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تعیین استراتژیهای مدیریتی مناسب منابع آب حوضهی آبریز شهری نطنز با
استفاده از ماتریس SWOT
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 -9دانشجوي دکتري علوم و مهندسی آبخيزداري ،دانشکدهي منابع طبيعی و علوم زمين ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
 -2دانشيار علوم و مهندسی آبخيزداري ،دانشکدهي منابع طبيعی و علوم زمين ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
تأیيد نهایی مقاله9911/09/90 :
وصول مقاله9911/09/22 :

چکیده
گسترش حوضه هاي آبریز شهري از طرفی باعث افزایش نياز آبی این مناطق و از سوي دیگر با افزایش
سطوح نفوذناپذیر باعث پارهاي مشکالت از قبيل افزایش حجم و دبی پيک سيالب ،افزایش آلودگیها،
کاهش تغذیهي سفره هاي آب زیرزمينی ،ایجاد جزایر گرمایی ،افزایش دما و ...شده است .این پژوهش با
هدف تعيين استراتژيهاي مدیریتی مناسب جهت بهره برداري بهينه از منابع آب در سطح شهر نطنز با
رویکرد  SWOTانجام شده است .جهت انجام این تحقيق ،مهمترین نقاط ضعف و قوت و همچنين
فرصتها و تهدیدات حوضهي آبریز شهري نطنز در حوضهي منابع آب شناسایی و بر اساس آن بهترین
استراتژي هاي مدیریتی قابل اجراء تبيين گردید .بر اساس نتایج به دست آمده ،در حال اجراء بودن سيستم
تصفيهي فاضالب شهري ،برنامهي شهرداري براي اجراي طرحهاي جمعآوري روانابها و وجود برنامهي
ششم توسعهي کشور در سطح شهرستان از جمله نقاط قوت و ناکارآمدي سيستم دفع فاضالب و سيستم
زهکشی شهري ،عدم توجه به طرحهاي توسعهي شهري و عمرانی با موضوع جمعآوري روانابهاي سطحی
از نقاط ضعف منطقه است .وجود فعاليتهاي آبخيزداري در باالدست رودخانههاي ورودي به حوضهي
شهري و استفاده مجدد و بر جا از رواناب به منظور افزایش منافع عمومی و کشاورزي ،از مهمترین فرصت-
هاي منطقه است و وجود سطوح نفوذناپذیر ،حفر چاههاي متعدد به منظور تأمين آب کارخانجات و عدم
وجود تصفيهخانههاي فاضالب شهري از تهدیدهاي منطقه است .با توجه به یافتههاي این پژوهش ،نوع
استراتژي ساختاري حوضهي آبریز شهري نطنز ،استراتژي تهاجمی است.
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 -1مقدمه

شهرسازي باعث بر هم زدن تعادل اکولوژیک حوضهها ،ناپایداري هيدرولوژیکی و افزایش
روانابها شده است .در دهههاي اخير موضوع حوضهي آبریز شهري به عنوان مفهومی که
نشاندهندهي پيوند اکولوژیکی تمدن انسان با انسان و انسان با طبيعت است در برنامهریزي و
مدیریت توسعهي شهرها مطرح شده است .دستيابی به توسعهي پایدار شهري نيازمند
طراحی مدلهاي استراتژیک توسعهي سازگار با محيطزیست است (یاراحمدي و همکاران،
.)9912
مدیریت رواناب در مناطق شهري به عنوان یکی از استراتژيهاي مهم مدیریت منابع
آب ،شامل کنترل جریان هرزآبها ،حفظ کيفيت رواناب و اصالح شبکههاي زهکشی است.
ارائهي بهترین روشهاي مدیریتی )BMP( 9هت کنترل رواناب شهري ،در استراتژي
توسعه ي پایدار ،راهکاري کارآمد است که باید به آن توجه اساسی شود .اجراي بهترین
اقدامات مدیریتی میتواند موجب به حداقل رسيدن اثرات منفی ناشی از روانابها در
محيطهاي شهري گردد (طاعتپور و همکاران .)9911 ،مدیریت استراتژي یک روش
سيستماتيک پویا است که براي ارزیابی مسائل مدیریتی استفاده میشود (پيارس و
رابينسون .)2092 ،2مدیریت استراتژیک با تکيه بر ذهنيتی پویا ،آیندهنگر ،جامع و اقتضائی
راهحل بسياري از مسائل سازمانها است .پایه این نوع مدیریت بر اساس ميزان درک
مدیران از سازمانهاي مشابه ،جوامع بهرهبردار ،تأمينکنندگان ،توزیعکنندگان ،بخشهاي
مختلف دولتی و خصوصی و تمام کسانی است که به نوعی با آن سازمان در ارتباط هستند
که این مهم تعيينکنندهي موقعيت سازمان میباشد .پس مدیریت استراتژیک با بکارگيري
شيوههاي خالقانه و نوآوري به سازمانها میآموزد براي شکل دادن به آیندهي خود به
صورت انفعالی عمل نکنند (ميرزاخانی.)9911 ،

