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چكيده
زمينه و هدف :اصوال رشد و گسترش شهر و شهرنشینی اغلب با فعالیت های صنعتی همراه است .این همراهی و همزیستی از یک سو
امکان اشتغال و رشد اقتصادی را برای شهروندان به ارمغان میآورد و از سوی دیگر ،آنها را در معرض آلودگیهای مختلف قرار می دهد .با
توجه به این مطلب وجود صنایع فوالد در محدوده شهرستان اردکان باعث مشکالت فراوانی در این منطقه شده است .در این تحقیق نقش
آلودهکننده این صنایع و اثرات منفی آن بر شهرهای محدوده تحت تاثیر آن با بهرهگیری از مدل  SWOTبررسی شده است.
روش بررسی :روش مورد استفاده در این پژوهش ،روش توصیفی– تحلیلی است .به منظور جمع آوری اطالعات و دادههای مورد نیاز ،از
مطالعات کتابخانه ای ،بررسی اسناد و همچنین مطالعات میدانی شامل مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده و با توجه به اطالعات به دست
آمده به بررسی وضعیت زیست محیطی در منطقه اقدام شده است .در مرحله بعد ،جهت تجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه راهبردها و
استراتژی ها از روش  SWOTاستفاده شده است.
یافته ها :نتایج یافتهها نشان میدهد که مجموع امتیاز وزندار جدول ماتریس عوامل داخلی  2/59و در جدول ماتریس عوامل خارجی
 2/22است .که عدد حاصله پـایینتر از میانگین بوده ،در واقع از قوتها و فرصتهای به دست آمده به درستی در جهت غلبه بر ضعفها و
تهدیدها استفاده نشده است و ضعفها بـر قوتها و تهدیدها بر فرصتها غالب هستند .و نوع استراتژی حاصل شده ،استراتژیی
تنوعی(اقتضایی) است.
نتيجهگيری :با توجه به اهمیت نقش توسعه صنعت و از طرفی توجه به نقش محیط زیست ،باید مدیران مربوطه شرایطی را اخذ نمایند
تا با اتخاذ سیاستهای مناسب و برنامهریزی مطلوب ،بتوان در کنار حفظ محیط زیست به رشد و توسعه صنعت پرداخت.
واژههای کليدی :صنعت فوالد ،ارزیابی ،محیط زیست ،آلودگی.SWOT ،
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Abstract
Background and Objective: Growth and development of cities are usually along with industrial
activities. This coexistence, on one hand, provides employment and economic growth for the citizens
and on the other hand, it exposes them to different types of pollutions. Based on this fact, the existence
of steel industries around the city of Ardakan has caused numerous problems for the area. In the
current study, the polluting role of these industries and their negative effects on the adjacent cities
have been studied using the SWOT model.
Method: The method used in this research is a descriptive-analytic method. In order to collect
required information and data, library studies, document review as well as field studies include
interviews and questionnaires were used and according to the information obtained, study the overall
situation of environmental in the region has been proceeded. In the next step, SWOT method is used to
analyze the information and provide guidelines and strategies.
Results: Results of this study demonstrated that the total weighted score of the table of internal factors
matrix is 2.95 and for external factors matrix is 2.42. The obtained number was lower than average; in
fact, the strengths and opportunities are not used properly to overcome weaknesses and threats and
weaknesses outweigh the strengths and the threats are dominant to opportunities. In addition, the type
of resulted strategy is the variety (contingency) strategy.
Conclusion: Due to the importance of industrial growth and at the same time, the role of the
environment, the authorities in charge should provide proper grounds for right policies and planning in
a way that advancing in industry becomes possible next to maintaining the environment.
Keywords: steel industry, evaluation, Environment, pollution, SWOT.
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زمينه و هدف
توسعه صنعتی فرآینـدی اسـت کـه پـس از انقـالب صـنعتی و

ایجاد می نمودند( .)2بنابراین به منظور توسعه بلند مدت صنعت

خصوصــا در قــرن اخیــر ســرعت قابــل تــوجهی یافتــه و اغلــب

فوالد کشور الزم است ابتدا ظرفیت مـورد نظـر توسـعه صـنعت

کشورهای دنیا بطور اجتناب ناپذیری با آن مواجه انـد .در آغـاز

فوالد تعیین و اسـتراتژی الزم جهـت نیـل بـه آن بـا شناسـایی

ایــن دوره ،مکــان گزینــی صــنایع بــر اســای عوامــل طبیعــی،

عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار ترسی گردد( .)3با توجـه بـه

محدودیتهای حمل و نقل و مالحظات اقتصادی انجام میشـد،

موضوع پـژوهش حاضر کـه نقـاق قـوت وضـعف و فرصـت هـا

اما با ظهور عوارض منفی توسعه صنعتی همراه با تمرکز امکانات

وتهدیدهای زیست محیطی ناشی از استقرار صنایع آهن و فوالد

رفاهی و باال بودن درآمد متوسط در شهرها حرکت یـک جانبـه

را مورد ارزیابی قرارداده این تحقیق می تواند نقش مهمـی را در

مردم از روستاها آغاز شد و در نتیجه جمعیـت شـهرها متـراک

شناخت روند احیـای زیسـت محیطـی شـهرهای متـاثر از ایـن

گردید .به تدریج مسائل و معضالت انسانی و محیطـی گسـترش

صنایع ایفا نماید.

