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Article Type: Research article 
Great part of the rural livelihoods rely on the exploitation of environmental 

resources. Mining is one of these resources that can lead to sustainable 

development and have numerous impacts on various dimensions. The 

purpose of this descriptive-analytical study is to evaluate the role of 

Sarigoni gold mine and Ghezeljehkand pumice mining on the sustainability 

of the surrounding villages. The sample size consists of 330 persons. 

Sustainability assessment of villages conducted in three dimensions 

(economic, social, and environmental) with 31 indices using questionnaires. 

In data analysis, Spearman correlation and Mann-Whitney tests were used 

utilizing SPSS software. The villages' ranking result indicated that in 

economic and social sustainability, Ghezeljekand was at the first rank and 

Jedaghaye was at the bottom of the list. Besides, Toghanbabagargar and 

Dashkasan were at the first and last in terms of environmental 

sustainability. Finally, in total sustainability, Ghezeljekand was in the first 

place and Jedaghaye was the lowest. Sustainability level aspect research 

shows that Ghezeljekand is a sustainable village and two villages of 

Maloojeh and Toghan are semi-sustainable and three villages Dashkasan, 

Baharloo, and Jedaghaye are non-sustainable. It was also found that there is 

a significant relationship between different dimensions of sustainability and 

also between sustainability and distance from villages. There was a 

significant difference between the sustainability of the villages according to 

the type of mine, the type of mine ownership, as well as the number of 

working and non-working households in the mine. In line with mining to 

play a positive role on sustainable rural development, following measures is 

necessary: 1-prioritizing local workforces for employment 2- part of the 

mines Income to be spent on the development of surrounding villages, 3-

mitigating environmental damage by managing resources and waste 

recycling, 4- by exchanging information, involving the villagers in planning 

and implementation, their trust and satisfaction will be gained.  
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 ارزیابی نقش استخراج معادن شهرستان قروه بر پایداری روستاهای پيرامونی

 *1جعفر توکلی، 1اکرم نصیری

 ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران ةگروه جغرافیا، دانشکد 1

 چکیده  مشخّصات مقاله

ی از منابع محیطی متّکی است. معدن یکی داربر بهرهبخش عظیمی از منابع معیشتی روستاها، به  پژوهشی نوع مقاله:

شأماری در  کند و تأثییرات بأی   از این منابع است که زمینة دستیابی به توسعة پایدار را فراهم می

تحلیلی پأیش رو، ارزیأابی    -همراه خواهد داشت؛ بنابراین هدف پژوهش توصیفی ابعاد مختلف به

. اسأت کند بر پایأداری روسأتاهای پیرامأون    نقش استخراج معادن طالی ساریگونی و پوکه قزلجه

نفر است. ارزیابی پایأداری روسأتاها در سأه بعأد اقتصأادی، اجتمأاعی و        330حجم نمونه شامل 

هأای   هأا از ززمأون   نامأه انجأام شأد. در تحلیأل داده    شاخص، با ابزار پرسأش  31محیطی با زیست

نتأای   اسأتفاده شأد.    .ی.اس..اس.افأزار اس..پأ   ی به کمک نأرم تنوی ززمون منو  رمنیاسپ یهمبستگ

کنأد رتبأة او، ، جدزقایأه    بندی روستاها نشان داد که در پایداری اقتصادی و اجتماعی، قزلجه رتبه

 تینهاکسان رتبة زخر و دررتبة او، ، داش طوغان باباگرگرمحیطی زخرین رتبه؛ در پایداری زیست

تأرین رتبأه قأرار    تای جدزقایأه در پأایین  کند در رتبة او،  و روسأ در پایداری کل، روستای قزلجه

پایأدار و  ، نیمأه طوغأان بابأاگرگر  کنأد، پایأدار، مالوجأه و    گرفتند. ازنظر سطح پایداری نیز قزلجأه 

کسان، بهارلو، جدزقایه ناپایدار شناخته شدند؛ همچنین مشأخّص شأد بأین ابعأاد گونأاگون       داش

داری وجأود دارد؛ نیأز تفأاوت    رابطأة معنأی  پایداری و نیز بین پایداری و فاصلة روستاها از معدن 

 ازنظأر نأوع معأدن، نأوع مالکیأت معأدن و همچنأین        برحسأ  داری بین پایداری روستاها معنی

کاری بر توسعة زفرینی معدن نقش یراستادرخانوارهای شاغل و غیر شاغل در معدن مشاهده شد. 

