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 (شهرستان بهاباد یمورد مطالعه)
 انیمدرس دانشگاه فرهنگ ،یشهر یزیرنامهو بر ایجغراف یدکتر ،0سید محمود میرابوالقاسمی بهابادی

 ایران زد،ی زد،ی

 

 چکیده  
ههای  بخه  جانبهه  مثابه قوه محرکه توسعه و رشد همهه صنعتی در ایران مرکزی به -توسعه معدنی

ههای نختهتیب بهه    درحهالی کهه در گها     ؛های گذشته برگزیده شده استای و ملی از سالاقتصاد منطقه

نگهری  ارزیهابی ااهرای ایهب     پذیر ایب منطقه کمتر توجه شد و آیندهآسیبهای محیط شکننده و ویژگی

 از های مغفول بدل شد. در همهیب راسهتا پهژوه  حابهر بها اسهتفاد      ها به متئلهالگوی توسعه و پروژه

برای کاه  اارای منفی ایب وجوی راهبردهای متناسب دنبال جتتبه ،ریزی راهبردیبرنامه هایروش

ای های کاربردی و توسعهباشد. ایب پژوه  از منظر ماهیت در رده پژوه ها میپروژهالگوی توسعه و 

و  SWOTتحلیلهی قهرار دارد کهه بها اسهتفاده از مهدل        -های توصیفیو از منظر روش در رده پژوه 

QSPM های شهرستان بهاباد مبادری نموده ریزی راهبردی اارای مجتمع چادرملو بر سکونتگاهبه برنامه

موقعیهت تههاجمی   محدوده پژوه  در  ،ریزی راهبردیدهد از منظر برنامهت. نتایج حاصله نشان میاس

کوش  شود با اسهتفاده از نقهاق قهوی از    راهبردهای متناسب باید با اجرای قرار دارد. در ایب موقعیت 

 ،ر در منطقهه . در همیب راستا راهبرد مناسب در زمینه توسعه پایهدا برداری کندهای خارجی بهرهفرصت

 یبهوم  یروهایبر ن یهمجتمع چادرملو با تک یلزا و استفاده از توان و پتانتاشتغال یهااز طرح یریگبهره

ای توسعهتواند باشد که در کنار راهبردهای مکمل و تکمیلی میمی یبر اار خشکتال دیدهیبو افراد آس

 مناسب را در پی داشته باشد. 

 . SWOT-QSPMریزی راهبردی، بهاباد، صنعتی، ارزیابی اارای، برنامه -توسعه معدنی کلمات کلیدی:
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 مقدمه

وجود تعامل، هماهنگی و نظم مورد نیهاز در میهان اناصهر طبیعهی یکهی از اوامهل       

رود و درصهورتی کهه ایهب نظهم تحهت      شمار میها بهکلیدی و بتیار مهم در اکوسیتتم

لهه انتهان بها مخهاطره     مجودای و ازیا مختل گردد، زیتت موجهم بخورد و شرایطی به

ویژه په  از انقه ص صهنعتی    ها قبل و به. از سال(Canter, 2004: 9) روبرو خواهد شد

ههای صهنعتی و اقتصهادی، رشهد جمعیهت و اهد  همهاهنگی در        فعالیهت ملی مانند ااو

بیعهی در  ههای بهینهه از منهابع ط   دسهت آوردن مزیهت  کشورهای مختلف جهان برای بهه 

اکوسیتتم را برهم زد و انتان را با متهالل مختلفهی کهه از آن     تعامل ایبدسترس خود، 

هها  فعالیهت در همیب راستا ارزیابی اارای محیطی . منشعب شده بود، به زحمت انداخت

در ابعهاد فیزیکهی،    ،های مهثار بهر زیتهت انتهان    بر محیط زیتت و س مت اکوسیتتم

ی بهرای سهنج  و جلهوگیری از    شیمیایی، بیولهوژیکی، اقتصهادی، اجتمهاای و فرهنگه    

خوردن نظم و تعادل میان اناصر اکوسیتتم در ارصه پژوهشهی و اجرایهی مطهرح    برهم

فرآینهدی اسهت   ارزیابی اارای محیطی (. Nouri et al, 2007: 121شد و گتترش یافت)

و  هها هایی برای طرحنیاد و پایهبکند و به مثابه ریزی توسعه پایدار کمک میکه به برنامه

 (. O'Faircheallaigh, 2010: 21رود )شمار میهای موجود بهروژهپ

 یکمثابه بهدارد، محیط بکر و بافت منتجی که  ایمنطقه در درنصنعت م یک ورود

 ایهه از تعادل یاریو بتمتفاوتی را ایجاد کند ساختار  تواندپدیده نوظهوری است که می

 یواسهطه اسهتمرار زمهان   که درگذشته بهه منطقه را  یو فرهنگ یاجتماا تصادی،اق ،یاتیح

 هیه و در کل (9: 0971آبهادی و همکهاران،   )مختهاری ملهک   دزنیبود، برهم م شده یجادا

 یگهر د یبها  ، تقریگتهترش ارتباطها   یهل بهه دل  ، هرچند امروزهشودیم سازلکمش هازمینه

ااهرای   ییابارزدر همیب راستا (. 97: 0907)معیدفر،  دور نمانده است الیاز تحو انیکم

یهدار  درجههت توسهعه پا   یهی شهده و اجرا یهاتی امل یقهی تلف یهدگاه د یک یطیمح یتتز

 یتهت ز یطدر محه  یزکه همه چ یبا بر یررا دا یوستهپ همبه یکه نظام یدگاهیباشد، دمی

 .(79: 0909)دبیری و کیانی،  دهدیرسد مد نظر قرار میم یداریبه پا یتتز یطو با مح
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ه اسهتراتژی توسهعه صهنعتی و معهدنی بهه انهوان یکهی از        با توجه به مطرح شدن تهیه 

از  0971در فهرودیب سهال    نهایتا  عه صنعتی در برنامه پنجم توسعه،اهداف توس مهمتریب

اگرچه کشور ایران جهز   . رونمایی گردیدمعدن و تجاری کشور  سند راهبردی صنعت،

و توسعه صهنعتی   صنعت های توسعه بوده است وکشورهای پیشرو در امر تدویب برنامه

گردیده اسهت، ولهیکب    در آن نیز پی  از بتیاری از کشورهای توسعه یافته فعلی شروع

گیهری  شهکل  نبود و یا کمبود پی  نیازهای نهادی توسهعه صهنعتی در ایهران در ابتهدای    

های صنعت و دگرگونی که خود منجر به حادث گردیدن قریب به اتفاق ،چنیب فرایندی

سهو و  ولهت و سهیطره بهی  ازحهد دولهت بهر صهنایع از یهک        توسعه صنعتی توسهط د 