9- Best management practice methods
2- Pearce and Robinson
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مدیریت و برنامهریزي داراي سطوح گوناگونی است که راهبرد عالیترین سطح آن بوده
و داراي یک نگرش بلندمدت در تخصيص منابع و تصميمگيري است .نگرش راهبردي در
مدیریت منابع آب با تکيه به مجموع دیدگاهها ،سياستها ،ساختارها و نظامهاي مؤثر در
این زمينه ،از پيشامدهاي ناگهانی آینده و وقوع شرایط بحرانی پيشگيري میکند و موجب
توسعهي پایدار منابع خواهد شد (پورفالح و همکاران .)9911 ،یکی از گامهاي مهم در به
کارگيري راهبردهاي مدیریت منابع آب ،تعيين و تدوین آنها میباشد .روشها و مدلهاي
مختلفی به این منظور وجود دارد .هر یک از این مدلها حاوي مفهوم و بينش خاص خود
بوده و از تکنيک و دستورالعمل مخصوص پيروي میکند .در ميان مدلهاي مختلف،
ماتریس  SWOTکه نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدهاي سيستم را ارزیابی میکند،
مـتداولتر و مـشهورتر است (هيل و وتبروک .)9111 ،9استـخراج راهـبرد بر اساس قوتها
و ضعفهاي محيط داخلی و فرصتها و تهدیدهاي موجود در خارج از حوضهي مدیریتی،
راهحلهاي واقع گرایانه در اختيار تصميم گيرنده قرار می دهد و ميزان نزدیکی یا دوري
راهحلها از الگوي توسعهي پایدار ،برنامهریزي براي حرکت به سمت چشمانداز ایدهآل و
طلوب را تسهيل میکند (آذرنيوند و همکاران .)9912 ،هرچند کاربرد رایج این مدل اساساً
مربوط به برنامهریزي استراتژیک سازمانهاي توليدي و خدماتی است ،اما ویژگیهاي
منحصر به فرد آن ،این امکان را فراهم میآورد تا در تجزیه و تحليلهاي موضوعات مختلف
از جمله آبخيزداري در سطوح فراسازمانی نيز به کار برده شود و اخيراً نيز تحقيقات در
مورد استفاده از تجزیه و تحليل  SWOTبراي مدیریت منابع آب مطرح شده است (پتوسی
و همکاران2091 ،2؛ نگار .)2092 ،9تجزیه و تحليل  SWOTیک روش برنامهریزي استراتژیک
رایج براي ارزیابی قدرتها( ،)Sضعفها( ،)Wفرصتها( )Oو تهدیدات( )Tدرگير پروژه یا
درگير سرمایهگذاري درکسب و کار است .تحليل فرصتها و تهدیدات خارجی اساساَ براي
ارزیابی این امر به کار میرود که بررسی کنيم آیا سازمان میتواند از فرصتها استفاده
1- Hill and Westbrook
2- Petousi et al.,
3- Nagara
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کرده و تهدیدات را به حداقل برساند (ژئو و همکاران .)2091 ،9مطالعات متعددي براي
تدوین راهبردهاي مدیریت منابع آب جهت دستيابی به توسعهي پایدار با استفاده از مدل
 SWOTانجام شده است (هاشمی مدنی و بنیحبيب9912 ،؛ بنیحبيب و همکاران،
2
9912؛ اصالنی9912 ،؛ جزي و همکاران9912 ،؛ تاجبخش .)9911 ،پتوسی و همکاران
( )2091با ارزیابی اقدامات مدیریت آب از طریق تجزیه و تحليل  ،SWOTبه این نتيجه
رسيدند که بهره برداري بيش از حد از منابع آب براي آبياري و استفاده از پساب کارخانهها
و فاضالبهاي خانگی از مهمترین عوامل آلودگی منابع آب در منطقهي مورد مطالعه است.
منالی و همکاران )2099( 9براي شناسایی عوامل مهم اجراي موفقيتآميز طرحهاي استفاده
مجدد آب ،از تجزیه و تحليل  SWOTاستفاده نمودهاند .در این مطالعه استفاده مجدد از
فاضالب شهري به عنوان منبع مهم جایگزین آب شناخته شده است .سومياریش و
همکاران )2091( 1به منظور ارائهي برنامهي مدیریت پایدار استراتژیک سيستم انتقال آب
از تجزیه و تحليل مدل  SWOTو ماتریس برنامهریزي استراتژیک کمی  QSPMدر کشور
اندونزي استفاده کردهاند .در این مطالعه تجزیه و تحليل  SWOTبراي به دست آوردن یک
استراتژي جامع در مورد هر یک از مؤلفههاي سيستم انتقال آب (ورودي آبگير ،سيفون،
فاضالب ،پل آبگذر ،دربهاي تنظيمکننده ،لوله تخليه و )...انجام شده است و اولویتهاي
استراتژیک با استفاده از ماتریس  QSPMمشخص شده است.
عمليات آبخيزداري و ایجاد پوشش گياهی در آبخيزهاي مشرف به شهر از اقدامات
اساسی است که سالمت شهر را از جنبهي بهبود کيفيت و کميت منابع آب و همچنين
کاهش خطر سيل بهبود می بخشد .ولی تجربيات نشان داده شده است که اجراي عمليات و
اقدامات فقط در حوضهي شهري به هيچ وجه راهگشاي مشکل سيالب نمیباشد .تعادل
بين آنچه مورد نياز مردم و محيط است ،با کاهش آب آبياري ،کنترل کودها ،بهرهبرداري از
1- Gao et al.,
2- Petousi et al.,
3- Mainali et al.,
4- Sumiarsih et al.,
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چشمه هاي کارستيک ،بازیافت فاضالب و ساخت و سازها و برخی از اقدامات پيشنهادي
سدهاي کوچک ،گام مهمی در پایداري منابع آب است .اجراي طرحهاي استفاده مجدد از
آب بسيار متنوع بوده و از منطقهاي به منطقه دیگر متفاوت است .از این رو ،فاکتورهاي
مهمی براي اجراي موفقيتآميز طرح هاي استفاده مجدد از آب باید در نظر گرفته شود که
از آن جمله میتوان به بازاریابی اجتماعی و دسترسی عمومی در مرحلهي اوليه ،جنبههاي
سياسی طرفدار اجراي پروژه ،منابع مالی قوي ترتيب داده شده توسط دولت و ذینفعان
مختلف ،سطح تنش آبی ،آگاهی عمومی از پتانسيل طرح استفاده مجدد و در دسترس
بودن منابع آب جایگزین دیگر ،اعتماد و اعتقاد عموم مردم به استفاده مجدد از آب ،و فن
آوري پيشرفته اشاره کرد.
اگرچه تاکنون مدل تحليلی  SWATبر اي تعيين استراتژيهاي مدیریتی در عرصههاي
مختلف صنعتی ،سازمانی و اخيراً در صنعت توریسم مورد استفاده قرار گرفته و کارائی آن
مورد تأیيد محققان قرار گرفته است ،ولی تاکنون مطالعات کمی در سطح حوضههاي آبخيز
و خصوصاً حوضههاي آبخيز شهري انجام شده است .هدف از انجام این مطالعه ،انتخاب
بهترین استراتژيهاي مدیریتی منابع آب در حوضهي آبریز شهري نطنز با استفاده از
ماتریس  SWATاست.
 -منطقهی مورد مطالعه