از  یبخش رند،یقرار گ تیدر اولواستخدام در معدن  یبرا یبوم یروهایالزم است نپایدار روستایی 

منأابع و   تیریبأا مأد   ،یطمحی ستیز های  یاطراف شود، زس یروستاها ةسود معادن صرف توسع

دادن و مشأارکت  العأات اطّبأا تبأاد     نیهمچنأ  ؛زن در معادن برطأرف شأود   افتیزائد و باز مواد،

 شود. زنان جل  تیاعتماد و رضا ات،یعمل یو اجرا یزیر در برنامه انییروستا

 تاریخچة مقاله:
 1399 مرداد 29 دریافت

 1399 زذر 5 پذیرش

 1399 ذرز 10دسترسی زنالین 

 ها:کلیدواژه
توسأأعة پایأأدار روسأأتایی، ارزیأأابی،    

، ریپأذ  تیمسأوول کاری پایداری، معدن

 شهرستان قروه.

 جعفأر ، تأوکلی  ؛نصیری، اکأرم  استناد:

ارزیأأأابی نقأأأش اسأأأتخراج (. 1399)

ان قأأروه بأأر پایأأداری معأأادن شهرسأأت

جغرافیأأأا و  .روسأأأتاهای پیرامأأأونی 
   .15-1(، 3) 10، پایداری محیط

doi: 10.22126/GES.2020.5621.2281 
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 مهمقدّ
های توسعه هر کشور است. از برنامه های کالن و جزئیگذاریروستایی، یکی از اهداف اساسی سیاست توسعة پایدار

شدن نیازها در زمان ای که برزوردهشیوهروستا است بهروستایی، مدیریت و حفظ منابع طبیعی موجود  توسعة پایدار

شأود، بأه زوا     ای موجأ  حفأظ منأابع طبیعأی مأی     حا  و زینده برای مردم روستا تضمین شود؛ چنأین توسأعه  

و ازلحاظ اجتماعی مقبو   مؤیّری مناس ، ازنظر اقتصادی بر معیشت روستاییان فنّ انجامد، ازلحاظزیست نمی محیط

از  یبرخأوردار  ،ییروسأتا  توسعة پایأدار از اهداف  یکی (.1390ازکیا و ایمانی، ؛ 1390فرد و احمدوند، است )اژدری

و  یشأت یمع وضأعی،ت  دیبا انیمنیافراد است که در ا ةهم یبرا یفاکو درزمد  ییزا از رفاه، اشتغا  یسطح قابل قبول

 یو منابع درزمأد  ها تی،البه فع، بخشی تنو،عهدف،  نیق اتحقّ های از راه یکی. ردیقرار گ توج،ه مورد انییروستا یرفاه

 ،ینیو حس ینالدی )شمس دیرا فراهم نما ینسب یکاهش فقر و رفاه اجتماع ،ییزا موجبات اشتغا  تواند یکه م تاس

 یبأرا  یتأ یعنوان ظرف به تواند یاقتصاد روستاها است که م سازی تنو،عم یکردهایاز رو یکیاستخراج معدن  (.1390

 زیأرا باشأد؛   ییروسأتا  توسعة پایأدار به  یابیدست یبرا یمناسب ةنیداشته و زم ای العاده روستاها، نقش فوق یداریپا

 از منابع، امکانأات موجأود و مأواد،    نهیبه ةاداستف کانام و درزمد تر عادالنه عیتوز ،یشغل های فرصت ةمنجر به توسع