از ههدایت صهحیت توسهعه صهنعتی      گران دولتهی در و کن  ناکارآمدی غالب ساختارها

چهارچوص و  (. 90: 0971زادگهان و نهورایی،   یف)شهر بااث گردیده است  ،سوی دیگر

ابههزار و روش  یههکبههه انهوان   یو اجتمهاا  یطههیمح یتههتااهرای ز  یههابیارز یکهرد، رو

ها، ها، برنامهچندجانبه پروژه یرو جامع از تأا یکپارچه یابیارز یکبراساس  وارکنندهیدام

 یتهت ااهرای ز  یهابی امها ارز  (.Dendena & Corsi, 2015: 965مطهرح شهد)   هایاستس

مهورد انتقهاد قهرار گرفتهه و بها ههدف        یاطور گتتردهخود به یبتکو ینددر فرآ یطیمح

کهرده اسهت    یهدا پ ییو بهبودهها  هها یلآن تعهد  یو کهاربرد  یبهه متهالل اصهل    یدگیرس

(Weston, 2010: 358.)     ریهزی  گیهری از برنامهه  بههره  حال اگر ایهب ارزیهابی ااهرای بها

ای بیشتر و بهتهر خواههد شهد.    راهبردی انجا  گیرد، کارایی آن در راستای توسعه منطقه

تیابی بهه  ریهزی اسهت کهه بهرای دسه     تریب شقوق برنامهه ریزی راهبردی از مناسببرنامه

رود و امومها   شهمار مهی  نگر بههای آیندههشده در دیدگاچشم اندازهای ترسیم اهداف و

ای از سهوی کهاربران امهومی و یها     ای و منطقهه ای بهرای توسهعه ناحیهه   مثابه وسهیله به

 (. درواقهع Terrados & Almonacid, 2007: 1276شود )کار گرفته میمداران بهسیاست

گیهری در تحلیهل جهامع    های مهم حمایتی برای تصهمیم یکی از راهزی ریایب نوع برنامه

گیهری از  باشد که مبنای آن بههره اوامل داخلی و خارجی در یک منطقه مورد مطالعه می

 رساند.  را به حداقل می هابعف ونقاق قوی و فرصت، تهدیدها 
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ن بهاال اسهت   مرکزی یکی از نواحی است که پتانتیل توسعه صنعتی در آ ایرانِناحیه 

ای دارد کهه اگهر   یار شهکننده های صنعتی، محیط بته رغم وجود منابع و پتانتیلاما الی

توانهد  درستی اجرا نگهردد، مهی  ها بهگیری از ایب پتانتیلهای و راهبردهای بهرهسیاست

همراه داشته باشهد. شهرسهتان   های ساکب در آن بهاارای زیانباری را برای محیط و انتان

ها قهرار دارنهد   بزرگتریب معدن سنگ آهب کشور نیز در محیطی با همیب ویژگی بهاباد و

باشهد.  های اارای محیطی میریزی صحیت و با راایت الزامای و بایتتهکه متتلز  برنامه

هها و تهدیهدهای   در همیب راستا پژوه  حابر با شناسایی نقاق قوی، بعف، فرصهت 

های زیر است تها  دنبال پاسخگویی به پرس معدنی در ایران مرکزی به  -الگوی صنعتی

طهور  صنعتی در ایران مرکزی و بهه  -ها راهبردهای توسعه معدنیبر مبنای ایب توانمندی

 ویژه شهرستان بهاباد را معرفی نماید.   

معدنی با توجه به مهدل   -وبعیت و جایگاه شهرستان بهاباد در فرآیند توسعه صنعتی -

 رد؟ سوآی در چه موقعیتی قرار دا

معهدنی در شهرسهتان    -دار جهت توسعه پایدار الگوی صنعتیراهبردهای مهم و الویت-

 بهاباد کدامند؟

 

 هاروشو  هاداده

و بهه لحهاظ    یابه لحاظ هدف از نوع تحقیقای کهاربردی و توسهعه   پژوه  حابر

متقابهل   یرایتهاا  یهل و تحل یروش از نوع توصیفی  تحلیلی است. هدف تحقیق، بررسه 

بهر   ی، بمب مرورمتئله یانپ  از شرح و بکه  ادرملو بر شهرستان بهاباد استمعدن چ

، بعف، فرصت سنج  نقاق قوی پرسشنامه یلتکم ،ای با روش اسنادیمنابع کتابخانه

از  تههدویب و سههپ  و تهدیههدهای اارگههذاری مجتمههع چههادرملو بههر شهرسههتان بهابههاد 

 ی،معهدن چهادرملو، فرمانهدار    ی،اآص منطقهشامل کارشناسان ادارای مرتبط با موبوع )

جامعه  بنابرایب .تکمیل شدو...(  یشهردار یتت،ز یطمح یعی،منابع طب ی،جهاد کشاورز

 یهق ها و ادارای مرتبط بها موبهوع تحق  شامل کارشناسان، خبرگان نهادها، سازمان یآمار
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سپ  در راستای سهواالی  . باشدیمتخصص م 01در استان، شهرستان و معدن است که 

بنهدی و تحلیهل از ابهزار اوامهل اسهتراتژیک      اهداف تحقیق به منظور شناسایی، طبقهه  و

 یباست. ا SWOT یکها  تکنروش یبمحیط درونی و بیرونی استفاده شده که یکی از ا

است  راهبردیابزار تحلیلی اساسی جهت ایجاد نظم و مناسبای ویژه بیب متالل  یکتکن

شهود. ایهب روش یهک    و هدایت محیط محتوص مهی ها برای تحلیل و از بهتریب تکنیک

)نقاق قوی و بعف( و ههم تحلیهل محهیط     ابزار امومی هم برای تحلیل محیط درونی

 دربیرونی )فرصت ها و تهدیدها( است و رویکردی سیتتماتیک بهه متهأله اسهت کهه     

کند. در ادامهه تحقیهق در راسهتای تعیهیب     گیری، کمک میهای  مختلف تصمیمموقعیت

 گیری استراتژیک، نتایج تجزیهه و تحلیهل  و تصمیم SWOTیکت با استفاده از تکنموقعی

IEA    در ایهب مهدل بهه ههر یهک از اوامهل        .شهود یاز ابزار آنالیز درونهی و بیرونهی مه

اختصها  داده    IEAدو نهوع امتیهاز    رونهی استراتژیک به تفکیهک اوامهل درونهی و بی   

ریهزی جههت   سهازی برنامهه  تری  کمیشود. در نهایت خروجی مدل با استفاده از مامی

تهر مهورد   ههای پیشهنهادی و انتخهاص اسهتراتژی بهینهه     ( استراتژیQSPMبندی )اولویت

