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 :چكيده
حساس  اريمهم بس نيدر ا تيريمصارف گوناگون است و از آن جهت كه بعد مد يمند استحصال آب باران برا ازين يمياقل تيموقع يضاتبه اق رانيا

به  يپژوهش گذر نيما در ا گشا باشد. ن كارساز و راهاتواند در محقق شدن كمال مطلوب استحصال آب بار يهمواره م ،اشدب يم ابعاد ريو موثر بر سا
دانشكده منابع  ديو سرانجام با كمك اسات مطالبي ارائه مي دهيماستحصال آب باران در رابطه با و سپس  خواهيم داشت رانيا يمياقل تيوقعم

با كمك الزم را  يو استراتژ ميآوردمي به دست  رانيدر ا، رااستحصال آب باران  يدهايها و تهد ضعف، فرصت ،اط قوتدانشگاه تهران نقطبيعي 
 .مي دهيم كه مي تواند كمكي هر چند ناچيز به مديران ما داشته باشدارائه  SO, ST, WO, WT يها يبه صورت استراتژSWOTتحليل

 
 SWOT ران،يا كياستراتز تيريمد ،استحصال آب باران ياتژاستراستحصال آب باران،  واژگان كليدي:
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 مقدمه
عبـارت   كياسـتراتژ  تيريمد ب،يترت نيبه ا .رديگ يمورد استفاده قرار م يريگ ميتصم نديفرآ حياست كه جهت تشر ياصطالح كياستراتژ تيريمد

 يهـا  كيـ هـا و تكن  روش. )9 گردد.( يبه اهداف م لين يثر برامو يچند استراتز اي كي جاديكه منجر به ا يها تيو فعال ماتيتصم انياست از جر
كـه فرصـت هـا     SWOT ليـ تحل انيـ م نيـ تواند به كار برده شود كـه در ا  يم كياستراتژ تيريمد نديدر فرآ كيموارد استراتژ ليتحل يبرا ياديز

 يبارنـدگ  زانيو م رديگ يخشك قرار م مهيخشك و ن يهادر گروه كشور رانيا. )3( كند متداول تر است يم يابينقاط قوت و ضعف را ارز دها،ي،تهد
استحصال آب و استفاده از آب باران از روشـهاي مطـرح در    بحث دارد. ندهيفزا يتيآن اهم يباشد كه استحصال آب باران برا يم متريمل250تا240

باشد كه حتي در سـطوح كوچـك نيـز قابـل اجـرا       رميبهره برداري از آبهايي است كه به حساب نيامده اند. استحصال آب يك فن آوري ساده و موث
پژوهش مـا   نيو در ا مياستحصال آب باران بردار يدر راستا يموثر گام يها يدرست و در دست داشتن استراتژ تيريبا مد ميتوان يم ما. )7است.(

 ميكنـ  انيمرتبط با موضوع مقاله را ب يبر پژوهش ها يمرور مياهواگر بخ .مياستحصال آب باران هست يبر ا يموثر وعمل يها يتژبه دنبا ارائه استرا
كـه بـه شـرح     كياستراتژ ليمربوط به تحل يپژوهش ها يگريمرتبط با استحصال آب و د يپژوهش ها يكي .ميندازيپژوهش نظر ب يبه دو سر ديبا
 است. ريز

قرار داده  يمورد بررس ييايميش يارها را با پارامترهاآب انب تيفياستان گلستان ك ييروستا يدر رابطه با آب انبار ها1385در سال  ظفرزاده
انجام داده  SWOT كياستراتژ ليبا كمك تحل يرا در عصر تكنولوژ رانيا يكاركرد دانشگاه ها1386نژاد در سال  يو مطهر ياست.احمد

 ياز روشها يريبهره گ يبرا رانياسب در اآب  پرداخته و مناطق من نيدر تام داريو پا نينو يروش ها يابيبه ارز1387در سال  ياست.دستوران
 يرا بررس  يريحاصل از سطوح آبگ يونيرگرس يالگوها1388و همكاران در سال  يزدي ييكرده است.طباطبا يابيارز ياستحصال آب به طور كل

از منابع آب  يو بهره بردار تيريپرداخته و مد ياستحصال آب باران در كشاورز يروش ها ياقتصاد ليبه تحل1389الدر س شانيا نيكرده و همچن
به  يو توسعه گردشگر يكياكولوژ يها تيقابل يبررس يرا برا  SWOT لينسب تحل يمهدو و يو نوران پژوهش مذكور بوده است. ياز دستاوردها

 اراك به كار برده اند. يميپتروش يمذكور را برا ليتحل 1389و همكاران در سال  يكمال آباد كار برده است.
 
