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ی آبریز شهری نطنز با های مدیریتی مناسب منابع آب حوضهتعیین استراتژی

  SWOTاستفاده از ماتریس 
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 چکیده
هاي آبریز شهري از طرفی باعث افزایش نياز آبی این مناطق و از سوي دیگر با افزایش گسترش حوضه

ها، حجم و دبی پيک سيالب، افزایش آلودگیاي مشکالت از قبيل افزایش سطوح نفوذناپذیر باعث پاره

هاي آب زیرزمينی، ایجاد جزایر گرمایی، افزایش دما و... شده است. این پژوهش با سفره يکاهش تغذیه

برداري بهينه از منابع آب در سطح شهر نطنز با هاي مدیریتی مناسب جهت بهرههدف تعيين استراتژي

ترین نقاط ضعف و قوت و همچنين ام این تحقيق، مهمانجام شده است. جهت انج SWOTرویکرد 

منابع آب شناسایی و بر اساس آن بهترین  يآبریز شهري نطنز در حوضه يها و تهدیدات حوضهفرصت

هاي مدیریتی قابل اجراء تبيين گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، در حال اجراء بودن سيستم استراتژي

 يبرنامهها و وجود آوري روانابهاي جمعشهرداري براي اجراي طرح يمهفاضالب شهري، برنا يتصفيه

و سيستم  کشور در سطح شهرستان از جمله نقاط قوت و ناکارآمدي سيستم دفع فاضالب يششم توسعه

هاي سطحی آوري روانابشهري و عمرانی با موضوع جمع يهاي توسعهزهکشی شهري، عدم توجه به طرح

 يهاي ورودي به حوضههاي آبخيزداري در باالدست رودخانهمنطقه است. وجود فعاليتاز نقاط ضعف 

-ترین فرصتکشاورزي، از مهمشهري و استفاده مجدد و بر جا از رواناب به منظور افزایش منافع عمومی و 

عدم مين آب کارخانجات و أت هاي متعدد به منظورهاي منطقه است و وجود سطوح نفوذناپذیر، حفر چاه

هاي این پژوهش، نوع توجه به یافته . بااستهاي فاضالب شهري از تهدیدهاي منطقه خانهوجود تصفيه

 آبریز شهري نطنز، استراتژي تهاجمی است. ياستراتژي ساختاري حوضه

 ، شهر نطنزSWOTآبریز شهري، سيالب، استراتژي،  يمنابع آب، حوضه کلیدی: کلمات
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 مقدمه -1

ها، ناپایداري  هيدرولوژیکی و افزایش بر هم زدن تعادل اکولوژیک حوضهشهرسازي باعث 

آبریز شهري به عنوان مفهومی که  يهاي اخير موضوع حوضهها شده است. در دههرواناب

و  ریزيپيوند اکولوژیکی تمدن انسان با انسان و انسان با طبيعت است در برنامه يدهندهنشان

پایدار شهري نيازمند  يشهرها مطرح شده است. دستيابی به توسعه يمدیریت توسعه

)یاراحمدي و همکاران،  زیست استسازگار با محيط يهاي استراتژیک توسعهطراحی مدل

9912.) 

هاي مهم مدیریت منابع مدیریت رواناب در مناطق شهري به عنوان یکی از استراتژي

هاي زهکشی است. يت رواناب و اصالح شبکهها، حفظ کيفبآآب، شامل کنترل جریان هرز

( هت کنترل رواناب شهري، در استراتژي BMP) 9هاي مدیریتیبهترین روش يارائه

ي پایدار، راهکاري کارآمد است که باید به آن توجه اساسی شود. اجراي بهترین توسعه

ها در روانابتواند موجب به حداقل رسيدن اثرات منفی ناشی از می اقدامات مدیریتی

مدیریت استراتژي یک روش (. 9911پور و همکاران، )طاعت هاي شهري گرددمحيط

شود )پيارس و سيستماتيک پویا است که براي ارزیابی مسائل مدیریتی استفاده می

نگر، جامع و اقتضائی مدیریت استراتژیک با تکيه بر ذهنيتی پویا، آینده (.2092، 2رابينسون

ها است. پایه این نوع مدیریت بر اساس ميزان درک از مسائل سازمانحل بسياري راه

هاي کنندگان، بخشکنندگان، توزیعمينأبردار، تهاي مشابه، جوامع بهرهمدیران از سازمان

مختلف دولتی و خصوصی و تمام کسانی است که به نوعی با آن سازمان در ارتباط هستند 

باشد. پس مدیریت استراتژیک با بکارگيري ازمان میموقعيت س يکنندهکه این مهم تعيين

ه خود ب يآموزد براي شکل دادن به آیندهها میهاي خالقانه و نوآوري به سازمانشيوه

 (.9911صورت انفعالی عمل نکنند )ميرزاخانی، 

                                                           
9- Best management practice methods 

2- Pearce and Robinson 
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ترین سطح آن بوده ریزي داراي سطوح گوناگونی است که راهبرد عالیمدیریت و برنامه

