مدل تحلیلی
شمار کارآمد مدیریت استراتژیک به هايروشاز جمله این مدل 



  ...اده ازبا استف ینیرزمیارائه راهبرد جامع و مناسب جهت توسعه احداث سد ز

  

۱۹۱  

 هاي مختلف مطالعاتی،آید که جهت نتایج سودمند در حوضهمی
راستاي نیـل   طورکلی درمحلی و به هايتجزیه و تحلیل ظرفیت

 ابعــاد توســعه یکپارچــه در ریــزيبــه اهــداف مطالعــات برنامــه
توانـد مـورد اسـتفاده    کالبدي می اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و

براي شناسایی و بررسی عوامـل   ابزاري کارآمد). 13( قرار گیرد
گـذار  تأثیردرونی (نقاط قـوت و نقـاط ضـعف) و عوامـل      مؤثر

)، جهـت شناسـایی مسـائل    هاها و تهدیدبیرونی منطقه (فرصت
هـاي مناسـب اسـتفاده    ه راهبردها و اسـتراتژي استراتژیک و ارائ

). در این تحقیق براي تجزیه و تحلیل عوامل درونی 6گردد (می
و بیرونی و همچنین تعیین راهبرد جامع براي توسعه و احـداث  

پس  شد وزیرزمینی منطقه مورد مطالعه از این مدل استفاده  سد
هـر  از مشخص کردن عوامل درونی و بیرونـی و تعیـین ارزش   

ها و مـدل فراینـد تحلیـل سلسـله     مهناپرسشعامل با استفاده از 
مراتبــی تعیــین گردیــد. راهبردهــا در چهــار بخــش جداگانــه و 
براساس عوامل درونی (نقاط قـوت و نقـاط ضـعف) و عوامـل     

 4شود. این مـدل داراي  ها و تهدیدها) تعیین میبیرونی (فرصت
یـا   )SOحـداکثر (  -باشد که شـامل: راهبـرد حـداکثر   راهبرد می

یـا   )WOحـداکثر (  -نوع دوم راهبرد حـداقل  ،تهاجمی -رقابتی
یـا راهبـرد    )STحداقل ( -نوع سوم راهبردحداکثر ،راهبرد تنوع

راهبـرد   )WT(یا حداقل  -بازنگري و نوع چهارم راهبرد حداقل
و  SWOTدر پایـان بـا اسـتفاده از مـدل      .)20( نامندتدافعی می

و  شدبرنامه راهبردي منطقه تعیین  قبل مرحلههاي براساس داده
تعیـین   بخـش  ترکیبی و راهکار مرتبط با هري در ادامه راهبردها

راهکـار   5 ،راهکـار  12گردید و با استفاده از نظرات خبرگان از 
قابلیت اجرا داشتند که در مرحلـه آخـر بـا اسـتفاده از مـاتریس      

QSPM ایانی که این راهبرد ترکیبی کمـک شـ  . شدبندي اولویت
هـاي آتـی خواهـد    برداري پـروژه گزینی، احداث و بهرهبر مکان

  یک الگو ارائه گردد. عنوانبهتواند داشت و می
  

  ) QSPM( کمی استراتژیک ریزيبرنامه مرحله سوم: ماتریس
QSPM براي تحقق نظارت و پایش ارزیابی، هايتکنیک از یکی 

از  یـک کـدام  کـه  گـردد یروش مشـخص مـ   یـن در ا .باشـد می

و در واقـع   اسـت یر پذانتخاب شده امکان یکاستراتژ هايینهگز
از اطالعات  یسماتر ین. انمایدبندي مییترا اولو راهکارها ینا

 یــزيرو برنامــه مــدیریت آمــده در مراحــل مختلــف دســتبــه
 يهـا روش یرو ماننـد سـا   نموده استفاده يو راهبرد یکاستراتژ
و  11( اسـت  یو آگاه یخبرگ خوب، قضاوت یازمندن يراهبرد