 .شودیگیرد و راهبردهای مناسب اراله ماستفاده قرار می

 

 محدوده مورد مطالعه

های استان یزد بوده که در جنوص شهرقی اسهتان و   شهرستان بهاباد یکی از شهرستان

باشد. ایهب شهرسهتان براسهاس آخهریب     های خراسان جنوبی و کرمان میبا استانمرز هم

 9بخ  و  1، دارای یک نقطه شهری، 0970سرشماری رسمی نفوس و متکب در سال 

نفهر شهامل    09110باشد کهه جمعیهت آن   های جلگه، بنتتان و آسفیچ میدهتتان به نا 

 (.00: 0970مه استان یزد، )آمارنا نفر زن را بوده است 0917نفر مرد و  0071

سهاغند در قلهب کهویر     -بهافق  یزبزرگ منطقه آهب خ یکانتارها از نیز کانتار چادرملو

های خاکتتری رنگ چهاه محمهد در حاشهیه جنهوبی     مرکزی ایران، در دامنه شمالی کوه

شهمال   یلهومتری ک 90 ،شههر بهابهاد   یلهومتری شهمال  ک 91یزد،زار ساغند در استان نمک
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اواخهر  ت و از شمال معدن چغاری قرار گرفته اسه  یلومتریک 01دق و حدوشهرستان باف

میهزان   (.0: 0990)شرکت ملهی فهوالد ایهران،     قرار گرفت برداریبهرهمورد  0990سال 

تا  0کنتانتره آهب و حدود  0/01طور میانگیب ساالنه حدود تولیدای مجتمع چادرملو به

میلیهون   0/9از ایب میزان تولیدای حدود  بندی شده است.میلیون تب سنگ آهب دانه 0/0

کند و مابقی تولیدای کنتهانتره  سازی اردکان به گندله تبدیل میتب کنتانتره را در گندله

 (.  9: 0979)پیا  چادرملو،  کندرا به سایر واحدهای فوالدسازی کشور ارسال می

 

 
 محدوده مورد مطالعه -8شکل 

 



 

 

 
 328                                  یرامونپ هایمتقابل معدن چادرملو بر سکونتگاه یراتتأث یراهبردها یبررس

 بحث نتایج و

 تدوین راهبردهای اثرگذاری مجتمع چادرملو بر شهرستان بهاباد

ریهزی راهبهردی   براساس آنچه در منابع و اسناد مختلف ذکهر شهده مهاتری  برنامهه    

هایی است کهه در فرآینهد   تریب و کارآمدتریب روشیکی از کاربردی 0)استراتژیک( کمّی

بهه انهوان    SWOTتکنیک یا مهاتری   گیرد. ریزی راهبردی مورد استفاده قرار میبرنامه

ههای موجهود در محهیط خهارجی و بازشناسهی      ابزاری برای شناخت تهدیدها و فرصت

های داخلی یک سیتتم جهت سنج  وبعیت و تدویب راهبرد بهرای  ها و قویبعف

گیرد. در همیب راستا باتوجه به ماهیهت  هدایت و کنترل آن سیتتم مورد استفاده قرار می

و نیاز به اتخاذ ارزیابی جامع اارای و همچنیب با توجهه بهه مقبولیهت و    پژوه  حابر 

ها، پژوه  حابر نیز در راستای رسیدن به اههداف پهژوه  از آن   کارآمدی ایب روش

ریزی راهبهردی، تهدویب راهبردههای مناسهب جههت      گیرد. در چارچوص برنامهبهره می

ترتیب مراحهل  ی شهرستان بهاباد بههاارزیابی جامعه اارای مجتمع چادرملو بر سکونتگاه

 زیر انجا  شده است:

مهل خهارجی ااهرای مجتمهع     تشکیل جداول ارزیابی اوامهل داخلهی و ارزیهابی اوا   

در ایب مرحلهه اوامهل راهبهردی کلیهدی اارگهذار بهر تهدویب         :هاسکونتگاهچادرملو بر 

ل خارجی راهبردها در دو دسته اوامل داخلی )شامل نقاق قوی و نقاق بعف( و اوام

ها و تهدیدها( شناسایی شده و درنهایت مجموع نقاق قهوی و بهعف و   )شامل فرصت

شهود. په  نختهتیب مرحلهه در     ها و تهدیدها به صوری کمّی بیان مهی مجموع فرصت

تحلیل راهبردی، شناسایی اوامل راهبردی کلیدی در ارتباق با متهئله مهورد بررسهی در    

آوری و تهدویب شهده   ظرای متخصصهان جمهع  ها و نپژوه  است که براساس پیمای 

و  0جهدول   ها و تهدیهدها در ها، فرصتاست. ایب اوامل به تفکیک نقاق قوی، بعف

 آمده است.   1جدول 

                                                      
8 Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) 
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 های شهرستان بهابادعوامل داخلی اثرگذاری مجتمع چادرملو بر سکونتگاه -8جدول 

 (Sها )قوی
های برق و آص های شهرستان بهاباد)مانند جاده، شبکه گازرسانی، شبکهکمک به تأسی  و ایجاد زیرساخت 0

 و....(

 رزشی و...(کمک به تأسی  و ایجاد خدمای رفاهی و تفریحی )مانند پارک، مراکز تفریحی و و 1

 کاه  بیکاری و جذص متقابیان کار شهرستان 9

 احداث و تجهیز بیمارستان و خدمای بهداشتی شهرستان بهاباد  1

 احداث و تجهیز مدارس و مراکز آموزشی شهرستان بهاباد  0

 رونق اقتصاد محلی و افزای  خرید کاالها و خدمای در سطت شهر 9

 کنان خودهای باال به کاراختصا  حقوق 9

 نهادینه شدن فرهنگ اس می و باال بودن ااتقادای مرد  0

 شرایط متااد برای کشت بعضی از محصوالی استراتژیک )زافران، پتته و زیره سبز( 7

 تمرکز روستاها در بتیاری از مناطق )کم شدن متافت و سهولت خدمای رسانی به روستاها( 01

 (W) هابعف
 صنعتی -سطت شهر بهاباد به دلیل سطت درآمدی باالی کارکنان مجتمع معدنی افزای  نرخ خدمای در 0

 بهای متکب در سطت شهر و فشار بر ساکنان شهرباالرفتب نرخ متکب و اجاره 1

 آلودگی هوای شهرستان بهاباد )پدیده ریزگرد و غبارهای محلی(  9

 آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان بهاباد  1

 اه  منابع آبی شهرستان بهاباد ک 0

 های کشاورزی تغییر کاربری زمیب 9

 های گیاهی تخریب گونه 9

 تخریب و فرسای  خاک  0

 های آص توسط معدنهای اطراف ایب معدن به دلیل برداشتپدیده فرونشتت و درز و ترک در زمیب 7

