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  مقدمه -1
المللي و انديشمندان و  هاي بيندغدغه اصلي سازمان

مراكز علمي و تحقيقاتي در هزاره سوم، بروز معضالت 
 انسان ها آن و روند فزاينده آن است كه در ستيز طيمح

 هم به عنوان عامل تأثيرگذار و هم به مثابه قرباني معموالً
اين  .)Lockwood 1999(رود شمار مياين بحران به 

توان با هيچ مشكل  را نمي كرهستيزبحران كنوني 
 تا  مقايسه كرد و-بتداي تاريخ تا كنون از ا-جهاني ديگر

 هيچ مشكلي وجود نداشته است كه بر تمام به حال
 گذاشته و يمسائل عصر و سياره ما چنين تأثير

 داشته باشد) متقابل( تأثير و تأثر ها آن با حال نيدرع
  ).1381 پورخباز(

محيطي جهت استفاده  ريزي زيست به برنامهتوجه
شايسته و پايدار از جميع امكانات سرزمين و پيشگيري از 

ي محتمل يكي از موضوعات زيست محيطهاي بحران
هاي اخير مورد توجه مديران جديدي است كه در سال
محيطي يك ريزي زيستبرنامه. دولتي قرار گرفته است
ي دستيابي به توسعه با گيري برانوع روند تسهيل تصميم

، اقتصادي و  گرفتن محيط طبيعي، اجتماعيدر نظر
 راهبردي و جامعي را براي سياسي است كه چارچوب

ريزي لذا برنامه. كنددستيابي به نتايج پايدار فراهم مي
 با رويكرد راهبردي به عنوان يك ابزار يطيمح ستيز

 از هاي بخشي و كالبديگيري در حوزهپشتيباني تصميم
اي برخوردار است و  ويژههايها و توانمنديقابليت
  .باشدمي براي دستيابي به توسعه پايدارروشي 

يافته جهت اخذ   نظامايريزي راهبردي شيوه برنامه
دهي و رهنمود يك ها براي شكلتصميمات و انجام فعاليت

تواند يك شهر، سيستم مي.  استآنسيستم، كاركرد و علل 
، ونقل حملايالت و يا يك كاركرد همچون منطقه و يا 

بهداشت و يا آموزش يا يك سازمان خصوصي يا عمومي 
  ).1384 مرادي مسيحي( باشد

دوين تريزي راهبردي، گام اساسي و مهم در برنامه
فرا  هر بخش، گيري عموميراهبرد، جهت. راهبرد است

   نشان  رابه سمت اهداف نهايي و يا شهرستان بخش
 تصوير و ،ها آن حل مسائل راهبردي به منظوردهد و مي

به . كندني از آينده را ترسيم ميوضعيت نسبتاً روش
فرا  بخش،  دروني راهبرد، نقاط قوت و ضعفكمك
ها و تهديدهاي محيطي آن  و يا شهرستان و فرصتبخش

شود تا مجموعه تصميمات شود و باعث ميمعلوم مي
ر و يكپارچه انجام  در قالب به هم پيوسته، سازگاها آن
 زيست محيطريزي راهبردي از آنجا كه در برنامه. شود

گيرد و كليه كاركردهاي سرزمين مورد توجه قرار مي
باشد، به ريزي جامع سرزمين ميدر واقع نوعي برنامه

هاي هاي متعدد و مدلمنظور تحقق اين مهم روش
در اين مقاله به صورت ويژه . مختلف وجود دارد

 از ديدگاهاي محيطي شهرستان كاشان را كاركرده
ريزي راهبردي و گيري از منطق برنامهآمايشي و با بهره

  .گرديد تجزيه و تحليل SWOTمدل 
  
  SWOT ماتريس -1-1

SWOT واژه اختـــــــصارشده كلمـــــــات ، Strength، 
Weakness، Opportunity   و Threat اين تحليل  .  است

بـراي ارزيـابي     ريـزي اسـتراتژيك   زار برنامـه   ابـ  به عنـوان  
هـا و   فرصـت چنين  هميك سازمان،    يها  و ضعف  هاقوت

منـشأ  . دشـو  مي كاربرده  بهتهديدهاي محيطي روياروي آن     
 گـــردد  برمـــي1960 بـــه دهـــه SWOTو مبـــدأ تحليـــل 

)Learned et al. 1965(  آلپـرت هـومپري   و آن را بـه 
تحقيقـاتي در دانـشگاه   يك پروژه طي  دهند كه   نسبت مي 

 بـا اسـتفاده از داده       ،1970 و   1960هـاي   دهـه استانفورد در   
ــصميم 500 ــدماتي ت ــري ســازمان در مراحــل مق ــز وگي   ني
ــه ــوان ب ــيش عن ــر پ ــدي ب ــهدرآم ــديريت  اي برنام ــزي م ري

بران فردي و گروهي اجرا     ر طراحي و توسط كا    استراتژيك
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توانـد   مي  شود، كاربرده  به به طور صحيح     SWOT اگر   .شد
كند ظيم استراتژي فراهم    ي خوب براي تن   ييك اساس و مبنا   

)Kajanus., Kangas and Kurttila 2004.( 

ها را به ها و فرصتتحليل در نظر دارد قوتاين 
برساند، حداكثر برساند، تهديدهاي بروني را به حداقل 

ها را  فرصتا تبديل كند و مزيتهها را به قوتضعف
 دروني و هايموازات به حداقل رساندن توأمان ضعف

  .هاي بروني كسب كندتهديد
ــي  ــازمان م ــوت  تواس ــايي ق ــيله شناس ــه وس ــد ب ــا، ن ه

