
 

Appropriate urban infrastructure management strategies against floods 

from the perspective of passive defense using SWOT and QSPM  

(Case study: Kashan City) 
 

Daniyal Sayyad
1*

, Reza Ghazavi
2*

, Ebrahim Omidvar
3 

 
1 Ph.D. Student, Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of 
Kashan, Kashan, Iran 
2 Professor, Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of Kashan, 
Kashan, Iran 
3 Assistant professor, Department of Watershed Management, Faculty of Natural Resources and Earth Sciences, University of 
Kashan, Kashan, Iran 

 

 Abstract 
 

Introduction  

Due to urban development, it is necessary to provide management solutions to reduce the risk of flooding of urban facilities. 
Passive defense is a new approach aimed at minimizing and preventing financial and human losses and preventing potential 
crises based on the civilian methods. Among the various models proposed for strategic planning, the SWOT matrix is the 
most common. The main purpose of this study is to provide the best management strategies to reduce the risk of existing 
facilities and also to provide strategies for facilities that will be constructed in the future. 

Materials and Methods  

The infrastructure map of Kashan City (urban land use) was prepared via Kashan Municipality. Then, the infrastructures 
(applications) were divided into 14 general categories. In the next step, by carefully examining the area and field visit and 
examining each infrastructure, a list of internal factors (strengths, weaknesses) and external factors (opportunities and threats) 
was prepared and the final score of the weight multiplied by the rank for internal and external factors. Achieved and strategic 
position for the region was identified and management strategies for the region were developed. Finally, the developed 
strategies were prioritized using the Quantitative Planning Matrix (QSPM). 

Results and Discussion  
The final score of internal and external factors was equal to 1.931 and 2.03, respectively, which indicates the predominance 
of weaknesses in internal factors and the majority of threats in external factors. The strategic position for the study area is 
recognized as the defensive strategy (WT) type. three strategies include: 1- providing the necessary budget for strengthening 

urban infrastructure with a passive defense approach against floods and anti-flood action of urban facilities, 2- interacting 
with scientific centers for studies in the context of floods and the damages caused by it, and 3- principled constructions with 
the focus on sustainable development and passive defense were developed. The results showed that the strategy No. 3 with a 
final attractiveness score of 6.51 is the first management priority for urban infrastructure. The strategies 1 and 2 with the final 
attractiveness score of 4.59 and 4.15 are proposed as the next managerial priorities for the region. 

Conclusion  

According to the score of internal and external factors, the strategic position was obtained as defensive type. Passive defence 
tries to neutralize the weaknesses and threats in the region by relying on the strengths of internal factors and the opportunity 
of external factors. According to the result of the Quantitative Planning Matrix (QSPM), construction with a focus on 
sustainable development and passive defense with respect to the river area was selected as the initial strategy for the region. 

 
Keywords: Defensive Strategies, Management Strategies, Prioritization, Risks, Social Security.  
 

Article Type: Research Article 
 
*Corresponding Author, E-mail: ghazavi@kashanu.ac.ir 
Citation: Sayyad, D., Ghazavi, R., & Omidvar, E. (2022). Appropriate urban infrastructure management strategies against 
floods from the perspective of passive defense using SWOT and QSPM (Case study: Kashan City). Water and Soil 
Management and Modeling, 2(1), 42-52. 
DOI: 10.22098/MMWS.2022.9651.1055 
DOR: 20.1001.1.27832546.1401.2.1.4.9 

 

Received: 06 October 2021, Accepted: 25 October 2021  
Water and Soil Management and Modeling, Year 2022, Vol. 2, No. 1, pp. 42-52 

Publisher: University of Mohaghegh Ardabili                                  © Author(s)  

https://dx.doi.org/10.22098/mmws.2022.9651.1055
https://dorl.net/dor/20.1001.1.27832546.1401.2.1.4.9


 
 

 در برابر سیالب از منظر های شهری مناسب مدیریتی زیرساخت هایژیتارائه استرا

 (کاشان شهر: موردی مطالعۀ) QSPMو  SWOT با استفاده از پدافند غیرعامل
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  چكیده
ی ها رساختیزو  ساتیتأسباعث شده است که سیالب بسیاری از  رعاملیغو پدافند  توسعۀ پایداره به اصول ی شهری بدون توجها رساختیزتوسعۀ 

ی مدیریتی برای تعدیل ها راهبرد نیتر مناسبانتخاب  حاضر پژوهشهدف از انجام  .امنیت اجتماعی مناطق شهری را تهدید کند جهینت درشهری و 
جهت انجام این مطالعه، با تشکیل جلسات کارشناسی و با استفاده از روش طوفان . است رعاملیغپدافند  خطرات سیالب در مناطق شهری با رویکرد

 SWOTو ماتریس  شناسایی ی شهری شهر کاشان در ارتباط با سیالبها رساختیز (T)و تهدید  (O)، فرصت (W) ، ضعف(S) فکری، نقاط قوت
ی بند تیاولو (QSPM) ی کمیزیر برنامهماتریس  با استفاده از شده نیتدو یراهبردهاسپس  .شد ینومنطقه تد یبرا ینهبه یریتیمد یراهبردها وتشکیل 

 ساتیتأسی ریقرارگ) W4عامل  ترتیب به( ها فرصتتهدید و )و خارجی ( ها ضعفقوت و )بین عوامل داخلی  از که نشان داد حاضر پژوهشنتایج . شدند