باشـد کـه در   صورت مـی مراحل انجام ماتریس کمی بدین .)12
 هايضعف و هاقوت، خارجی هايتهدید و، هافرصت ها،ردیف

ــی ــی داخل ــرار م ــتونق ــد و در س ــی گیرن ــاي ترکیب ــا راهبره  ه
 جـذابیت  AS امتیازهـاي  و در ادامـه (اسـتراتژها) تعیـین شـده    

 کـه  عـددي  مقـادیر  صورتهب را آنها و باید تعیین گردد (کارائی)
 گردیـد.  تعریـف  ،باشـند می راهبرد هر نسبی جذابیت دهندهنشان

 جـذابیت  بـه  توجـه  بـا  و خاص بصورت باید جذابیت امتیازهاي
 امتیازهـاي . شـود  داده دیگـر  اسـتراتژي  بـه  اسـتراتژي  هر نسبی

 یـاز جمع امت با نهایت بایدگردد. درتعیین می 4تا  1بین  جذابیت
هر عامل در  یازکار با ضرب امت ین. ایدآ دستبه اهکارهانهایی ر

دهنـده  و نشـان  هحاصل شـد  ردیف در هر ضریب کارایی یازامت
 یـاز . امت)1( ) و2رابطه ( باشدیم راهبردآن  ینسب ضریب کارایی

باشـد و در اولویـت   راهکار میآن  کارایی بیشترباالتر به معناي 
  ).20گیرد (اول قرار می

ها + امتیاز ها + امتیاز نهایی فرصتامتیاز نهایی تهدید) 1رابطه (
ها = امتیاز نهـایی راهکارهـا   ها + امتیاز نهایی قوتنهایی ضعف

هــا * کــارایی (قابلیــت اجرایــی) شــاخص ) ضــریب2رابطــه (
هـا،  هـا، ضـعف  (قـوت  هـا = امتیـاز نهـایی   شـاخص  امتیازنهایی

  ها)ها و تهدیدفرصت
  

  نتایج و بحث
  ه اول نتایج مرحل

 ها و اطالعـات در این مرحله براساس بازدیدهاي صحرایی، داده
 هاي مناسـب آوري و مشخصات مکانها جمعمربوطه از سازمان

  ).1براي احداث سد زیرزمینی تکمیل گردید ( جدول 
مناسب،  ترین مکان براي احداث سد زیرزمینی باید عمقمناسب

بیشـترین   کمترین طول محـور سـد، بیشـترین ضـریب ذخیـره،     
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  هاي مناسب احداث سدزیرزمینی. خصوصیات و مشخصات مکان1 جدول
مورد  يسدها

 بررسی
طول محور 

  (متر) سد
  عمق محور

  (متر) سد
  ضریب ذخیره

  (درصد) مخزن
  حجم مخزن
  (مترمکعب)

  شیب
  (درصد)

  دسترسی
  (کیلومتر)