بـراي    را هـايي ها و تهديدها، اسـتراتژي    ها، فرصت  ضعف
ــرداري از هــا و بهــرههــا، حــذف ضــعف قــوتتقويــت ب
 بـراي مقابلـه بـا تهديـدها        هـا   آنهـا يـا اسـتفاده از        فرصت
هـا بـه وسـيله      هـا و ضـعف     قـوت . ي و تـدوين كنـد     طراح

هـا و تهديـدها بـه وسـيله         يط دروني و فرصت   ارزيابي مح 
 Dincer( شــوندمــيمحــيط برونــي شناســايي ارزيــابي 

توانـد بـه     آمده از تحليـل مـي      به دست  اطالعات). 2004
) 1( جــدوليــك مــاتريس منــدي در درون شــكل نظــام

) Ulgen and Mirze 2004( نمـــايش داده شـــود
 )Krijne 1992(  مختلف چهار عامل مـاتريس باتيترك
سـتراتژي بـراي پيـشرفت      نـوع ا  تواند بـه تعيـين چهـار        مي

   :)David 1998( بلندمدت سازمان كمك كند
). يمهــاي تهــاجاســتراتژي (SO1 هــاي اســتراتژي-الــف

ها بـا اسـتفاده   تواند از طريق اين نوع استراتژي    سازمان مي 
هاي محيطي  هاي خود بر روي فرصت    حداكثري از قوت  

  .كندگذاري جديد سازمان سرمايه
). كارانههاي محافظه استراتژي (WO2هاي   استراتژي -ب

ها بـا اسـتفاده   تواند از طريق اين نوع استراتژي    سازمان مي 
هـاي  هاي محيطي جديد بـر ضـعف      حداكثري از فرصت  

  .خود چيره شود

                                                            
1- Strength-Opportunity 
2- Weakness- Opportunity 

 تواندسازمان مي ). استراتژي رقابتي  (ST3هاي   استراتژي -ج
ــترات   ــن اس ــق اي ــدا  ژياز طري ــتفاده ح ــا اس ــا ب كثري از ه

كنـد تهديـدهاي محيطـي را بـه         هاي خود كوشـش      قوت
  .حداقل برساند يا حذف كند

سـازمان  ). هاي تدافعياستراتژي (WT4هاي   استراتژي -د
ها براي به حداقل رساندن     تواند از طريق اين استراتژي    مي

هـاي خـود از يـك سـو و اجتنـاب از تهديـدهاي               ضعف
  .كندمحيطي از سوي ديگر كوشش مي

  
 SWOT سيماتر .)1(ول جد

    ها قوت  ها ضعف
WO  

 كارانههاي محافظهاستراتژي
SO 
  ها فرصت هاي تهاجياستراتژي

WT 
  هاي تدافعياستراتژي

ST 
  تهديدها  استراتژي رقابتي

  
 و  (EFE)تجزيه و تحليل عوامل خارجي       -2-1

  (IFE)داخلي 
ترين روش كه در نتيجه آن، وضعيت ترين و مهمساده

شود هبردي سيستم يا منطقه مشخص ميكنوني را
ماتريس . ماتريس ارزيابي عوامل داخلي و خارجي است

ط قوت و ضعف  نقا،IFE5 ارزيابي عوامل دروني يا
كند و ماتريس ارزيابي عوامل  سيستم را ارزيابي مي

 ابزاري براي تجزيه و تحليل نحوه ،EFE6يا بيروني 
 تهديدهاي ها وگويي و مواجهه مديران به فرصتپاسخ

 برايالزم به ذكر است كه اين دو ماتريس . سيستم است
 هاي شهودي و نقطه نظرات كارشناسان تهيهقضاوت

 الگوهاي سازيپياده .)1387 محرم نژاد( شودمي
راهبردي سيستم به حاصل برآيند امتياز نهايي عوامل 

                                                            
3- Strength-Threat 
4- Weakness- Threat 
5- Internal Factors Evaluation 
6- External Factors Evaluation 
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 IE1خارجي و امتياز نهايي عوامل داخلي به ماتريس 
  ).1389  و اسدي، مافي،رهنما( شودميمنتهي 

  
شده در رابطـه بـا كـاربرد    ات انجام مطالع -2-1

SWOT زيست طبيعي و محيطدر منابع  
 در بخش SWOT با مدل شده انجامتاكنون مطالعات 

زيست و منابع طبيعي بسيار اندك بوده و در محيط
محيطي  زيستاز موضوعاتهاي كوچكي بخش

ت گرفته در ايران و صورت گرفته و اكثر مطالعات صور
هاي صنعتي، مديريتي و به ويژه جهان در زمينه

 برخي به ذكرگردشگري و اكوتوريسم بوده است، لذا 
  :شودها پرداخته ميدر اين زمينهشده مطالعات انجام

Diamantopoulou and Voudouris(2008) 

 براي مديريت پايدار SWOTاي از مدل  مطالعهطي
منظور حفاظت از آب زيرزميني و هاي زيرزميني به آب

از جمله نقاط قوت، ضعف، . كيفيت آن استفاده نمودند
 به ترتيب شامل دسترسي به فرصت و تهديدها

شده براي آبياري، فقدان تجهيزات هاي تصفيه فاضالب
آب سطحي، تجارب مديريت يكپارچه حفاظت از 

 هاي ساحلي در ديگر مناطق و تغييرات اقليميآبخوان
 در SWOTارزيابي عوامل دروني و بيروني . شدبا يم