 ضعف و تهدید در نیتر مهم( 2/0 با ضریب وزنی گذشته درسابقه سیل و ایجاد خسارت ) T2و  (2/0 یضریب وزن سیالب با شهری در مسیر رساختیز
آمد که نشان  دست به 03/2و  131/1برابر با  ترتیب به (دهایتهدفرصت و ) یخارجو ( ها ضعفقوت و )امتیاز نهایی عوامل داخلی  چنین هم. هستندمنطقه 

نوع تدافعی  منطقه از راهبرد مناسب SWOTاساس نتایج حاصل از تحلیل ماتریس بر . منطقه است جدی در یدهایتهدو  ضعفغالب بودن نقاط از 
ضد  عمل و سیالب برابر در غیرعامل پدافند رویکرد با شهری های یرساختز یساز مقاوم برایبودجه و اعتبار الزم  ینتأم -1 راهبرد سه وآمد  دست به
 -3و  آن، از ناشی یها خسارت و خیزی یلس ینهدر زم یمطالعات علم جهت در دانشگاهی و علمی مراکز با لتعام -2 ی،شهر یساتتأس یساز یلس

 بندی یتحاصل از اولو یجنتا چنین مه. شد تدوین منطقه برایرودخانه  یمبا توجه به حر غیرعاملو پدافند  توسعۀ پایداربا محور  اصولی سازهای و ساخت
 غیرعاملو پدافند  توسعۀ پایدارمحور  با اصولی هایو ساز ساخت  راهبرد ی،بر اساس راهبرد تدافع شده  ینتدو یاصل راهبرد سه بین ازنشان داد  ها راهبرد

 .دارد قرار مدیریتی اول اولویت در 111/6 جذابیت نهایی نمره بارودخانه  یمتوجه به حر با
 

 ی، امنیت اجتماعی، راهبرد تدافعیریذخطرپمدیریتی،  یها یاستراتژبندی،  اولویت :های کلیدی واژه
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 مقدمه -1
آب  یساتتأس یبتخر یاو  یدبشر است و تهد یازن ترین یاتیح آب

 ین،کند؛ بنابرا یدشهر و کشور را تهد یتامن تواند یدر هر شهر م
 یرساختیز یساتتأس امنیت برای بهینه مدیریتی یراهبردها ۀارائ

 در سیالب وقوع هنگامدر  یرعاملپدافند غ یکردبر اساس رو
که فراتر  هایی یانبه جر سیل. است ضروری امری شهری جوامع
اطراف  یاراض به و باشد مصنوعی یا یعیکانال طب یتاز ظرف

زمان  و مدت سرعت عمق و چنین هم. شود یگفته م یابدگسترش 
 با. (Aynalem, 2020) است آنمهم  ۀاز شاخص یلس ومتدا

 آبخیز یها مسیر حوزه در گرفتن قرار و شهری توسعۀ به توجه
 یگرفتگ یلس یسکجهت کاهش ر مدیریتی یکارها راه ارائۀ
 ,Taghvaei and Soleimani) است یضرور یشهر یساتتأس

 1310 در کشور بحران مدیریت سازمان اعالم بر اساس. (2011
 Ziyyari)است  داده رخ سیل شهر 231 و استان 21 در 1310 و

et al., 2020) . 
 و رساندن حداقل به هدف با ینینو یکردرو یرعاملغ پدافند
 یها گیری از بحران پیش و مالیو  جانی خسارات از جلوگیری
. (Brandon, 2011) است یرنظامیغ یها روشپایه  بر احتمالی

هرگونه اقدامات  یرعاملپدافند غ یکرداز رو کلی هدف طور به
 و یرساختیز و زیربنایی های یتجهت تداوم فعال در یرنظامیغ

 راهبرد،. ستیدهاتهد با مواجهه در کشور ادارة در تسهیل
 یک تواند یاست که م یزیر و برنامه یریتسطح مد ترین یعال

 کند یجادا گیری یممنابع و تصم تخصیصنگرش بلندمدت در 
(Davoudi and Ghazavi, 2020) .مختلف یها مدل یانم در 

تر  متداول SWOTیس ماتر ،یراهبرد یزیر برنامه برایارائه شده 
و ( ها قوت و ضعف) داخلی عوامل از استفاده با مدل این. است

کند  یم یابیرا ارز یستم، س(ها تهدید و فرصت) یعوامل خارج
(Hill and Westbrook, 1997) .یزیر برنامه یسماتر گرچه 

SWOT تنها  یکار گرفته شده است، ول به یمختلف های ینهدر زم
 یاهبردهاارائه ر یمدل برا ینمطالعه از ا یدر تعداد محدود

برای نمونه، . استفاده شده است یدر مناطق شهر یالبس یریتمد
Adeli et al. (2016) مدل  پژوهشی با استفاده از درSWOT  به

در  رعاملیغی پدافند زیر برنامهارزیابی ساختار شهری در راستای 
راهبرد  یافتند که دستشهر بناب پرداختند و به این نتیجه 

. است در شهر بناب مناسب رعاملیغفند توسعه پدا تهاجمی برای
Rahnama and Hosseini (2017)  هدف  بادر تحقیقی

چهار مشهد با  منطقه های فرسوده در بافتمدیریت بحران در 
نشان  ها آن جینتا .پرداختند QSPMو  SWOTروش  استفاده از