 از سکنه یخال یروستاها ادیتعداد ز 01
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 های شهرستان بهابادعوامل خارجی اثرگذاری مجتمع چادرملو بر سکونتگاه -3جدول 
 (O) هافرصت

 افزای  سطت رفاه اقتصادی و افزای  درآمد شهروندان بهاباد 0

 ارتقا  سطت سواد، تخصص دان  فنی در سطت شهرستان 1

 رتقا  سطت اجتماای و فرهنگی شهروندان ورود کارکنان مجتمع معدنی چادرملو به شهر بهاباد و ا 9

 آبه به فرمانداری و شهرداری بهابادپرداخت سالیانه حق 1

 همجواری معادن غنی )چادرملو، سنگ آهب بافق، معدن کوشک( 0

 رود به شهرستان ندهیانتقال آص زا 9

 دیمنار یالمللبیطرح ب لوییاز نقاق پا یکیانتخاص بهاباد به انوان  9

و  یکاش ز،یبن یمعدن سرص و رو ر،یدر شهرستان )کارخانه ش یگذارهیبه سرما گذارانهیسرما لیتما 0

 و ...( کیسرام

 (T) دهایتهد

 دلیل حضور افراد غریبه افزای  ناامنی به 0

 های روستاییان به شهر به دلیل خشکتالی مهاجری 1

 ت نیروهای نظامی و انتظامی ایجاد درگیری و ااترابای به کمبود منابع آبی و دخال 9

 تردد وسایل نقلیه سنگیب در سطت شهرستان و افزای  تصادفای 1

 ورود افراد غریبه به شهرستان بهاباد و از بیب رفتب آداص و سنب قدیمی در میان شهروندان 0

 های کشاورزی کاه  بازدهی و نابودی برخی از فعالیت 9

 های کلیوی، ریوی و صفراوی در شهرستان بهاباد اریها و افزای  بیمانتشار آالینده 9

 افزای  انحرافای اخ قی و ااتیاد و ناهنجاری در سطت شهر 0

 نتبت به معدن چادرملو بیاز متئول یمرد  و بعض ینگرش منف 7

 ها در بهاباددر معادن همجوار و اسکان آن یبوم ریغ یروهاین یریبکارگ 01

 

آمده است براساس نتهایج   9 دولجابی اوامل داخلی که در در فرآیند تحلیل و ارزی

حاصله از پرسشنامه متخصصان و نخبگان، با توجه به میزان اهمیت هرمثلفهه و مقایتهه   

شهده اسهت.    ها با یکدیگر، برایب اهمیهت هریهک از ایهب اوامهل محاسهبه     ایب مثلفه

هها و تهدیهدها(   ماتری  ارزیهابی ااهرای و اوامهل خهارجی )فرصهت       دولج همچنیب

دهد. الز  به ذکر است که های شهرستان بهاباد را نشان میمجتمع چادرملو بر سکونتگاه

 گان استفاده شده است.  برای تعییب رتبه نماگرها از نتایج پرسشنامه متخصصان و نخب
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های شهرستان مجتمع چادرملو بر سکونتگاه (IFE)ارزیابی عوامل و تأثیرات داخلی  ماتریس -3 دولج
 بهاباد

 
 اارای و اوامل کلیدی

بریب 

 اانویه
 رتبه

بریب 

 نهایی

0 
های برق و ، شبکهزرسانیگا)مانند جاده،  های شهرستان بهابادکمک به تأسی  و ایجاد زیرساخت

 آص و....(
011/1 1 110/1 

 090/1 1 101/1 کمک به تأسی  خدمای رفاهی و تفریحی)پارک، مراکز تفریحی و ورزشی و...( 1

 091/1 1 100/1 کاه  بیکاری و جذص متقابیان کار شهرستان 9

 001/1 1 199/1 احداث و تجهیز بیمارستان و خدمای بهداشتی شهرستان بهاباد 1

 917/1 9 019/1 احداث و تجهیز مدارس و مراکز آموزشی شهرستان بهاباد 0

 909/1 1 107/1 رونق اقتصاد محلی و افزای  خرید کاالها و خدمای در سطت شهر 9

 191/1 1 009/1 های باال به کارکنان خوداختصا  حقوق 9

 190/1 0 190/1 شدن فرهنگ اس می و باالبودن ااتقادای مرد نهادینه 0

 171/1 1 110/1 شرایط متااد کشت محصوالی استراتژیک )زافران، پتته و زیره سبز( 7

 109/1 0 109/1 رسانی به روستاها(شدن متافت و سهولت خدمایتمرکز روستاها در بتیاری از مناطق )کم 01

 
 184/2 هاقوت مجموع

 
332/3 

0 
 -سطت درآمدی باالی کارکنان مجتمع معدنیافزای  نرخ خدمای در سطت شهر بهاباد به دلیل 

 صنعتی
111/1 9 019/1 

 110/1 1 101/1 بهای متکب در سطت شهر و فشار بر ساکنان شهرباالرفتب نرخ متکب و اجاره 1

9 
آلودگی هوای شهرستان بهاباد )تشدید طوفانها و ذرای معلق به خاطر افت منابع آبی و ازبیب رفتب 

 پوش  گیاهی و کشاورزی(
101/1 9 001/1 

 100/1 0 100/1 آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان بهاباد 1

 101/1 1 191/1 کاه  منابع آبی شهرستان بهاباد 0

 099/1 9 107/1 های کشاورزیتغییر کاربری زمیب 9

 117/1 0 117/1 های گیاهیتخریب گونه 9

 109/1 1 110/1 تخریب و فرسای  خاک 0

7 
های آص توسط های اطراف ایب معدن به دلیل برداشتفرونشتت و درز و ترک در زمیب پدیده

 معدن
111/1 1 101/1 

 190/1 0 190/1 از سکنه یخال یروستاها ادیتعداد ز 01

 
 933/2 هامجموع ضعف

 
831/8 

 922/9   ها(ها و ضعفمجموع عوامل داخلی )قوت 
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( مجتمع چادرملو بر EFEیس ارزیابی عوامل و تأثیرات خارجی )ماتر -4 دولج