 (.1395، و همکاران صادقلو ؛1394 ،یو مظفر نژاد ی)حاج شود یم هیلاو،

 التبأرای تحأو،   ی راتوانأد شأرایط مطلأوب   درزمد حاصأل از زن، مأی   ومناطق روستایی  برداری از معادن دربهره

و  باشدمفید  یکشاورز یدن، ممکن است برامع شرفتیاز پ یناش های رساختیز ،هاجتماعی و اقتصادی فراهم زورد

باوجود زیار مثبأت   (.2016و همکاران،  2مجردی ؛2014، 1)کوتیفانی شود یمحلّ کارهای و کس  نیز موج  رونق

ایجاد تنش اجتماعی در پأی   پی داشته باشد.ی درو اجتماعمحیطی  زیست های  تواند زسی ی میکارمعدن ،ادشدهی

جایی نیروی کار کشاورزی به بخش معدن، تغییر کاربری اراضأی، ایجأاد شأکاف    هجاب ،تاهاورود افراد جدید به روس

ی کارمعدن محیطیزیست ازنظر(. 90: 1390ی است )کتابی، کارمعدنایرات منفی  ازجملهدرزمدی بین روستاییان 

 یهأوا، زلأودگ   یودگزلأ  ،یاهیرفتن پوشش گنیباز طبیعی، هایاندازچشم تخری  و بزرگهای ایجاد گودا  موج 

کأه   یطیدر شأرا ایأن   بأر  افأزون  شأود؛  مأی  زلودگی صأوتی  و ی در ایر عناصر شیمیایینیرزمیو ز یسطح های زب

خأوار و  حیوانأات علأف   تمسأمومی  باعث ،یدیاس های حوضچه لیتشک بامعادن به حا  خود رها شوند،  های باطله

 رو نیا از؛ (2016 ،5برگر شوئن؛ 2016 همکاران، و 4ونگسارپ کازی ؛2012و همکاران،  3شود )داسگوپتا میپرندگان 

ی و بأروز  زنأدگ  یاسأتانداردها  بأه کأاهش   بیشأتر طلبانأه   محور و منفعأت  ی با نگاه اقتصادکارمعدنرسد  نظر میبه

کأه پأارادایم سألطه بأر      طور همانو  (2018همکاران،  و 6کامگاه)زنسلم انجامیدهی جوامع محلّ پیامدهای منفی در

هأا و  ناپایأداری  (،49: 1392یأزدی و ابراهیمأی،   )پأاپلی داد  توسعة پایأدار جای خود را به راهبرد   یتدر به طبیعت

ی کأار معأدن چأون  همراهبردهای نوینی  شدن مطرح موج  ناشی از استخراج معدنمشکالت محیطی و اجتماعی 

 .شدپذیر سبز، پایدار و مسوولیت

کند و هدف زن جامع بررسی می طور بهزیست را  یطمحو ایرات زن بر  وری از منابع معدنیی سبز بهرهکارمعدن

سازی بین منافع زیست و هماهنگی و بهینه یطمحترین نفوذ در ترین سطح کارایی منابع معدنی، کماطمینان از باال

                                                                                                                                                                              
1- Cutifani 

2- Mojarradi 

3- Dasgupta 

4- Kusi-Sarpong 

5- Schoenberger 

6- Anselme Kamga 
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 ،یاجتمأاع  ،یطأ یمح ةبأر جنبأ   افأزون معادن سبز  توسعة .(2009و همکاران،  1یینسازمانی و جامعه است )مینگ

راهبرد برای عبور  این (.1392ی، و امان ییلقا)دهد  یقرار م ریتحت تثی زیاقتصاد ساکنان منطقه را ن ،یجو تفرّ یبصر

زائأد معأدنی،    ب معادن بر چهار اصل تثکید دارد: کاستن از تخری  زمین، نأوزوری در مأدیریت مأواد،   از ایرات مخرّ

ی سبز کارمعدنتالش برای تدوین استانداردهای  بنابراین؛ عادنهای اکوسیستمی، احیاء و نوسازی ممدیریت بحران