حالت  در مدیریت بحران لحاظ ازداد که منطقۀ چهار مشهد 
به تبیین  Razpour et al. (2019). ددار انطباقی قرار

ی شهر ریپذ بیآسجهت کاهش  در رعاملیغدفاع  یها شاخص

ها نشان  های نظامی پرداختند، نتایج آن بحران به سنندج نسبت
تمامی فصول طرح توسعه و عمران شهری امکان ورود  داد در

 Yazdani and Seydin .وجود دارد رعاملیغمفهوم دفاع 

برابر  در یلشهر اردب های یرساختز یمکان ریپذی یبآس (2017)
با  رعاملیغنظامی از منظر پدافند  تهدیداتاز  یبحران ناش
 کهیافتند  دستبه این نتیجه  ارزیابی کردند و SWOTاستفاده از 

 ای نوع خوشه توزیع فضایی از اردبیل دارای ی شهرها رساختیز
 .ددار ی باالیی در برابر تهدیداتریپذ بیآسو  هستند

Yadollahi et al. (2020) مدیریتی یراهبردهابررسی  به 
دشت  در SWOT با استفاده از سیل مخاطرات یامدهایپکاهش 
 راهبرد استقرار ها نشان از نتیجه آن .بهار پرداختند-همدان

 .Riyahipur et al. این دشت است در( WO) کارانه محافظه

جهت  در ملرعایغبا رویکرد پدافند  پژوهش خود در (2020)
آب شرب شهری در  ساتیتأس ی بحران درزیر برنامهمدیریت و 

راهبرد طرح بهسازی و نوسازی  کهیاسوج به این نتیجه رسیدند 
 در چه اگر. دارد اولویت قرار در آب شرب ساتیتأسسیستم 

ی مختلف ها نهیزم در یها برنامه مطالعات متعددی جهت ارائه
از مدل تحلیلی ( ساتیتأسهای نظامی، حفاظت از  بحران)

SWOT به موضوع  ای تر مطالعه در کم استفاده شده است، ولی
 یرساختیز یساتتأس یو خطرات موجود برا یرعاملپدافند غ

پرداخته شده  یرعاملمنظر پدافند غ از سیالب مقابلدر  یشهر
این  در. استاین زمینه  اولین مطالعات در پژوهش حاضر از. است

، رعاملیغح است که با رویکرد پدافند مطر سؤال پژوهش این
ی شهری ها رساختیزاحتمالی  یها بحراناز  گیری برای پیش

کاشان در برابر سیالب چه راهبردهای مدیریتی بهینه باید اتخاذ 
 و یراخ های سال دردر شهر کاشان  یلبه سابقه س گردد؟ باتوجه

 دهایراهبر ارائه شهری، های زیرساخت در زیاد های خسارت ایجاد
 امری سیالب از ناشی های خسارت کاهش جهت در مدیریتی
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوت،  .است ضروری

های شهری  موجود برای زیرساخت و تهدیدهای  فرصتضعف و 
ی مدیریتی جهت راهبردهادر برابر سیالب و ارائه  شهر کاشان

جهت چنین ارائۀ راهبرد  موجود و هم ساتیتأسکاهش ریسک 
 .آینده احداث خواهند شد است که در یساتیتأس

 

 ها مواد و روش -2
 منطقۀ مورد مطالعه -2-1

شمال غرب استان  در نفر 304400 جمعیت با کاشان شهر

 و 12° 6' 3"تا  10° 14' 31" یاییجغراف یها طول بیناصفهان 
شده و  واقع 34° 30' 6"تا  33° 36' 36" جغرافیاییعرض 

دلیل  این شهر به. از سطح دریاست متر 141هر ارتفاع متوسط ش
معرض  همواره در (دشتی-کوهستانی)موقعیت خاص جغرافیایی 
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چنین بر اساس  هم. قرار گرفته است دیو شد ناگهانی یها البیس
سرد و  اًهای نسبت زمستانبندی اقلیمی در پهنۀ اقلیمی  پهنه

ی ها مطابق داده. واقع شده استهای گرم و خشک  تابستان
 13/132ایستگاه هواشناسی کاشان، میانگین بارش ساالنه 

 1شکل  در. (Afsharinia and Panahi, 2021)متر است  میلی
های  ارتباط با رودخانه های شهر کاشان در موقعیت زیرساخت

 .شهری نشان داده شده است
 

 تحقیق روش -2-2

 مبانی مطالعۀ اساس بر و یلیتحل-توصیفی روش با حاضر پژوهش

 های یرساختز نقشۀ. است گرفته شکل میدانی پیمایش و ظرین
. شد تهیه کاشان شهرداری از( شهری های یکاربر) کاشان شهر

 14 به( ها یکاربر) ها یرساختز ArcGIS 10.5افزار  نرم در سپس
 با حاضر پژوهش هدف به توجه با سپس. شد تفکیک کلی دسته

 خارجی و داخلی لعوام ماتریس و SWOT یلیتحل مدل از استفاده
 کمی یزیر برنامه ماتریس از استفاده با و تعیین مدیریتی هایراهبرد

(QSPM) 2شکل در . شدند بندی یتشده اولو تدوین های راهبرد- 
حاضر آمده  پژوهش انجام مراحل نمودار انجام پژوهش مراحل

 .است
 

 