Anbari  100 11 30 1611 3 2 

Bondar 150 9 30 1210 3 2 

Eslamabad 80 7 30 820 4 3 

Graou 220 11 25 2050 2 5/4 

Kariyan 90 8 30 1360 2 5/8 

Kharu 215 9 25 805 4 11 

Khashaneh 130 9 25 907 4 5/2 

Senderk 380 7 25 1809  3 5/1 

Sooz 90 8 30 832 5 6 

Tonboo 130 8 30 1041 3 2/3 

  
  درونی عوامل تحلیل و . تجزیه2جدول 

  ها)ها و ضعفعوامل درونی(قوت  اهمیت نسبی رتبه  ارزش نهایی
03/0 1 03/0  (S1) پذیري و آلودگی کمتر توسط انسان، موجودات و عوامل محیطیآسیب  
11/0 2 05/0  (S2) ذخیره آب با کیفیت  
02/0 1 02/0  (S3) ساخت آسان و استفاده از منابع قرضه موجود  
02/0 1 02/0  (S4) رآب رفتن اراضیعدم تخریب کاربري اراضی و زی  
85/0 4 21/0  (S5) گذاريکاسته نشدن حجم مخزن در اثر رسوب  
66/0 4 17/0  (S6) کاهش تبخیر از مخزن سد  
38/0  3 13/0  )W1( حجم کم مخزن سد زیرزمینی و کاهش ضریب ذخیره مخزن به مرور زمان 
04/0 1 04/0  )W2( عدم امکان تعیین حجم دقیق آب ذخیره شده در مخزن 
60/0 4 15/0  )W3( هاي زیاد و کمهاي با عمقعدم توجیه اقتصادي براي آبرفت 
03/0 1 03/0  )W4( فقدان شناخت کافی و اعتبار الزم براي احداث سد بین بومیان و مسئولین 
17/0  2 08/0  )W5( محدودیت شرایط مکانی مناسب براي احداث سد 
14/0  2 07/0  )W6( نبود اطالعات ژئوفیزیکی 
 یعوامل درونامتیاز کلی   05/3

  
حجم مخزن، کمترین شیب و کمترین فاصله را از محل مصرف 

صـورت باعـث    ایـن  ). چون در غیـر 4، 8، 9و 21داشته باشد (
اقتصـادي  افزایش هزینه یا کاهش ذخیره آب شـده کـه توجیـه    

در اولویت اول و  Bondarکه براساس این معیارها مکان  ندارد،
  یت آخر قرار گرفت.در اولو Kharuمکان 

  
  مرحله دوم

  ها)ها و ضعفعوامل درونی (قوت
مه براي هر عامـل شـش شـاخص تعیـین گردیـد و      ناپرسشدر 

ها ارزشیابی شدند و در براساس نظرات خبرگان تمامی شاخص
آمـد.   دسـت بـه ارزش نهایی آنهـا   SWOTادامه با مدل تحلیلی 
ده اسـت  ها براي عوامـل درونـی ارائـه شـ    ارزش نهایی شاخص

  ).2 (جدول
) نشان داد که معیارهاي کاسته نشدن حجـم  2نتایج جدول (

و کـاهش   85/0گـذاري بـا ارزش نهـایی    مخزن در اثر رسـوب 
تـرین معیارهـاي   مهـم  66/0تبخیر از مخزن سد با ارزش نهایی 

تـرین خصوصـیات   باشند. ایـن دو معیـار از مهـم   نقاط قوت می
ن از حجم مخزن ایـن  سدهاي زیرزمینی است که با گذشت زما
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  )تهدیدها و ها(فرصت یعوامل خارج یلو تحل یهتجز . 3جدول 
  ها)عوامل بیرونی (فرصت  اهمیت نسبی رتبه  ارزش نهایی

03/0 1 03/0  )O1( زاییافزایش درآمد ساکنین و اشتغال 
02/0 1 02/0  )O2( افزایش فضاي آموزشی و تحقیقاتی 
03/0 1 03/0 )O3( دید براي استحصال آب زیرزمینیترویج یک روش ج 
68/0 4 17/0 )O4( هاي مربوطهتمایل و همکاري سازمان 
4/0 3 13/0 )O5( مین آب شرب سالم و مورد اطمینانأزدائی و تدر راستاي محرومیت 
33/0 3 11/0 )O6( هاي ناگهانی و موقتیوجود سیالب 
027/0 1  03/0 )T1( ن سطح آب زیرزمینیزائی در صورت باال آمداحتمال نمک 
11/0 2 06/0 )T2( افزایش تقاضاي برداشت آب زیرزمینی و زیرقشري 
66/0 4 17/0 )T3( دستپایینهاي هآبحقهم خوردن به 
16/0 2 08/0 )T4( تشدید خشکسالی و کمبود جریان آب 
04/0 1 04/0 )T5( ها آتیگزینی، احداث و پایش در سالکاهش بودجه براي مکان 
38/0 3 13/0  )T6( نبود  برنامه و متولی معین در رابطه با سدهاي زیرزمینی 
  هاامتیاز کلی فرصت  89/2