شأکل  ) ریزی برای دستیابی به این استانداردها بسیار مهم و ضروری استمتناس  با استانداردهای جهانی و برنامه

راسأتای اصأو    رد و دزیأ مأی شأمار  بأه ی پایأدار  کأار معأدن  ی سبز زیرمجموعةکارمعدن (.2013، 2کسکینن) (1

 کند.ی پایدار حرکت میکار معدن

عالمانه از منابع معدنی، نیازهای نسل فعلأی جامعأه را بأرزورده،     پایدار رهیافتی است که با استفادةی کارمعدن 

بایأد   بنأابراین  کند؛ای زینده حفظ میهزیست و منابع معدنی را برای نسل کیفیت زندگی را ارتقا و درنتیجه محیط

ی تقویت و ایرات منفی به حداقل برسد. در پایداری بخش معدن عوامل مختلفأی  کارمعدنتالش شود ایرات مثبت 

 وری منأابع مأورد  به مردم بومی، محیط، یادگیری مداوم، انطباق، بهره توج،ه، مؤیّرهمچون ایمنی و سالمت، تعامل 

داشأت   توج،هباید  (.65: 1394)یاری،  ندمؤیّرکامل معدن  توج،ه به چرخة پذیری در انجام کار واستفاده، مسوولیت

 توسأعة پایأدار  و برای رسیدن بأه   مهم استزیست  محیط اندازة ارکان اقتصاد و اجتماع به ی پایدار،کارمعدنکه در 

طأور   فانه چارچوب موجود بهمتثس، (.2د )شکل توج،ه کروری نیز بر این سه رکن، باید به مسائل ایمنی و بهره افزون

نباید رخ  زنچهکند و ایرات منفی محیطی و اجتماعی بیشتر از ی را تضمین نمیکارمعدن مداوم، رفتار مسووالنه در

   (.2005و همکاران،  3میراندا)دهد می

کنأد و  کأار ایمأن را تضأمین مأی    گیرد؛ شأرایط  نظر میپذیر، ماهیت محیط معدن را دری مسوولیتکارمعدن 

راتی مقرّو  دهدقرار می توج،ه موردزیست و غیره را  یطمحن، چیاهای معدنهای اجتماعی معدن شامل خانواده جنبه

 (.2013، 4دهد )دابینسکیها توسعه میهایی برای کاهش زن یفنّاورها وضع و مجاز زلودگی برای حد،

ها برای ا و کنتر های رسمی، فراینده احی سامانهاز: اطمینان از طرّ اند عبارتپذیر ی مسوولیتکارمعدناهداف  

های های مشترک در پروژهمحیط کار ایمن و کارزمد، مدیریت اجتماعی تثییرات بر جوامع، ایجاد ارزشابی به دستی

 .(2015، 5بیر کانی)مطمون  ،ینظارت یها سامانه ی، ایجاد و مدیریتمعدن و حمایت از جوامع محلّ

 
 (2013 کسکینن،) ی سبزکارمعدن. چارچوب 1شکل 

                                                                                                                                                                              
1- Ming-yin 

2- Keskinen 

3- Miranda 

4- Dubinski 

5- Conibear 
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 (2014 ،1کومارپاوان) پایداری کارمعدنارکان  .2شکل 

برخی زیار مثبت اقتصادی و  اوجودبی در مناطق روستایی کارمعدنپژوهش گویای زن است که  بررسی پیشینة

 ی پایدار فاصلةکارمعدنبا اهداف  ادشدهیعد سه بُباری درپی داشته و از هرمحیطی زیان پیامدهای زیست ،اجتماعی

به اقتصاد  یبخش تنو،عاشتغا  و  جادیبازار، ا یها فرصت شیافزاتخراج معدن موج  اس ،زیادی دارد. در بعد اقتصادی

صأادقلو و   ؛2005، 2تأوال یک) داشأته اسأت   بررا در انییروستا شتیدرزمد و ارتقاء سطح مع شیافزاو  شده روستاها