 ها و روشمواد 

 ياستحصـال آب بـاران و چگـونگ   وضعيت بارندگي در ايران ،است كه در رابطه با  يا باشد كه قسمت اول كتابخانه يپژوهش شامل دو قسمت م نيا
دانشـگاه   يعـ يدانشكده منابع طب دياست كه با استفاده از  مصاحبه  با اسات يدانيارائه شده است و قسمت دوم م يحاتيتوض كياستراتز يزيبرنامه ر

   .ميباش يب باران مآ،نقاط قوت و ضعف استحصال  دهايتهدتهران به دنبال فرصت ها، 
 :رانيدر ا يبارندگ عتيوض

ايـران بـا دارا   . )7(كشور ما جزكشورهاي خشك كره زمين مي باشد كه الزم است براي برطرف كردن نيازآبي از راهكارهاي خاصي استفاده نمـاييم  
طبـق گزاراشـات   . % ازمنابع آب شيرين دنيا را دراختيـاردارد 0.36وسعت خشكي هاي جهان تنها از %2/1راختيارداشتن% جمعيت جهان ود1بودن 

دهـد كـه    يم ليكشورتشك ييايبرپهنه جغراف يجو يها زشيرا ر رانيمنابع آب ا يمطالعات طرح جامع آب كشور،منشاء اصل به استناد آبفا و تيسا
 وتنهـا شـود   يخارج مـ  رازدسترسيمترمكعب آن به صورت تبخ ارديليم 295مقدارحدود  نيشود.ازا يمكعب برآوردممتر ارديليم 413ساالنه بالغ بر

 25 شده و يجار يسطح اناتيمترمكعب آن  به صورت جر ارديليم93ماند كه يم يمترمكعب بارش باق ارديليم 413مترمكعب آب از ارديليم 118
 ، يجـو  يها زشيعالوه بر منابع آب حاصل ازر دارد. يرا درپ ينيرزميز يآبها هينفوذ كرده و تغذ يآبرفت يبه آبخوان ها مايمترمكعب مستق ارديليم

 اناتيآن به به جر وستنيشود كه با پ يوارد كشورم يمرز يرودخانه ها قيوازطر يسطح اناتيمترمكعب آب به صورت جر ارديليم 12ساالنه حدود
مترمكعب آب حاصل ازبارش كه به صورت  ارديليم 93رسد.درمجموع با  يمترمكعب م ارديليم 105كشوربه  يسطح اناتي، مجموع آب جر يسطح

متـر مكعـب منـابع آب     ارديـ ليم 25شـده ازخـارج بـه كشـور و     يجـار  يمتر مكعب  آب سطح ارديليم 12است + يدر كشورجار يحسط اناتيجر
 يانجام شده نشان م يها يرسد.مطالعات وبررس يمترمكعب م ارديليم 130 كشوربه ريپذ ديحاصل ازنفوذ باران وبرف كل منابع آب تجد ينيرزميز

صـنعت   يكشاورز يمترمكعب جهت مصرف دربخش ها ارديليم 90شونده كشورحدود ديمكعب منابع آب تجد متر ارديليم130دهد درحال حاضراز
 ي%آن به بخش كشـاورز 93مترمكعب معادل ارديليم 83دمترمكعب  حدو ارديليم 90مقداربرداشت به حجم نيشود. ازا يبرداشت م ي،معدن وخانگ