  
شود بلکه در مورد سدهاي شنی افزایش مخزن سدها کاسته نمی

) و 4را نیز در طول زمان خواهد داشت بـا تحقیقـات چزگـی (   
 کاربري اراضی) مطابقت دارد. و معیار عدم تخریب 21( نیلسون

کمتـرین ارزش   02/0آب رفتن اراضـی بـا ارزش نهـایی     زیرو 
) کـه عـدم   8خود اختصاص داد، که با نظر سـالمی ( هنهایی را ب

آب رفـتن اراضـی از کمتـرین     تخریب کـاربري اراضـی و زیـر   
باشد، همخوانی دارد. این معیار هاي سدهاي زیرزمینی میمزیت

منـاطقی  نیز یکی از خصوصیات سدهاي زیرزمینـی اسـت و در   
هـاي قـرار گیـري مخـزن بـا      کند که ارزش زمینارزش پیدا می

  ارزش باشد.
عـدم توجیـه اقتصـادي    ) نشان داد که معیار 2نتایج جدول (

 6/0بـا ارزش نهـایی    هـاي زیـاد و کـم   هاي با عمقبراي آبرفت
ترین معیار براساس نظـرات خبرگـان انتخـاب شـد. عمـق      مؤثر

یابی سد زیرزمینـی  براي مکان ین پارامترهاترمهمآبرفت یکی از 
که عمـق   ) چون عمق مناسب خیلی مهم است، زمانی21است (
شود و احـداث سـد زیرزمینـی بـه     حجم مخزن کم می کم باشد

هـا  هزینـه  ،که عمـق زیـاد باشـد    زمانی برعکسصرف نیست و 
خورد، کـه  میبد و همچنین احداث آن با مشکل بریاافزایش می

فقـدان  ) همخوانی دارد. معیار 9یمانی () و سل8با نتایج سالمی (
 ساکنین حـوزه شناخت کافی و اعتبار الزم براي احداث سد بین 

کمترین امتیاز را دریافت کـرد.   03/0با ارزش نهایی  و مسئولین
ین مشـکالت منـاطق محـروم عـدم اعتبـار بـراي       ترمهمیکی از 

زیرزمینـی و عـدم آگـاهی از فوایـد ایـن سـدهاي        احداث سـد 
آن  ،هاي موفق، که باید با استفاده از متخصصین و پروژهباشدمی

  را اثبات کرد.
  

  ها و تهدیدها)عوامل بیرونی (فرصت
ها براي عوامـل درونـی ارائـه شـده اسـت      ارزش نهایی شاخص

  ).3 (جدول
ــدول (  ــایج ج ــار 3نت ــان داد معی ــاري   ) نش ــل و همک تمای

در  ترین شـاخص مـؤثر  68/0با ارزش نهایی  هاي مربوطهسازمان
. پشـتیبانی  اسـت ها از نظـر کارشناسـان و خبرگـان    بخش فرصت

سائل مالی یـک  هاي مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات و مسازمان
آیـد،  سدهاي زیرزمینی بـه حسـاب مـی    فرصت مهم براي توسعۀ

بیشـترین   شود. بنابراینچون کمک زیادي در تسهیل انجام آن می
) کـه بهتـرین حالـت    4چزگـی ( امتیاز را دریافت کرد، که با نتایج 

همکاري بین مسئولین و سـاکنین منطقـه اسـت، همخـوانی دارد.     
بـا   ترویج یک روش جدید براي استحصـال آب زیرزمینـی  معیار 

هاي فرصـت  کمترین امتیاز را در میان شاخص 03/0ارزش نهایی 
 ) و سـالمی 9سـلیمانی ( )، 21دریافت نمود که با نتایج نیلسـون ( 
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  مودار تعیین راهبرد. ن2شکل 