حوضهي آبریز شهري نطنز ،به مساحت حدود  1/9کيلومتر مربع در استان اصفهان ،بين
طولهاي 212000و  211000و عرضهاي جغرافيایی  9190000و  9102000قرار گرفته
است شکل ( .)9شهرستان نطنز از توابع استان اصفهان است که در فاصله  920کيلومتري
مرکز استان قرار دارد .این شهرستان با وسعت بالغ بر  9922/1کيلومترمربع بين
شهرستانهاي آران و بيدگل و کاشان از شمال و اصفهان از جنوب قرار دارد .ارتفاع
شهرستان از سطح دریا  9220متر ،متوسط بارش ساالنه شهرستان برابر  911/1و مجموع
ميانگين بلندمدت تبخير و تعرق پتانسيل ساالنهي آن  2929/1ميلیمتر است .شهرستان
نطنز به علت توپوگرافی خاص خود داراي مناطقی با آب و هواي معتدل کوهستانی و
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کوهپایهاي و همچنين مناطقی با شرایط خشک و کویري است .مرکز شهرستان نطنز داراي
آب و هواي معتدل کوهپایهاي است.
این شهرستان داراي سه نوع آبوهواي سردسيري با زمستانهاي فوقالعاده سرد توأم با
برف و یخ و تابستان و بهار و پایيز معتدل در روستاهاي غربی و جنوبی که در درههاي کوه
کرکس با ارتفاع  9112متر قرار گرفتهاند؛ نواحی بين کوهستان و کویر با جلگههایی که به
دامنه کوهها پایان میگيرند که این نواحی از بارندگی ساليانه کمتري برخوردارند؛ و داراي
زمستانهاي سرد و خشک و تابستانهاي نسبتاً معتدل میباشند و آب و هواي بري و
سخت کویر با زمستانهاي خشک و بدون برف و باران و تابستانهاي گرم و طوالنی که
ویژه نواحی بادرود است.
بطور کلی شهرستان نطنز بر اساس طبقهبندي اقليمی دومارتن داراي اقليم مدیترانهاي
است و بر اساس روش آمبرژه داراي اقليم خشک سرد است .بر اساس بررسیهاي آماري
بلندمدت ()9112-2091؛ ميانگين ساالنه دماي نطنز  92/1درجه سانتیگراد می باشد که
ميانگين حداکثر دماي هوا  20/1درجه سانتیگراد و ميانگين حداقل دماي آن  90/1درجه
سانتیگـراد است .اختالف دماي گـرمترین و سردترین ماه سال  21/2درجه سانتیگراد
است .در طول این دورهي آماري  22ساله ،باالترین دماي ثبت شده  10/2درجه سانتیگراد
است که در ماه جوالي سالهاي  2099اتفاق افتاده است .پایينترین دماي ثبت شده 92/2
درجه سانتیگراد زیر صفر بوده که در ژانویه  2001ثبت شده است .با توجه به اینکه رژیم
بارندگی نطنز مدیترانه اي است ،لذا فصل بارندگی نطنز بر فصل سرد و اوایل بهار و فصل
خشک آن بر فصل تابستان منطبق است .پربارانترین ماه سال در نطنز ماه مارس میباشد.
باران هاي تابستانی نطنز که بسيار ناچيز است گاه در اثر ناپایداريهاي حاصله از تقابل
هواي نفوذ کرده از سمت شمالی البرز با هواي کویري جنوب البرز صورت میگيرد که
معموالً به صورت رگباري و پراکنده میباشد.
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شکل( )1موقعیت محدودهی مورد مطالعه و نقشهی حوضهی شهری
Fig. (1) Location of the study area and urban basin map

 -2مواد و روش

مدیریت استراتژیک حوضههاي آبخيز ،اولين قدم جهت مرتبط ساختن علم ،سياست و
مشارکت عمومی جهت مدیریت منابع موجود در حوضههاي آبخيز است .به طور کلی،
مدیریت حوضههاي آبخيز وقتی مؤ ثرتر است که ساده و منطقی باشد و بنابراین فرایند
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مدیریت آبخيزداري و برنامههاي نوشته شده باید به عنوان ابزار پشتيبانی ،نه توصيفی مورد
توجه قرار گيرد (قضاوي.)9911 ،
براي تدوین استراتژيها و برنامهریزي براي آینده یک حوضهي آبریز ،ابتدا باید بر اساس
تجزیه و تحليل هاي داخلی نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرد و با تجزیه و تحليلهاي
محيط بيرونی فرصتها و تهدیدهاي موجود را مشخص نمود .سپس با ساماندهی و تحليل
آنها شرایط الزم جهت تدوین استراتژيها را فراهم نمود.
 -عومل داخلی

عواملی هستند که در درون خود سيستم یا منطقه وجود دارند و در تعيين وضعيت منطقه
مؤثر میباشد .در مدل  ،SWOTعوامل داخلی شامل نقاط قوت و نقاط ضعف یک سيستم
یا سازمان یا منطقه میباشند .شناسایی نقاط قوت ،راه تقویت سيستم را آشکار کرده و در
کنار آن ،شناسایی نقاط ضعف باعث میشود که از این نقاط به نفع نقاط قوت استفاده
گردد (قضاوي9911 ،؛ پورفالح و همکاران.)9911 ،
 -عوامل خارجی