 .(1394، یو مظفأر  نأژاد  یحاج ؛2014 ،3یپراسادسات ؛1391 ی،و کرمان زاده یعلو ؛1394 ی،اری ؛1395، همکاران

 و روسأتاییان ی هأا  دام یماریبی در مناطق روستایی موج  کارمعدنها گویای زن است که  مقابل برخی بررسیدر

دنبأا   ی بهجوامع محلّ یبرا ی راگذار هیسرما ناچیز بازگشتی و شغل تی،امنایشان شده و  انداز و پس کاهش درزمد

؛ 2005 ،تأوال یک؛ 1393 ،و همکأاران  یملکأ ؛ 2015، 4ارزوروملأو  سأینان ارزوروملأو و  ؛ 1394ی، ار)یأ  داشته است

  .(2020 5شکلتون

 ةو شأبک  یبهداشأت  ،یبأه خأدمات زموزشأ    روسأتاییان  یبهبود دسترسی موج  کارمعدناز بعد اجتماعی نیز 

 ؛2005 ،تأوال یک) پأی داشأته اسأت   دررا  منطقأه  تی،استخدام در معادن و رشد جمع یمهاجرت برای شده و ا جاده

 ؛1395، صادقلو و همکأاران  ؛1394 ،یو مظفر نژاد یحاج ؛1391 یو کرمان زاده یعلو ؛2012 ،اسگوپتا و همکاراند

 ةحقوق جامع شدنضایعاز روستا،  روستاییانمهاجرت  شیافزا بیانگرها  مقابل نتای  برخی پژوهشدر. (1394 ،یاری

 لیدلبه یا تصادفات جاده ، افزایشانییسالمت روستا بری کارمعدنی منف ریتثیی، های محلّ افزایش درگیریی، محلّ

 ی،و کرمان زاده یعلوشده است ) ندارا مردم از معدن یقانون ریغ مطالباتگیری  سنگین و نیز شکل زالت نید ماشترد،

همچنین وگناست و  ؛(2020؛ شکلتون 2014 ،6اونتوین و زجیمانگ؛ 1394ی، ار؛ ی1393، و همکاران یملک ؛1391

زنأان کأاهش داده و    نیبه غذا را در ب یدسترس یتوج،ه قابل زانیمراج معادن بهاستخ( نشان دادند که 2020) 7بک

المللأی   مورد معادن با مالکیت بیندر وضعی،تو این  مردان به غذا ندارد یبر دسترس یتوج،ه قابل ریتثی حا  نیدرع

  تر است. وخیم

 ،یزراعأ  و یمرتع یهازمین  یخاک، تخر یزلودگی موج  ی در مناطق روستایکارمعدنمحیطی  از بعد زیست

 تیفیها و کاهش ک رودخانه ی،نیرزمیز یها زب یزلودگکاهش تغذیه و ی، عیطب یاندازها چشمبصری  تیفیک رییتغ

 ی،و کرمأان  زاده یعلأو  ؛2014 ،مانأگ یو زج نیاونتأو  ؛2012 ،داسگوپتا و همکأاران  ؛2005 ،توالیک) شده است زب
                                                                                                                                                                              
1- Pavan Kumar 

2- Kitula 

3- Prasad Sati 

4- Sinan Erzurumlu & Erzurumlu 

5- Shackleton 

6- Ontoyin & Agyemang 

7- Wegenast & Beck 
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و همکأاران   2بررسی کائو .(2020 ،و همکاران 1افوسو ؛1397جباری و سلیمانی،  ؛1393 ،همکاران و یملک ؛1391

موجأ    2013تأا   1986هأای   در استان شانگزی بین سأا   سنگ زغا ت معدن الی،( گویای زن است که فع،2017)

 شأان دادنأد کأه در   ندی نیأز  هأای متعأد،   بررسیبه مسکونی شده است.  های کشاورزیزمین تغییر کاربری گسترة