. نگرش راهبردي در استگيري نگرش بلندمدت در تخصيص منابع و تصميم و داراي یک

ثر در ؤهاي مها، ساختارها و نظامها، سياستمدیریت منابع آب با تکيه به مجموع دیدگاه

کند و موجب این زمينه، از پيشامدهاي ناگهانی آینده و وقوع شرایط بحرانی پيشگيري می

هاي مهم در به (. یکی از گام9911پورفالح و همکاران، پایدار منابع خواهد شد ) يتوسعه

هاي ها و مدلباشد. روشکارگيري راهبردهاي مدیریت منابع آب، تعيين و تدوین آنها می

ها حاوي مفهوم و بينش خاص خود مختلفی به این منظور وجود دارد. هر یک از این مدل

هاي مختلف، در ميان مدل کند.بوده و از تکنيک و دستورالعمل مخصوص پيروي می

کند، ها و تهدیدهاي سيستم را ارزیابی میکه نقاط ضعف، قوت، فرصت SWOTماتریس 

ها برد بر اساس قوتـخراج راهـاست (.9111، 9هيل و وتبروک)شهورتر است ـتر و متداولـم

ي مدیریتی، حوضهها و تهدیدهاي موجود در خارج از هاي محيط داخلی و فرصتو ضعف

گرایانه در اختيار تصميم گيرنده قرار می دهد و ميزان نزدیکی یا دوري هاي واقعحلراه

آل و انداز ایدهریزي براي حرکت به سمت چشمپایدار، برنامه يا از الگوي توسعههحلراه

 هرچند کاربرد رایج این مدل اساساً .(9912)آذرنيوند و همکاران،  کندطلوب را تسهيل می

هاي هاي توليدي و خدماتی است، اما ویژگیریزي استراتژیک سازمانمربوط به برنامه

هاي موضوعات مختلف آورد تا در تجزیه و تحليلمنحصر به فرد آن، این امکان را فراهم می

نيز تحقيقات در  از جمله آبخيزداري در سطوح فراسازمانی نيز به کار برده شود و اخيراً

پتوسی )براي مدیریت منابع آب مطرح شده است  SWOTمورد استفاده از تجزیه و تحليل 

ریزي استراتژیک یک روش برنامه SWOTتجزیه و تحليل (. 2092، 9؛ نگار2091، 2و همکاران

( درگير پروژه یا T( و تهدیدات)Oها)(، فرصتWها)(، ضعفSها)رایج براي ارزیابی قدرت

ها و تهدیدات خارجی اساساَ براي گذاري درکسب و کار است. تحليل فرصتر سرمایهدرگي

ها استفاده تواند از فرصترود که بررسی کنيم آیا سازمان میارزیابی این امر به کار می
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مطالعات متعددي براي  .(2091، 9)ژئو و همکاران کرده و تهدیدات را به حداقل برساند

پایدار با استفاده از مدل  يهمدیریت منابع آب جهت دستيابی به توسعتدوین راهبردهاي 

SWOT حبيب و همکاران،؛ بنی9912 حبيب،انجام شده است )هاشمی مدنی و بنی 

 2(. پتوسی و همکاران9911 بخش،؛ تاج9912؛ جزي و همکاران، 9912 ؛ اصالنی،9912

، به این نتيجه SWOTبا ارزیابی اقدامات مدیریت آب از طریق تجزیه و تحليل ( 2091)

ها برداري بيش از حد از منابع آب براي آبياري و استفاده از پساب کارخانهرسيدند که بهره

. استمورد مطالعه  يهترین عوامل آلودگی منابع آب در منطقهاي خانگی از مهمو فاضالب

هاي استفاده آميز طرحبراي شناسایی عوامل مهم اجراي موفقيت( 9920) 9منالی و همکاران

اند. در این مطالعه استفاده مجدد از استفاده نموده SWOTمجدد آب، از تجزیه و تحليل 

سومياریش و  .فاضالب شهري به عنوان منبع مهم جایگزین آب شناخته شده است

مدیریت پایدار استراتژیک سيستم انتقال آب  يبرنامه يبه منظور ارائه (2091) 1همکاران

در کشور  QSPMریزي استراتژیک کمی و ماتریس برنامه SWOTاز تجزیه و تحليل مدل 

براي به دست آوردن یک  SWOT اند. در این مطالعه تجزیه و تحليلاندونزي استفاده کرده

)ورودي آبگير، سيفون،  هاي سيستم انتقال آباستراتژي جامع در مورد هر یک از مؤلفه

هاي کننده، لوله تخليه و...( انجام شده است و  اولویتهاي تنظيمفاضالب، پل آبگذر، درب

 مشخص شده است. QSPM استراتژیک  با استفاده از ماتریس

اقدامات  عمليات آبخيزداري و ایجاد پوشش گياهی در آبخيزهاي مشرف به شهر از

ي بهبود کيفيت و کميت منابع آب و همچنين جنبهاساسی است که سالمت شهر را از 

بخشد. ولی تجربيات نشان داده شده است که اجراي عمليات و کاهش خطر سيل بهبود می

باشد. تعادل ي شهري به هيچ وجه راهگشاي مشکل سيالب نمیاقدامات فقط در حوضه

برداري از ودها، بهرهبين آنچه مورد نياز مردم و محيط است، با  کاهش آب آبياري، کنترل ک

                                                           
1- Gao et al.,  
2- Petousi et al., 

3- Mainali et al.,  
4- Sumiarsih et al.,  
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هاي کارستيک، بازیافت فاضالب و ساخت و سازها و برخی از اقدامات پيشنهادي چشمه

هاي استفاده مجدد از سدهاي کوچک، گام مهمی در پایداري منابع آب است. اجراي طرح

از این رو، فاکتورهاي  .اي به منطقه دیگر متفاوت استآب بسيار متنوع بوده و از منطقه

هاي استفاده مجدد از آب باید در نظر گرفته شود که آميز طرحی براي اجراي موفقيتمهم

هاي اوليه، جنبه يتوان به بازاریابی اجتماعی و دسترسی عمومی در مرحلهاز آن جمله می

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.