  
  چـون ایـن محققـین سـدهاي زیرزمینـی را      ) مطابقت ندارد، 8(

یک روش مناسـب و جدیـد بـراي استحصـال آب زیرسـطحی      
  دانند.می

ـ حقهم خوردن به) نشان داد معیار 3نتایج جدول ( هـاي  هآب
ــایین ــتپ ــایی   دس ــا ارزش نه ــاز را در   66/0ب ــترین امتی بیش
رات کارشناسـان و خبرگـان   هاي تهدیدها براسـاس نظـ  شاخص

ی که از سوي سـدهاي  یین تهدیدهاترمهمدریافت کرد. یکی از 
  قطـع آب زیرقشـري    ،دارد تـأثیر  دستپایینزیرزمینی بر مناطق 

باشـد،  می دستپایینهاي هآبحقدر صورت عدم در نظر گرفتن 
) همخـوانی دارد. ولـی ایـن    7) و زاهدي (4( که با نتایج چزگی

ها و در نظر گرفتن آن هآبحقآوردن  دستبهوان با تتهدید را می
  زائـی  احتمـال نمـک  در زمان احداث سد برطرف نمـود. معیـار   

بــا ارزش نهــایی  در صــورت بــاال آمــدن ســطح آب زیرزمینــی
) کـه  21نیلسـون ( کمترین امتیاز را گرفت که با نتـایج   0559/0

احتمـال   ،اگر سریز براي سـد زیرزمینـی در نظـر گرفتـه نشـود     
نمکزایـــی در مخـــزن وجـــود دارد، مطابقـــت دارد. یکـــی از 

 شـود، ی که امکـان دارد سـد زیرزمینـی بـا آن روبـرو      یتهدیدها
باشـد کـه بـا در نظـر     زایی در اثر باال آمدن سـطح آب مـی  نمک

توان این تهدید را نیز می ،ه و سریز جهت عبور آبآبحقگرفتن 
  بهبود بخشید.

  تعیین راهبرد
س نتایج مراحل قبل و جمـع ارزش نهـایی   در این مرحله براسا

ها و تهدیدها)، بردارها در ها، فرصتها، ضعفها (قوتشاخص
گردید نمودار ترسیم گردید و براساس این بردارها راهبرد تعیین 

صورت که جمع ارزش نهایی عوامل درونـی در  بدین ).2(شکل 
هـا  Yها و جمع ارزش نهایی عوامل بیرونـی در محـور   Xمحور 

عیین شده در نهایت محل برخورد این دو نقطه در هر ربعی که ت
  .شودمیراهبرد کلی براي رسیدن به هدف تعیین  ،قرار گیرد

) حــاکی از آن اســت کــه راهبــرد شــرایط 2نتــایج شــکل (
تهاجمی (توسعه) دارد، یعنی رو به جلو باید عمل کرد. سدهاي 

ســعه و زیرزمینــی در ایــن منــاطق براســاس نتــایج، توانــایی تو
ــا اســتفاده از نقــاط قــوت و   ــابراین بایــد ب ــد. بن پیشــرفت دارن

هاي موجود بـراي سـدهاي زیرزمینـی بـر مشـکالت و      فرصت
رو تهدیدهاي حاصل از آن غلبه گردد. یکی از مشـکالت پـیش  

هاي پـایین  هآبحقهم خوردن براي احداث سدهاي زیرزمینی به
هـاي  گاهدست است کـه بایـد بـا اسـتفاده از اطالعـات و دسـت      

ها تعیین گردد و اجرا شود. یکی از نقـاط قـوت   آبهپیشرفته حق
تـوان  باشـد کـه مـی   سدهاي زیرزمینی تنظیم برداشـت آب مـی  

هـا تنظـیم   براساس مقدار آب ذخیره شده و براساس خشکسالی
  راهبرد توسعه باشد،ریز میهاي برونشود. چون منطقه از حوزه