 ی رو بأه کأاهش بأوده اسأت    و جأانور  یاهیأ گ یستیز تنو،ع و تخری  پوشش گیاهی افزایش یافته مناطق گونه نیا

زلودگی  ،افزون بر این ؛(1393 ،و همکاران یملک ؛2014 ،یپراسادسات ؛2014 ،مانگیو زج نیاونتو ؛2005، توالیک)

 . (1393 ،و همکاران یملکور نمانده است )پژوهشگران د ازنظری نیز کارمعدنصوتی ناشی از 

را  یطیمح ستیز یداریناپا زانیم نیشتریب ،معدن کینزد یروستاهاشد که  مشخّصمکانی نیز  - فضایی ازنظر

محیطأی   ها از بعد ناپایأداری زیسأت   برخی شباهت اوجودب یبررس موردو جوامع  (1395، صادقلو و همکاران) نددار

بهبأود رفأاه انسأان،     پایأداری همچأون   یو نهأاد  ی، اقتصأاد یاجتمأاع  یهأا  جنبأه  ظأر ازن یکامالً مختلفأ شرایط 

و  3زنتأوی ) داشأتند  دهیأ د  یزسأ نفعان و کمأک بأه افأراد    ذی یهمکارمشارکت و  شیو افزا منیا یها رساختیز

 .(2017، همکاران

تأوان گفأت کأه    انأد، مأی  که بیشتر بر ایرات معادن بر مناطق پیرامون تثکید داشته پژوهش به پیشینة توج،هبا  

 یکأار معأدن دهنأد کأه   نیز نشان میتجربی گذارند. شواهد های روستایی تثییر گاهمعادن بر میزان پایداری سکونت

 از ؛اسأت  داشتههمراه را به ایی و منطقهمحیطی در مقیا. محلّهای اقتصادی، اجتماعی و زیستهمواره دگرگونی

های روستایی، سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیطی در قالأ    گاهی سکونتپایدارنقش معدن بر در بررسی  رو نیا

 پأژوهش و مشاهدات میدانی، مد  نظأری   پژوهش بر مبانی نظری و پیشینة های مختلف ارزیابی و با تکیهشاخص

 .(3)شکل  احی شده استطرّ

 
 (1398ی، های محلّ پژوهش و مصاحبه پژوهش )پیشینةمدل نظری  .3شکل 

                                                                                                                                                                              
1- Ofosu 

2- Cao 

3- Antwi 
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کأه ظرفیأت ایجأاد صأدها شأغل      داده عنوان محدودة بررسی، معادن بسیاری در خود جأای   به شهرستان قروه 

از زن  یمعأدود  ةتنهأا عأد،   ،درزمد فراوانی که این معادن دارند وجودباو  دارند رامستقیم در منطقه  مستقیم و غیر

کسان، بهارلو، جدزقایأه و  بر روستاهای داشنقش استخراج معدن طالی ساریگونی حاضر پژوهش در برند. سود می

 طأة شده و رابسنجش ی هدف کلّ عنوان به طوغان باباگرگرکند، مالوجه و همچنین معدن پوکه بر روستاهای قزلجه

تأا بأا انجأام اقأدامات مناسأ ، زمینأة پایأداری در        شود جوار شناسایی می روستاهای هم ی و توسعةکارمعدنبین 

همچنین هدف دیگر  های روستایی واقع در حاشیة این معادن توسعه یابند؛گاههای روستایی فراهم و سکونت محیط

چون ارتباط ابعأاد  هم هاییپرسشگویی به و پاسخ مطالعه ازنظر سطح پایداری بندی روستاهای مورد رتبه ،پژوهش

معادن از روستاها و نوع معدن و نوع مالکیأت معأدن بأر     مطالعه و تثییر فاصلة گوناگون پایداری در روستاهای مورد

شاغل  میزان پایداری روستاهای پیرامون و زگاهی از تفاوت پایداری روستاها ازنظر خانوارهای روستایی شاغل و غیر