هاي هاي مدیریتی در عرصهبر اي تعيين استراتژي SWATاگرچه تاکنون مدل تحليلی 

در صنعت توریسم مورد استفاده قرار گرفته و کارائی آن  مختلف صنعتی، سازمانی و اخيراً

هاي آبخيز حوضهیيد محققان قرار گرفته است، ولی تاکنون مطالعات کمی در سطح أمورد ت

خيز شهري انجام شده است. هدف از انجام این مطالعه، انتخاب هاي آبحوضه و خصوصاً

آبریز شهري نطنز با استفاده از  يهاي مدیریتی منابع آب در حوضهبهترین استراتژي

 است. SWATماتریس 

 مورد مطالعه یمنطقه -

کيلومتر مربع در استان اصفهان، بين  9/1آبریز شهري نطنز، به مساحت حدود  يحوضه

قرار گرفته  9102000و  9190000هاي جغرافيایی و عرض 211000و  212000هايطول

کيلومتري  920(. شهرستان نطنز از توابع استان اصفهان است که در فاصله 9) است شکل

کيلومترمربع بين  1/9922مرکز استان قرار دارد. این شهرستان با وسعت بالغ بر 

شمال و اصفهان از جنوب قرار دارد. ارتفاع هاي آران و بيدگل و کاشان از شهرستان

و مجموع  1/911متر، متوسط بارش ساالنه شهرستان برابر  9220شهرستان از سطح دریا 

متر است. شهرستان ميلی 1/2929آن  يپتانسيل ساالنه ميانگين بلندمدت تبخير و تعرق

کوهستانی و نطنز به علت توپوگرافی خاص خود داراي مناطقی با آب و هواي معتدل 
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اي و همچنين مناطقی با شرایط خشک و کویري است. مرکز شهرستان نطنز داراي کوهپایه

 اي است.آب و هواي معتدل کوهپایه

م با أالعاده سرد توهاي فوقوهواي سردسيري با زمستاناین شهرستان داراي سه نوع آب

هاي کوه و جنوبی که در درهبرف و یخ و تابستان و بهار و پایيز معتدل در روستاهاي غربی 

هایی که به اند؛ نواحی بين کوهستان و کویر با جلگهمتر قرار گرفته 9112کرکس با ارتفاع 

گيرند که این نواحی از بارندگی ساليانه کمتري برخوردارند؛ و داراي ها پایان میدامنه کوه

ب و هواي بري و باشند و آهاي نسبتاً معتدل میهاي سرد و خشک و تابستانزمستان

هاي گرم و طوالنی که هاي خشک و بدون برف و باران و تابستانسخت کویر با زمستان

 ویژه نواحی بادرود است. 

اي بندي اقليمی دومارتن داراي اقليم مدیترانهبطور کلی شهرستان نطنز بر اساس طبقه

هاي آماري یاست و بر اساس روش آمبرژه داراي اقليم خشک سرد است. بر اساس بررس

که گراد می باشد درجه سانتی  1/92(؛ ميانگين ساالنه دماي نطنز 9112-2091بلندمدت )

 درجه 1/90گراد و ميانگين حداقل دماي آن درجه سانتی 1/20ميانگين حداکثر دماي هوا 

گراد درجه سانتی 2/21ترین و سردترین ماه سال رمـراد است. اختالف دماي گـگسانتی

گراد درجه سانتی 2/10ساله، باالترین دماي ثبت شده  22آماري  يطول این دوره. در است

 2/92ترین دماي ثبت شده اتفاق افتاده است. پایين 2099هاي است که در ماه جوالي سال

ثبت شده است. با توجه به اینکه رژیم  2001گراد زیر صفر بوده که در ژانویه درجه سانتی

اي است، لذا فصل بارندگی نطنز بر فصل سرد و اوایل بهار و فصل بارندگی نطنز مدیترانه

باشد. ترین ماه سال در نطنز ماه مارس میخشک آن بر فصل تابستان منطبق است. پرباران

هاي حاصله از تقابل هاي تابستانی نطنز که بسيار ناچيز است گاه در اثر ناپایداريباران

گيرد که با هواي کویري جنوب البرز صورت می هواي نفوذ کرده از سمت شمالی البرز

 باشد. صورت رگباري و پراکنده میه معموالً ب
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 شهری یحوضه یمورد مطالعه و نقشه ی( موقعیت محدوده1شکل)

Fig. (1) Location of the study area and urban basin map 

 مواد و روش -2

هاي آبخيز، اولين قدم جهت مرتبط ساختن علم، سياست و حوضهمدیریت استراتژیک 

هاي آبخيز است. به طور کلی، حوضهمشارکت عمومی جهت مدیریت منابع موجود در 

ثرتر است که ساده و منطقی باشد و بنابراین فرایند ؤهاي آبخيز وقتی محوضهمدیریت 
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ار پشتيبانی، نه توصيفی مورد هاي نوشته شده باید به عنوان ابزمدیریت آبخيزداري و برنامه

 (.9911توجه قرار گيرد )قضاوي، 

آبریز، ابتدا باید بر اساس  يریزي براي آینده یک حوضهها و برنامهبراي تدوین استراتژي

هاي هاي داخلی نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرد و با تجزیه و تحليلتجزیه و تحليل

دهی و تحليل را مشخص نمود. سپس با سامانها و تهدیدهاي موجود محيط بيرونی فرصت

 ها را فراهم نمود.آنها شرایط الزم جهت تدوین استراتژي

 عومل داخلی -

عواملی هستند که در درون خود سيستم یا منطقه وجود دارند و در تعيين وضعيت منطقه 

، عوامل داخلی شامل نقاط قوت و نقاط ضعف یک سيستم  SWOTمدلباشد. در ثر میؤم

باشند. شناسایی نقاط قوت، راه تقویت سيستم را آشکار کرده و در یا سازمان یا منطقه می