یافت .توسعه بی رویه شهرهای صنعتی و وابستگی بیش از پیش

منطقه مورد مطالعه

بشر به تولیدات صنعتی که با تغییر کاربری زمینهای کشاورزی

شهرستان اردکان در طـول جغرافیـایی  93درجـه و  24دقیقـه

و جایگزین کردن روابط مکانیکی به جای روابط طبیعـی همـراه

شرقی و عرض جغرافیایی  32درجـه و  22دقیقـه شـمالی و بـا

بود ،به تدریج کیفیت مطلوب زنـدگی در شـهر را کـاهش داد و

وسعت  33هزار کیلومتر مربع و جمعیتی قریب به  42هزار نفـر

فهرست جدیدی از پدیده های زیان بار محیطی نظیـر آلـودگی

در  32کیلومتری شمال شهر یـزد قـرار دارد و دارای قریـب بـه

هوا ،آب ،تولید ضایعات ،پسماندها و سایر آالیندههای محیطی را

 112واحــد تولیــدی و صــنعتی مــی باشــد کــه در ایــن میــان

به وجود آورد(.)1

کارخانجات گندله سازی ،مجتمع چادرملو ،فوالد غدیر ایرانیـان،

با توجه به افزایش نرخ آلودگیها در شهرهای بزرگ نگرانیهای

فوالد ارفع ،فوالد کیوان و چندین واحد دیگر سه بسزایی را در

مختلفی که از اجرای یک پروژه در محیط زیست حاصـل مـی-

توسعه اقتصادی این شهر ایفـا مـینماینـد .از نظـر توپـوگرافی،

گردد روز به روز در حال افزایش است ،این در حـالی اسـت کـه

بخش عمده شهرستان با خط تراز تقریبـی  1922متـر محـدود

صنایع بزرگی همچون آهن و فوالد غالبـا از اثـرات و پیامـدهای

می شود .تنها حدود  9۵مساحت شهرستان کوهسـتانی بـوده و

ناسازگار محیط زیستی برخوردار میباشـند .در حـالی کـه اگـر

ارتفاع متوسط شهرسـتان از سـطد دریـا  1232متـر اسـت .در

مالحظات محیط زیستی در طراحی و برنامه ریزی های اولیه به

محدوده شهرستان بلندترین نقطه ارتفاعی مربوق به کوه خوانزا

صورت گسترده ،جامع و همه سونگر مورد نظر قرار میگرفتنـد،

با ارتفاع  3194متر است .بلنـدی شـهر اردکـان از سـطد دریـا

برنامههای توسعه و احداث این گونه طرحهای بزرگ و پر هزینه

 1239متر است( .)2شکل 1موقعیت استقرار صنایع فوالد را در

حداقل پیامدهای محیط زیستی را در مناطق تحت نفـوذ خـود

این شهرستان نشان میدهد.
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موسوی و همكاران

شكل -1موقعيت جغرافيایی صنایع فوالد در شهرستان اردکان
آالیندهها و پسماندهای توليد شده در صنایع آهن و فوالد
به طورکلی آالینده هـای زیسـت محیطـی ناشـی از واحـدهای

هوا دارد .با توجه بـه اهمیـت موضـوع آلـودگی هـوا بـه لحـا

مختلف آهن و فوالد را می توان در  2بخش عمده آالینده هـای

بهداشتی ،محیط زیستی و اجتمـاعی و همچنـین بـا توجـه بـه

هوا ،آالینده های آب (پساب)،آالینده های خاك(ضایعات جامد)

اینکه بخشی از این آلودگی براثر بادبردگی مواد اولیه ایجاد می-

وآالینده های صوتی مورد بررسی قرار داد.

گردد که هزینه اقتصادی برای واحد تولیدی بـه همـراه خواهـد

آلودگی هوا

داشت ،ال زم است موضوع کنترل آلـودگی هـوا بـر اسـای نـوع

آالینده هوا مه ترین شکل محسوی آالیندهها در صنعت فـوالد

آالینده های قابل انتشار در هریک از فرآیندها و عملیات تولیـد

محسوب می گردد .دودکش ها در ابعاد مختلف و محـل دپـوی

آهن و فوالد در دستور کار مدیران واحد قرار گیـرد .در جـداول

مواد اولیه متشکل از سنگ آهـن ،زغـال سـنگ ،کـک و سـنگ

1و 2منابع و مقادیر انتشار آالینده هـای هـوا در صـنایع فـوالد

آهک با ابعـاد مختلـف در محـل واحـد تولیـد فـوالد ،نشـان از

نشان داده شده است:

پتانسیل باالی یک واحد فوالدسازی برای انتشار آالینـده هـا در
جدول  -1استانداردها و آالینده های هوا در کارخانجات فوالد()5
آالینده ها