 
 شهری های رودخانه با ارتباط در کاشان شهر های زیرساخت موقعیت -1 شكل

Figure 1- Location of Kashan city infrastructure in relation to urban rivers 

 

 
 انجام پژوهش  مراحل -2شكل 

Figure 2- Research flowchart 
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(IFE) یعوامل داخل ییشناسا -2-3
(EFE) یو عوامل خارج 1

2
 

 یو بررس یدانیم یدمنطقه و بازد از دقیق بررسی با مرحله این در
و عوامل ( ها ضعف وقوت ) یعوامل داخل شناسایی به یرساخت،هر ز
 روش مبنای بر سپس. شد پرداخته( یدهاو تهد  فرصت) یخارج

با نظر  یو خارج یدر ارتباط با عوامل داخل 3فکری طوفان
 یزداریآبخ یدکتر یاندانشجو یزداری،گروه آبخ یداسات)اسان کارشن

( نقاط قوت و ضعف) یعوامل داخل( یعیو کارشناسان اداره منابع طب
. شدند بندی و رتبه یده وزن( یدهافرصت و تهد) یو عوامل خارج

 وزنی ضریب چهار وتا  یک ینب ۀاز عوامل رتب یک به هر چنین هم
( است یکتا  صفر ینب g وزنی ضریب ةمحدود) یک تا صفر بین
عوامل  یاز حاصل ضرب وزن در رتبه برا یینها یازشد و امت داده
 نهایت در. (Ghazavi, 2019) آمد دست به یو خارج یداخل

 یساساس ماتر ینبر ا. شد یلتشک یخارج و داخلی عوامل ماتریس
SWOT شد یینمنطقه تع یبرا یریتیراهبرد مد ینو بهتر یلتشک 

 SWOT ماتریس خارجی و داخلی عوامل ترکیب با(. 3 شکل)
 ،(SO) 4یگانه تهاجمچهار وضعیت برای مناسب راهبردو  یلتشک
توجه به  با (WO) 0کارانه همحافظ و (WT) 6یتدافع ،(ST) 1یرقابت
 یطوفان فکر روش. شد یندست آمده، تدو به یراهبرد یتموقع

وه در گر اعضایروش  ینو در ا است یصورت گروه به معموالً
 ها ایدهتمام  یگرد یکبا  ومرتبط با موضوع آزاد هستند  یشنهادارائه پ

با  ارتباط در را یدیو پاسخ جد یدگاهد کنند، سپس می بندی طبقه را
 یاز اعضا یک یچروش ه یندر ا ،چنین هم. دهند یموضوع ارائه م
 هر از و نندرا قطع ک یگرید تفکر ۀرشت یستند کهگروه مجاز ن

 .(Tsai et al., 2020)کنند  نتقادا ای ایده
 

ماتریس  با استفاده از ها راهبردبندی  اولویت -2-4

 (QSPM) ی کمیزیر برنامه

 یبرا یمتعدد های راهبرداست  ممکن حوضه یا سازمان یک در
 مطرح سؤال این. باشد داشته وجودبه اهداف مربوطه  یدنرس
 چه اراید راهبرد هر یا است؟بهتر  راهبردکه کدام  شود یم

 یریتنگرش مد یک QSPM یلیتحل ابزار است؟ اولویتی
 کند یمکه تالش  هاست راهبرد یابیارز یسطح باال برا یراهبرد

برای . بندی کند ها را انتخاب و اولویت راهبردبهترین  تا
در باالی . تشکیل شد QSPMها ابتدا جدول  راهبردبندی  اولویت

بندی شوند نوشته  ولویتهایی که قرار است ا راهبرداین جدول 
 راهبردی تیجذاباز دو ستون نمرة جذابیت و  راهبردهر . شد

                                                
1 Internal factor evaluation 
2 External factor evaluation 
3 Brainstorming 
4 Offensive strategy 
5 Competitive Strategy 
6 Defensive strategy 
7 Conservative strategy 

برای تعیین نمرة جذابیت، با توجه به اهمیت و . تشکیل شده است
 راهبردی هر یک از عوامل داخلی و خارجی در ارتباط با رگذاریتأث

. (Ghazavi, 2019) شود داده می چهارتا  یکبین  ةنمر نظر مورد
، شده نییتعی ها راهبرد کردن یبند تیاولوین مرحله برای ا در

ماتریس عوامل  آمده حاصل از دست به راهبردیموقعیت  برحسب
جذابیت  چهار دسته و خارجی بر اساس میزان جذابیت در داخلی
 اریو بس( سه)، جذاب (دو)جذاب  یتا حدود ،(یکامتیاز )کم بسیار 
شناسان خواسته شد تا بر سپس از کار. استفاده شد( چهار)جذاب 
ی و اهمیت هر یک از عوامل داخلی و خارجی در اثرگذاراساس 

جذابیت هر عامل در )ی معرفی شده ها راهبرداجرای بهترین 
و  ، به هر یک از عوامل داخلی(معرفی شده راهبردارتباط با 

ترتیب  که به طوری داده شود، به چهارتا  یک ی رتبۀ بینخارج
گر ضعف  در عوامل داخلی بیان ، سه و چهاریک، دو یها رتبه

عوامل  کم، نقطۀ قوت و قوت بسیار باال و در اساسی، ضعف
گر تهدید جدی، تهدید نسبی، فرصت نسبی و فرصت  خارجی بیان
عامل  نهایی هر چنین امتیاز هم. (Ghazavi, 2019)جدی است 