شود که از این نقاط به نفع نقاط قوت استفاده کنار آن، شناسایی نقاط ضعف باعث می

 .(9911؛ پورفالح و همکاران، 9911)قضاوي،  گردد

 عوامل خارجی -

گذارند. به نوعی از بيرون بر سيستم اثر میعواملی که از کنترل سيستم خارج بوده و 

آن منطقه به وقوع می پيوندد. عوامل  يمرتبط به فرآیندهایی است که در خارج از محدوده

باشند. یعنی چه عواملی از بيرون به عنوان یک ها و تهدیدها میخارجی شامل فرصت

باشند و از طرفی ثر ؤتوانند در جهت پيشرفت یک منطقه مشوند که میفرصت تلقی می

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 

شود. جمع نمرات حاصل از ارزیابی عوامل داخلی و از ماتریسی به همين نام استفاده می

شود تا جایگاه سيستم معين در محورهاي افقی و عمودي این ماتریس قرار داده میخارجی 

ها و تهدیدها مشخص و سپس با شود. در جریان اجراي این مدل نقاط ضعف، قوت، فرصت

شود. در استفاده از این عوامل، در چهار بخش، راهبردهاي مختلف و متنوع تعيين می
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اهبردها باید به چه سمتی پيش برود و چه نوع نهایت پاسخ به این سوال که روند ر

 .(9911فالح و همکاران، )پور شودباشد بررسی میاستراتژي مهم تر و کاراتر می

دهی به اصلی شامل شناسائی عوامل داخلی و خارجی، وزن يمرحله 1این مطالعه در 
هاي مناسب تراتژيانتخاب اس عوامل، ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و نهایتاً

 (.9911انجام شد ) قضاوي، 

ابتدا باید عوامل داخلی و  SWOTشناسائی عوامل داخلی و خارجی: در تحليل  -9
خارجی مورد نياز در تجزیه و تحليل شناسائی شوند. در این مطالعه جهت شناسائی این 

فهرستی از  آوري شد. سپس عوامل، ابتدا اطالعات کلی مربوط با منابع آب منطقه جمع
ها و تهدیدها منطقه تهيه شد. به این منظور اتاق فکري با حضور نقاط  قوت، ضعف، فرصت

کارشناسان و مدیران مرتبط با منابع آب تشکيل شد و با روش ایجاد طوفان فکري، و بر 

ها و اندازهاي توسعه منطقه، ليست نقاط قوت، ضعف، فرصتاساس مشکالت و چشم
 ارتباط با منابع آب تکميل شد.تهدیدها منطقه در 

دهی به عوامل: پس از شناسائی عوامل داخلی و خارجی، از کارشناسان و وزن -2
تعيين کنند. سپس بر  20تا  9مدیران خواسته شد تا براي هریک از عوامل امتيازي بين 

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 

شود. این وزن با استفاده 9و مجموع امتيازات عوامل خارجی نيز برابر  9عوال داخلی برابر با 
 محاسبه شد. AHPاز تکنيک 

ل امتيازي از کارشناسان خواسته شد تا به هر یک از عوام پس از تعيين وزن هر عامل،

بيانگر ضعف کم،  2بيانگر ضعف اساسی،  9اختصاص دهند. براي عوامل داخلی  1تا  9بين 
بيانگر تهدید جدي،  9بيانگر قوت اساسی است. براي عوامل خارجی نيز  1قوت اساسی و  9
 فرصت عالی  است. 1فرصت و  9تهدید،  2

شود و مجموع نهائی هر عامل، وزن عامل در امتياز آن ضرب می يبراي تعيين نمره
هاي مدیریتی در موضوع مورد وضعيت سازمان يدهندههاي نهائی هر عامل نشاننمره
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حاضر( است. اگر مجموع نمرات نهائی در عوامل  ي)مدیریت منابع آب در مطالعه مطالعه
ر عوامل داخلی دچار ضعف بوده و یا باشد، سيستم از از نظ 2/2داخلی و خارجی کمتر از 

باشد سيستم داراي نقاط  2/2اگر مجموع نمرات بيشتر از  تهدیدهاي خارجی جدي است و
 هاي خوبی در منطقه وجود دارد.قوت بوده و یا فرصت

: براي تجزیه و تحليل همزمان عوامل داخلی و خارجی از SWATایجاد مدل تحليل  -9

ارجی استفاده شد. براي تشکيل این ماتریس، نمرات حاصل یک ماتریس عوامل داخلی و خ
 SWATاز ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی در ابعاد عمودي و افقی ماتریس تحليل 

چهار راهبرد مدیریتی به شرح  يه(. تشکيل این ماتریس منجر به ارائ2قرار گرفت)شکل
 شود.ذیل می

 (راهبرد رقابتی/تهاجمیSOبا اجراي این :) شود تا با استراتژي کوشش می

 برداري کند.هاي خارجی بهرهاستفاده از نقاط قوت، از فرصت

 حافظهـراهبرد بازنگري/م(کارانهWOه :)تفاده از ـدف این است که با اسـ

 هاي موجود در محيط خارج، نقاط ضعف داخلی بهبود یابد.فرصت

 (راهبرد تنوعSTبا استفاده از نقاط قوت، اثر تهدید :).ات خارجی کاهش یابد 

 (راهبرد تدافعیWT حالت تدافعی است و هدف کم کردن نقاط ضعف داخلی :)

 .(9912)سرایی و شمشيري،  و پرهيز از تهدیدات خارجی است

 (Sها)قوت

 (Oها)فرصت

 (Wها)ضعف
 (OWکارانه/واکنشی)استراتژي محافظه (OSاستراتژي تهاجمی)

 (WTانطباقی)استراتژي  (TSاستراتژي تدافعی)

 (Tتهدیدها)

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

انتخاب  SWOTهاي مناسب: هدف نهائی از تشکيل ماتریس انتخاب استراتژي -1

آبریز نطنز(  ي)منابع آب حوضه مورد مطالعه يهاي مدیریتی براي حوضهبهترین استراتژي
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ها تعيين شد و بر استراتژي بهترینSWOT تشکيل ماتریساست. بر این اساس پس از 