گيران و  به تصميم3واقع در درياي ايونين 2جزيره زاكينتوس
مديران منابع آبي، به منظور انتخاب راهبردهاي مناسب براي 

هاي زيرزميني بينش جديدي را ارائه مديريت پايدار آب
  .(Diamantopoulou and Voudouris2008) داد

Nouri., Karbassi, and Mirkia (2008)  وضعيت
 سواحل درياي خزر را در مناطق محيطي مديريت زيست

 SWOTساحلي بين جويبار تا بهشهر با استفاده از مدل 
 نهايي عوامل دروني در اين مطالعه وزن. ارزيابي كردند

   آمد كهبه دست 58/2 و عوامل بيروني برابر 28/2
 نقاط قوت و  نقاط ضعف نسبت بهباال بودندهنده نشان

ها نسبت به تهديدهاست؛ لذا اين نتايج نشان داد فرصت
                                                            
1- Internal-External 
2- Zakynthos 
3- Ionian 

 گيردكه وضعيت در بخش استراتژي رقابتي قرار مي
(Nouri., Karbassi, and Mirkia 2008).  

، به SWOT تكيه بر مدل با) 1388(شيعه و كبيري 
بررسي گردشگري پايدار در پارك طبيعي ناژوان اصفهان 

وهش با بررسي مسائل موجود در در اين پژ. پرداختند
 - محيطي، اقتصادي -  مسائل طبيعي(اراضي ناژوان 

اجتماعي، كالبدي، عملكردي، اراضي كشاورزي و 
و با كمك مدل  )ها و مديريتباغي، زيرساخت

SWOT به تجزيه و تحليل راهبردي گردشگري در 
 شده نيتدواز ميان راهبردهاي . منطقه مطالعه پرداخته شد
(WT, WO, ST, SO) راهبرد ،ST با واقعيات اهداف و 

 ها و مسائل، بيشتر سازگار بودميزان پاسخگويي به چالش
  ).1388 ،يريو كبشيعه (

، سجاسي قيدرلو و الدين افتخاريركن
با استفاده از الگوي راهبردي، پايداري ) 1390(صادقلو

روستايي در روستاهاي شهرستان خدابنده را با 
اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي درنظرگرفتن عوامل 

در دو محيط درون و بيرون جامعه مورد سنجش 
در اين مطالعه نقاط قوت، ضعف، فرصت و . قراردادند

تهديد از ديدگاه شوراها و مردم محلي بررسي شد و با 
روستايي از وضعيت پايداري  EFE  وIFEاستفاده از 

  در الگوي تدافعي قرار گرفتديدگاه هر دو گروه
  ).1390سجاسي قيداري و صادقلو  ،الدين افتخاري ركن(

توان اكوتوريسم ) 1390(پرهام، صالحي، و مقصودي 
هاي مخدوم، با استفاده از روشاستان اصفهان را 

 .ستايي ارزيابي نمودندليست و ارزيابي مشاركت رو چك
 به SWOTماتريس  پس از ارزيابي توان اكوتوريسم، از

 منطقه در پذيري هش آسيبمنظور بررسي چگونگي كا
در نهايت با بررسي . ها استفاده شداكوتوريستمقابل 

شده و همچنين نقاط قوت و يهنقشه كاربري تفرج ته
 نتيجه SWOTماتريس هاي موجود، با استفاده از  فرصت

مختصري در وان با تغييرات تگرفته شد كه مي
هاي موجود به اصالح كاربري اراضي در منطقه  كاربري

  .)1390پرهام ، صالحي، و مقصودي ( ست يافتد
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  هامواد و روش -2
  منطقه مطالعه -2-1

  است واستان اصفهانهاي شهرستان كاشان از شهرستان
 59 درجه و 33  طول شرقي وقهي دق27و  درجه 51 در

 اين شهرستان، شهر مركز .دقيقه عرض شمالي قرار دارد
 4392شهرستان كاشان با وسعت .  استكاشان

از  1390در سال  نفر 335785كيلومترمربع و جمعيت 
ين و از نظر جمعيت دوم اصفهان بودهشهرهاي استان 

كاشان داراي . آيدشهرستان اين استان به حساب مي
بوده و ) ك، نياسر و برزقمصرمركزي، (چهار بخش 

 و جوشقان كامو، كاشان، قمصر، نياسر (داراي پنج شهر
  .)1390مركز آمار ايران،(باشد  مي) برزك

، از قمكاشان از طرف شمال و شمال غربي به شهر 
 و دشت طرف شرق و شمال شرقي به آران و بيدگل

، از طرف اردستانكوير، از طرف جنوب شرقي به 
 و گلپايگانطرف غرب به  و از نطنزجنوب به شهرستان 

 رار گرفتنقلحاظ  و به )1(  شكلگرددمنتهي مي محالت
هاي اصلي و ترانزيت شمال و جنوب كشور و در مسير راه

 يكي از ، سراسري كشور از اين شهرستانآهن راهعبور 
  .دشومي مراكز مهم مبادالت اقتصادي و تجاري محسوب

 كاشان در پهنه اقليمي با  اقليمييبند پهنهاز نظر 
هاي خيلي گرم و هاي نسبتاً سرد و تابستان زمستان

منطقه داراي دو ناحيه . رار گرفته استخشك ق
كوهستاني و دشت با اختالف آب و هواي بسيار متفاوت 

 ميزان بارندگي متوسط ساليانه در  كهيطوره بوده ب
متر  ميلي139متر و در دشت  ميلي175ناحيه كوهستاني 