سپس با  .آمد دست بهرتبۀ آن  در عامل هرضرب  حاصلبر اساس 
میزان جذابیت هر  برحسبی کمی و زیر برنامهتفاده از ماتریس اس

و خارجی ( ها ضعفقوت و )نسبت به عوامل داخلی  راهبرد

 .شد یبند تیاولو( دهایتهدفرصت و )
 

 و بحث نتایج -3
 خارجی و یداخل عوامل تحلیل -3-1

 یو خارج یعوامل داخل یینها یازحاصل، امت یجبر اساس نتا
گر غالب بودن  بیان دست آمد که به 03/2و  13/1ترتیب برابر  به

در عوامل و غالب بودن تهدید  داخلی عوامل نقاط ضعف در
 ,Minnaar) های طبق پژوهش(. 2و  1های  جدول)است  خارجی

باشد،  1/2 تر از نهایی عوامل درونی بزرگ ازیامتاگر  ،(2002
امتیاز دارای قوت است، اما اگر این  سازمان از لحاظ عوامل درونی

دچار ضعف  عوامل درونی باشد، سازمان از لحاظ 1/2از  تر کم
 نهایی امتیاز آمده از دست بهچنین با توجه به نتایج  هم .است

برای منطقۀ مورد  راهبردیموقعیت  و خارجی، عوامل داخلی
موقعیت (. 4شکل )است  (WT)تدافعی  راهبردمطالعه از نوع 

 Aslaniۀ مطالع با، ضرحا آمده در پژوهش دست به راهبردی

مقابله با سیالب مطابقت  ی راهبردیزیر برنامهبا هدف  (2017)
 (ها ضعفقوت و )داخلی  حاضر برای عوامل پژوهش در. دارد

و  فرصت)خارجی  عوامل و برای عامل 13و  هشتترتیب  به
عامل با روش طوفان فکری  هشتو  پنج ترتیب به( دهایتهد

 .شناسایی و فهرست شد
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  SWOTمدل تحلیلی  -3 لشك

Figure 3- SWOT analytical model 
 

در  یالبکنترل س هایطرح اجرای 1با توجه به نتایج جدول 
های کنترل  حوضه و مشارکت باالی مردم در اجرای طرح

ترین نقاط  از مهم 01/0و  00/0ترتیب با ضریب وزنی  سیالب به
چنین عامل قرارگیری  هم. شده است قوت در منطقه شناسایی

تاسیسات زیرساختی شهری در مسیر سیالب با ضریب وزنی 
عنوان ضعف اساسی برای منطقه از نظر کارشناسان  به 2/0

فرصت و )نتایج حاصل از عوامل خارجی . مربوطه شناسایی شد
ها و ادارات با  نشان داد، همکاری سازمان( 2جدول ( )تهدیدها

خیزی شهر با ضریب  در ارتباط با مطالعات سیل مراکز دانشگاهی
 های حوضه در سیالب کنترل بندهای و احداث 1/0وزنی 

ها با توجه  ترین فرصت از اساسی 01/0باالدست با ضریب وزنی 
چنین سابقۀ سیل  هم. حاضر برای منطقه است به هدف پژوهش

ترین تهدید  مهم 2/0و ایجاد خسارت در گذشته با ضریب وزنی 
 Moayeri andپژوهش  در. ای منطقه شناسایی شدبر

Entezari (2008) 1330-1300ی ها سالطی  آمده است که ،
گر این است  این موضوع بیان. رخ داده است کاشان در سیل 11

کاشان از سابقۀ سیل جدی برخوردار است که بر معیار  که شهر
T2 (گذشته درسیل و ایجاد خسارت  سابقۀ )دارد دیتأک. 

 
 (ها راهبردتدوین ) SWOTماتریس تحلیلی  3-2

  یراهبردتدوین شده بر اساس موقعیت  یها راهبرد -3 جدول در
(WT) راهبرددر این نوع . است شده منطقۀ مورد مطالعه ارائه 
با کاستن ضعف سیستم، تهدیدها را به  شود یم، تالش (تدافعی)

 رودخانۀ سه کاشانشهر  در .(Ghazavi, 2019)اند حداقل رس
شهری در مجاورت  ساتیتأسدارد که بسیاری از  وجود فصلی
 ساتیتأسدر موارد متعددی این . احداث شده است ها لیمساین 

گیر  ی سیلها پهنهبدون در نظر گرفتن خطرات سیالب در 
ی موجود در این رساختیز ساتیتأس نیتر مهم. اند شدهاحداث 

به  توان یمنطقه که در معرض خطر سیالب قرار دارند م

-شهری، حرایم سبز معابر، صنعتی ساتیتأسپارکینگ، انبار، 
، تجاری، (مرغداری-اراضی زراعی، باغ و دامداری)کارگاهی، 

 .(1شکل )مسکونی و آموزشی اشاره کرد 

 

 (QSPM) کمی یزیر برنامه ماتریس -3-3

کمی  یزیر برنامهماتریس  زنتایج حاصل ا 1و  4های جدول در
(QSPM) تدافعی  موقعیت استراتژیک برای(WT) منطقۀ  برای