 های شهرستان بهابادسکونتگاه

بریب  اارای و اوامل کلیدی 

 اانویه

 بریب نهایی رتبه

 011/1 9 190/1 افزای  سطت رفاه اقتصادی و افزای  درآمد شهروندان بهاباد 0

 191/1 1 191/1 ارتقا  سطت سواد، تخصص دان  فنی در سطت شهرستان 1

ورود کارکنان مجتمع چادرملو به شهر و ارتقا  سطت اجتماای و فرهنگی  9

 شهروندان 
111/1 0 111/1 

 019/1 9 100/1 آبه به فرمانداری و شهرداری بهابادپرداخت سالیانه حق 1

 997/1 9 019/1 همجواری معادن غنی )چادرملو، سنگ آهب بافق، معدن کوشک( 0

 109/1 1 019/1 به شهرستان رودندهیاانتقال آص ز 9

 001/1 0 001/1 دیمنار یالمللبیطرح ب لوییاز نقاق پا یکیانتخاص بهاباد به انوان  9

 ر،یدر شهرستان )کارخانه ش یگذارهیبه سرما گذارانهیاز سرما یتعداد لیتما 0

 و ...( کیو سرام یکارخانه کاش ز،یبن یمعدن سرص و رو
199/1 0 199/1 

 921/2 هامجموع فرصت   
 

232/9 

 110/1 9 100/1 دلیل حضور افراد غریبه افزای  ناامنی به 0

 191/1 1 199/1 های روستاییان به شهر به دلیل خشکتالی مهاجری 1

ایجاد درگیری و ااترابای به کمبود منابع آبی و دخالت نیروهای نظامی و  9

 انتظامی 
111/1 1 099/1 

 110/1 0 110/1 قلیه سنگیب در سطت شهرستان و افزای  تصادفایتردد وسایل ن 1

 001/1 1 119/1 ورود افراد غریبه به شهرستان و از بیب رفتب آداص و سنب در میان شهروندان 0

 091/1 1 111/1 های کشاورزی کاه  بازدهی و نابودی برخی از فعالیت 9

 110/1 1 101/1 ، ریوی و صفراوی در شهرستان های کلیویها و افزای  بیماریانتشار آالینده 9

 191/1 1 190/1 افزای  انحرافای اخ قی  0

 179/1 9 191/1 افزای  ااتیاد و ناهنجاری در سطت شهر  7

 001/1 1 109/1 ها در بهاباددر معادن همجوار و اسکان آن یربومیغ یروهاین یریبکارگ 

 996/2 مجموع تهدیدها   
 

322/2 

 313/9   ها و تهدیدها(عوامل خارجی )فرصت مجموع 
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پ  از تدویب راهبردهای چهارگانه در مرحله قبلی، مرحله انتخاص : تدویب راهبردها

طریهق   گیهرد. درواقهع ایهب مرحلهه از    راهبردهای نهایی به انوان مرحله بعدی انجا  می

تجزیهه و تحلیهل    شده در مرحله نختت و با ترسیم نمودارنتایج ماتری  ارزیابی تدویب

SWOT گیرد. صوری می 

په  از تهدویب راهبردهها در چههارگروه از راهبردههای      : انتخاص راهبردهای نههایی 

کارانهه( و  تهاجمی )رشد(، راهبردهای تنهوع )رقهابتی(، راهبردههای بهازنگری )محافظهه     

تت بندی گردد. ایب امر نخراهبردهای تدافعی، باید راهبردهای نهایی انتخاص و اولویت

گیهرد.  ههای ارزیهابی اوامهل داخلهی و خهارجی صهوری مهی       با بازگشت بهه مهاتری   

هها بهه انهوان اوامهل داخلهی و      ها و بعفصوری که با نشان دادن مجموع قویبدیب

باید مشخص  SWOTها و تهدیدها به انوان اوامل خارجی، در نمودار مجموع فرصت

ههای نههایی بایهد انتخهاص شهوند. در      گردد که کدا  گروه از راهبردها به انهوان راهبرد 

ترتیهب برابهر بها    ارتباق بررسی در پژوه  حابر مقادیر اوامل داخلهی و خهارجی بهه   

شود که مشخص می SWOTباشد که با ترسیم ایب ااداد در نمودار می 911/9و  100/9

ههای شهرسهتان   راهبردهای نهایی ارزیابی اوامل و اارای مجتمع چادرملو بر سهکونتگاه 

راهبهرد  جایگهاه   1ل شکگیرد. ( یا رشد قرار میSOباد در گروه راهبردهای تهاجمی )بها

را براسهاس   شهرسهتان بهابهاد   یهها اوامل و اارای مجتمع چادرملو بر سهکونتگاه  یینها

 دهد.  های داخلی و خارجی نشان میمارتری 
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های ارزیابی عوامل و تأثیرات مجتمع چادرملو بر سکونتگاه SWOT ماتریس -2 ولدج

 شهرستان بهاباد

 (SO) یراهبردها

1SO :بر معادن همجوار دیبا تأک یتوسعه صنعت 

2SOهای مورد نیاز با استفاده : ایجاد و توسعه زیرساخت

 های بومیاز سرمایه

3SOزا و استفاده از توان و های اشتغالگیری از طرح: بهره

 پتانتیل مجتمع با تکیه بر نیروهای بومی

4SOهای های معدنی  و اجرای طرح: توسعه فعالیت

 وریارتقا  بهره

5SO ایجاد و توسعه صنایع تکمیلی که به منابع آبی :

 کمتری نیاز دارند. 

6SOهای پیشرفته و : توسعه صنایع مبتنی بر فناوری

 وری احداث مرکز رشد و فنا

7SO های حمایتی و تشویقی جهت : برقراری مکانیز

ها در های بخ  خصوصی و تعاونیاستفاده از توانمندی

 های اقتصادیها و فعالیتگذاریسرمایه

 (ST) یراهبردها

1STهای صنعتی های کوچک و توسعه خوشه: ساماندهی کارگاه

ر دیده بمتناسب با توان محیطی منطقه جهت جذص افراد آسیب

 اار خشکتالی

2 STهای مهارتی و : ترویج فرهنگ کارآفرینی و توسعه آموزش

 ای مرتبط با نیاز بازار کار در مجتمع چادرملوحرفه -فنی

3 STبازسازی و نوسازی ناوگان و تجهیزای معدنی : 

4 ST :و نظاری( تی)جذص، هدا یو هدایت منابع مال یزیربرنامه 

5 STو تأسیتای زیربنایی شهری  اه: توسعه و تجهیز زیرساخت

 و روستایی

6ST :یورزش ،یفرهنگ ،یرفاه ،یتوسعه فضا و امکانای اقامت 

 (WOی )راهبردها

1WO :یک ن منطقه در راستا یهاتیاستفاده از ظرف 

 داریاشتغال کامل و پا جادیا

2WOخانه و سیتتم استفاده مجدد از اندازی تصفیه: راه

 ها و بازچرخانی آصآص

3OWهای جدید سازگار با محیط گیری از سامانه: بهره

 زیتت که مصرف اص کمتری دارد. 