عواملی که از کنترل سيستم خارج بوده و از بيرون بر سيستم اثر میگذارند .به نوعی
مرتبط به فرآیندهایی است که در خارج از محدودهي آن منطقه به وقوع می پيوندد .عوامل
خارجی شامل فرصتها و تهدیدها میباشند .یعنی چه عواملی از بيرون به عنوان یک
فرصت تلقی میشوند که میتوانند در جهت پيشرفت یک منطقه مؤثر باشند و از طرفی
چه عواملی یک تهدید محسوب شده که براي منطقه خطرساز است که باید از آن دوري
کرد و یا آن را به فرصت تبدیل کرد .براي تجزیه و تحليل هم زمان عوامل داخلی و خارجی
از ماتریسی به همين نام استفاده میشود .جمع نمرات حاصل از ارزیابی عوامل داخلی و
خارجی در محورهاي افقی و عمودي این ماتریس قرار داده میشود تا جایگاه سيستم معين
شود .در جریان اجراي این مدل نقاط ضعف ،قوت ،فرصتها و تهدیدها مشخص و سپس با
استفاده از این عوامل ،در چهار بخش ،راهبردهاي مختلف و متنوع تعيين میشود .در

تعيين استراتژيهاي مدیریتی مناسب منابع آب حوضهي آبریز شهري...
سيدميثم داوودي و رضا قضاوي

نهایت پاسخ به این سوال که روند ر اهبردها باید به چه سمتی پيش برود و چه نوع
استراتژي مهم تر و کاراتر میباشد بررسی میشود (پورفالح و همکاران.)9911 ،
این مطالعه در  1مرحلهي اصلی شامل شناسائی عوامل داخلی و خارجی ،وزندهی به
عوامل ،ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و نهایتاً انتخاب استراتژيهاي مناسب
انجام شد ( قضاوي.)9911 ،
 -9شناسائی عوامل داخلی و خارجی :در تحليل  SWOTابتدا باید عوامل داخلی و
خارجی مورد نياز در تجزیه و تحليل شناسائی شوند .در این مطالعه جهت شناسائی این
عوامل ،ابتدا اطالعات کلی مربوط با منابع آب منطقه جمعآوري شد .سپس فهرستی از
نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها و تهدیدها منطقه تهيه شد .به این منظور اتاق فکري با حضور
کارشناسان و مدیران مرتبط با منابع آب تشکيل شد و با روش ایجاد طوفان فکري ،و بر
اساس مشکالت و چشماندازهاي توسعه منطقه ،ليست نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و
تهدیدها منطقه در ارتباط با منابع آب تکميل شد.
 -2وزن دهی به عوامل :پس از شناسائی عوامل داخلی و خارجی ،از کارشناسان و
مدیران خواسته شد تا براي هریک از عوامل امتيازي بين  9تا  20تعيين کنند .سپس بر
اساس کل امتيازات کسب شده براي مجموع عوامل داخلی و خارجی ،امتياز وزنی هر عامل
از تقسيم امتياز هر عامل بر مجموع امتيازات محاسبه شد ،به طوري که مجموع امتيازات
عوال داخلی برابر با  9و مجموع امتيازات عوامل خارجی نيز برابر 9شود .این وزن با استفاده
از تکنيک  AHPمحاسبه شد.
پس از تعيين وزن هر عامل ،از کارشناسان خواسته شد تا به هر یک از عوامل امتيازي
بين  9تا  1اختصاص دهند .براي عوامل داخلی  9بيانگر ضعف اساسی 2 ،بيانگر ضعف کم،
 9قوت اساسی و  1بيانگر قوت اساسی است .براي عوامل خارجی نيز  9بيانگر تهدید جدي،
 2تهدید 9 ،فرصت و  1فرصت عالی است.
براي تعيين نمرهي نهائی هر عامل ،وزن عامل در امتياز آن ضرب میشود و مجموع
نمرههاي نهائی هر عامل نشاندهندهي وضعيت سازمانهاي مدیریتی در موضوع مورد

هيدروژئومورفولوژي ،شمارهي  ،22سال ششم ،بهار  ،9911صص 202-222
)Hydrogeomorphology, Vol.6, No.22, Spring 2020, pp (205-226

مطالعه (مدیریت منابع آب در مطالعهي حاضر) است .اگر مجموع نمرات نهائی در عوامل
داخلی و خارجی کمتر از  2/2باشد ،سيستم از از نظر عوامل داخلی دچار ضعف بوده و یا
تهدیدهاي خارجی جدي است و اگر مجموع نمرات بيشتر از  2/2باشد سيستم داراي نقاط
قوت بوده و یا فرصتهاي خوبی در منطقه وجود دارد.
 -9ایجاد مدل تحليل  :SWATبراي تجزیه و تحليل همزمان عوامل داخلی و خارجی از
یک ماتریس عوامل داخلی و خ ارجی استفاده شد .براي تشکيل این ماتریس ،نمرات حاصل
از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در ابعاد عمودي و افقی ماتریس تحليل SWAT
قرار گرفت(شکل .)2تشکيل این ماتریس منجر به ارائهي چهار راهبرد مدیریتی به شرح
ذیل میشود.







راهبرد رقابتی/تهاجمی( :)SOبا اجراي این استراتژي کوشش میشود تا با
استفاده از نقاط قوت ،از فرصتهاي خارجی بهرهبرداري کند.
راهبرد بازنگري/مـحافظهکارانه( :)WOهـدف این است که با اسـتفاده از
فرصتهاي موجود در محيط خارج ،نقاط ضعف داخلی بهبود یابد.
راهبرد تنوع( :)STبا استفاده از نقاط قوت ،اثر تهدیدات خارجی کاهش یابد.
راهبرد تدافعی( :)WTحالت تدافعی است و هدف کم کردن نقاط ضعف داخلی
و پرهيز از تهدیدات خارجی است (سرایی و شمشيري.)9912 ،
فرصتها()O