پایأداری اقتصأادی، اجتمأاعی و     بأر استخراج معأدن   ریتثیشناسایی  ،اصلی پژوهش هدف تیدرنها عدن است.در م

 است.محیطی روستاهای اطراف  زیست

 هامواد و روش
 عأر  شأمالی   1 41 35تا  14 55 34شرقی و  طو  26 11 48تا  31 7 47بین  قروه شهرستان

 133دهستان و  نُه، همچنین است زباد و چهاردولیمرکزی، سریش و سه بخش شاملچهار شهر دارد و دارای  قرار

 .(4)شکل  (1390ی استان کردستان، زیر برنامه)سازمان مدیریت و  داردزبادی دارای سکنه 

 
 مطالعه موردشرقی و روستاهای  های دلبران و چهاردولیاستان کردستان، دهستان موقعیّت. 4 شکل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%87
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 - لحاظ گستره، موردی است که به روش توصیفیبه ماهیت موضوع ازنوع کاربردی و به توج،هپژوهش حاضر با  
د. بأرای ارزیأابی نقأش معأدن بأر پایأداری       شزوری جمع ،نامهبا استفاده از ابزار پرسشالعات میدانی اطّتحلیلی و 
بر مبانی نظری و مشاهدات میدانی، کیه شده در این زمینه و با ت نجامبا استفاده از مطالعات ا، مطالعه موردروستاهای 

 1د کأه در جأدو    محیطی شناسایی و انتخاب شأ هایی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیستها و شاخصتغی،رم
 زورده شده است.

 کسان و جدزقایه در اطراف معدن طأالی خانوار ساکن در روستاهای بهارلو، داش 1982 ،زماری پژوهش جامعة 
با اسأتفاده از   کند بوده کهدر اطراف معدن پوکه قزلجه طوغان باباگرگرکند، مالوجه و های قزلجهساریگونی و روستا
 شاغل در معدن و غیأر  در غال  دو گروه اصلینفر از سرپرستان خانوار ساکن در این روستاها  330فرمو  کوکران 
غل در معأدن، سرشأماری   گروه شا نفر 73که تمام  صورت نیبدشد.  مشخّصحجم نمونه  عنوان به شاغل در معدن
ظأر  نشأاغل در معأدن در   حجم نمونه برای گروه غیر عنوان بهنفر  257کردن این تعداد از حجم نمونه، شده و با کم

همچنأین   روش انتساب متناسأ  انجأام شأد؛   خانوار در هر روستا به اسا. تعداد کلّگرفته شد. توزیع نمونه نیز بر
منظأور   بأه  نامه بوده کهابزار اصلی پژوهش، پرسش شد. انجام ساده تصادفی روشبه گروهدر این  انتخاب افراد نمونه 

محیطأی و  نامه از روش زلفای کرونباخ استفاده شده که در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیسأت پایایی پرسش ةمحاسب
با استفاده از روش محتأوا   دست زمد. روایی نیزبه 790/0و  828/0، 745/0، 799/0ترتی  ها بهگویه همچنین کلّ

ضأری    ،1اس..پأی.اس..اس..  افأزار  نأرم بأا  همچنأین   شأد؛ لعان کلیأدی تثییأد   ص، اساتید و مطّافراد متخص، وسیلةبه
 روستاها از معدن و بین پایداری و فاصلة مطالعه مورد یروستاهادر  همبستگی اسپیرمن بین ابعاد گوناگون پایداری

  و تفاوت دیأدگاه  معدن نوع و مالکیت اسا.بری برای بررسی تفاوت پایداری روستاها ویتن و از ززمون من برقرار شد
 در معدن استفاده شد. شاغل های شاغل و غیر گروه

 نتایج

بررسی به سه سطح  روستاهای مورد محیطی و پایداری کلّبرای سنجش سطح پایداری اقتصادی، اجتماعی، زیست
ترتیأ   (. بأدین 2بر تعداد طبقات تقسیم شأد )جأدو     تغییرات پایداری هر بعد منةدا ،پایدار و ناپایدارپایدار، نیمه