 ترین راهکارها معرفی شد. اساس آن مناسب

 بحث و نتایج -3

ها و تهدیدات شناسایی شده براي ( فرصت2) ( نقاط قوت و ضعف و جدول9) جدول

آبریز شهري نطنز را همراه با امتيازي که به هر عامل اختصاص داده شده است،  يحوضه

 دهد. نشان می

 ( ماتریس عوامل داخلی همراه با امتیاز بر اساس نظر کارشناسان1جدول)
Tab (1) Matrix of internal factors with points based on expert opinion 

 زنیامتیاز و رتبه وزن W/ نقاط ضعف  S(: نقاط قوت IFEعوامل داخلی)
S1 01/0 2/2 099/0 ربط در تمامی سطوحها و نهادهاي ذيمشارکت و همکاري دستگاه 

S2 99/0 9 091/0 وجود نيروهاي متخصص و با تجربه 

S3 99/0 9 091/0 وضعيت باالي آگاهی و سواد در بين مردم 

S4 )01/0 2/2 990/0 تعدد منازل غيرآپارتمانی)ویالیی 

S5 92/0 2/9 019/0 هاي نوسازيبرنامه شهرداري براي اجراي طرح 

S6 99/0 9 091/0 ايطایفه-پذیري بدليل تجانس قومیبرخورداري از ظرفيت باالي مشارکت 

S7 01/0 2/2 099/0 هاي عمرانی و خدماتین در اجراي طرحابهبود نسبی مشارکت ساکن 

S8 01/0 2/2 099/0 داخل و پيرامون شهر وجود اراضی وسيع و خالی در 

S9 99/0 9 091/0 تمایل عمومی مردم به نوسازي بافت هاي فرسوده 

S10 99/0 9 091/0 هاي فضاي سبز شهريها جهت افزایش سطوح و سرانهها و طرحوجود برنامه 

S11 20/0 1 011/0 در حال اجراء و توسعه سيستم دفع فاضالب شهري 

S12 92/0 2/9 019/0 ششم توسعه کشور، جهت نيل به اهداف توسعه پایدار وجود برنامه 

S13 01/0 2/2 099/0 نشينانفرهنگ زیست محيطی حوضه 

S14 02/0 2 022/0 درازي به منابع طبيعیپایين بودن نرخ بيکاري و در نتيجه کاهش دست 

S15 99/0 9 091/0 وجود ستاد مدیریت بحران در شهرستان 

W1  99/0 9 091/0 اعتبارات و کاهش بودجه تخصصی دولتکمبود 

W2 99/0 9 091/0 عدم تخصيص اعتبار جهت مدیریت بهينه از منابع آب 

W3 02/0 2 022/0 عدم مشارکت شهروندان 

W4 99/0 9 091/0 شيب زیاد در برخی مناطق 

W5 99/0 9 091/0 عدم توجه به حریم رودخانه و ساخت و سازها در مسير رودخانه 
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W6 99/0 9 091/0 مشکالت کمی و کيفی منابع آب 

W7 99/0 9 091/0 کوه يقرارگيري شهر در مجاورت دامنه 

W8 20/0 1 011/0 ضعف و ناکارآمدي سيستم دفع فاضالب و سيستم زهکشی شهري 

W9 99/0 9 091/0 هاي فصلیوجود رواناب 

W10 01/0 2/2 099/0 کاربري اراضی در حوضه ناکارآمدي سيستم مدیریتی در جلوگيري از تغيير 

W11 02/0 2 022/0 هاي آبخيزداريهاي اجرائی طرحافزایش هزینه 

W12 هاي هاي توسعه شهري و عمرانی به موضوع دفع روانابعدم توجه به طرح

 سطحی
019/0 2/9 92/0 

W13 01/0 2/2 099/0 شهري يارتباط ضعيف بين آبخيزداري شهري با آبخيزداري خارج از حوضه 

 11/2 - 00/9 جمع

( بدست 11/2در تحقيق حاضر مجموع امتياز نهایی عوامل داخلی در ماتریس ارزیابی)

تواند به معناي قوت عوامل داخلی برشمرد و مجموع امتياز نهایی عوامل آمده است که می

نطنز دست آمده که بدین معنی است که شهر ه ( ب11/2) خارجی در ماتریس ارزیابی

برداري نمایند و یا کنند، بهرهتوانسته تا حدودي از عواملی که فرصت یا موقعيت ایجاد می

 گردند تا حدي دوري کند.از عواملی که موجب تهدید می

 ( ماتریس عوامل خارجی همراه با امتیاز بر اساس نظر کارشناسان2جدول)
Tab (2) Matrix of external factors with points based on expert opinion 

 امتیاز وزنی رتبه وزن T/ تهدیدات  Oها(: فرصتEFEعوامل خارجی)

1O 02/0 2 021/0 پتانسيل گردشگري منطقه 

2O 92/0 9 019/0 ها و فضاهاي سبز در سطح شهرتعدد پارک 

3O )92/0 9 091/0 وجود پهنه هاي اکولوژیکی در بافت شهر)باغات و اراضی کشاورزي 

4O 01/0 2/2 091/0 امکان اطالع رسانی توسط نهادهاي دولتی 

5O 01/0 2/2 091/0 شهري و پيرامون آن يوجود سطوح گسترده کارخانجات و صنایع در منطقه 

6O 01/0 2/2 091/0 مشارکت باالي شهروندان 

7O 91/0 2/9 011/0 استفاده مجدد و بر جا از رواناب بمنظور افزایش منافع عمومی و کشاورزي 

8O 02/0 2 021/0 وجود معادن در سطح شهرستان 

9O 01/0 2/2 091/0 ها و تسهيالت دولتیوام 

10O 02/0 2 021/0 وجود کارخانجات و صنایع در پيرامون شهر 

11O 
 يهاي ورودي به حوضهوجود فعاليت هاي آبخيزداري در باالدست رودخانه

 شهري
011/0 2/9 91/0 



 
 ...ي آبریز شهريهاي مدیریتی مناسب منابع آب حوضهتعيين استراتژي

سيدميثم داوودي و رضا قضاوي

 