قوتها()S

استراتژي تهاجمی()OS

استراتژي محافظهکارانه/واکنشی()OW

استراتژي تدافعی()TS

استراتژي انطباقی()WT

ضعفها()W

تهدیدها()T
شکل ( :)2مدل تحلیل SWOT
Fig. (2): SWOT analysis model

 -1انتخاب استراتژيهاي مناسب :هدف نهائی از تشکيل ماتریس  SWOTانتخاب
بهترین استراتژيهاي مدیریتی براي حوضهي مورد مطالعه (منابع آب حوضهي آبریز نطنز)
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است .بر این اساس پس از تشکيل ماتریس SWOTبهترین استراتژيها تعيين شد و بر
اساس آن مناسبترین راهکارها معرفی شد.
 -3بحث و نتایج

جدول ( )9نقاط قوت و ضعف و جدول ( )2فرصتها و تهدیدات شناسایی شده براي
حوضهي آبریز شهري نطنز را همراه با امتيازي که به هر عامل اختصاص داده شده است،
نشان میدهد.
جدول( )1ماتریس عوامل داخلی همراه با امتیاز بر اساس نظر کارشناسان
Tab (1) Matrix of internal factors with points based on expert opinion
وزن رتبه امتیاز وزنی
عوامل داخلی( :)IFEنقاط قوت  / Sنقاط ضعف W
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
W1
W2
W3
W4
W5

0/099
مشارکت و همکاري دستگاهها و نهادهاي ذيربط در تمامی سطوح
0/091
وجود نيروهاي متخصص و با تجربه
0/091
وضعيت باالي آگاهی و سواد در بين مردم
0/990
تعدد منازل غيرآپارتمانی(ویالیی)
0/019
برنامه شهرداري براي اجراي طرحهاي نوسازي
برخورداري از ظرفيت باالي مشارکتپذیري بدليل تجانس قومی-طایفهاي 0/091
0/099
بهبود نسبی مشارکت ساکنان در اجراي طرحهاي عمرانی و خدماتی
0/099
وجود اراضی وسيع و خالی در داخل و پيرامون شهر
0/091
تمایل عمومی مردم به نوسازي بافت هاي فرسوده
وجود برنامهها و طرحها جهت افزایش سطوح و سرانههاي فضاي سبز شهري 0/091
0/011
در حال اجراء و توسعه سيستم دفع فاضالب شهري
0/019
وجود برنامه ششم توسعه کشور ،جهت نيل به اهداف توسعه پایدار
0/099
فرهنگ زیست محيطی حوضهنشينان
پایين بودن نرخ بيکاري و در نتيجه کاهش دستدرازي به منابع طبيعی 0/022
0/091
وجود ستاد مدیریت بحران در شهرستان
0/091
کمبود اعتبارات و کاهش بودجه تخصصی دولت
0/091
عدم تخصيص اعتبار جهت مدیریت بهينه از منابع آب
0/022
عدم مشارکت شهروندان
0/091
شيب زیاد در برخی مناطق
0/091
عدم توجه به حریم رودخانه و ساخت و سازها در مسير رودخانه

2/2
9
9
2/2
9/2
9
2/2
2/2
9
9
1
9/2
2/2
2
9
9
9
2
9
9

0/01
0/99
0/99
0/01
0/92
0/99
0/01
0/01
0/99
0/99
0/20
0/92
0/01
0/02
0/99
0/99
0/99
0/02
0/99
0/99
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W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13

9
9
1
9
2/2
2

0/091
مشکالت کمی و کيفی منابع آب
0/091
قرارگيري شهر در مجاورت دامنهي کوه
0/011
ضعف و ناکارآمدي سيستم دفع فاضالب و سيستم زهکشی شهري
0/091
وجود روانابهاي فصلی
ناکارآمدي سيستم مدیریتی در جلوگيري از تغيير کاربري اراضی در حوضه 0/099
0/022
افزایش هزینههاي اجرائی طرحهاي آبخيزداري
عدم توجه به طرحهاي توسعه شهري و عمرانی به موضوع دفع روانابهاي
9/2 0/019
سطحی
ارتباط ضعيف بين آبخيزداري شهري با آبخيزداري خارج از حوضهي شهري 2/2 0/099
جمع

9/00

-

0/99
0/99
0/20
0/99
0/01
0/02
0/92
0/01
2/11

در تحقيق حاضر مجموع امتياز نهایی عوامل داخلی در ماتریس ارزیابی( )2/11بدست
آمده است که می تواند به معناي قوت عوامل داخلی برشمرد و مجموع امتياز نهایی عوامل
خارجی در ماتریس ارزیابی ( )2/11به دست آمده که بدین معنی است که شهر نطنز
توانسته تا حدودي از عواملی که فرصت یا موقعيت ایجاد میکنند ،بهرهبرداري نمایند و یا
از عواملی که موجب تهدید میگردند تا حدي دوري کند.
جدول( ) 2ماتریس عوامل خارجی همراه با امتیاز بر اساس نظر کارشناسان
Tab (2) Matrix of external factors with points based on expert opinion
وزن رتبه امتیاز وزنی
عوامل خارجی( :)EFEفرصتها / Oتهدیدات T
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11

2
9
9
2/2
2/2
2/2
9/2
2
2/2
2

0/021
پتانسيل گردشگري منطقه
0/019
تعدد پارکها و فضاهاي سبز در سطح شهر
0/091
وجود پهنه هاي اکولوژیکی در بافت شهر(باغات و اراضی کشاورزي)
0/091
امکان اطالع رسانی توسط نهادهاي دولتی
وجود سطوح گسترده کارخانجات و صنایع در منطقهي شهري و پيرامون آن 0/091
0/091
مشارکت باالي شهروندان
استفاده مجدد و بر جا از رواناب بمنظور افزایش منافع عمومی و کشاورزي 0/011
0/021
وجود معادن در سطح شهرستان
0/091
وامها و تسهيالت دولتی
0/021
وجود کارخانجات و صنایع در پيرامون شهر
وجود فعاليت هاي آبخيزداري در باالدست رودخانههاي ورودي به حوضهي
9/2 0/011
شهري