استاندارد خروجی

منابع

اکسیدهای گوگرد

PPM422

فرآیند گندله سازی ،فرآیند احیاء مستقی  ،احتراق گاز طبیعی

منواکسید کربن

PPM239

اکسیدهای ازت

PPM392

اسید فلوئوریک

PPM142

احتراق گاز طبیعی (غیر از واحدهای گندله سازی و احیاء) ،احیاء مستقی  ،گندله
سازی ،کارگاه ذوب
گندله سازی ،احتراق گاز طبیعی ،احتراق گاز خروجی از واحد احیاء مستقی  ،فرآیند
ذوب
گندله سازی ،کارگاه ذوب
برداشت و انباشت سنگ آهن ،برداشت و انباشت سنگ آهک ،انبار اولیه سنگ آهن
(انتشار در اثر باد) ،انباشت سنگ آهک (انتشار در اثر باد) ،محوطه هموژناسیون

ذرات
درجه 122 Mg/m3 -1

(انتشار در اثر باد) ،تولید آهک گندله سازی ،احیاء مستقی  ،کارگاه ذوب ،احتراق گاز
طبیعی ،تهیه بیلت و بلوم ،دیگر قسمت ها شامل نیروگاه ها وغیره
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جدول -7انتشار آالینده ها در هوا بر حسب واحد توليد()5
ميزان
انتشار به

کلوخه

واحد

سازی

هوا

کوره کک

نورد

کوره بلند

کوره اکسيژنی

کوره قوس
الكتریكی

CO

Kg/t
product

12-22

-2/94
2/922

2/2-2/9

2/4-1/59

1/9-4

2/95-2

Nox

Kg/t
product

2/2-2/93

2/42-2/93

2/92-2/5

2/21-2/3

-

2/21-2/92

VOC

Kg/t
product

2/91

-

-2/92
2/21

-

-

-

ذرات

Kg/t
product

2/2-22

-2/22
2/222

2/92-3/9

2/229

2/2

2/22

دی اکسین
و فوران

µg-TEQ/t
product

1-12

-

-

-

-

2/25-5

آلودگی آب (پساب)
آب در تولید فوالد نقش بسیار مه و اساسی را ایفـا مـیکنـد و

و ریختهگـری مـذاب بـه واسطه وجـود ذرات معلـق فیزیکـی و

اساساً تولید فوالد بـدون در نظـر گـرفتن دسترسی به منـابع و

ترکیبات شیمیایی مختلـف در زمـره بـارزترین آالینـده محـیط

استفاده بهینه از عامل آب ،امکان پذیر نمیباشد .پساب صنعتی

زیست میباشد .جدول ،3اهـ منـابع آالینـده آب را در صـنایع

صنایع فوالد متشکل از فعالیتهای گندله سازی ،احیاء مستقی

آهن و فوالد نشان میدهد.

جدول -3اهم منابع آالینده و آالینده های آب در صنایع آهن و فوالد()5
منبع
کک سازی

احیاء مستقی

کوره بلند

ریخته گری

ترکيبات فاضالب
سولفیدها ،فسفات ها ،فنل ها ،سیانیدها ،بنزن ،ترکیبات نیتروژن ،تولوئن ،مواد
آلی ،هیدروکربن های آروماتیک حلقوی ،فلزات محلول ،مواد جامد
آالینده های موجود در آب بویلرها ،مبدل ها ،شوینده ها ،راکتورها ،زدایش
گاز ،غبارگیرها
کادمی  ،سیانیدها ،آمونی  ،فنل ها ،سرب ،روی در لجن و فاضالب سیست
تصفیه گاز
مواد جامد معلق ،روی ،سرب ،کادمی  ،سیانید ،روغن ،فلوراید ،آهن محلول،

نورد

سرب و افزایش حرارت
پوسته ی روغنی ،روغن ها و اسیدها

آلودگی خاك (ضایعات جامد)
از جمله محصوالت فرعی تولیـد فـوالد ،سـرباره ،گـرد و غبـار،

میان این محصوالت ،سرباره به سبب میزان تولید بسیار بیشتر

لجن ،ورق های پوسته شده و الیههای اکسیدی هستند کـه در

و کاربردهای مختلف آن از اهمیت بهسزایی برخوردار میباشد.
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منشأ آلودگی خاك در کارخانجات آهن و فوالد در مرحله بهـره
برداری زائدات و پسمانده ای جامد مـی باشـند .زائـدات جامـد

موسوی و همكاران

تولید شده در کارخانجات فـوالد عمومـاً مـواد معـدنی و شـامل
ذرات آهن و اکسیدهای آن می باشند.