 حداكثر مترو 800حداقل ارتفاع از سطح دريا . باشدمي
 متري قرار 950 در ارتفاع نشهر كاشا مترو 3617ارتفاع 

  .)اداره هواشناسي شهرستان كاشان(دارد 
شهرستان كاشان در حدود جنوب و غرب در 
. محاصره سلسله جبال مركزي ايران قرار گرفته است

اراي آب و  دعموماًهاي دامنه اين كوهستان آبادي
باشند ولي از جانب شمال هوايي لطيف و معتدل مي

 كوير مركزي ايران زارورههاي ش شرق كه به زمين
خشك و سوزان  جيبه تدركند هواي آن  اتصال پيدا مي

اي كاشان گرم و شود و آب و هوا در قسمت جلگهمي

دليل اصلي خشكي هواي كاشان . باشدخشك مي
گرماي هوا در اين شهر . مجاورت آن با دشت كوير است

  .دكن نيز عبور ميگراد يسانت درجه 40ز در تابستان از مر
وزش بادهاي كويري كه از صبح تا شام جريان 
دارد، موجب حرارت و خشكي هواست و از شام تا بام 

كند كي از جهت كوهستان جريان پيدا ميكه نسيم خش
بادهاي موسوم به باد . گرددباعث تعديل هواي منطقه مي

سرخ، باد شهرياري، باد سام، باد شمال و باد قبله از 
 از كوير به اكثراًه قه است كبادهاي معروف اين منط

  .وزدسوي كاشان مي
موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي و 

اي براي  سرزميني منطقه كاشان باعث ايجاد شرايط ويژه
و فعاليت شده است كه عينيت كالبدي و سكونت 

ها، سرزميني آن در پيوند بين محيط طبيعي و گروه انسان
كه از  ديد آورده استهاي گردشگري متنوعي را پ جاذبه

 و يغار نوردهاي كوهنوردي،  وجود زمينهآن جمله 
. ها و ارتفاعات كركس اندازها و مناظر زيبا در دامنه چشم

هاي سرسبز، پرآب، خوش آب و هوا با  وجود دره
هاي با معماري خاص در دل كوههايي سكونتگاه
هاي وجود كوير مركزي ايران با ويژگي. كركس
شناسي   دارا بودن موقعيت ويژه براي ستاره،فرد منحصربه

هاي زيبا و كاريزهاي  اي و آماتوري، وجود چشمه حرفه
 نيهمچن.  در طول زمان توسط ساكنينجادشدهيا

در پرورش گل ) به ويژه در قمصر(استعداد اين منطقه 
محمدي، باعث شده تا گالب كاشان به عنوان يك 

صدها اثر . دكاالي مرغوب در سرتاسر دنيا مشهور باش
تاريخي و معماري كاشان باعث شده كه كاشان به عنوان 

ايراني يكي از مناطق ويژه تاريخي و معماري اصيل 
هاي سيلك، غار نياسر، باغ فين كاشان،  تپه. شناخته شود

ها،  خانه طباطبايي(هاي تاريخي كاشان مجموعه خانه
. اند لهو غيره از اين جم...) ها، تاج و  ها، عامري بروجردي

مجموعه اين عوامل باعث شده تا كاشان به عنوان يكي 
گردشگري ايران تبديل شود و نه تنها هاي  از قطب

ها گردشگر داخلي، بلكه پذيراي  ساليانه پذيراي ميليون
هزاران گردشگر از سراسر دنيا در اين ديار كهن و مهد 

  ).1348نراقي (شود تمدن 
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  انشهرستان كاش ).1(شكل 
  

.  هكتاراست22000وسعت اراضي كشاورزي منطقه 
 هكتار زراعت و مابقي به 11500 هكتار آن باغات، 6500

اختالف آب و هواي منطقه . باشدصورت آيش ساليانه مي
موجب توليد محصوالت كشاورزي متنوع باكيفيت عالي 

هاي سردسيري شهرستان گيالس، ميوه. گرديده است
ي گرمسيري انار، ها وهيو م …لو و ه گردو، بادام، گالبي،

محمدي و زعفران از  گل.  است…انجير، پسته و
محصوالت مناطق كوهستاني و بسيار باكيفيت شهرستان 

و اعي شهرستان گندم و جو، پنبه محصوالت زر. باشدمي
خيار و   هندوانه،،خربزه گرمك، جات شامل طالبي،صيفي

 كشاورزي عامل اصلي محدودكننده توسعه. باشد مي…
  . آب است،شهرستان

اين شهرستان با وجود داشتن اين همه قابليت مانند 
هايي بسياري از شهرها داراي مشكالت و محدوديت

هاي  ترين مشكالت آلودگي هوا و آب يكي از مهم.است
 1200 تا 850حدود . باشدزيرزميني اين شهرستان مي

رار واحد صنعتي مجاز و غيرمجاز در شهرستان كاشان ق
دارند كه باعث آلودگي هواي اين شهرستان و مناطق 

هاي ذوب سرب غيرمجاز  اند؛ مثل كورهاطراف آن شده
كه )  كيلومتري كاشان50در فاصله (در منطقه شوراب 

 محصوالت آلوده شدناي ازجمله باعث مشكالت عديده
دي حيوانات اهلي و ايجاد ع كشاورزي، نابورمزا

 شده العالج صعبهاي اريهاي پوستي و بيم ناراحتي
ه در شهرستان با توجه همچنين دفن غيراصولي زبال. است