 راهبرد تهاجمی

 کارانهراهبرد محافظه

 راهبرد رقابتی

 راهبرد تدافعی
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  ارها) تعیین شده از راهبردها(راهکهاي اقدام برنامه. 4جدول 
  (راهکارها) تعیین شده از راهبردهاهاي اقدام برنامه  
Strategy 1 مین بودجه و چارت سازمانیأارائه برنامه معین و دقیق براي سازمان متصدي امر جهت ت تنظیم و  
Strategy 2  و منابع قرضه و نیروي کار موجود در منطقه ها و استفاده از تجربیات بومیانساخت سدهاي زیرزمینی با همکاري سازمان  
Strategy 3  برداريیابی، احداث و بهرههاي زیربط و دانش بومی براي مکاناستفاده از اطالعات جدید و دستگاه  
Strategy 4  ارزیابی اثرات هیدرولوژیکی، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی قبل و بعد از احداث  
Strategy 5  هاي توجیهی، عملی و ترویجی آموزشی براي مسئولین و ساکنین حوزهبرگزاري کالس  

  
  QSPM. ماتریس کمی 5 جدول

 Strategy 1 Strategy 2 Strategy 3 Strategy 4  Strategy 5 راهبردهاي ترکیبی

 376/0 392/0 356/0 399/0 235/0 هاقوت امتیاز نهایی

  121/1  395/1  355/1  975/0  414/0  هاضعف امتیاز نهایی
  054/1  914/0  885/0  913/0  052/1  هافرصت امتیاز نهایی
  345/0  491/0  569/0  316/0  349/0  تهدیدها امتیاز نهایی

  896/2  192/3  165/3  603/2  05/2  جمع امتیاز نهایی هر راهکار
  

توان پیشنهاد داد. ولـی  تعیین گردید و براي مناطق مشابه نیز می
ریـز (داخلـی)   هـاي درون وزهخصوص حهها ببراي دیگر حوزه

  کند.حتما راهبرد تغییر می
  

  هاي اقدام (راهکارها یا راهبردهاي ترکیبی)برنامه
کـه   SWOTآمده در مـدل تحلیلـی    دستبهبراساس راهبرد کلی 

راهکار تعیین شـد و در   12باشد در همین راستا راهبرد توسعه می
ــان راهک   ــان و خبرگ ــرات کارشناس ــا احتســاب نظ ــه ب ــا ادام اره

قـرار   تأییـد راهکار با اختالف زیـاد مـورد    5امتیازدهی شدند که 
 QSPM)، و در ادامه با استفاده از ماتریس کمـی  4گرفتند (جدول 
  ).5بندي شدند (جدول و اولویت قرار گرفتند مورد ارزیابی

راهکارهـا براسـاس جمـع امتیـاز نهـایی       QSPMدر ماتریس 
امتیـاز کـارایی (قابلیـت    ضرب عوامل درونی و بیرونی که حاصل

هـاي عوامـل درونـی و بیرونـی)     اجرا) و ارزش نهایی (شـاخص 
 یـاز جمع امت). در این مرحله باید 5شود (جدول حاصل میهستند،
در  شـاخص هـر   یـاز کار با ضرب امت ین. ایدآ دستبه هاشاخص

کـارایی  دهنـده  حاصـل شـد و نشـان    ردیـف  در هر کارایی یازامت

در بـاالتر بـه معنـاي     یـاز باشـد. امت یراتژي مآن است (قابلیت اجرا)
  آن استراتژي است.اولویت بودن اجراي 

) با امتیاز 4(راهکار  4) نشان داد که استراتژي 5نتایج جدول (
در اولویت اول براي اجرا قرار گرفت. این راهکار اهمیـت   192/3

گونه سـدها را قبـل   هاي مختلف براي اینموضوع ارزیابی از جنبه
قرار گرفـت   3دهد. در رتبه دوم راهکار از احداث نشان می و بعد

روز و تجربیـات  هاي جدید و بـه که با استفاده از اطالعاتو دستگاه
بـرداري بایـد انجـام شـود.     یابی، احداث و بهرهبومیان براي مکان

بنابراین براي احداث سدهاي زیرزمینی در منطقه و مناطق مشـابه  
رات هیدرولوژیکی، اقتصـادي، اجتمـاعی و   ابتدا باید به ارزیابی اث

زیست محیطی قبل و بعد از احـداث سـدها بررسـی شـود و در     
صورت وجود مشکل برطرف گردد. چنانچه براساس این ارزیابی 
سد مورد نظر صالحیت نداشت، احـداث نگـردد. چـون کـارایی     

  الزم را نداشته و عواقب خواهد داشت.
  