تدوین شده  راهبردکه  دهد یم نتایج نشان .آمده است مورد مطالعه
 و توسعۀ پایدار محوریت اصولی با ساخت و سازهای) سه ةشمار

جذابیت  با نمرة نهایی( غیرعامل با توجه به حریم رودخانه پدافند
جهت  ی شهریها رساختیز برای مدیریتی اولویت اول در 111/6
. منطقه قرار دارد از سیل در ناشی گیری از بحران احتمالی پیش
و  11/4جذابیت  با نمرة نهایی ترتیب به 2و  1ی ها راهبردچنین  هم

منطقۀ مورد مطالعه  مدیریتی برای ی بعدیها تیاولو در 113/4
تدوین  یها راهبرد یبند تیاولو 6در جدول  ،چنین هم. دارد قرار

نسبت به  راهبرد میزان جذابیت هر حسب بر( یک، دو و سه)شده 
و  دهایتهد) یخارج و عواملی( ها ضعفو  ها قوت)داخلی  عوامل
 .Banihabib et alدر پژوهش  .ی شده استبند تیاولو( ها فرصت

شامل کنترل توسعه و  دشت یالبس یریتراهبرد مد (2017)
 یریتو مد سازی یمنهدف ا یعنوان راهبرد برتر برا ساخت به

 Sadeghloo et در پژوهش ،ینچن هم. گزارش شده است یالبس

al. (2015) وساز و  در نحوة نظارت بر ساخت یراهبرد بازنگر
 یتفعال یرودخانه و ارائۀ مجوز برا حاشیۀ یاقتصاد های یتفعال
 یو خبرگان محل یها با استفاده از بدنۀ کارشناس رودخانه یۀحاش

 Yadollahi et al. (2020)در پژوهش  چنین، هم .شده است یانب

 نظرات و استفاده از ها رودخانهو ساز حاشیۀ  ساخت بر نظارت
را  ها رودخانهحاشیۀ  در اجرای قوانین مدیریت اراضی کارشناسی

 .سیل بیان کردند مخاطرات کار کاهش عنوان راه به
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 (ها ضعف و قوت) داخلی عوامل نهایی ازامتی و وزنی ضریب -1 جدول

Table 1- Weight coefficient and final score of internal factors (strengths and weaknesses) 

 نهایی امتیاز رتبه وزن (W) ها ضعفو ( S)ها  قوت

 
 
 
 ها قوت
 
 
 

S1 0.06 3 0.02 آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران در مواقع سیل 

S2 0.28 4 0.07 حوضه در سیالب کنترل یها طرح اجرای 

S3 0.09 3 0.03 استاندارد یارهایشهر بر اساس مع یرساختیز یساتتأس احداث 

S4 0.06 3 0.02 یساتتأس یربا تعم ارتباط در کاردان و متخصص افراد وجود 

S5 0.03 3 0.01 کشور اصلی ارتباطی راه مجاورتشهر در  یریقرارگ 

S6 0.15 3 0.05 یالبکنترل س یها طرح اجرای درمردم  باالی مشارکت 

S7 0.063 3 0.021 حوضه در جامع و تفضیلی یها طرح 

S8 0.09 3 0.03 از کارشناسان باتجربه یمند بهره 

 
 
 
 
 
 ها ضعف
 
 
 

W1 0.1 2 0.05 یالبها کنترل س طرح اجرای برای مالی منابع کمبود 

W2 0.1 2 0.05 ها و سازمان اداراتدر مرتبط  یروجود کارشناسان غ 

W3 0.04 2 0.02 مناسب مدیریتی راهبرد فقدان 

W4 0.2 1 0.2 سیالب مسیردر  یشهر یرساختیز یساتتأس یریقرارگ 

W5 0.07 1 0.07 ایلحظه حداکثر های یوجود آمار دب عدم 

W6 0.03 1 0.03 یالبس یساز مدل یبرا یمیاقل یها و داده یدرومتریه یستگاهایا کمبود 

W7 0.08 2 0.04 شهر های فرسوده و سنتی در بافت با ابنیه وجود 

W8 0.04 1 0.04 ها رودخانه یمبا حر ارتباطشهر در  یرساختیز یساتاحداث تأس یترعا عدم 

W9 0.06 2 0.03 یالبهشدار س یها سامانه فقدان 

W10 0.1 2 0.05 شهر یساتکردن تأس یلضد س یترعا عدم 

W11 0.05 1 0.05 یشهر یها رودخانه امتداد در دانشگاهی و علمی مراکز تمرکز 

W12 0.12 2 0.06 یشهر یها رودخانه یسامانده یکارها عدم 

W13 0.118 2 0.059 مسکونی و شهری بافت در پرخطر یرساختیز یساتتأس یریقرارگ 

 1.931  1  مجموع 

 

 (تهدیدها و ها فرصت) خارجی عوامل ینهای امتیاز و وزنی ضریب - 2 جدول

Table2- Weight factor and final score of external factors (opportunities and threats) 

 نهایی امتیاز رتبه وزن ((T) دهایتهدو ( O)ها  فرصت)
 ها رصتف

 
 
 
 

O1 0.27 3 0.09 باالدست های حوضه در سیالب کنترل بندهای احداث 
O2 0.4 4 0.1 یشهر خیزی یلبا مطالعات س ارتباطدر  یها و ادارات با مراکز دانشگاه ازمانس همکاری 
O3 0.09 3 0.03 های فرسوده شهری بافت نوسازی به شهرداری توجه 
O4 0.2 4 0.05 هیدرولیکی یها با استفاده از مدل خیزی یلس مطالعات 
O5 0.06 3 0.02 ها و ادارات مرتبط سازمان ینتعامل و مشارکت ب 