0/02
0/92
0/92
0/01
0/01
0/01
0/91
0/02
0/01
0/02
0/91
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O12
O13
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13

وجود مراجع مصوب طرحهاي توسعهي شهري از جمله کميسيون ماده  2در
خصوص تغيير کاربريها
استفاده از ظرفيتهاي قانونی در خصوص برخورد با ساخت و سازهاي
پيرامون مسيلها از جمله ماده 900
عدم تصفيه خانههاي فاضالب شهري
وجود کارخانجات آالیندهي محيط زیست
حجم باالي سيالب و آبگيري معابر در مسير قبلی سيالب
تامين آب کارخانجات و صنایع از طریق حفر چاه
باال بودن قيمت زمين در نتيجه افزایش تمایل افراد به تغيير کاربري
نرخ باالي مهاجرت به این شهر
مشکالت کمی و کيفی آب
بهرهبرداري بیرویه و غيراصولی از منابع آب زیرزمينی
کمبود جدي آب و کاهش سطح سفرههاي آب زیرزمينی
تغيير کاربري باغات به مسکونی
توسعهي شهر در مسير رودخانهي اصلی
تخریب منابع طبيعی از طریق چراي بیرویهي دام و قطع درختان دست
کاشت جنگلی
کاهش نفوذپذیري
جمع

0/019

9

0/92

0/019

9

0/92

0/011
0/019
0/019
0/011
0/091
0/029
0/091
0/019
0/019
0/021
0/019

9/2
9
9
9/2
2/2
9/2
2/2
9
9
2
9

0/91
0/92
0/92
0/91
0/01
0/09
0/01
0/92
0/92
0/02
0/92

0/019

9

0/92

0/022

1

0/22

9/00

-

2/11

در بين مجموع نقاط مورد بررسی توسعهي سيستم دفع فاضالب شهري با امتياز 0/2
برنامه شهرداري براي اجراي طرحهاي نوسازي و وجود برنامه ششم توسعهي کشور با امتياز
 0/92میباشد؛ مهمترین ضعف ها شامل ضعف و ناکارآمدي سيستم دفع فاضالب و سيستم
زهکشی شهري با امتياز  0/2و عدم توجه به طرحهاي توسعهي شهري و عمرانی به موضوع
دفع روانابهاي سطحی با امتياز 0/92میباشد .مهمترین فرصتها شامل وجود فعاليتهاي
آبخيزداري در باالدست رودخانه هاي ورودي به حوضهي شهري و استفاده مجدد و بر جا از
رواناب به منظور افزایش منافع عمومی و کشاورزي با امتياز  0/91میباشد .مهمترین
تهدیدات شامل کاهش نفوذپذیري با امتياز  0/22و تأمين آب کارخانجات و صنایع از
طریق حفر چاه و عدم تصفيهخانههاي فاضالب شهري با امتياز  0/91میباشد .با ترکيب
عوامل داخلی و خارجی(شکل )2چهار نوع راهبرد ،ایجاد میشود .در تحقيق حاضر مجموع
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امتياز نهایی عوامل داخلی در ماتریس ارزیابی ( )2/11بدست آمده است که میتوان به
معناي قوت عوامل داخلی برشمرد و مجموع امتياز نهایی عوامل خارجی در ماتریس
ارزیابی( )2/11بدست آمده که بدین معنی است که شهر نطنز توانسته تا حدودي از عواملی
که فرصت یا موقعيت ایجاد میکنند ،بهرهبرداري نمایند و یا از عواملی که موجب تهدید
میگردند تا حدي دوري کند .شکل( )9چهارچوب تحليلی براي تعيين راهبردها به روش
 SWOTرا براي این پژوهش نشان میدهد.

شکل ( )3نمودار نتایج ماتریس  SWOTبرای حوضهی آبریز شهری نطنز
Fig. (3): SWOT matrix results chart for Natanz urban watershed

با توجه به نتایج حاصل (شکل )9بهترین موقعيت راهبردي براي حوضهي آبریز شهري
نطنز ،در محدودهي تهاجمی قرار میگيرد که بر نقاط قوت درونی و فرصتهاي بيرونی
متمرکز بوده و بایستی از توانمنديها و پتانسيلهاي موجود در شهر نطنز در مدیریت
رواناب از فرصتهاي پيش رو به بهترین نحو استفاده نمود.

تعيين استراتژيهاي مدیریتی مناسب منابع آب حوضهي آبریز شهري...
سيدميثم داوودي و رضا قضاوي
جدول ( )3استراتژیهای تبیین شده برای حوضهی آبخیر شهری نطنز
استراتژی

Tab (3): Strategies explained for Natanz urban watershed
نقاط ضعف()W
نقاط قوت()S

تهيه و اجراي طرح جامع جهت ذخيرهي آب و تاأمين
مصارف شهري
احداث تصفيهخانه جهت بازیافت فاضالبها و آب ذخيره
شدهي باران
اجراي اقدامات جهت بهبود استفاده شهري از آب بازیافت
شده
افزایش استفاده مجدد از فاضالب ،به ویژه براي آبياري
استفاده مجدد و برجا از رواناب بمنظور افزایش منافع عمومی
فرصتها
و کشاورزي
()O
جلب مشارکت معدن کاوان و بخش خصوصی جهت اجراي
طرحهاي آبخيزداري
ساماندهی ،هدایت و آموزش حوضهنشينان جهت احياء منابع
طبيعی
استفاده از توان و تخصص نيروها
توسعه نهادها و سازمانهاي مرتبط جهت آموزش عمومی به
منظور جلوگيري از تخریب منابع طبيعی
اصالح و افزایش ظرفيت کانالهاي عبور آب