جدول  -4منابع و نوع پسماندهای صنعتی توليد شده در بخش های مختلف صنایع آهن و فوالد(2و)6
نام پسماند

واحد توليد کننده

فرآیند توليد

لجن اکسید آهن

احیاء مستقی

حوضچه های ته نشینی سیست گردش آب مدار باز

پوسته های اکسیدی

فوالد سازی

خطوق ریخته گری مداوم

سرباره

فوالد سازی

کوره های قوی الکتریکی

ذوب های برگشتی

فوالد سازی

کوره های قوی الکتریکی و خطوق ریخته گری مداوم

ضایعات گندله

گندله سازی

عملیات سرند گندله ،استاك پایل و ریزش از نوارهای نقاله

ضایعات ریفرمر (کاتالیست)

احیاء مستقی

ریفرمر

ضایعات الکترود

فوالد سازی

کوره های قوی الکتریکی و کوره های پاتیلی

ضایعات آهک

کارخانه آهک

سیست های غبارگیر کارخانه آهک

ضایعات آهن اسفنجی

احیاء مستقی

عملیات سرند آهن اسفنجی و ریزش از نوارهای نقاله

ضایعات آهن و سرشمش

کلیه واحدها

خطوق ریخته گری مداوم واحدها و سایر فعالیت ها

ضایعات سیست های غبارگیر

کلیه واحدها

تجهیزات غبارگیر

ضایعات مواد نسوز

فوالد سازی

عملیات نسوزکاری کوره ها

ضایعات روغن و گریس

کلیه واحدها

تجهیزات و ماشین آالت

ضایعات الستیک

کلیه واحدها

ماشین آالت سنگین و سیست های حمل مواد

آلودگی صدا
در صنعت آهن و فوالد فعالیت ها و فرآینـدهای مختلـف تولیـد

اول ،ابتدا به بررسی تحلیلـی وضـعیت کنـونی زیسـت محیطـی

سروصدا می نمایند که بر حسـب منبـع تولیـد متفـاوت اسـت.

منطقه مطالعاتی متاثر از صنایع فوالد پرداختـه شـد .درمرحلـه

فرآیند کلوخه سازی ،ماشین آالت آسیاب ،سـرد کـردن کـک و

بعد به منظـورگردآوری اطالعـات بـا اسـتفاده از روش دلفـی از

زغــال ســنگ و کمررســورها در کــوره هــای بلنــد ،در فرآینــد

نظرات کارشناسان استفاده شد و به علت عدم دسترسی به کـل

بـارگیری ،هــوادهی ،دمـش ،فعالیــت کـوره و در فرآینــد احیــاء

جامعه آماری از پرسشنامه بـرای شناسـایی و وزن دهـی نقـاق

تجهیزات و دستگاه هایی مانند هواکش ها ،کمررسورها ،کوره ها

قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها استفاده گردید و بـا توجـه بـه

و سوپاپ ها در اثـر عملیـات بـارگیری ،اسـتخراف و فشـار گـاز

نتایج حاصله به تدوین و ارائه راهبردهای اجرایـی و اسـتراتژی-

موجب ایجاد سروصدا می شوند(.)5

های مناسب جهت بهبود وضعیت زیست محیطی در شهرسـتان

روش بررسی
روش تحقیق در این مطالعه توصیفی -تحلیلی است .جمع آوری
دادهها از طریق بررسی های اسنادی و کتابخانـهای و مطالعـات
میدانی و مصاحبه و پرسشگری انجام گرفتـه اسـت .در مرحلـه

اردکان پرداخته شده است.
مدل راهبردی SWOT
مدل سوات شیوه ای نظام یافته برای تصـمی گیـری و اجـرای
فعالیتها درخصوص شکلدهی رهنمود یک سیست  ،کارکرد ،و
علل آن است ( .)4این مدل یکی از ابزارهـای مهـ در مـدیریت
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راهبردی است و هدف نهـایی فرآینـد برنامـه ریـزی راهبـردی

اختصاص داده می شود؛ به طوریکه نقاق ضعف رتبهای بـین 1

توسط  ،SWOTتوسعه و اتخاذ یک راهبرد مناسب بـا در نظـر

تا  2و نقاق قوت رتبه ای بین  2تا  2می گیرند .امتیاز نهـایی از

گرفتن عوامل داخلی و خارجی است ( .)5مدل  SWOTتجزیه

ضرب ضریب در رتبه به دست می آید .جمع نمر ٔە نهایی از  1تـا

و تحلیل نقاق قوت ،ضعف ،فرصت ها ،و تهدیدهاست .از طریـق

 1/55نشان دهند ٔە ضعف داخلی سیست است .نمره هـا از  2تـا

تجزیه و تحلیل  SWOTسازمانها مـیتواننـد عوامـل داخلـی

 2/55نشان دهند ٔە وضعیت متوسط سیست و نمره های  3تـا 2

(قوت و ضعف) و خارجی (فرصـت و تهدیـد) خـود را شناسـایی

بیانگر این است که سیست در وضعیت عالی قرار دارد (.)13

کرده و پس از آن یـک راهبـرد مناسـب بـرای توسـعه سـازمان

-تدوین راهبردها و تشکیل ماتریس تهدیدات ،فرصت ها ،نقـاق

انتخاب نمایند( .)12در اصل مدل سوات به طـورکلی بـه منزلـه

ضعف و قوت

روشی بـرای تجزیـه و تحلیـل محـیط هـای داخلـی و خـارجی

 -ترسی ماتریس داخلی خارجی)(IE

سازمان به منظـور دسـتیابی بـه یـک رویکـرد سیسـتماتیک و

از دیدگاه این مدل ،یک استراتژی مناسب ،قوتها و فرصتهـا

پشتیبانی تصمی گیری استفاده می شود( .)11همچنین ،عوامل

را به حداکثر و ضعفها و تهدیدها را به حداقل ممکن میرساند.