  گیرينتیجه
خیز کریان در شهرستان مینـاب، اسـتان   در این تحقیق حوضه آب
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ریز و ساحلی انتخاب گردیـد  یک حوزه برون عنوانبههرمزگان 
هاي کم آبی و خارج شدن آب با کیفیت، بارش کم و که ویژگی

قابـل   ،کلی نتایج ایـن تحقیـق  طورهباشد. بتبخیر زیاد را دارا می
هـاي  تعمیم به کل مناطق خشک ساحلی کشور که داراي ویژگی

. براي توسعه احداث سدهاي است ،شترك با این حوزه هستندم
و ماتریس کمی  SWOTزیرزمینی در این منطقه از مدل تحلیلی 

QSPM     استفاده گردید. نتایج نشان داد که راهبـرد تعیـین شـده
شرایط توسعه (تهاجمی) دارد، یعنی رو به جلو باید عمل کـرد.  

ج توانایی توسعه و سدهاي زیرزمینی در این مناطق براساس نتای
بنـدي راهکارهـا   پیشرفت دارند. در ادامه براي تعیین و اولویـت 

جهت توسعه و احـداث سـدهاي زیرزمینـی از مـاتریس کمـی      
QSPM با امتیـاز  4(استراتژي  4اقدام  که برنامه استفاده گردید (

ــراي احــداث  .192/3 ــابراین ب در اولویــت اول قــرار گرفــت. بن
ه و مناطق مشابه ابتـدا بایـد ارزیـابی    سدهاي زیرزمینی در منطق

اثرات هیدرولوژیکی، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی قبـل  
شود و در صورت وجـود مشـکل    انجامو بعد از احداث سدها 

لحـاظ هـدف، کـاربردي     تحقیق ازبرطرف گردد. در نهایت این 
آب  ریزان و مسـئوالن شـرکت  چون نتایج آن براي برنامه .است
کشـور قابـل اسـتفاده     هاي جنوباستان نابع طبیعیو م ايمنطقه
از مسـائل   باشد. به این صورت که سبب آگاهی مسئولین امرمی

و از  شـود رسانی مـی آب استحصال آب و هايو مشکالت طرح
هاي خـود  قوت طرح این طریق خواهند توانست نقاط ضعف و

  .همت گذارند را شناسایی کرده و به بهبود آن
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Abstract 
Underground dams are structures built in underground and are capable of saving and making the underground water 
available. In this research, by using the SWOT analysis model, suitable locations were investigated for the development 
of an underground dam in the Keriyan area of Hormozgan province.  At first, the necessary data and information were 
provided by visiting the region and presenting a questionnaire to the residents of the area and experts to investigate the 
strengths, weaknesses, opportunities and threats in the region for the underground dams. In the final step, by using the 
SWOT model and QSPM matrix, a comprehensive and appropriate strategy for underground dams was determined. The 
results showed that among the internal factors, not decreasing the volume of the reservoir due to deposits and reducing 
the evaporation from the reservoir with a final value of 0.85 and 0.66, and among the external factors, the willingness 
and cooperation of the relevant organizations and the disruption of downstream water rights with a final value of 0.68 
and 0.66 had the greatest impact on selecting the strategy. Based on the results related to the internal and external 
factors, the strategy was placed in the maximum-maximum quadrant; in line with the strategy, by using the strengths 
and opportunities, the weaknesses should be overcome and the threats should be tackled. Some strategies were 
presented. In order to prioritize these strategies, the quantitative matrix QSPM was used. Finally, the hydrological, 
economic, social and environmental evaluating strategies of underground dams, before and after the construction, with a 
final score of 19.3 were prioritized. 
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