رسد.با  ي% آن دربخش صنعت ومعدن به مصرف م1معادل  ماندهيمترمكعب باق ارديليم 5/1و ي% آن به بخش خانگ6متر مكعب معادل ارديليم 5/5
باشد. براساس شاخص  يمتر مكعب م 1750يكنون تيردرموقعيپذ ديباشد ، سرانه آب تجد ينفرم ونيليم 75كشوركه  يفعل تيدرنظرگرفتن جمع

ـ     رانيـ ا يمالكن مـارك دانشـمند سـوئد     ركشـوربه يپذ ديـ % ازكـل آب تجد 75حـدود   يفعلـ  طياسـت. درشـرا   يدرآسـتانه قرارگـرفتن درتـنش آب
ـ  ديبحـران شـد   تيهـم اكنـون در وضـع    رانيـ سـازمان ملـل ا   ي.براساس شـاخص هـا  رديگ يمترمكعب ، مورد استفاده قرارم ارديليم130حجم  يآب

 نيـ ا دكـه يفزايآب قابل استحصال  خود ب ابع% به من112بتواند ديبا 2025آب ،كشورتاسال تيريمد يالملل نيموسسه ب يشاخص ها هيقراردارد.برپا
 رسد. يومنابع آب كشور مشكل به نظر م يمياقل تيشودبا توجه به وضع يمترمكعب م ارديليم300برابر بايمقدارآب كه تقر

را  عتيعمل طب نيبتوان با ا  ديباشد و شا يبلكه الزم م يضرور آب باران نه تنها  استحصال ران،يدر ا ريتبخ زانيو م يارندگب زانيتوجه به م با
 .ستيمناسب  كنترل كرد تا بتوان بهتر ز يبه شكل
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 استحصال آب باران:
(انحـراف   يالبيس يكشاورز ).11( باشد يسال قبل م 4000كشف شده كه مربوط به  يايآثار و بقا نياستفاده از آب باران در فلسط يخيتار دياز د

بـه طـور كلـي بـراي استحصـال آب       .)11(سال قبل مرسوم بوده است1000ل از حداق كيومكزيو شمال غرب ن زوناي) در آريزراع يبه اراض البيس
توسـط   1963بـراي اولـين بـار در سـال      )Water Horvestirgتعاريف متعدد و متفاوتي توسط متخصصين ارائه شده اسـت واژه استحصـال آب  (  

Geddes مهار روانابهاي سطحي بكار برد شود ميتـوان   براياگرونومي است، اما بهنگامي كه  -بكار برد. شده است. و اگرچه اين واژه يك واژه هيدور
مطرح در بهره برداري از آبهايي است كه بـه  استحصال آب و استفاده از آب باران از روشهاي  بحث. (12)آنرا جزء واژگان هيدرولوژي به حساب آورد

 قـت يآب در حق يآور جمـع . )7( حساب نيامده اند. استحصال آب يك فن آوري ساده و موثرميباشد كه حتي در سطوح كوچك نيز قابل اجرا است
و مـورد   يشوند آنها گـردآور  شيو فرسا بيآنكه روانابها كنترل نشده رها شوند و باعث تخر يباشد، به جا يم دياهداف تول يها برا رواناب يگردآور

 .)5( رنديگ يقرار م دياستفاده مف
  استحصال آب: يها ستميس -

 ازيـ ازآب مورد ن يبخش ايتوان تمام  يآن م لهيمحل بارش است كه به وس يكيازآب باران درنزد يوبهره بردار يجمع آور يبرا ييبه مجموعه روشها
اطـراف   نياز سطح زمـ  يقابل نفوذ كردن بخش ريغ ايهمان مجموعه  يازسطوح پوشش يمتمركزآبرسان يها مستيرا بدون اتكا به س يهر مجموعه ا

                     ).6(نمود نيآب باران تام رهيآن  سطوح به مخازن ذخ يبارش رو تيوهدا عهمجمو
 :ريسطح آبگ -

 يشود نقطه هـدف معمـوال درمحلـ    تيتا به طرف نقطه هدف هدا يآورازبارش را جمع  يبخش ايشودتمام  ياست كه باعث م نيازسطح زم يقسمت
 نيـ باشد. ا يرمييمتغ لومترمربعيك نيازچندمترمربع تاچند رمعمواليزيرسطح آبگير واقع شده است.مساحت سطح آبگ ريايخارج ازمحدوده سطح آبگ