ایجاد اقدامات جهت صرفهجویی در مصرف آب در
زمينهاي کشاورزي
تهيه و اجراي اقدامات الزم جهت کاهش آلودگی
منابع آب
ایجاد مناطق تفریحی با استفاده از منابع آب
استحصالی
استفاده از تکنولوژي براي جمعآوري آب باران
احداث تاالبهایی جهت ذخيرهي رواناب شهري
حفر چاههاي تغذیهاي جهت نفوذ روانابها
ساخت ایستگاه تصفيه فاضالب شهري و صنعتی
تدوین و اجراي بستههاي حمایتی جهت جلب
مشارکت بالقوه ساکنان به منظور استحصال آب
باران و استفاده برجا از آن
حفاظت از اراضی ،حفظ و احياء پوشش گياهی
جهت کاهش و مهار سيالب
استفاده از روشهاي نوین استحصال آب جهت
مهار روانابهاي شهري

کاهش بهرهوري جهت افزایش کميت و اجراي روشهاي
مدیریتی در کشاورزي به منظور بهبودکيفيت آبهاي
زیرزمينی
استفاده مجدد از روانابهاي شهري
استفاده از سطوح کارخانجات جهت جمعآوري و ذخيرهي
روانابها
تهدیدات
ارتقاء مشارکت افراد در فرآیند آموزش و اجراي الگوي بهينه
()T
مصرف آب با ایجاد و توسعهي تشکلهاي مردمی و NGOها
جلوگيري از قطع بیرویه باغات و تغيير کاربري به مسکونی
جهت حفظ مناظر زیباي شهر و کاهش خطرات و خسارات
سيالب و نفوذ به سفرههاي آب زیرزمينی
مرمت و افزایش ظرفيت سيستم زهکشی و تقویت کانالهاي
انتقال رواناب

ایجاد سيستمهاي زهکشی و اصالح کانالهاي
جمع آوري روانابها
اجراي اقدامات به منظور مدیریت بهتر آب براي
استفاده شهري
بهينهسازي مصرف آب در بخش شهري و
کشاورزي
پيشگيري و کاهـش آلودگی زیست محيطی
توسط روانابها
توسعه و تکميل تأسيسات و شبکههاي جمعآوري
رواناب و فاضالب شهري
ایجاد تسهيالت و امکانات ویژه جهت جلب
مشارکت شهروندان در ایجاد سطوح و مخازن
جمعآوري رواناب از پشت بامها
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بر اساس نتایج حاصل(جدول )9مهمترین استراتژيهاي تهاجمی رقابتی براي منطقه
عبارتند از:
 -9تهيه و اجراي طرح جامع جهت ذخيرهي آب و تأمين مصارف شهري  -2احداث
تصفيهخانه جهت بازیافت فاضالبها و آب ذخيره شده باران  -9اجراي اقدامات جهت
بهبود استفاده شهري از آب بازیافت شده  -1افزایش استفاده مجدد از فاضالب ،به ویژه
براي آبياري  -2استفاده مجدد و برجا از رواناب به منظور افزایش منافع عمومی و کشاورزي
 -2جلب مشارکت معدن کاوان و بخش خصوصی جهت اجراي طرحهاي آبخيزداري -1
اصالح و افزایش ظرفيت کانالهاي عبور آب.
قرارگيري شهر نطنز در مجاورت دامنهي کوه و وجود شيب در برخی مناطق شهر نطنز،
باعث شده تا سرعت جاري شدن رواناب در سطوح خيابان زیاد باشد و از آنجا که سيستم
زهکشی شهري نطنز تکميل نبوده و قسمتهاي اجراء شده ظرفيت کافی براي عبور آب
جاري شده را ندارد ،در نتيجه پسزدگی آب و جاري شدن در سطوح خيابان ها و کوچه ها
را شاهد هستيم .با توجه به وجود نيروهاي متخصص و با تجربه میتوان طرح جامع جهت
ذخيرهي آب و تأ مين مصارف شهري تهيه نمود و با توجه به سواد و آگاهی مردم از طریق
جلب مشارکت و همکاري دستگاهها و نهادهاي دولتی و خصوصی ،کمبود اعتبارات را
جبران نمود و این طرحها را اجراء کرد.
قيمت باالي زمين در این شهر و تمایل مردم به نوسازي بافتهاي فرسوده ،عاملی است
که می تواند به شهرداري و شرکت آب و فاضالب کمک کند تا ضمن نوسازي بافتهاي
فرسوده با مشارکت سازمان نظام مهندسی ،نسبت به تکميل و افزایش ظرفيت زهکشی
کانالهاي جمعآوري رواناب و کانالهاي دفع فاضالب شهري اقدام نمایند .تدوین قوانين و
در اختيار قرار دادن بستههاي حمایتی به خانوارها به منظور استحصال آب باران و استفاده
برجا از آن ،می تواند ضمن صرفهجویی در مصرف آب و کاهش برداشت از سفرههاي آب
زیرزمينی ،هزینه هاي انتقال و تصفيه آب را کاهش داده و از مصرف آب با کيفيت جهت
مصارف غيرآشاميدنی جلوگيري کند.

تعيين استراتژيهاي مدیریتی مناسب منابع آب حوضهي آبریز شهري...
سيدميثم داوودي و رضا قضاوي