درونــی و بیرونــی نــه تنهــا بایــد بــه شناســایی ویژگــی هــا یــا

برای این منظور ،نقاق قوت ،ضـعف ،فرصـتهـا ،و تهدیـدها در

شایستگیهای بارز مجموعه ،توانایی ویژه ،منابع تحت اختیـار ،و

چارچوب کلی)  (WT, ST, WO, SOپیونـد داده مـیشـود

روش اصلی استفاده از آن ها کمـک کنـد ،بلکـه بایـد در بهـره

(.)12

برداری از آنها نیز راهگشا باشد (.)12
به منظور ارائـه راهبـرد در جهـت توسـعه گردشـگری از مـدل
استراتژیک  SWOTاستفاده شده است .مراحل ایـن مـدل بـه
شرح زیر است:
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی) :(IFEدر این گام ،نقاق قوت وضعف شناسایی شده در مرحله ارزیابی محیط درونی در ستون-
های ماتریس نقاق ضعف و نقاق قوت قرار می گیرند.
مـاتریس ارزیـابی عوامـل خـارجی ) :(EFEدر ایـن مرحلـه،فرصتها و تهدیدهای شناسایی شده در مرحله ارزیـابی محـیط
بیرونی در سطرهای ماتریس فرصـت هـا و تهدیـدها قـرار مـی
گیرند .در این مرحله ،تحلیلهای انجام شده در مرحله تحلیـل،
در تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خـارجی اسـتفاده مـی
شود .ماتریس ارزیابی عوامل داخلی از لیست کردن نقاق قوت و
ضعف محیط داخلی سیست تهیه میشـود و امتیـاز نهـایی هـر
عامل از ضرب هر عامل در رتبه آن عامـل بـه دسـت مـی آیـد.
ضریب عامل عـددی اسـت کـه برحسـب درجـه اثرگـذاری بـر
سیست بین صفر تا  ،1بـه طوریکـه درنهایـت مجمـوع ضـرایب
عوامل داخلی برابر  1باشد ،داده می شود .رتبه عددی است بین
 1تا  2که برحسب مثبت بودن آن عامل در سیست به آن عامل

یافتهها
با توجه به بررسیهای صورت گرفتـه  9نقطـه قـوت داخلـی در
برابر  9ضعف درونی و  3فرصت بیرونی در برابر  3تهدید بیرونی
تعیین شده است .در مجموع  12نقطه قوت و فرصت به عنـوان
مزیت ها و تعداد  12ضعف و تهدید به عنـوان محـدودیتهـای
پیشروی منطقه مطالعه شناسایی شد .جداول ( )9و ( )3نشـان-
دهنده مجموع وزن های داده شده ،رتبه هر یک از مؤلفـه هـای
نقاق قوت ،ضعف ،فرصت و تهدیدها و نمره یا امتیاز نهایی می-
باشد .همان طور که در جـداول ( )9و ( )3مشـاهده مـی شـود،
مؤلفه « اشتغال زایی و بکارگیری نیروی محلی در صنایع فـوالد
شهرستان و توسعه سرمایه گذاری و رونق اقتصاد در منطقه » با
امتیاز نهایی 2/3به عنوان مهمترین نقطه قوت داخلی مشـخ
شد .ه چنین مؤلفه « مصرف باالی آب در صنعت فـوالد » بـا
امتیاز نهایی  2/22مهمترین نقاق ضعف داخلی مشخ

شدند؛

اما در مورد عوامل بیرونی ،مؤلفه « وجود برنامه پـنج و ششـ
توسعه کشور به عنوان سند چش انداز بیست ساله کشور جهت
نیل به اهداف توسعه پایدار » با امتیـاز نهـایی 2/33مهـ تـرین
فرصت پیشروی منطقه شناخته شـد .همچنـین مؤلفـه « رشـد
نامتوازن صنعت در منطقه » با امتیاز  2/24و مولفـه «آلـودگی
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هــوا بوســیله گازهــای آالینــده خروجــی از صــنایع فــوالد

طورکلی امتیاز عوامل درونی  2/59حاصل شد و از آنجا کـه از

(Co,Nox,Soxو » )...با امتیـاز  2/25و مولفـه «عـدم وجـود

مقدار متوسط یعنی  2/9بیشتر است ،لذا مـی تـوان گفـت کـه

تصفیه خانه پساب صنعتی و آلودگی سـفره هـای زیرزمینـی در

شهرستان اردکان از نظر عوامل داخلی در مجمـوع دارای قـوت

اثر نفوذ پساب» با امتیاز 2/22به ترتیـب بـه عنـوان مهـ تـرین

است؛ اما از آنجا که امتیاز عوامل بیرونی ( 2/22کـ تـر از ) 2/9

تهدیدهای زیست محیطی بـرای شهرسـتان اردکـان شناسـایی

به دست آمد ،پس شهرستان از نظر عوامـل بیرونـی در کـل بـا

گردیدند.