 يهـا  نيزمـ  هي، حاش ينقطه صخره ا كي،  يكشاورز نيقطعه زم كيمحدوده سنگفرش شده ،  كيساختمان ،  كيپشت بام  تواند يرميسطح آبگ
 باشد.كه اين نقاط را بايد با غيرقابل نفوذ كرد. يحركات دامنه ا لينقاط با پتانس ايو شيحساس به فرسا يبا جنس سازند ها بداري، نقاط ش يزراع

 :يساز رهيمحل ذخ -
كـه مـورد اسـتفاده     يشـودوتا زمـان   يم رهيوذخ تيآنجا هدا ربهيسطوح آبگشده از ياست كه رواناب  جمع آور ياستخر مخزن و ايمحل منبع  نيا

 مانند آب انبارها باشد. ينيرزميمخازن ز اي يتواند ازنوع سطح يم رهيماند.منبع ذخ يم يقرارنگرفته درآنجا باق
 نقطه هدف :  -

 ايـ  اهـان يازگيآب مـورد ن  نيهـدف عمـده تـام    يورز.دربخش كشـا رديگ ياست كه آب استحصال شده درآن محل مورد استفاده قرارم يمنظورمكان
 يانسانها مـ  اجاتيواحت ازهاين نيتام يهدف اصل ياست ودرمصارف خانگ يمحصوالت صنعت يآب برا نيدرصنعت هدف تام كهياست درحال واناتيح

 باشد.
 :انبارها آّب-

است كه  نيتر از سطح زم نييدر پا دهيانبار مخزن آب سرپوش آب د.ش يونان و روم نيز از اين شيوه براي ذخيره آب استفاده مي ران،يكشورهاي ا در
كند كه در  يكمك م رهايبودن مخزن آب و و وجود بادگ نييپا وارها،يبودن د قيكند. شكل بنا، عا يفراهم م يكم آب يروزها يرا برا يدنيآب آشام

سـتون دار   يبـا مخـزن هـا    دتريجد يانبارها آب انجام شود. لوبمط به نحو يو هواكش هيگرم هم آب خنك و گوارا در دسترس باشد و تهو يروزها
 ي. قطر منبع هاديآن ممكن گرد يبر رو يگريد يبنا جاديشد و ا يطراح نيبا زم يكرد. سقف مخزن هم مساو دايپ يشتريب تيساخته شد و ظرف

 اريبسـ  يتواننـد در انـدازه هـا    يل ميمكعب و مكعب مستط يدارد. منبع ها شيو تا سه هزار متر مكعب گنجا ستيمتر ن ستياز ب شيب ياستوانه ا
.گاه ممكن است قبل رنديگ يسقف آنها جرزها و ستونها را به كار م ينگهدار يساخته شوند كه در آن صورت برا زيبزرگ و تا صد هزار متر مكعب ن

همانند چـاه و   ينيرزميز يمجرا، آب را از مجراها اي تنبوشه .نديته بنش شيكنند تا ابتدا آب وارد آن شود و رسوب ها هيرا تعب يوضچه احاز مخزن 
شـود بـه درون    يسـطح روان مـ   يآب باران را كه بر رو زيمخصوص ن يناودانها آورد. يها به مخزن آب انبار م ليو رودها و مس هاياز جو ايقنات و 

 كند. يم تيمخزن آب هدا
 كرد: ميتوان به دو دسته تقس يها را مانبار آب-

 يكه به صورت تك بنا در راه كاروان بنا شـده انـد همگـ    ييواقع در محله، قلعه، كاروانسرا، مدرسه، مسجد و روستا. آب انبارها يهمگان يانبارها آب
 يمـ  نيخانوار را تا چهـار سـال تـام    يدرون خانه ها كه آب مصرف يخصوص يانبارها آب خواند نماز مسافران دارند. اياستراحت و  يهم برا يياتاقها