 اخير و مشكل تأمين آب و برآوردن يها يسال خشكبه 



 شماره اول پيش/1393 زمستان/ علمي تخصصي پژوهشي توسعة پايدار شهريفصلنامه 

  
31

رود به آن، نشدن انتظار اين شهرستان از ورود آب زاينده
 تنها سرمايه ارزشمند دشت كويري آلوده شدنباعث 

 هاييعني سفرهكاشان و تنها منبع مطمئن و جاري آب آن، 
هاي  شت فاضالبنعالوه بر اين . آب زيرزميني شده است

 شور هاي و هجوم آب هاي آب زيرزميني خانگي به سفره
هاي شيرين سه عامل مهم تهديدكننده منابع  به طرف آب

 اين عوامل سبب شده است باشند وميآب شرب كاشان 
 .تا منابع آبي كاشان بسيار محدود شود

  
   روش كار-2-2

در مرحله اول به . اين تحقيق شامل دو مرحله است
 كاشان يطيمح ستيزبررسي تحليلي وضعيت كنوني 

ها، ها، ضعفپرداخته شد و در مرحله دوم شناسايي قوت
. ها و تهديدهاي منطقه مطالعه صورت گرفتفرصت

  :هاي زير استفاده شدبراي گردآوري اطالعات از روش
 اطالعات در اين آوريابزار جمع : روش اسنادي- 

ها، نامهها، پايانمرحله، كتاب، مجالت معتبر، ماهنامه
ها و اسناد و مدارك اعم از هاي پژوهشي، گزارشطرح

هاي هاي جامع و تفصيلي، نقشهفارسي و انگليسي، طرح
هاي عمومي و نفوس و اطالعاتي موضوعي، سرشماري

هاي چنين كاوشهاي آماري و هممسكن، سالنامه
ترنتي بود كه در مباحث نظري تحقيق و شناخت اين

  .وضعيت موجود منطقه مورد استفاده قرار گرفتند
در اين بخش تحقيق، با استفاده از  : روش ميداني- 

به علت . روش دلفي از نظرات كارشناسان استفاده شد
 محقق نامهعدم دسترسي به كل جامعه آماري از پرسش

قاط قوت، ضعف، ساخته براي شناسايي و وزن دهي ن
با همكاري سازمان ها و تهديدها استفاده شد كه فرصت

 استان اصفهان در اختيار كارشناسان زيست محيطكل 
  .شهرستان كاشان قرار گرفت

در نهايت به منظور ساخت مدل تحليلي، با 
به عمل آمده بر روي محيط داخلي و خارجي  يها يبررس

، فهرستي از هاي دريافتيمؤثر از منطقه و پرسشنامه
ها و تهديدها در دو ترين نقاط قوت، ضعف، فرصت مهم

اجتماعي فرهنگي مورد  - بخش اكولوژيكي و اقتصادي
  . قرار گرفتشناسايي

نقاط (بندي عوامل پس از شناسايي و ارزيابي و طبقه
، با استفاده از ) و تهديدهاها فرصتقوت، ضعف، 

س ارزيابي  ماتريو (IFE) ماتريس ارزيابي عوامل داخلي
، وضعيت كنوني شهرستان )EFE (يخارجعوامل 

ها به اين  ماتريس براي تهيه اين.كاشان مشخص شد
طي نظرخواهي از كارشناسان : صورت عمل گرديد كه

ها و ها، فرصتها، ضعفترين قوتليستي از مهم
  ).)2(جدول (شد تهديدها تهيه 

از  با استفاده نامه و پرسشسپس اين عوامل در قالب 
براي وزن دهي .  گرديدنديوزن ده طيف ليكرت روش

تا يك ) تياهم يب(صفر از عوامل وزني از به هر يك 
داده شد كه جمع اين اوزان بايد برابر يك ) بسيار مهم(

 عددي بين هر عاملبه  يوزن دهجهت سهولت در . شود
 اهميت - 3اهميت ضعيف،  = 2 اهميت، بي = 1 (5 تا 1

پس داده و س) بسيار مهم=  5ياد و اهميت ز=  4متوسط، 
هايي بين صفر تا يك براي  ستون را نرماليز نموده تا وزن

براي . وع اوزان نيز يك شود آيد و مجمبه دستهر عامل 
  :نمودن ضرايب از رابطه زير استفاده شدنرمال 

 


n
i i

i
i

d

d
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1
  

هر يك از ) نشده نرمال( وزن اوليه diكه در آن 
. نمودن است  پس از نرمالها آن وزن نهايي dniعوامل و 

 براي A,WOTكه از تركيب ) 2006(چانگ و هانگ 
بررسي و ارزيابي رقابت بنادر كانتينري شرق آسيا 

 قياز طر عوامل چهارگانه را يوزن دهاستفاده نمودند؛ 
هاي حاصل وزن ينرمال ساز و سپس 5  تا1مقياس 

  Huang 2006 and  .(Chang ( دادندانجام 
 4 تا 1 از اين عوامل نمره كيهر در مرحله بعدي به 

 بيانگر شدت تأثير عوامل در توسعه ها نمره. داده شد
هاي كم  گزينهبه صورت منطقه است كه يطيمح ستيز

و زياد نشان داده شد؛ به اين ترتيب كه به نقاط ضعف و 
و ) اثر منفي زياد (2و )  كمياثر منف (1هاي تهديد نمره

 4و ) اثر مثبت كم (3هاي  نمرهها فرصت قوت و نقاط
براي تعيين امتياز . اختصاص گرفت) اثر مثبت زياد(