تهدید روبروست .با قرارگیری امتیـازات حاصـل از دو مـاتریس

برخــی از نقــاق قــوت ،نقــاق ضــعف ،فرصــتهــا و تهدیــدهای

 IFEو  EFEبـر روی نمـودار ، IEوضـعیت کنـونی محـیط

شناسایی شده حاصل از نظرات کارشناسی با آنچه که در اسـناد

زیست شهرستان اردکان متاثر از صنایع فوالد مشخ

می شود.

بخشی استان یزد وجود داشته بـود مطابقـت داشـت .از جملـه

شکل ( )2نشان میدهد که تالقی امتیازات درونی و بیرونـی در

مواردی که در سـند توسـعه محـیط زیسـت اسـتان بـه عنـوان

قسمت سوم یعنی الگوی تنوع ) (STقرار گرفته است.اگر چهار

قابلیتها و محدودیتهای اسـتان بـه آنهـا اشـاره شـده اسـت

بخش ماتریس  IEاز لحا مطلوبیت با یکدیگر سنجیده شـوند

عبارت اند از :استفاده از انرژی خورشیدی و محـدودیت کمـی و

می توان گفت موقعیت  SOوضـعیت ایـده آل ،موقعیـتهـای

کیفی منابع آبی .در سند بخش کشاورزی استان نیز به عـواملی

WOو  STوضعیت متوسط و موقعیت  WTوضـعیت ضـعیف

همچــون محــدودیت منــابع آبــی و مــدیریت نامناســب آن هــا،

را خواهد داشت .بنایراین میتوان گفت شـهر اردکـان از لحـا

خشکسالی و تأثیر آن بر کشاورزی و همچنـین نامناسـب بـودن

برنامه ریزی مدیریتی در وضعیت متوسطی (موقعیت (STمی-

الگوی کشت اشاره شده است( .)19عدم مدیریت مناسب منـابع

باشد؛ زیرا همان طور که مشاهده شـد قـوت هـا و تهدیـدها بـر

آب سطحی و زیرزمینی و خشکسالی های مسـتمر و همچنـین

فرصتها و ضعفها غلبه دارند .لذا در برنامهریزی های مدیریتی

آلودگی منابع آبی به انواع پساب ها از جمله موارد ذکرشـده در

باید بر استراتژی های تنوع تأکید شود .هدف در استراتژیهـای

سند بخش آب استان بود (سند راهبردی بخـش آب) ( .)13بـه

تنوع ،استفاده حداکثر از قوت ها برای مقابله با تهدیدهاست.

جدول -5ماتریس ارزیابی عوامل داخلی)(IFE
عوامل استراتژیک داخلی

وزن

امتياز وضع موجود

امتياز وزن دار

نقاط قوت

 - S1اشتغال زایی و بکارگیری نیروی محلی در صنایع
فوالد شهرستان و توسعه سرمایه گذاری و رونق اقتصاد در
منطقه

2/19

2

2/3

 - S2وجود برنامه ها و طرح ها جهت افزایش سطوح و
سرانه فضای سبز توسط مسئوالن صنایع فوالد

2/1

2

2/2

- S3وجود سازمان های مردم نهاد و سمن های فعال در
زمینه محیط زیست در شهرستان

2/12

3

2/33

 - S4پروژه انتقال آب خلیج فاری به شهرستان جهت
تامین نیازهای آبی صنایع و تغذیه سفره های آب
زیرزمینی

2/12

2

2/24

 -S5وجود منابع غنی آهن در منطقه

2/1

3

2/3
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نقاط ضعف

 -W1عدم پایش و نظارت دقیق بر تولید و انتشار آالینده
ها و افزایش روزافزون آالینده ها

2/25

2

2/14

 -W2پایین بودن سطد کاربری و سرانه فضای سبز شهری
(سرانه 1/12مترمربع)

2/12

1

2/12

-W3کمبود بارش و نزوالت جوی و پایین بودن سطد آب
در سفره های زیرزمینی منطقه

2/25

2

2/14

 -W4مصرف باالی آب در صنعت فوالد

2/12

2

2/22

2/25

1

2/25

 -W5کمبود نیروی متخص
در شهرستان

بومی در زمینه صنعت فوالد

جمع

2/59

1
جدول  -6ماتریس ارزیابی عوامل خارجی)(EFE

عوامل استراتژیک خارجی

وزن

 -O1وجود برنامه پنج و شش توسعه کشور به عنوان
سند چش انداز بیست ساله کشور جهت نیل به اهداف
توسعه پایدار

فرصت ها

-O2وجود نیروهای متخص
زیست در منطقه

و کارآمد در بحث محیط

امتياز وضع موجود

امتياز وزن دار

2/11

3

2/33

2/12

2

2/24

 -O3موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد شهرستان در
یکی از مهمترین کریدورهای اصلی داخلی و خارجی و
دسترسی به سیست حمل و نقل ریلی در منطقه