 تهدیدها

T1 0.07 1 0.07 ناگهانی های یالبخشک و س اقلیم در شدن واقع 
T2 0.2 1 0.2 خسارت درگذشته یجادو ا یلس سابقه 
T3 0.18 2 0.09 یشهر یرساختیز یساتتأس یو بازساز ینسنگ های ینههز 
T4 0.14 1 0.14 تییرساخز یساتتأس دیدن آسیب با ارتباط در شهروندان زندگی شدن مختل 
T5 0.06 2 0.03 یگزینجا یساتساخت تأس یبرا مناسب زمین کمبود 
T6 0.1 2 0.05 خیزی یلس یشباالدست و افزا یاراض تخریب 
T7 0.12 2 0.06 بارش زمانی نامناسب پراکنش 
T8 0.14 2 0.07 شهر به مشرف یها باال در حوضه خیزی یلس پتانسیل 

 2.03                                                1                                                                                                                                       مجموع
 

 
 این پژوهش منطقه بر اساس هدف راهبردیموقعیت  -4شكل 

Figure 4- strategic position of the region based on the purpose of this research 
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 WT یتدافع یراهبردتدوین شده بر اساس موقعیت  یها راهبرد -3 جدول
Table 3- Strategies Written based on the WT defensive strategic position 

 تدوین شده یها راهبرد                                                                     راهبردشماره 

 (W1 T3)شهری  ساتیتأسعمل ضد سیل سازی  غیرعامل در برابر سیالب و پدافند رویکرد با شهری های زیرساخت سازی مقاوم برای الزم اعتبار و بودجه تأمین 1
 (W2 T8) آن از ناشی های خسارت و خیزی سیل زمینه در علمی مطالعات جهت در دانشگاهی و علمی مراکز با تعامل 2
 (W8 T6)رودخانه غیرعامل با توجه به حریم  پدافند و توسعۀ پایدار محوریت با اصولی هایساز و ساخت  3

 

 (ها ضعفو  ها قوت) یداخلعوامل  (QSPM) کمی ریزی برنامه ماتریس -4 جدول

Table 4- Quantitative Programming Matrix (QSPM) of internal factors (strengths and weaknesses) 

 هاقوت و ضعف
 (WT) تدافعی راهبرد

 3راهبرد                                        2 راهبرد                                1 راهبرد

 نهایی جذابیت ضریب نهایی جذابیت ضریب نهایی جذابیت ضریب معیار عوامل ردیف

1 

 ها قوت

S1 0.02 2 0.04 0.02 3 0.06 0.02 3 0.06 
2 S2 0.07 3 0.21 0.07 3 0.21 0.07 4 0.28 
3 S3 0.03 3 0.09 0.03 2 0.06 0.03 4 0.12 
4 S4 0.02 1 0.02 0.02 3 0.06 0.02 3 0.06 
1 S5 0.01 1 0.01 0.01 1 0.01 0.01 1 0.01 
6 S6 0.05 1 0.05 0.05 1 0.05 0.05 2 0.1 
0 S7 0.021 2 0.042 0.021 4 0.084 0.021 3 0.063 
0 S8 0.03 2 0.06 0.03 3 0.09 0.03 3 0.09 
1 

 ها ضعف

W1 0.05 4 0.2 0.05 1 0.05 0.05 3 0.15 
10 W2 0.05 1 0.05 0.05 3 0.15 0.05 2 0.1 
11 W3 0.02 1 0.02 0.02 3 0.06 0.02 2 0.04 
12 W4 0.2 1 0.2 0.2 1 0.2 0.2 4 0.8 
13 W5 0.07 1 0.07 0.07 2 0.14 0.07 4 0.28 
14 W6 0.03 3 0.09 0.03 2 0.06 0.03 4 0.12 
11 W7 0.04 2 0.08 0.04 1 0.04 0.04 3 0.12 
16 W8 0.04 2 0.08 0.04 3 0.12 0.04 4 0.16 
10 W9 0.03 4 0.12 0.03 2 0.06 0.03 2 0.06 
10 W10 0.05 3 0.15 0.05 2 0.1 0.05 3 0.15 
11 W11 0.05 2 0.1 0.05 1 0.05 0.05 4 0.2 
20 W12 0.06 4 0.24 0.06 4 0.24 0.06 4 0.24 
21 W13 0.059 2 0.118 0.059 1 0.059 0.059 2 0.118 

 3.321  1 1.953  1 2.04  1   مجموع
 

 (ها ضعفو  ها قوت) یخارج عوامل (QSPM) کمی ریزی برنامه ماتریس -2 جدول

Table 5- Quantitative Programming Matrix (QSPM) of external factors (strengths and weaknesses) 

 هافرصت و تهدید
 (WT) تدافعی راهبرد

 3 راهبرد                                       2 راهبرد                                       1 راهبرد                     