4WO اتخاذ راهکارهای حمایتی به منظور حل مشکل :

 توان بومیافزای  خدمای و حمایت از اقشار کم

5WO :یبرا یجامعه محلآوری و ارتقا  تاص یسامانده 

 زله و ...(زل ،یخشکتال ،ییزاابانیمقابله با مخاطرای )ب

5WOاجتماای های: پیشگیری و مبارزه با ااتیاد و آسیب 

 (WTی )راهبردها

1WT تأمیب آص مورد نیاز ازطریق شبکه انتقال فاب ص تصفیه :

 شده سایر شهرهای مجاور معدن

2 WT :ییروستا یهافضا و سکونتگاه یسامانده 

3 WT: و  هایکاه  ناهنجار یدر راستا یاستفاده از ابزار فرهنگ

 یاجتماا -یارتقا  س مت روان

4 WT :ییایجغراف ینمودن شهرستان از انزواخارج 

5 WT: یهادر مرد  و بخ  تکیر تیریتفکر مد جیترو 

 مختلف
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 های شهرستان بهاباد راهبرد نهایی عوامل و اثرات مجتمع چادرملو بر سکونتگاه -3کل ش

 

دست آمده و بها توجهه بهه شهرایط خها  منطقهه مهورد بررسهی،         به براساس نتایج

اند و راهبردهای تهاجمی بهه انهوان   شده بر ابعاد خاصی متمرکز شدهراهبردهای تدویب

بهتریب راهبردها انتخهاص شهده اسهت. درواقهع ماهیهت جایگهاه متهئله مهورد بررسهی          

بهرداری  هها بههره  فرصهت  صوری است که برمبنا و با استفاده از نقاق قوی بایهد از بدیب

 بیه ا انیه از مشهود.  حهداکثر نیهز یهاد مهی     -شود. از ایب راهبرد با انوان راهبرد حداکثر

 شهتر یب ازیتر، کارآمدتر، مورد نشهرستان مهم طیبا توجه به شراکه  ییراهبردها ،راهبردها

 9جهدول  اند. ایهب راهبردههای انتخهابی در    شدهدارند انتخاص  یباالتر ییاجرا تیو قابل

 آمده است.  

شدن راهبردهای نههایی اوامهل و ااهرای    ارزیابی راهبردهای نهایی: پ  از مشخص

های شهرستان بهاباد، ایب راهبردها از طریق ماتری  کمّهی  مجتمع چادرملو بر سکونتگاه

گیرند. درواقع ایهب  دی قرار میبن( مورد ارزیابی و اولویتQSPM) ریزی راهبردیبرنامه

شود. در ایهب  ( انجا  میQSPM) ریزی راهبردیمرحله با استفاده از ماتری  کمّی برنامه

جذابیت نتبی هرکدا  از راهبردها مشخص گردیده  QSPMمرحله با استفاده از تکنیک 

یج نتها شهوند.  بندی میاند اولویتو درنهایت راهبردها براساس نمرهای که کتب نموده
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زا و اشهتغال  یهها از طهرح  یریگبهره»یعنی  1راهبرد دهد که نشان میارزیابی راهبردها 

 دهیه دبیو افراد آسه  یبوم یروهایبر ن هیمجتمع چادرملو با تک لیاستفاده از توان و پتانت

 ینمهودن شهرسهتان از انهزوا   خهارج »یعنی  9راهبرد در اولویت اول، « یبر اار خشکتال

 0راهبهرد  ، 0راهبرد ، 1راهبرد ، 0راهبرد ، 9لویت دو  و سپ  راهبرد در او« ییایجغراف

 9جهدول  گیرنهد. ایهب راهبردهها در    های سو  تا هشتم قهرار مهی  در اولویت 9راهبرد و 

 اند.  بندی نهایی شدهرتبه

 راهبردهای منتخب  -6 دولج
 راهبرد دیفر

1 1SO :بر معادن همجوار دیبا تأک یتوسعه صنعت 

2 3SOزا و استفاده از توان و پتانسیل مجتمع چادرملو با تکیه بر نیروهای های اشتغالگیری از طرح: بهره

 دیده بر اثر خشکسالیبومی و افراد آسیب

3 5SOخواهآبهای پیشرفته و کم: توسعه صنایع مبتنی بر فناوری 

4 7SOهای بخش خصوصی و های حمایتی و تشویقی جهت استفاده از توانمندی: برقراری مکانیزم

 های اقتصادیها و فعالیتگذاریها در سرمایهتعاونی

5 2STها و بازچرخانی آبخانه و سیستم استفاده مجدد از آباندازی تصفیه: راه 

6 5ST :تماعیاج هایپیشگیری و مبارزه با اعتیاد و آسیب 

7 4WT :ییایجغراف ینمودن شهرستان از انزواخارج 

8 1WTتأمین آب مورد نیاز ازطریق شبکه انتقال فاضالب تصفیه شده سایر شهرهای مجاور معدن : 

 
 

بندی راهبردهای مهم و قابل اجرا در حوزه اثرات مجتمع چادرملو بر اولویت -2جدول 

 QSPMهرستان بهاباد براساس نتایج ارزیابی های شسکونتگاه

 
 8راهبرد  7راهبرد  6راهبرد  5راهبرد  4راهبرد  3راهبرد  2راهبرد  1راهبرد 

 امتیاز جذابیت امتیاز ظجذابیت امتیاز جذابیت امتیاز جذابیت امتیاز جذابیت امتیاز جذابیت امتیاز جذابیت امتیاز جذابیت ضریب

S1 505/0 5/2 271/1 3 526/1 4 034/2 1 505/0 1 505/0 1 505/0 2 017/1 2 017/1 

S2 168/0 2 335/0 2 335/0 3 503/0 1 168/0 1 168/0 1 168/0 3 503/0 1 168/0 

S3 161/0 2 322/0 3 483/0 3 483/0 3 483/0 2 322/0 2 322/0 2.5 403/0 2 322/0 

S4 151/0 2 302/0 2 302/0 2 302/0 1.5 227/0 1 151/0 1 151/0 3 454/0 1 151/0 

S5 310/0 1 310/0 2 620/0 1 310/0 1 310/0 1 310/0 1 310/0 3 530/0 1 310/0 

S6 355/0 3 064/1 3 064/1 3 064/1 2 705/0 2 705/0 2 705/0 3 064/1 2 705/0 

S7 466/0 2 531/0 2 531/0 2 531/0 2 531/0 1 466/0 1 466/0 1 466/0 1 466/0 

S8 065/0 1 065/0 1 065/0 2 130/0 1 065/0 1 065/0 3 155/0 2 130/0 1 065/0 

S9 050/0 1 050/0 1.5 136/0 3 271/0 2 181/0 2 181/0 1 050/0 3 271/0 2 181/0 

S10 053/0 2 105/0 2 105/0 2 105/0 3 158/0 1 053/0 1 053/0 1 053/0 1 053/0 

W1 126/0 2 251/0 2 251/0 1 126/0 1 126/0 2 251/0 1 126/0 1 126/0 1 126/0 

W2 206/0 3 615/0 3 615/0 1 206/0 1 206/0 1 206/0 2 413/0 1 206/0 1 206/0 
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 8راهبرد  7راهبرد  6راهبرد  5راهبرد  4راهبرد  3راهبرد  2راهبرد  1راهبرد 