2/23

3

2/25

-O4وجود مراکز دانشگاهی و دانش علمی مناسب جهت
رفع و بهبود معضالت زیست محیطی در شهرستان

2/23

2

2/12

 -O5استفاده از تکنولوژی مدرن کشورهای پیشرفته

2/23

3

2/14

 -O6استفاده از انرژی خورشیدی با توجه به اقلی منطقه

2/23

3

2/25

 -T1رشد نامتوازن صنعت در منطقه

2/12

2

2/24

تهدیدها

 -T2بحرانی بودن وضعیت سفره های آب زیرزمینی به
دلیل کاهش بارندگی و برداشت بی رویه در صنعت و
کشاورزی

2/11

2

2/22

 -T3عدم وجود مدیریت یکرارچه محیط زیست در سطد
ملی و کشور

2/23

2

2/12

 -T4دپو کردن و دفع غیراصولی پسماندهای صنعتی

2/11

2

2/22

 -T5آلودگی هوا بوسیله گازهای آالینده خروجی از صنایع
فوالد (…)Co,Nox,Sox,

2/25

3

2/25

 -T6عدم وجود تصفیه خانه پساب صنعتی و آلودگی
سفره های زیرزمینی در اثر نفوذ پساب

2/11

2

2/22

جمع

1

2/22
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تعيين استراتژی ها با توجه به فاکتورهای شناسایی شده

 -ظرفیت پذیری و تعیین حد مطلوب تراک صـنایع در منطقـه

در این مرحله ،نقاق قوت داخلی و فرصت های خـارجی ،نقـاق

در جهت کـاهش فشـار بـر اکوسیسـت منطقـه و جلـوگیری از

ضــعف داخلــی و فرصــتهــای خــارجی ،نقــاق قــوت داخلــی و

تخریب آن؛

تهدیدهای خارجی و نقاق ضعف داخلی و تهدیدهای خارجی بـا

 -تربیت نیروی انسانی ماهر در بخش صنعت و محیط زیست به

یکدیگر مقایسه شدند و از نتیجـ آن هـا چنـد نـوع اسـتراتژی

منظور بهبود کیفیت محیط زیست منطقه؛

حاصل می شود که عبارتند از:

 -برگزاری سلسله جلساتی در راستای توجیه مسـئوالن صـنایع

 )1استراتژی نوع اول (تهاجمی) )(SO

در زمینه حفاظت از محیط زیست و تقویت همکاری بین بخش

راهبردهای حداکثر اسـتفاده از فرصـت هـای محیطـی بــا بـه

های صنعت و محیط زیست؛

کارگیری نقاق قوت سازمان؛

راهبردWO

 )2استراتژی نوع دوم (تنوع) )(ST

 -توجه و حمایـت ویـژه مسـئوالن و مـدیران صـنایع از طریـق

راهبردهای استفاده از نقـاق قـوت سـازمان بـرای جلـوگیری از

برنامه ریزی ،حمایـت هـای مـالی و سـرمایه گـذاری در جهـت

مواجهه با تهدیدها؛

حفاظت از اکوسیست و منابع آبی منطقه؛

 )3استراتژی نوع سوم (بازنگری) )(WO

 -تشکیل سازمان ها و نهادهای مردم نهـاد در زمینـه حفاظـت

راهبردهای استفاده از مزیت های بالقوه ای که در فرصت هـای

محیط زیست و ایجاد هماهنگی بیشتر بین بخشها و سازمان-

محیطی نهفته است ،برای جبران نقاق ضعف موجود در سازمان؛

های مرتبط با صنعت؛

 )2استراتژی نوع چهارم (تدافعی) )(WT

 -توسعه تکنولوژی پاك صنعتی و استفاده از تجارب کشـورها و

راهبردهایی برای به حداقل رساندن زیان های ناشی از تهدیدها

صنایع موفق در زمینه حفظ محیط زیست؛

و نقاق ضعف ()15

-گسترش همکاری های بین المللی در راستای توسـعه صـنعت

راهبردSO

پاك از طریق مبادالت تکنولوژیکی ،اطالعاتی ،انسانی و .....

 -بهرهگیری از امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته بـه منظـور