از . نهايي هر عامل، ضريب وزني در نمره آن ضرب شد
مجموع امتياز نهايي عوامل، امتياز نهايي كل عوامل 
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.  آمدبه دست EFE  وIFEهاي  ماتريس دروني يا امتياز
خواهد آمد كه متوسط آن  به دست 4  تا1نهايي بين امتياز 

؛ 1389؛ خورزني 1388اميني و خباز باويل ( است 5/2
 و  زادهني عابد، زادهنيعابد؛ 1388ي و آقاسزاده ابراهيم

 حاصل برآيند امتياز نهايي ).1384؛ گلكار 1390عابدي 
كل عوامل خارجي و امتياز نهايي كل عوامل داخلي به 

در اين ماتريس كه شبيه . شود منتهي ميIEماتريس 
 X محور IFEچارچوب دستگاه مختصات رياضي است، 

را شامل ) محور عمودي (Y محور EFEو ) محور افقي(
تالقي دو محور، موقعيت راهبردي سيستم را . شودمي

 ارزيابي شناسايي يكي نياز ا واقع هدف در. دهدنشان مي
 ،(WO)كارانه  ، محافظه(WT)از چهار الگوي تدافعي 

  . هر مجموعه است(ST) و رقابتي (SO)تهاجمي 
  

  
 

  

 SWOTماتريس تحليل ).2(جدول

اكولوژيكي
 S1 شده برزك در قمصر وجود منطقه حفاظتهاي مرتفع در غرب و جنوب شهرستانكوه 

W1كمبود نزوالت جوي   
W2رويه مراتع و تخريب مناطق سرسبز كوهستاني و گردشگري چراي بي  

ف
نقاط قوت و ضع

 

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي
 

S1 و اصفهان و رونق صادرات محصوالت، قمنزديكي كاشان به بازار بزرگ مصرف تهران  

S2 نقش كريدور ارتباطي گردشگري بين داخل و ...(هاي سيلك، غار نياسر و  گردشگري طبيعي مانند تپهيها وجود جاذبه
 )خارج استان

S3محمدي گل پرورش گياهان تجاري مانند زعفران و 

 W1 آب آشاميدنيكمبود  

W2 و آلودگي هوا ها كارخانههاي جذاب و پساب هاي زيرزميني توسط چاهآلودگي آب (يطيمح ستيز يها يآلودگ 
  )هاي غرب، شمال غرب، شمال شرق و جنوب كاشانهاي صنعتي در بخشناشي از شهرك

W4كمبود امكانات و تسهيالت گردشگري   

اكولوژيكي
 

O1 استفاده از انرژي خورشيدي و باد با توجه به اقليم منطقه  
O2 وجود گياهان دارويي مانند كتيراي سفيد و زرد 

T1 از مناطق مجاورگردو غبار و شن بادها ورود   
T2هاي معدني غيرمجاز و تخريب مراتع فعاليت  
T3  به دليل كمبود ...  و يبز وحشگ، يوزپلنگ، كاراكال، هاي جانوري مهم همچون پلن گونهقرار داشتندر معرض تهديد

  غذا و شكار غيرمجاز

فرصت
ها

 و تهديدها
 

اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي
 O1بازيافت زباله و استفاده مجدد از آن در بخش كشاورزي  

O2 ساير گياهانيريعصاره گگيري و استفاده از آن براي تجربه باالي شهرستان در فرايند گالب  

O3  ترين كريدورهاي اصلي داخلي و خارجي شهرستان در يكي از مهمفرد نحصربهمموقعيت جغرافيايي 

T1 هاي شهرستان به دليل كاهش بارندگي قنات بودنيبحران  
T2 روند روبه رشد توسعه صنعت در منطقه  
T3 توزيع نامتناسب جمعيت در سطح شهرستان  
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   نتايج و بحث-3
 نقطه قوت 4 صورت گرفتههاي با توجه به بررسي

 فرصت بيروني در 5 ضعف دروني و 5اخلي در برابر د
نقطه  9در مجموع .  تهديد بيروني تعيين شده است6برابر 

 ضعف و 11ها و تعداد قوت و فرصت به عنوان مزيت
روي منطقه مطالعه هاي پيشتهديد به عنوان محدوديت

   دهنده مجموعنشان) 4 (و) 3(جداول . شناسايي شد
هاي نقاط  از مؤلفهكيهر ه ، رتبشده دادههاي وزن

قوت، ضعف، فرصت و تهديدها و نمره يا امتياز نهايي 
  .باشدمي

شود، مشاهده مي) 4 (و) 3( كه در جداول همان طور
نزديكي كاشان به بازار بزرگ مصرف تهران، قم و «مؤلفه 

 6/0 با امتياز نهايي »اصفهان و رونق صادرات محصوالت
 داخلي و در مقابل، مؤلفه ترين نقطه قوتبه عنوان مهم

 و وجود هاي مرتفع در غرب و جنوب شهرستان كوه«
 36/0 با امتياز نهايي » در قمصركشده برز منطقه حفاظت

چنين  هم. طه قوت داخلي مشخص شدترين نقاهميت كم

 و 24/0 با امتياز نهايي »محيطيهاي زيستآلودگي«مؤلفه 
طق سرسبز رويه مراتع و تخريب مناچراي بي«مؤلفه 

 به ترتيب 09/0 با امتياز نهايي »كوهستاني و گردشگري
ترين نقاط ضعف داخلي مشخص اهميتترين و كممهم
موقعيت «اما در مورد عوامل بيروني، مؤلفه ؛ شدند

ترين فرد شهرستان در يكي از مهم هجغرافيايي منحصرب
 56/0 با امتياز نهايي »كريدورهاي اصلي داخلي و خارجي