12O 
در  2شهري از جمله کميسيون ماده  يهاي توسعهمصوب طرحوجود مراجع 

 هاخصوص تغيير کاربري
019/0 9 92/0 

13O 

هاي قانونی در خصوص برخورد با ساخت و سازهاي استفاده از ظرفيت

 900ها از جمله ماده پيرامون مسيل
019/0 9 92/0 

1T 91/0 2/9 011/0 هاي فاضالب شهريعدم تصفيه خانه 

2T  92/0 9 019/0 محيط زیست يکارخانجات آالیندهوجود 

3T 92/0 9 019/0 حجم باالي سيالب و آبگيري معابر در مسير قبلی سيالب 

4T 91/0 2/9 011/0 تامين آب کارخانجات و صنایع از طریق حفر چاه 

5T 01/0 2/2 091/0 باال بودن قيمت زمين در نتيجه افزایش تمایل افراد به تغيير کاربري 

6T 09/0 2/9 029/0 نرخ باالي مهاجرت به این شهر 

7T 01/0 2/2 091/0 مشکالت کمی و کيفی آب 

8T 92/0 9 019/0 رویه و غيراصولی از منابع آب زیرزمينیبرداري بیبهره 

9T 92/0 9 019/0 هاي آب زیرزمينیکمبود جدي آب و کاهش سطح سفره 

10T 02/0 2 021/0 تغيير کاربري باغات به مسکونی 

11T 92/0 9 019/0 اصلی يشهر در مسير رودخانه يتوسعه 

12T 

دام و قطع درختان دست  يرویهتخریب منابع طبيعی از طریق چراي بی

 کاشت جنگلی
019/0 9 92/0 

13T 22/0 1 022/0 کاهش نفوذپذیري 

 11/2 - 00/9 جمع

  2/0سيستم دفع فاضالب شهري با امتياز  يدر بين مجموع نقاط مورد بررسی توسعه

کشور با امتياز  يهاي نوسازي و وجود برنامه ششم توسعهبرنامه شهرداري براي اجراي طرح

ها شامل ضعف و ناکارآمدي سيستم دفع فاضالب و سيستم ترین ضعفباشد؛ مهممی 92/0

و عمرانی به موضوع شهري  يهاي توسعهو عدم توجه به طرح 2/0زهکشی شهري با امتياز 

هاي ها شامل وجود فعاليتترین فرصتباشد. مهممی92/0هاي سطحی با امتياز دفع رواناب

شهري و استفاده مجدد و بر جا از  يآبخيزداري در باالدست رودخانه هاي ورودي به حوضه

 ترینباشد. مهممی 91/0منظور افزایش منافع عمومی و کشاورزي با امتياز ه رواناب ب

مين آب کارخانجات و صنایع از أو ت 22/0تهدیدات شامل کاهش نفوذپذیري با امتياز 

باشد. با ترکيب می 91/0هاي فاضالب شهري با امتياز خانهطریق حفر چاه و عدم تصفيه

شود. در تحقيق حاضر مجموع ( چهار نوع راهبرد، ایجاد می2عوامل داخلی و خارجی)شکل
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توان به ( بدست آمده است که می11/2) در ماتریس ارزیابی امتياز نهایی عوامل داخلی

معناي قوت عوامل داخلی برشمرد و مجموع امتياز نهایی عوامل خارجی در ماتریس 

( بدست آمده که بدین معنی است که شهر نطنز توانسته تا حدودي از عواملی 11/2ارزیابی)

د و یا از عواملی که موجب تهدید برداري نماینکنند، بهرهکه فرصت یا موقعيت ایجاد می

( چهارچوب تحليلی براي تعيين راهبردها به روش 9گردند تا حدي دوري کند. شکل)می

SWOT دهد.را براي این پژوهش نشان می 

 
 آبریز شهری نطنز یبرای حوضهSWOT ( نمودار نتایج ماتریس 3) شکل

Fig. (3): SWOT matrix results chart for Natanz urban watershed 

آبریز شهري  ي( بهترین موقعيت راهبردي براي حوضه9با توجه به نتایج حاصل )شکل

هاي بيرونی گيرد که بر نقاط قوت درونی و فرصتتهاجمی قرار می ينطنز، در محدوده

هاي موجود در شهر نطنز در مدیریت ها و پتانسيلمتمرکز بوده و بایستی از توانمندي

 هاي پيش رو به بهترین نحو استفاده نمود. فرصترواناب از 
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 آبخیر شهری نطنز یحوضههای تبیین شده برای ( استراتژی3) جدول
Tab (3): Strategies explained for Natanz urban watershed 

 (Wنقاط ضعف) (Sنقاط قوت) استراتژی

 هافرصت

(O) 

مين أآب و تا يتهيه و اجراي طرح جامع جهت ذخيره

 مصارف شهري

ها و آب ذخيره خانه جهت بازیافت فاضالباحداث تصفيه

 باران يشده

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 

 و کشاورزي

معدن کاوان و بخش خصوصی جهت اجراي جلب مشارکت 

 هاي آبخيزداريطرح

نشينان جهت احياء منابع ساماندهی، هدایت و آموزش حوضه

 طبيعی

 استفاده از توان و تخصص نيروها

هاي مرتبط جهت آموزش عمومی به توسعه نهادها و سازمان

 منظور جلوگيري از تخریب منابع طبيعی

 عبور آبهاي اصالح و افزایش ظرفيت کانال

جویی در مصرف آب در ایجاد اقدامات جهت صرفه

 هاي کشاورزيزمين

 تهيه و اجراي اقدامات الزم جهت کاهش آلودگی

 منابع آب

ایجاد مناطق تفریحی با استفاده از منابع آب 

 استحصالی

 آوري آب باراناستفاده از تکنولوژي براي جمع

 رواناب شهري يههایی جهت ذخيراحداث تاالب

 هااي جهت نفوذ روانابهاي تغذیهچاه حفر

 ساخت ایستگاه تصفيه فاضالب شهري و صنعتی

هاي حمایتی جهت جلب تدوین و اجراي بسته

ن به منظور استحصال آب امشارکت بالقوه ساکن

 فاده برجا از آنتباران و اس

حفاظت از اراضی، حفظ و احياء پوشش گياهی 

 جهت کاهش و مهار سيالب

هاي نوین استحصال آب جهت شاستفاده از رو

 هاي شهريمهار رواناب

 تهدیدات

(T) 