 يمـورد توجـه جـد    ايـ نقاط دن هي، موضوع استحصال آب باران دركل يوكمبود منابع آب يبشر تيروزافزون جمع شيبا توجه به افزا امروزه كرده اند.
 يلوخشكسـا  يتوسعه آن به عنوان راه حل مبارزه با خشك يبرا يمحل يودولت ها يالملل نيازطرف مجامع ب يهنگفت يهايگذار هيقرارگرفته وسرما

رابطه  در. )7رخ داده است ( 1960در دهه  كايو آمر نيو فلسط اياسترال ياستحصال آب در كشورها يعمده در فن آور ينوآور . استدرحال انجام 
، 1994شـمنائر و كرسـدار    قـات يصـورت گرفتـه اسـت از جملـه بـه تحق      يارزنده ا قاتيگذشته تحق يآب از مه و شبنم  در دهه ها يبا جمع آور

طور كلي اكثر متخصصين استحصال آب براساس تعـاريف بـه    به اشاره نمود. 2005و همكاران  لتايم نيو همچن2004شمنائر و همكاران  نيهمچن
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در مبحـث استحصـال آب تلقـي    زير را به عنـوان ويژگيهـاي اصـلي     عوامل عمل آمده از استحصال آب با استفاده از سامانه هاي سطوح آبگير باران، 
 نموده اند:

ذخيره سازي آبهاي استحصال شده از سطوح آبگير طبيعي و مصنوعي در مناطق خشك و نيمه خشك با  توجه بـه خصوصـيات ريـزش هـاي      -لفا
 .(13)است جوي و فصلي بودن نزوالت، جزء اصلي و الزمه اجراي سامانه هاي استحصال آب

ز به وجود روانابهاي سطحي و از سوي ديگـر بـه محـل ذخيـره و يـا ناحيـه       براي استحصال آب و بهره برداري از روانابهاي سطحي، از يكسو نيا -ب
 باشد. دريافت كننده آبهاي استحصال شده مي

همـين دليـل سـدهاي    ه سامانه هاي سطوح آبگير باران نقش جمع آوري و هدايت آبهاي استحصال شده را به نقاط پايين دست مجاور دارند. بـ  -ج
 .ي سطوح آبگير باران به حساب آوردواع سامانه هاانحراف آب را نيز مي توان از ان

بـزرگ  سامانه هاي سطوح آبگير باران اصوالً سامانه هاي نسبتاً كوچك مقياس هستند. از اين رو، به طور معمول اين سامانه ها فاقد حوزه آبگيـر   -د
 .باشد هاي آبخيز وسيع هستند، اندك ميبوده و مقادير آب قابل استحصال از آنها در مقايسه با سدهاي مخزني كه داراي حوزه 

 :SWOTليبا تحل كياستراتژ تيريمد 
عبـارت   كياسـتراتژ  تيريمـد  ب،يترت ني.به ارديگ يمورد استفاده قرار م يريگ ميتصم نديفرآ حياست كه جهت تشر ياصطالح كياستراتژ تيريمد

از  كياسـتراتز  تيريمـد .)9( گـردد  يبـه اهـداف مـ    لين يموثر برا يژاتچند استر اي كي جاديكه منجر به ا يها تيو فعال ماتيتصم انياست از جر
 )10.(رديپذ يم قيمستمر آن تحق يابيمتناسب و ارز ي،اجراياستراتژ حيصح نيتدو قيطر

 ليـ تحل انيـ م نيـ تواند به كـار بـرده شـود كـه در ا     يم كياستراتژ تيريمد نديدر فرآ كيموارد استراتژ ليتحل يبرا ياديز يها كيها و تكن روش
SWOTطيعوامـل محـ   يابيـ ارز لهيقوت و ضعف بـه وسـ   نقاط. )3( كند متداول تر است يم يابينقاط قوت و ضعف را ارز دها،يكه فرصت ها ،تهد 