 امتیاز جذابیت امتیاز ظجذابیت امتیاز جذابیت امتیاز جذابیت امتیاز جذابیت امتیاز جذابیت امتیاز جذابیت امتیاز جذابیت ضریب

W3 151/0 3 452/0 1 151/0 4 602/0 2 301/0 3 452/0 1 151/0 1 151/0 3 452/0 

W4 011/0 1 011/0 1 011/0 1 011/0 1 011/0 1 011/0 1 011/0 1 011/0 1 011/0 

W5 278/0 1 278/0 3 835/0 4 113/1 2 557/0 4 113/1 1 278/0 2 557/0 1 278/0 

W6 176/0 2 351/0 1 176/0 3 527/0 1 176/0 3 527/0 1 176/0 1 176/0 3 527/0 

W7 005/0 1 005/0 2 017/0 2 017/0 1 005/0 3 026/0 1 005/0 1 005/0 3 026/0 

W8 056/0 1 056/0 2 112/0 2 112/0 1 056/0 3 168/0 1 056/0 2 112/0 3 168/0 

W9 081/0 2 162/0 2 162/0 3 243/0 2 162/0 2 162/0 1 081/0 1 081/0 2 162/0 

W10 031/0 1 031/0 2 062/0 1 031/0 2 062/0 2 062/0 2 062/0 1 031/0 3 054/0 

O1 715/0 4 862/2 4 862/2 3 146/2 4 862/2 1 715/0 2 431/1 2 431/1 1 715/0 

O2 401/0 3 202/1 3 202/1 2 801/0 3 202/1 2 801/0 2 801/0 3 202/1 2 801/0 

O3 020/0 5/1 030/0 1 020/0 1 020/0 1 020/0 1 020/0 3 060/0 2 040/0 1 020/0 

O4 754/0 2 507/1 3 261/2 1 754/0 1 754/0 3 261/2 1 754/0 3 261/2 2 507/1 

O5 365/0 3 107/1 2 738/0 3 107/1 2 737/0 2 738/0 1 365/0 4 476/1 3 107/1 

O6 285/0 2 570/0 2 570/0 1 285/0 2 570/0 2.5 713/0 1 285/0 3 855/0 2 57/0 

O7 180/0 2 360/0 3 540/0 3 540/0 3 540/0 2 360/0 2 360/0 4 720/0 2 360/0 

O8 063/0 3 185/0 4 252/0 4 252/0 4 252/0 3 185/0 1 063/0 3 185/0 3 185/0 

T1 045/0 1 045/0 2 051/0 1 045/0 2 051/0 1 045/0 3 136/0 2 051/0 1 045/0 

T2 074/0 2 148/0 2 148/0 2 148/0 1 074/0 2 148/0 2 148/0 2 148/0 1 074/0 

T3 178/0 2 355/0 3 533/0 1 178/0 5/1 266/0 2 355/0 2 355/0 1 178/0 2 355/0 

T4 021/0 1 021/0 1 021/0 1 021/0 1 021/0 1 021/0 1 021/0 1 021/0 1 021/0 

T5 182/0 1 182/0 2 365/0 1 182/0 2 365/0 1 182/0 3 547/0 2 365/0 1 182/0 

T6 158/0 5/1 237/0 2 316/0 2 316/0 3 474/0 3 474/0 2 316/0 3 474/0 2 316/0 

T7 028/0 2 056/0 2 056/0 3 083/0 2 056/0 2 056/0 1 028/0 1 028/0 2 056/0 

T8 026/0 1 062/0 1 062/0 1 062/0 1 062/0 1 062/0 4 248/0 1 062/0 1 062/0 

T9 057/0 2 153/0 3 250/0 1 057/0 2 153/0 2 153/0 2 153/0 2 153/0 2 153/0 

T10 112/0 1 112/0 2 224/0 2 224/0 1 112/0 1 112/0 3 336/0 1 112/0 1 112/0 

  مجموع
 

256/16 
 

513/18 
 

385/16 
 

057/14 
 

358/13 
 

786/10 
 

554/16 
 

178/12 

 

 بندی راهبردهای منتخباولویت -1جدول 
 رتبه نمره جذابیت عنوان راهبرد راهبرد

مجتمع چادرملو با  لیزا و استفاده از توان و پتانساشتغال یهااز طرح یریگبهره 2راهبرد 

 یبر اثر خشکسال دهیدبیو افراد آس یبوم یروهایبر ن هیتک

513/18 1 

 2 594/16 ییایجغراف ینمودن شهرستان از انزواخارج 7راهبرد 

 3 385/16 خواهآبو کم شرفتهیپ یهایبر فناور یمبتن عیتوسعه صنا 3راهبرد 

 4 256/16 بر معادن همجوار دیبا تأک یتوسعه صنعت 1راهبرد 

بخش  یهایجهت استفاده از توانمند یقیو تشو یتیحما یهازمیمکان یبرقرار 4راهبرد 

 یاقتصاد یهاتیو فعال هایگذارهیدر سرما هایو تعاون یخصوص

757/14 5 

 6 358/13 آب یها و بازچرخاناستفاده مجدد از آب ستمیو س خانههیتصف یاندازراه 5راهبرد 

 یشهرها ریشده سا هینتقال فاضالب تصفشبکه ا قیازطر ازیآب مورد ن نیتأم 8راهبرد 

 مجاور معدن

178/12 7 

 8 786/17 یاجتماع یهابیو آس ادیو مبارزه با اعت یریشگیپ 6راهبرد 
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 گیرینتیجه

هر تحولی اام از سیاسی، اجتماای، فرهنگی یا اقتصهادی در  دانیم همان گونه که می

تهأایر   سهاکب در منطقهه  ی مهرد   طور متتقیم یا غیرمتتقیم بر رونهد زنهدگ  هیک منطقه ب

ایب امهر در مهورد مجتمهع چهادرملو نیهز      نماید. را دستخوش تحوالی می گذاشته و آن