بازيافت زباله و «روي منطقه و مؤلفه ين فرصت پيشترمهم
 با امتياز نهايي »استفاده مجدد از آن در بخش كشاورزي

چنين مؤلفه هم. ترين فرصت شناخته شداهميت كم09/0
 با امتياز »توزيع نامتناسب جمعيت در سطح شهرستان«

هاي معدني غيرمجاز و تخريب فعاليت« و مؤلفه 28/0
ترين اهميت ترين و كم به ترتيب مهم03/0از ي با امت»مراتع

محيطي براي شهرستان كاشان شناسايي  تهديدهاي زيست
  .گرديدند

  
  

 (IFE)ماتريس ارزيابي عوامل داخلي .)3( جدول

  عوامل داخلي(S-W) وزن نسبي رتبه  نمره نهايي
(S)   ها قوت 

36/0  3  12/0   S1 شده برزك در قمصرمنطقه حفاظت و وجود هاي مرتفع در غرب و جنوب شهرستانكوه 

4/0  4  1/0  
نقش كريدور ...(هاي سيلك، غار نياسر و  گردشگري طبيعي مانند تپهيها وجود جاذبه

 )ارتباطي گردشگري بين داخل و خارج استان
S2 

6/0  4  15/0   S3 نزديكي كاشان به بازار بزرگ مصرف تهران، قم و اصفهان و رونق صادرات محصوالت 
48/0  4  12/0  S4 محمدي گياهان تجاري مانند زعفران و گل پرورش 

(W)   ها ضعف 
18/0  1  09/0  W1 كمبود نزوالت جوي 

09/0  2  09/0   W2 رويه مراتع و تخريب مناطق سرسبز كوهستاني و گردشگري چراي بي 
18/0  1 09/0   W3 كمبود آب آشاميدني 

24/0  1 12/0  

هاي جذاب و پساب اي زيرزميني توسط چاهه آب)يآلودگ (يطيمح ستيز يها يآلودگ
هاي غرب، شمال غرب، هاي صنعتي در بخش و آلودگي هوا ناشي از شهركها كارخانه

  شمال شرق و جنوب كاشان 
W4 

12/0  2  12/0  W5 كمبود امكانات و تسهيالت گردشگري 

65/2  جمع  1 - 
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 (EFA)ماتريس ارزيابي عوامل خارجي  ).4(جدول 

  عوامل خارجي(O-T) وزن نسبي رتبه  نمره نهايي
 (O) ها فرصت

24/0  4  06/0   O1  استفاده از انرژي خورشيدي و باد با توجه به اقليم منطقه 
27/0  3 09/0  O2 وجود گياهان دارويي مانند كتيراي سفيد و زرد 

09/0  3  03/0   O3 بازيافت زباله و استفاده مجدد از آن در بخش كشاورزي 
44/0  4 11/0  O4  ساير گياهانيريعصاره گگيري و استفاده از آن براي ربه باالي شهرستان در فرايند گالب تج 

56/0  4 14/0   O5 ترين كريدورهاي اصلي داخلي و خارجي شهرستان در يكي از مهمفرد منحصربه موقعيت جغرافيايي  
(T) دهايتهد 

11/0  2 11/0  T1   از مناطق مجاورگردو غبار و شن بادهاورود  

03/0  2  03/0   T2  هاي معدني غيرمجاز و تخريب مراتعفعاليت 

06/0  2 06/0  
 ويبز وحشهاي جانوري مهم همچون پلنگ، يوزپلنگ، كاراكال،  گونهقرار داشتندر معرض تهديد 

 به دليل كمبود غذا و شكار غيرمجاز... 
T3  

11/0  1  11/0  T4  يهاي شهرستان به دليل كاهش بارندگ قنات بودنيبحران 

22/0  1  11/0  T5  روند روبه رشد توسعه صنعت در منطقه 

28/0  1  14/0  T6 توزيع نامتناسب جمعيت در سطح شهرستان 

41/2   جمع 1 - 
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ها و برخي از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت
رشناسي با شده حاصل از نظرات كاتهديدهاي شناسايي

آنچه كه در اسناد بخشي استان اصفهان وجود داشته بود 
از جمله مواردي كه در سند توسعه . مطابقت داشت

هاي ها و محدوديتزيست استان به عنوان قابليتمحيط
استفاده از :  ازاند عبارتها اشاره شده است  استان به آن

آبي  خورشيدي و محدوديت كمي و كيفي منابع انرژي
 بخش  سنددر. )1390زيست ريزي محيطوه برنامهگر(

كشاورزي استان نيز به عواملي همچون محدوديت منابع 
ي و تأثير آن سال خشك، ها آنآبي و مديريت نامناسب 

بر كشاورزي و همچنين نامناسب بودن الگوي كشت 
عدم ). 1390وزارت كشاورزي(است اشاره شده 

ني و مديريت مناسب منابع آب سطحي و زيرزمي
ي مستمر و همچنين آلودگي منابع آبي ها يسال خشك

 در سند بخش ذكرشدهها از جمله موارد به انواع پساب
  ).ي بخش آبسند راهبرد(بود آب استان 

 حاصل شد و 65/2طوركلي امتياز عوامل دروني  هب
 بيشتر است، لذا 5/2توسط يعني از آنجا كه از مقدار م

 از نظر عوامل داخلي توان گفت كه شهرستان كاشان مي
در مجموع داراي قوت است؛ اما از آنجا كه امتياز 