 ياستفاده گردد مـ  يبه درستSWOT ليتحل هرگاه. )8( شوند يم ييشناسا يخارج طيعوامل مح يابيارز لهيبه وس دهايو فرصت ها و تهد يداخل
، نقـاط  straengthsشده اسـت، نقـاط قـوت    لياز چهار قسمت تشك SWOT ليتحل ).9ارائه كند.( ياستراتژ ونيفرماالس يبرا يخوب يناتواند مب
عناصـر   نيهسـتند.ا  يرونـ يكه عوامـل ب  threatsدهايو تهد opportunitiesباشند، فرصت ها يم يكه هردو از عوامل درون weaknessesضعف 

 .به طور مختصر استراتژي هاي حاصل از آن را تبين مي كند 1در جدول ند كه آور يرا به وجود م يسيماتر
 
 

 SWOTماتريس 1جدول
 O SWOTفرصتها   Tتهديدها

 S نقاط قوت SOاستراتژي STاستراتژي
  Wنقاط ضعف WOاستراتژي WTاستراتژي

 
 .ميكن ياده را مبا استفاده از نقاط قوت از فرصت ها حداكثر استف ياستراتژ ني:در اSOياستراتژ
 .ميكن يغلبه م دهايبا استفاده از از نقاط قوت بر تهد ياستراتژ ني:در اSTياستراتژ
 .ميكن ينقاط ضعف به نقاط قوت از فرصت ها استفاده م ليبا كمك تبد ياستراتژ ني:در اWOياستراتژ

 .مين،نقاط ضف خود را بپوشا دهايكردن از تهد يبا دور ياستراتژ ني:در اWTياستراتژ 
 

 نتايج
بـودن نـزوالت    نييدر سـال اسـت. پـا    متـز يمل250تا 240در آن  يبارندگ زانيخشك است و م مهيمناطق خشك و ن يدارا رانيا نكهيبا توجه به ا
 يداشـتند كـه مـ    انيـ بدانشگاه تهران  يعياستاد دانشكده منابع طب يسارو يدكتر محسن يشود ,ول يآن محصوب م يبرا threat يديهمواره تهد

مقدار اسـت   نيهم كمتراز ا يكه نزوالت آسمان يطيواستحصال آب باران در شرا ميبه نحو احسن ازآن استفاده كن حيحص يزيبرنامه ر كيبا  ميتوان
 اثر بخش در جهت هرچه بهتـر استحصـال آب داشـته    يتيريمد ميتا بتوان نميمناسب را بر گز ياستراتژ ميبتوان دياست.پس با ريامكان پذ يبه راحت

دانشگاه تهـران بـه دسـت آمـده       يعيدانشكده منابع طب ديبا مصاحبه از اسات ادهيتهدووردن نقاط قوت و نقاط ضعف و فرصت ها آدست  به .ميباش
 .به طر خالصه ارائه شده است 2كه در جدول شماره  است
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 فرصت ها ، تهديدها ، نقاط ضعف ، نقاط قوت-2جدول 

 weaknessesضعف،  نقاط ، straengthsنقاط قوت
داشتن دانش و مهارت فني الزم براي -

استحصال آب باران در بين متخصص هاي 
 منابع طبيعي 

پايين بودن دانش و سطح آگاهي مردم از -
 استحصال آب باران

مشاركت پايين مردم علي الخصوص مردم -
 روستايي

 هزينه بر بودن طرح هاي استحصال آب باران-
 threatsتهديدها opportunities، فرصت ها

بكر بودن كار در جهت استحصال آب -
 باران

 پايين بودن حمايت مالي-
  

 :نمود نيتب رانياستحصال آب باران در ا يرا برا ريز كيتوان برنامه استراتژ يم دهايفرصت ها و تهد ضعف، با  توجه به نقاط قوت و
 :SOياستراتژ

فرصـت   كيـ استحصال آب باران به عنوان  ياز بكر بودن فضا ديوجود دارد با يعيمنابع طب نيمتخصص نيكه در ب ياستفاده از دانش و مهارت فن با
 استفاده كرد و حداكثر بهره را به دست آورد.