هاي وري جهت افزایش کميت و اجراي روشکاهش بهره

هاي مدیریتی در کشاورزي به منظور بهبودکيفيت آب

 زیرزمينی

 هاي شهرياستفاده مجدد از رواناب

 يآوري و ذخيرهاستفاده از سطوح کارخانجات جهت جمع

 هارواناب

ارتقاء مشارکت افراد در فرآیند آموزش و اجراي الگوي بهينه 

 هاNGOهاي مردمی و تشکل يمصرف آب با ایجاد و توسعه

رویه باغات و تغيير کاربري به مسکونی جلوگيري از قطع بی

جهت حفظ مناظر زیباي شهر و کاهش خطرات و خسارات 

 هاي آب زیرزمينیسيالب و نفوذ به سفره

هاي ظرفيت سيستم زهکشی و تقویت کانال مرمت و افزایش

 انتقال رواناب

هاي هاي زهکشی و اصالح کانالایجاد سيستم

 هاجمع آوري رواناب

اجراي اقدامات به منظور مدیریت بهتر آب براي 

 استفاده شهري

سازي مصرف آب در بخش شهري و بهينه

 کشاورزي

 محيطی زیست ش آلودگیـپيشگيري و کاه

 هارواناب توسط

آوري هاي جمعسيسات و شبکهأتوسعه و تکميل ت

 رواناب و فاضالب شهري

ایجاد تسهيالت و امکانات ویژه جهت جلب 

مشارکت شهروندان در ایجاد سطوح و مخازن 

 هاآوري رواناب از پشت بامجمع
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هاي تهاجمی رقابتی براي منطقه يژترین استرات( مهم9بر اساس نتایج حاصل)جدول

 عبارتند از:

احداث  -2مين مصارف شهري أآب و ت يتهيه و اجراي طرح جامع جهت ذخيره -9

اجراي اقدامات جهت  -9ها و آب ذخيره شده باران خانه جهت بازیافت فاضالبتصفيه

افزایش استفاده مجدد از فاضالب، به ویژه  -1بهبود استفاده شهري از آب بازیافت شده 

ز رواناب به منظور افزایش منافع عمومی و کشاورزي استفاده مجدد و برجا ا -2براي آبياري 

 -1هاي آبخيزداري جلب مشارکت معدن کاوان و بخش خصوصی جهت اجراي طرح -2

 هاي عبور آب.اصالح و افزایش ظرفيت کانال

کوه و وجود شيب در برخی مناطق شهر نطنز،  يهقرارگيري شهر نطنز در مجاورت دامن

رواناب در سطوح خيابان زیاد باشد و از آنجا که سيستم باعث شده تا سرعت جاري شدن 

هاي اجراء شده ظرفيت کافی براي عبور آب زهکشی شهري نطنز تکميل نبوده و قسمت

زدگی آب و جاري شدن در سطوح خيابان ها و کوچه ها جاري شده را ندارد، در نتيجه پس

توان طرح جامع جهت ه میرا شاهد هستيم. با توجه به وجود نيروهاي متخصص و با تجرب

مين مصارف شهري تهيه نمود و با توجه به سواد و آگاهی مردم از طریق أآب و ت يهذخير

ها و نهادهاي دولتی و خصوصی، کمبود اعتبارات را جلب مشارکت و همکاري دستگاه

 ها را اجراء کرد.جبران نمود و این طرح

هاي فرسوده، عاملی است نوسازي بافتقيمت باالي زمين در این شهر و تمایل مردم به 

هاي تواند به شهرداري و شرکت آب و فاضالب کمک کند تا ضمن نوسازي بافتکه می

فرسوده با مشارکت سازمان نظام مهندسی، نسبت به تکميل و افزایش ظرفيت زهکشی 

قوانين و هاي دفع فاضالب شهري اقدام نمایند. تدوین آوري رواناب و کانالهاي جمعکانال

هاي حمایتی به خانوارها به منظور استحصال آب باران و استفاده در اختيار قرار دادن بسته

هاي آب جویی در مصرف آب و کاهش برداشت از سفرهبرجا از آن، می تواند ضمن صرفه

هاي انتقال و تصفيه آب را کاهش داده و از مصرف آب با کيفيت جهت زیرزمينی، هزینه

 اميدنی جلوگيري کند.مصارف غيرآش
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همچنين بدليل وجود کارخانجات در پيرامون شهر و نياز آبی این مراکز جهت تامين 