همچنين بدليل وجود کارخانجات در پيرامون شهر و نياز آبی این مراکز جهت تامين
آب از چاه ها و به تبع آن کاهش منابع آب زیرزمينی ،با کنترل ،مدیریت و استفاده از
ظرفيت سطوح این مراکز از یک سو و ایجاد تصفيهخانههاي صنعتی از سوي دیگر ،میتوان
نسبت به زمينهسازي و بهرهبرداري از آب باران و با بازیافت پساب تصفيهشده آنها جهت
تأمين بخشی از آب مورد نياز در فصولی از سال اقدام نمود.
با اعمال روشهاي غيرسازهاي مانند کاشت درختان و گياهان متنوع متناسب با اقليم
منطقه در اطراف شهر مسيلها و روشهاي سازهاي از طریق احداث سازههاي سيلگير
مانند خشکه چين ،گابيون و بند خاکی در سرشاخه آبراهههایی که وارد شهر میشوند،
عالوه بر کاهش خسارات مالی و جانی ،میتوان باکنترل سيل ،کاهش دبی پيک سيالب،
افزایش فرصت نفوذ آب به خاک و تغذیهي منابع آب زیرزمينی شد.
براي مدیریت رواناب حوضهي شهري ،میتوان با ایجاد زهکشهاي سيفونی در مسير
رواناب جاري شده و نيز نقاط گود شهر ،ساخت چاههاي جذبی ،حوضچههاي جذب آب،
ذخيرهي آب در مخازن براي استفاده مصارف شهري ،آبياري ،خودروهاي آتشفشانی و،...
ایجاد پشتبامهاي سبز ،استفاده از فضاهاي سبز شهري به عنوان سطوح جمعآوري آب
باران و ...حجم رواناب را کاهش داد.
تکميل تصفيهخانه فاضالب شهر میتواند با در نظر گرفتن مسائل زیست محيطی،
بخشی از آب مورد نياز فضاهاي سبز و صنایع را تأمين نماید و در ضمن تأثيرات منفی
ورود فاضالبها بر کيفيت آبهاي سطحی و زیرزمينی را کاهش دهد .در گذشته هدف
اصلی مدیریت رواناب و فاضالبهاي شهري جمعآوري و دفع هرچه سریع آنها از سطح
شهرها به کمک روش هاي زهکشی به منظور جلوگيري از سيالبی شدن شهرها در خالل
بارانهاي نسبتاً باال بوده است .در حالی که جوامع بشري به محدودیتهاي محيط زیستی
و اقتصادي در رابطه با تهيهي منابع آب نزدیک میشدند ،فرصتهاي استفاده از رواناب و
پسابهاي تصفيه شده شهري بهعنوان منبع غيرآشاميدنی بيشتر شناخته شده است.
استفاده از منابع منوط به مناسب بودن کميت و کيفيت از نظر حجم و پارامترهاي
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شيميایی ،فيزیکی و بيولوژیکی شده است .بدین منظور بحث استفادهي بهينه در دو بخش
کميت و کيفيت مطرح میشود (لگزیان و حجیپور.)9919 ،
با توجه به مطالب بيان شده و با عطف توجه به اینکه روانابهاي سطحی متمرکز ،مانند
روانابهاي توليدي از سطوح کوچهها ،خيابانها و تمرکز آنها در جويها و زهکشیهاي
شهري به طور معمول در اثر وجود آالیندهها ،آلوده و بعضاً از نظر سالمت زیستی و استفاده
از آنها حتی براي آبياري فضاهاي سبز و تغذیهي آبخوان ها خطرناک هستند ،بنابراین
ضرورت دارد راهبردهاي حفاظتی ،احيایی و توسعه اي در این زمينه مشتمل بر راهبردهاي
استحصال ،جمعآوري ،ذخيره و استفاده از نزوالت جوي و روانابهاي سطحی و زیر سطحی
در آبخيزهاي شهري و در قالب مدیریت آبخيزداري شهري تبيين و تدوین و به اجرا
گذاشته شود .در چنين راهبردهایی تنظيم رفتار هيدرولوژیکی به صورت کمی و کيفی
بایستی مدنظر باشد ،زیرا در این صورت است که افزون بر امکانپذیري استفاده از نزوالت
جوي و روانابهاي سطحی و زیر سطحی ناشی از آنها ،امکان پيشگيري از شکلگيري
سيالب هاي شهري ،آبگرفتگی معابر ،تخریب و پسرفت منابع زیستی در آبخيزهاي شهري
ميسر می شود؛ به نحوي که دستیابی به هدف از طریق استحصال و بهرهگيري از نزوالت
جوي و روانابهاي سطحی جهت تأمين آب براي مصارف غيرشرب (مانند آبياري فضاهاي
سبز و توسعهي آنها ،ایجاد تفرجگاهها و )..محقق میگردد (لگزیان و حجیپور.)9919 ،
 -4نتیجهگیری

در حوضهي مورد مطالعه ،قوتها از جنس مزیتهاي سازمانی و فرهنگی ،ضعفها عمدتاً از
جنس طبيعی و کمبود اعتبارات ،فرصتها ترکيبی از پشتوانههاي مالی بخش دولتی و
خصوصی و شرایط اکولوژیکی و اقليمی منطقه و تهدیدات از نوع اقتصادي و زیست
محيطی می باشد.
در این پژوهش به منظور ارائه راهبرد و راهکارهاي مناسب جهت مدیریت استراتژیک
حوضهي آبریز شهري نطنز ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات به روش  SWOTمورد

تعيين استراتژيهاي مدیریتی مناسب منابع آب حوضهي آبریز شهري...
سيدميثم داوودي و رضا قضاوي

بررسی و مطالعه قرار گرفت و استراتژيهاي مدیریتی جهت بهبود شرایط تدوین گردید.
یافتههاي پژوهش حاکی از این است که شهر نطنز علیرغم سطح کم حوضهي شهري به
دالیل متعدد نتوانسته استفاده بهينه و مطلوبی از این موهبت در جهت توسعه و پيشرفت
خویش داشته باشد.
قرارگيري شهر نطنز در مجاورت دامنهي کوه و وجود شيب در برخی مناطق ،باعث
شده تا سرعت جاري شدن رواناب در سطوح خيابان زیاد بوده و از آنجا که سيستم زهکشی
شهري نطنز تکميل نبوده و قسمتهاي اجراء شده ظرفيت کافی براي عبور آب جاري شده
را ندارد ،در مواقعی پسزدگی آب و جاري شدن در سطوح خيابانها و کوچهها وجود دارد،
با توجه به وجود نيروهاي متخصص و با تجربه و نيز باال بودن سواد و آگاهی مردم و نيز
تمایل به مشارکت و همکاري دستگاهها و نهادهاي دولتی و خصوصی ،میتوان از پتانسيل
آنها جهت اجراء ،تکميل و افزایش ظرفيت زهکشی کانالهاي جمعآوري رواناب و تکميل
تصفيهخانهها استفاده نمود.
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