 نهایی جذابیت ضریب نهایی جذابیت ضریب نهایی جذابیت ضریب معیار عوامل ردیف

1 

 فرصت

01 0.09 4 0.36 0.09 4 0.36 0.09 3 0.27 
2 02 0.1 1 0.1 0.1 4 0.4 0.1 2 0.2 
3 03 0.03 3 0.09 0.03 2 0.06 0.03 3 0.09 
4 04 0.05 1 0.05 0.05 4 0.2 0.05 3 0.15 
1 05 0.02 1 0.02 0.02 4 0.08 0.02 2 0.04 
6 

 تهدید

T1 0.07 3 0.21 0.07 2 0.14 0.07 4 0.28 
0 T2 0.2 3 0.6 0.2 2 0.4 0.2 4 0.8 
0 T3 0.09 4 0.36 0.09 1 0.09 0.09 3 0.27 
1 T4 0.14 3 0.42 0.14 1 0.14 0.14 3 0.42 
10 T5 0.03 2 0.06 0.03 1 0.03 0.03 2 0.06 
11 T6 0.05 3 0.15 0.05 2 0.1 0.05 3 0.15 
12 T7 0.06 1 0.06 0.06 1 0.06 0.06 3 0.18 
13 T8 0.07 1 0.07 0.07 2 0.14 0.07 4 0.28 

 3.19  1 2.2  1 2.55  1   مجموع
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 خارجی و داخلی عوامل ماتریس (WT) تدافعی راهبردی موقعیت حسب بر شده تدوین های راهبرد بندی اولویت -4 جدول

Table 6- Prioritize the written strategies according to the strategic defensive position (WT) of the internal and external factors 

matrix 

 (WT) تدافعی راهبردی موقعیت اساس بر شده تدوین راهبرد
 نمرة جذابیت

 اولویت نهایی نمرة جذابیت
 خارجی عوامل               یداخل عوامل

3 3.321 3.19 6.511 1 
1 2.04 2.55 4.59 2 
2 1.953 2.2 4.153 3 

 

 

 

 
 3رودخانۀ ( ج و 2رودخانۀ ( ب ،1رودخانۀ (شهری، الف درون هایرودخانه RAS MAPPER محیط در سیالب خطر نقشۀ -2 شكل

Figure 5 - Flood hazard map in RAS MAPPER environment of urban rivers, a) River 1, b) River 2, and c) River 3  

 الف

 ب

 ج
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  گیری نتیجه -4

 خسارات و سیل سابقۀ از مطالعه مورد منطقۀ که اینتوجه به  با
 ینهبه مدیریتی های راهبرد ارائۀو  ینلذا تدو است، برخوردار جدی

 و خسارات کاهش برای غیرعامل پدافند رویکرد راستای در
حاضر با  پژوهش .است ضروری امری سیل با مقابله مدیریت

های شهری در  های مدیریتی برای زیرساخت راهبردهدف ارائۀ 
برابر سیالب با تکیه بر اصول پدافند غیرعامل در شهر کاشان 

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر . انجام شده است
توان نتیجه گرفت اجرای طرح کنترل سیالب در حوضه با  می

های  و مشارکت باالی مردم در اجرای طرح 00/0وزنی ضریب 
و ( ها قوت)از عوامل داخلی  01/0کنترل سیالب یا ضریب وزنی 

ها و ادارات با مراکز دانشگاهی در ارتباط با  همکاری سازمان
و احداث بندهای  1/0با ضریب وزنی  یخیزی شهر مطالعات سیل

از  01/0نی های باالدست با ضریب وز کنترل سیالب در حوضه
ترین عوامل از منظر  عنوان مهم به( ها فرصت)عوامل خارجی 

های مدیریتی برای  راهبردپدافند غیرعامل در ارتباط با تدوین 
 . های شهری در برابر سیالب است زیرساخت

و  131/1 (IFE)امتیاز نهایی عوامل داخلی  چنین با توجه هم

نوع  نطقه ازم راهبردی، موقعیت 03/2 (EFE)ی خارجعوامل 
توان نتیجه گرفت در این نوع  آمد که می دست به( WT)تدافعی 
شود با تکیه بر  از منظر پدافند غیرعامل تالش می( تدافعی) راهبرد

نقاط قوت عوامل داخلی و فرصت عوامل خارجی، ضعف و 
 تدوین راهبردچنین از بین سه  هم. تهدیدها در منطقه خنثی شود

 (QSPM)ی زیر برنامهکمی  ماتریسشده با توجه به نتیجۀ 
 توسعۀ پایدار محوریت اصولی با ساخت و ساز -1 راهبردترتیب  به
بودجه و  نیتأم -2غیرعامل با توجه به حریم رودخانه،  پدافند و

 رویکرد ی شهری باها رساختیزی ساز مقاوم اعتبار الزم برای
 اتسیتأسسازی  سیلعمل ضد  غیرعامل در برابر سیالب و پدافند
جهت مطالعات  و دانشگاهی در تعامل با مراکز علمی -3 ی،شهر

 ترتیب ی ناشی از آن، بهها خسارتی و زیخ لیس ۀنیدر زم علمی
با توجه به وجود  شود یم پیشنهاد .قرار دارند 3تا  1در اولویت 

از سه  توان یم منطقه، در گذشته درشدید  یها البیس ۀسابق
 امنیت یقی استفاده کرد تا بتوانصورت تلف تدوین شده به راهبرد

منطقه را  در ضعف بخشید و نقاطبهبود  ی شهری راها رساختیز
 .خنثی شود احتمالی یدهایتهدکاهش داد که در پی آن 
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