 -آموزش و فرهنگ سازی مناسب در زمینه کاهش آالیندههای

کاهش آالیندگی صنایع فوالد مطابق با استانداردهای جهانی؛

زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست؛

 -انعقاد قراردادهایی با کشورهای دیگر ،خصوصا کشـورهایی بـا

راهبردWT
بودجه و جلب مشارکت مــردم و مسـئوالن جهـت

تکنولوژی مدرن در صنعت فوالد؛

 -تخصی

 -بهرهگیری از دانش و مشارکت مـردم محلـی و مراکـز علمـی

کنترل و کاهش آلودگیهای زیست محیطی و آسیب رساندن به

جهت حفظ و بهبود محیط زیست؛

محیط طبیعی؛

 -بهرهگیری از کمکهای سرمایه گـذاران و فعـاالن صـنعتی در

 -جلب مشارکت های مردمی درترویج ،حفاظـت و بهـرهمنـدی

راستای افزایش کیفیت محیط زیست؛

پایدار از منابع طبیعی و جلـوگیری از تخریـب بـه عرصـههـای

راهبردST

طبیعی و زیست محیطی؛

 -شناسایی و جلوگیری آن دسته از اقـدامات نـامطلوب کـه بـر

 -ب رگزاری کنفـرانس هـا و سـمینارهایی در جهـت شناسـاندن

محیط زیست و اکوسیست منطقه تأثیر منفی مـیتوانـد داشـته

زمینه های سرمایه گذاری بـه منظـور افـزایش کیفیـت محـیط

باشد؛

زیست و کاهش اثرات سوء صنعت بر منطقه؛
 تهیه طرح ها و برنامه هـای راهبـردی در راسـتای حمایـت وحفاظت از محیط زیست؛
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ماتریس داخلی -خارجی )(IE
در این مرحله ،برحسب نمـره هـای نهـایی حاصـل از مـاتریس

برابر با 2/59است .سرس آن نمـر ٔە وزن کـل مـاتریس خـارجی

ارزیــابی عوامــل داخلــی و خــارجی وضــعیت زیســت محیطــی

)(EFEبرابر با  2/22را در محـور  X, Yرسـ مـی کنـی تـا

شهرستان اردکان متاثر از صنایع فوالد ،از میـان موقعیـت هـای

موقعیت زیست محیطی شهرستان ،بـا توجـه بـه همـه عوامـل،

می شود.

نشان داده شود (شکل .)2با توجه به نتـایج بـه دسـت آمـده از

بدین منظور ،امتیاز وزنی ماتریس عوامل داخلی و امتیـاز وزنـی

تحقیق ،وضعیت زیست محیطی شهرستان اردکـان در موقعیـت

ماتریس عوامل خارجی را استخراف و در جدول ماتریس داخلی-

تنوع قرار دارد و باید از توانمندی ها و پتانسیل های موجـود در

خارجی) (IEترسی می کنی  .بنـابر نتـایج بـه دسـت آمـده از

منطقه و فرصت های پیش رو به نحو احسن استفاده کرد تا این

ارزیابی ماتریس عوامل داخلی) ، (IFEنمر ٔە کل به دست آمـده

شهرستان در امر زیست محیطی موفق باشد.

چهارگانه (تهاجمی ،بازنگری ،تدافعی و تنوع) مشخ

2/9

2
()SO
استراتژی تهاجمی

1
()WO
استراتژی محافظه کارانه

1

2/9

1

()ST
استراتژی تنوعی

()WT
استراتژی تدافعی

1
شكل  -7موقعيت زیست محيطی شهرستان اردکان متاثر از صنایع فوالد در ماتریس داخلی-خارجی
بحث و نتيجه گيری
در این پژوهش وضعیت زیست محیطی شهرستان اردکان متاثر

محدودیتها و مزیتهای شناسایی شـده مـیتـوان بـه تشـرید

از صنایع فوالد با استفاده از مدل SWOTمـورد ارزیـابی واقـع

اتخاذ راهبردهایی برای دسـتیابی بـه محـیط زیسـت پایـدار در

شد؛ سرس بـا همکـاری کارشناسـان عمـده تـرین مشـکالت و

شهرستان اردکان پرداخت:

پتانسیل های منطقه شناسایی گردید .در نهایـت بـا اسـتفاده از

 -ایجاد کمربند سبز اطراف صنایع شهرستان بمنظور جلوگیری

ماتریس های  IFEو  EFEوضعیت کنونی منطقـه بـه صـورت

از آلودگی هوا

کمی بیان شد .نتایج نشان دهنده قرارگیری وضعیت شهرسـتان

 -توجه و اهتمام بیشترمسئولین به اصل پنجاه قانون اساسـی

در الگوی تنوع می باشد؛ لذا با توجه به تعریف این الگـو بایـد از

جمهوری اسالمی ایران

حداکثر قوتهـای موجـود بـرای مقابلـه بـا تهدیـدهای پیشـرو

 -ایجاد محیط مشارکتی و کارشناسانه بـرای تعیـین اسـتراتژی

پرداخت .از آنجا که این پـژوهش هـر دو بخـش اکولـوژیکی و

های حفاظت محیط زیست

اقتصادی ،را مورد بررسی قرار داده است؛ لذا نتایج آن میتوانـد

-کنترل و نظارت بهینه و بیشـتر توسـط متولیـان امـور زیسـت

به مسئولین منطقه و نیز استان نسبت به مسائل زیست محیطی

محیطی در کشور

دید وسیعی دهد و این امکان را فراه سازد تا برنامه ریزی های

-کاهش غلظت گرد و غبارو آالینده ها بـا اسـتفاده از تجهیـزات

آتی ،با در نظر گرفتن مسائل و مشکالت و همچنـین پتانسـیل-

کاهش آالینده (تعبیـه بـگ فیلتـر یـا سـیکلون یـا اسـکرابر در

های برجسته و مه منطقه صورت گیرد .در ادامه بـا توجـه بـه

صنایع)
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