 -محیطهی و اجتمهاای  تاارای مختلف کالبدی، اقتصادی، زیت طوری کهبه صادق است

   .همراه داشته استرا در منطقه خود بهفرهنگی 

 یم،شهرسهتان بهابهاد اشهاره کنه     یژهطور ومثبت معادن بر منطقه و به   یرایبه تأا اگر

و  یلیهارد از سهه م  ی سهاالنه به   یپرداخهت نقهد  ، یکاریاشتغال و کاه  نرخ ب گمانیب

صهوری  ههم بهه   یرنقهدی غ یهاکمک یبصوری حقابه و همچنتومان به یلیونششصد م

معهدن احهداث    وشهرستان بهابهاد   یبب یلومترک 91به طول  یاجاده، احداث آالییبماش

 یاحداث ساختمان آموزش اال یم،حک یمارستانب یزکمک به احداث و تجه، ده استنمو

انتقال شبکه گهاز و... ازجملهه    یهه اولینهز یبآص شرص و تأم یرهبهاباد، احداث منبع ذخ

 ،کهارگیری نیروههای غیربهومی   هبه امها  اارای مثبت معدن در شهرستان بهاباد بوده است. 

اختصها   دلیهل  بهه  رید متهکب و زمهیب در بهابهاد   افزای  سرسا  آور نرخ اجاره و خ

بروز انحرافای اخ قی، افزای  قابل توجه  ،، شکاف طبقاتینزیاد معد بتا های نتحقوق

ههای  ااتیاد در بیب جوانان، وجود ناامنی در منطقه، حضور کم رنگ جوانهان در فعالیهت  

ای آن چهاره  حهل  ایفرهنگی، اجتماای، اقتصادی و برخی و متالل دیگهر کهه اگهر بهر    

اه وه بهر ایهب    رانهد.  اندیشیده نشود، بخ  بهاباد را تا مرز انحطاق و انهزوا پهی  مهی   

 یهد در سطت شهرستان بهاباد را با یمعدن هاییتفعال یطیمح یتتز یمنف یرتأا مهمتریب

دلیهل برداشهت بیشهتر از ظرفیهت و تهوان محهیط       به یرزمینیآص ز یهاافت سطت سفره

 یکشهاورز  یتفعال یندهمتأله ا وه بر به مخاطره انداختب آ یبادانتت که  توسط معدن

و  یرزمینهی آص ز یهها آص و خهاک در ااهر افهت سهطت سهفره      یدر منطقه، سبب شهور 

 .  شودیدر منطقه محتوص م یو جانور یاهیگ یایادامه ح یبرا یجد یدیتهد یبهمچن
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ران مرکهزی و  وبعیت الگهوی توسهعه ناحیهه ایه    برپایه نتایج حاصله از پژوه  حابر 

راهبهرد  در همهیب راسهتا    طور ویژه شهرستان بهاباد در موقعیهت تههاجمی قهرار دارد.   به

زا و اسهتفاده از  اشهتغال  یهها از طرح یریگبهره در زمینه توسعه پایدار در منطقه مناسب

بهر ااهر    دیهده یبو افهراد آسه   یبهوم  یروهایبر ن یهمجتمع چادرملو با تک یلتوان و پتانت

هها و  کهارگیری نیروههای غیربهومی کهه بها خشکتهالی      باشهد. زیهرا بهه   یمه  یخشکتال

گیرد، ناربایتی میان ساکنان منطقهه را  رویه آص توسط معدن صوری میهای بیبرداشت

گیری از نیروهای بومی منطقهه و بها   باال برده است. در همیب راستا مهمتریب راهبرد بهره

وری کشاورزی و کمبهود  کاه  محتوس بهرهتأکید بر تأمیب اشتغال افرادی که به دلیل 

انوان مهمتریب راهبرد در کنار توسعه آص انجا  گیرد. طبیعی است که اگر ایب راهبرد به

وری خواه در منطقه انجا  گیرد و همچنیب با ارتقا  بههره آصصنایع تبدیلی و تکمیلی کم

آن از انهزوای   شهدن مصرف آص در صنایع فعلی انجا  گیرد، توسهعه منطقهه، بهه خهارج    

 جغرافیایی کمک خواهد کرد.  
 

 منابع 

(: نشریه داخلی شرکت معدنی و صهنعتی پیها  چهادرملو، معاونهت     0909پیا  چادرملو )

 فناوری، ارتباطای و توسعه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو.  

(: بررسهی قهوانیب و مقهررای پیشهگیرانه ازجملهه      0909دبیری، فرهاد؛ کیهانی، مهژده، )  

اارای زیتت محیطی در کشور ایران و چند کشور صنعتی، فصلنامه الهو  و   ارزیابی

 .  70-017، صص 1، شماره 7تکنولوژی محیط زیتت، دوره 

(: سالنامه آماری اسهتان یهزد، سهازمان    0970ریزی استان یزد، )سازمان مدیریت و برنامه

 ریزی استان یزد، معاونت آمار و اط اای.  مدیریت و برنامه

   .چادرملو آهب سنگ تجهیز طرح بر (: نگرشی0990ایران، ) فوالد یمل شرکت

(: برسی تحوالی صنعتی در ایهران  0971زادگان، محمدحتیب؛ نورایی، همایون، )شریف

نامهه تهاریا اجتمهاای و    شناسهی توسهعه صهنعتی ایهران، پهژوه      به منظور آسهیب 

 .10-99، صص 0، شماره 1اقتصادی، سال 
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؛ مرصوصهی، نفیتهه؛ حتهینی، سهید الهی؛ غ مهی، محمهد،        آبادی، ربها مختاری ملک

ههای کالبهدی توسهعه پایهدار     (: تحلیل اارگذاری توسعه صنعتی بهر شهاخص  0971)

ریزی فضهایی،  معدنی اتلویه(، فصلنامه برنامه -شهری )مطالعه موردی شهر ساحلی

 .  0-09، صص 1، شماره 0سال 

وابتهتگی؛ نتهایج دو بررسهی در    (: نفهت، دوگهانگی، مقاومهت و    0907معیدفر، سعید، )

 .  19-90، صص 1، شماره 0بهرگان و اتلویه، مجله توسعه روستایی، دوره 

باطلهه   یسهدها  یطهی مح یتهت ز یامهدهای ااهرای و پ  یابیارز (:0909) یژن،ب ،مقصودلو

 یبزمه  ی همها  یبمه  شههربابک (، سهوم    یظ: کارخانه تغلی) مطالعه مورد یمعدن

 واحد اس مشهر یاس مشهر، دانشگاه آزاد اس م یتت،ز یطو مح یکاربرد یشناس

(: چکیده گهزارش املکهرد بخه  صهنعت و     0971وزاری صنعت، معدن و تجاری، )

 ساله.  11انداز معدن در راستای سند چشم
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