 :STياستراتژ
 ياقتصـاد  هيـ توج يبا ارائه طرح هـا  ديبا يعيصاحب نظران  منابع طب استحصال آب باران وجود دارد، يبرا رانيدر ا يآنجا كه دانش و مهارت فن از
 گاه سازند.آعمل  نيو دولت را از سود دراز مدت ا زنديدولت را برانگ يمال تياستحصال آب باران  حما يبرا

 :WOياستراتژ
شـود و بـا    ختـه يمردم را در رابطه با مسائل استحصال آب باال برد تا حس مشـاركت آنهـا برانگ   يعموم يسطح دانش و آگاه ديبا  ياستراتژ نيا در
 يمـ  يعـ يمنـابع طب  جيمستلزم حضور تـرو  تيفعال نياستحصال آب بارن حداكثر بهره را ببرند.كه ا يبرا طيتفاده ازمشاركت آنها از بكر بودن محاس

 كارساز و موثر واقع شود. اريتواند بس يم ياستراتژ نيدر جهت محقق شدن ا جيو ترو باشد
 :WTياستراتژ

 يبـرا  يزداريآبخ نيدست مساعدت به طرف محقق ياستراتژ نيدر ا ايدارد. و  يكمتر نهيكه هز ميده كناستحصال آب باران استفا يبرا يروشها از
 .ميمناسب و دلخواه داشته باش يدولت و هم مشاركت مردم را به صورت يمال تيتا بتوان هم حما ميكمتر دراز كن نهيو با هز ديجد يكشف روش ها

 
   :گيري نتيجه و بحث -د

خشـك اسـت و طبـق مصـاحبه بـا       مـه يخشك تا ن يمنطقه ا رانيموثر و كارساز باشد چرا كه ا اريتواند بس يم رانيا ين برااستحصال آب بارا
تـوان   يمـ  كيمناسب و استراتژ تيريمد كيما قرار دارد و  ارياستحصال آب باران در اخت يالزم  برا يدانشگاه تهران روشن شد كه دانش فن دياسات

هـا را   ديـ نقـاط قـوت و نقـاط ضـعف ،فرصـت هـا و تهد       ميپژوهش به ما كمك كرد تا بتوان نيدر ا SWOT ليتحل مهم برد. نيحداكثر بهره را از ا
ـ   زانيكه برنامه ر ديام نيشده است با ا هئارا 3به طور مختصر در جدول ريكه در ز ميكن يو سپس اقدام به ارائه استراتژ ميكن ييشناسا  ميبتواننـد ن

 .ندازنديبه آن ب ينگاه
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 استراتژي هاي الزم براي استحصال آب باران-3جدول شماره 

 O SWOT  فرصت ها T  تهديدها

 :STاستراتژي
ــي    ــش فن ــه دان ــود از آنجــا ك ــاران وج ــال آب ب  استحص

منابع طبيعي بايد با ارائه طرح هاي توجيـه   دارد،صاحب نظران
نگيزند و اقتصادي استحصال آب باران  حمايت مالي دولت را برا

 دولت را از سودش آگاه سازند.

 :SOاستراتژي
با استفاده از دانش و مهارت فنـي كـه در بـين متخصصـين منـابع      
طبيعي وجود دارد بايد از بكر محيط براي استحصال آب بـاران بـه   

 عنوان يك فرصت استفاده كرد و حداكثر بهره را به دست آورد.
 

 
 

 S  قوت نقاط

 

 :WTاستراتژي
براي استحصال آب باران استفاده كنيم كـه هزينـه    از روشهاي

كمتري دارد. و يا در اين استراتژي دست مسـاعدت بـه طـرف    
محققين آبخيزداري براي كشف روش هاي جديـد و بـا هزينـه    
كمتر دراز كنيم تا بتوان هم حمايت مالي دولت و هم مشاركت 

 مردم را به صورتي مناسب و دلخواه داشته باشيم.

 :WOاستراتژي
در ايــن اســتراتژي  بايــد ســطح دانــش و آگــاهي مــردم را دربــاره 
استحصال آب باال برد تا حس مشاركت آنهـا برانگيختـه شـود و بـا     
استفاده ازمشاركت آنها از بكر بودن محيط براي استحصال آب بارن 
حداكثر بهره را ببرند.كه ترويج منابع طبيعي مي تواند در اين مهم 

 د.نقش مهمي را داشته باش
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