ها و به تبع آن کاهش منابع آب زیرزمينی، با کنترل، مدیریت و استفاده از آب از چاه

توان هاي صنعتی از سوي دیگر، میخانهظرفيت سطوح این مراکز از یک سو و ایجاد تصفيه

شده آنها جهت برداري از آب باران و با بازیافت پساب تصفيهسازي و بهرهت به زمينهنسب

 مين بخشی از آب مورد نياز در فصولی از سال اقدام نمود.أت

اي مانند کاشت درختان و گياهان متنوع متناسب با اقليم هاي غيرسازهبا اعمال روش

گير هاي سيلاز طریق احداث سازهاي هاي سازهها و روشمنطقه در اطراف شهر مسيل

شوند، هایی که وارد شهر میمانند خشکه چين، گابيون و بند خاکی در سرشاخه آبراهه

توان باکنترل سيل، کاهش دبی پيک سيالب، عالوه بر کاهش خسارات مالی و جانی، می

 منابع آب زیرزمينی شد. يافزایش فرصت نفوذ آب به خاک و تغذیه

هاي سيفونی در مسير توان با ایجاد زهکششهري، می ياناب حوضهبراي مدیریت رو

هاي جذب آب، هاي جذبی، حوضچهرواناب جاري شده و نيز نقاط گود شهر، ساخت چاه

آب در مخازن براي استفاده مصارف شهري، آبياري، خودروهاي آتشفشانی و...،  يذخيره

آوري آب عنوان سطوح جمعه ري بهاي سبز، استفاده از فضاهاي سبز شهبامایجاد پشت

 باران و... حجم رواناب را کاهش داد.

يطی، حتواند با در نظر گرفتن مسائل زیست مخانه فاضالب شهر میتکميل تصفيه

ات منفی تأثيرمين نماید و در ضمن أبخشی از آب مورد نياز فضاهاي سبز و صنایع را ت

زیرزمينی را کاهش دهد. در گذشته هدف هاي سطحی و ها بر کيفيت آبورود فاضالب

آوري و دفع هرچه سریع آنها از سطح هاي شهري جمعاصلی مدیریت رواناب و فاضالب

هاي زهکشی به منظور جلوگيري از سيالبی شدن شهرها در خالل شهرها به کمک روش

یستی هاي محيط زباال بوده است. در حالی که جوامع بشري به محدودیت هاي نسبتاًباران

هاي استفاده از رواناب و شدند، فرصتمنابع آب نزدیک می يو اقتصادي در رابطه با تهيه

عنوان منبع غيرآشاميدنی بيشتر شناخته شده است. هاي تصفيه شده شهري بهپساب

استفاده از منابع منوط به مناسب بودن کميت و کيفيت از نظر حجم و پارامترهاي 
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بهينه در دو بخش  يیکی شده است. بدین منظور بحث استفادهشيميایی، فيزیکی و بيولوژ

 .(9919پور، )لگزیان و حجی شودکميت و کيفيت مطرح می

هاي سطحی متمرکز، مانند با توجه به مطالب بيان شده و با عطف توجه به اینکه رواناب

هاي زهکشیها و ها و تمرکز آنها در جويها، خيابانهاي توليدي از سطوح کوچهرواناب

از نظر سالمت زیستی و استفاده  ها، آلوده و بعضاًاثر وجود آالینده شهري به طور معمول در

آبخوان ها خطرناک هستند، بنابراین  ياز آنها حتی براي آبياري فضاهاي سبز و تغذیه

ضرورت دارد راهبردهاي حفاظتی، احيایی و توسعه اي در این زمينه مشتمل بر راهبردهاي 

هاي سطحی و زیر سطحی آوري، ذخيره و استفاده از نزوالت جوي و روانابصال، جمعاستح

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 

پذیري استفاده از نزوالت است که افزون بر امکان بایستی مدنظر باشد، زیرا در این صورت

گيري هاي سطحی و زیر سطحی ناشی از آنها، امکان پيشگيري از شکلجوي و رواناب

هاي شهري، آبگرفتگی معابر، تخریب و پسرفت منابع زیستی در آبخيزهاي شهري سيالب

گيري از نزوالت هیابی به هدف از طریق استحصال و بهرميسر می شود؛ به نحوي که دست

)مانند آبياري فضاهاي  مين آب براي مصارف غيرشربأهاي سطحی جهت تجوي و رواناب

 .(9919پور، )لگزیان و حجی گرددها و..( محقق میآنها، ایجاد تفرجگاه يتوسعه سبز و

 گیری نتیجه -4

از  ها عمدتاًهاي سازمانی و فرهنگی، ضعفها از جنس مزیتمورد مطالعه، قوت يدر حوضه

هاي مالی بخش دولتی و ها ترکيبی از پشتوانهجنس طبيعی و کمبود اعتبارات، فرصت

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 

مورد  SWOTها و تهدیدات به روش بریز شهري نطنز، نقاط قوت، ضعف، فرصتآ يحوضه



 
 ...ي آبریز شهريهاي مدیریتی مناسب منابع آب حوضهتعيين استراتژي

سيدميثم داوودي و رضا قضاوي

 

هاي مدیریتی جهت بهبود شرایط تدوین گردید. بررسی و مطالعه قرار گرفت و استراتژي

شهري به  يرغم سطح کم حوضههاي پژوهش حاکی از این است که شهر نطنز علییافته

لوبی از این موهبت در جهت توسعه و پيشرفت دالیل متعدد نتوانسته استفاده بهينه و مط

 خویش داشته باشد.

کوه و وجود شيب در برخی مناطق، باعث  يقرارگيري شهر نطنز در مجاورت دامنه

شده تا سرعت جاري شدن رواناب در سطوح خيابان زیاد بوده و از آنجا که سيستم زهکشی 

افی براي عبور آب جاري شده هاي اجراء شده ظرفيت کشهري نطنز تکميل نبوده و قسمت

ها وجود دارد، ها و کوچهزدگی آب و جاري شدن در سطوح خيابانرا ندارد، در مواقعی پس

با توجه به وجود نيروهاي متخصص و با تجربه و نيز باال بودن سواد و آگاهی مردم و نيز 

از پتانسيل توان ها و نهادهاي دولتی و خصوصی، میتمایل به مشارکت و همکاري دستگاه

آوري رواناب و تکميل هاي جمعآنها جهت اجراء، تکميل و افزایش ظرفيت زهکشی کانال

 ها استفاده نمود.خانهتصفيه
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