 آمد، پس به دست) 5/2كمتر از  (41/2عوامل بيروني 
شهرستان از نظر عوامل بيروني در كل با تهديد 

  .روبروست
 و IFEبا قرارگيري امتيازات حاصل از دو ماتريس 

EFE نمودار  بر رويIE، زيست محيط وضعيت كنوني 
نشان ) 2(شكل . شودرستان كاشان مشخص ميشه
دهد كه تالقي امتيازات دروني و بيروني در قسمت  مي

  .  قرار گرفته است (ST)سوم يعني الگوي تنوع
  

از لحاظ مطلوبيت با  IEاگر چهار بخش ماتريس
 SOتوان گفت موقعيت يكديگر سنجيده شوند مي

 وضعيت ST و WOهاي آل، موقعيتوضعيت ايده
   ضعيف را خواهدوضعيت WT ط و موقعيتمتوس

  منطقهشود يم جهي نت)2( كه از شكل همان طور. داشت 
 ريزي مديريتي در وضعيتكاشان از لحاظ برنامه

باشد؛ زيرا همان طور كه يم) STموقعيت (متوسطي 

 ها ضعف  وها فرصت و تهديدها بر ها قوتمشاهده شد 
 بايد بر ريتيهاي مديريزيلذا در برنامه. غلبه دارند
هاي هدف در استراتژي.  شودتأكيدهاي تنوع  استراتژي

ها براي مقابله با ي حداكثر از قوتتنوع، استفاده
  .تهديدهاست

  
 گيرينتيجه -4

زيست شهرستان كاشان با در اين مقاله وضعيت محيط
 اكولوژيكي و دو بخش در SWOTمدلاستفاده از 

يابي واقع شد؛ اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي مورد ارز
ترين مشكالت و سپس با همكاري كارشناسان عمده

 با استفاده تيدر نها. هاي منطقه شناسايي گرديد پتانسيل
به وضعيت كنوني منطقه  EFE و IFEهاي از ماتريس

دهنده قرارگيري نتايج نشان.  كمي بيان شدصورت
باشد؛ لذا با توجه وضعيت شهرستان در الگوي تنوع مي

هاي وجود براي  اين الگو بايد از حداكثر قوتبه تعريف
 اين آنجا كه از. رو پرداختمقابله با تهديدهاي پيش

هر دو بخش اكولوژيكي و اقتصادي، اجتماعي، پژوهش 
فرهنگي را مورد بررسي قرار داده است؛ لذا نتايج آن 

تواند به مسئولين منطقه و نيز استان نسبت به مسائل  مي
 تا يعي دهد و اين امكان را فراهم ديد وسيطيمح ستيز

گرفتن مسائل و  نظر هاي آتي، با درريزيبرنامه
هاي برجسته و مهم منطقه  مشكالت و همچنين پتانسيل

  .صورت گيرند
هاي ها و مزيتدر ادامه با توجه به محدوديت

توان به تشريح اتخاذ راهبردهايي براي  ميشده ييشناسا
 منطقه كاشان  درردايپا زيست محيطدستيابي به 

  :پرداخت
 مديريت مراتع و صدور پروانه چراي دام -

 اجراي طرح بازيافت زباله و احداث كارخانه كمپوست - 

هاي توريستي براي استقرار ساخت دهكده -
 گردشگران در مناطق مستعد گردشگري 

ها و مسيرهايي كه قابليت الزم براي تردد ساخت راه -
 گردشگران كويري را داشته باشند

يجاد كمربند سبز اطراف شهرستان براي جلوگيري ا -
 شن بادها و گردو غباراز آلودگي ناشي 
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 تجاري باارزشگيري به گياهان تعميم صنعت گالب -
 ديگر

توسعه فضاي سبز طبيعي با توجه به شرايط آب و هوايي  - 
 منطقه

هاي ارتباطي واحدهاي صنعتي براي ريزي راهشن - 
 گردو غبارجلوگيري از 

 واحدهاي صنعتي نسبت به رفع آاليندگي ملزم كردن - 
 خود

زيست  سازي براي استفاده و نگهداري از محيطفرهنگ - 
كاشان از طريق مشاركت مردم و همكاري دو جانبه 

 هاي محلي هاي مردم نهاد و گروه سازمان
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Assessment of Environmental Condition of Kashan with SWOT 

Hakimeh Khalif Poor1,* , Afshin Ebrahimi2, Mohammad Mehdi Amin3 

Abctract 

Human economic activities development, population growth and men dependence on exploitation of 
environmental resource, had made more and more constraints for survival of nature and living resources. 
Today,these issues not only in metropolises but also in the developing cities ,has  grown substantially. 
One of the ways to deal with these challenges is consideration of environment planning. Environmental 
planning is a process to facilitate decision making, which provides a strategic framework for achieving 
sustainable results. Kashan is the second populous city in Isfahan province and because of industrial 
growth ,it faces numerous environmental problems. Therefore, in this study used SWOT for surveing 
environmental situation of Kashan. Internal factors (strengths and weakness) and external factors 
(opportunites and threats)  in this method  collected through study of documents and use of experts 
opinions. Scores of  internal factors and external factors Using the IFE and EFE matrixs became  2.65 and 
2.14 respectively which showed that , the pattern of  environmental Kashan situation follows diversity 
pattern. According to the definition of this pattern, we should formulate strategies that prevent threats 
with maximum use of strengths. Results in this study showed that  although Kashan has potentials ,for 
example the geographical tourist location and  proximity to  two metropolises(Tehran and Isfahan), 
problems such as population over growth and environmental pollution are main obstacles for its  
development. 
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