 (.3دست زمد )جدو  پایداری هر روستا به سطح

 ،یو مظفر نژاد ی؛ حاج1393و صادقلو،  یداریقی؛ سجاس1390 ،ی)کتابروستاها  های ارزیابی نقش معدن در پایداری . شاخص1جدول 

 (2017و همکاران،  3؛ ناروال64: 2011 ،2نگی؛ مانت1394 ،یاری؛ 1394

 شاخص/ گویه بعد

 اقتصادی

میزان تغییر کاربری اراضأی؛   -4بهبود سطح درزمد روستاییان؛  -3های شغلی جدید؛ ایجاد فرصت -2افزایش اشتغا  روستاییان؛  -1
میأزان   -8میزان رونق بازارهای محلّأی؛   -7های ارتباطی؛ ایجاد و بهسازی شبکة راه -6گذاری در روستا؛ افزایش و جذب سرمایه -5

افزایش توانایی خانوارها برای تثمین  -11افزایش کیفیت ساخت مسکن؛  -10 ی؛دامدارکاهش کشاورزی و  -9افزایش امنی،ت شغلی؛ 
 هزینة زندگی.

 اجتماعی

ریزی  گیری و برنامهاییان در تصمیممیزان مشارکت روست -3های فرهنگی؛ برخوردها و تعار  -2اجتماعی روستا؛  خدمات توسعة -1
میزان رضایت از حضور کارگران مهاجر به  -6میزان مهاجرپذیری روستا؛  -5ها؛  میزان اختالفات و درگیری -4برداری معدن؛ امور بهره
 -10 ؛انییروسأتا میزان تجاوز به حریم خصوصی  -9میزان احسا. امنی،ت؛  -8مندی روستاییان به ماندن در روستا؛  عالقه-7روستا؛ 

 های سنگین.تصادفات ناشی از ترد،د ماشین

 محیطی زیست
میأزان   -5میزان زلأودگی هأوا؛    -4میزان زلودگی خاک؛  -3های زیرزمینی؛ میزان زلودگی زب -2های جاری؛ میزان زلودگی زب -1

تثییر بر  -8ش گیاهی و مراتع اطراف روستا؛ تخری  پوش -7تثییر بر محصوالت کشاورزی و باغی؛  -6انداز طبیعی روستا؛ تغییر چشم
 وحش. کاهش جمعی،ت حیات -10 ی؛معدنزوری پسماندهای روند دفع و جمع -9ها؛ سالمت دام

                                                                                                                                                                              
1- Statistical Package for Social Science (SPSS) 
2- Muntingh 
3- Narula 
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 بندی روستاهامقدار شاخص پایداری ابعاد برای سطح .2جدول 

 بندی روستاهاسطح
مقدار شاخص 

 پایداری اقتصادی

مقدار شاخص پایداری 

 اجتماعی

خص پایداری مقدار شا

 محیطیزیست

مقدار شاخص پایداری 

 کل

 71/91 – 96/99 56/28 – 81/33 15/31 – 56/33 97/32 - 70/37 پایدار

 47/83 – 71/91 31/23 – 56/28 74/28 – 15/31 24/28 – 97/32 پایدارنیمه

 22/75 – 47/83 06/18 – 31/23 33/26 – 74/28 51/23 – 24/28 ناپایدار

 بررسی بندی پایداری روستاهای موردسطح. 3جدول 

 نام روستا

 پایداری کل محیطیپایداری زیست پایداری اجتماعی پایداری اقتصادی

 امتیاز
سطح 

 پایداری
 امتیاز

سطح 

 پایداری
 امتیاز

سطح 

 پایداری
 امتیاز

سطح 

 پایداری

 پایدار 96/99 پایدار 70/28 پایدار 56/33 پایدار 70/37 کندقزلجه

 پایدارنیمه 82/88 پایدار 40/32 پایدارنیمه 09/31 ناپایدار 33/25 مالوجه

 پایدارنیمه 35/87 پایدار 81/33 پایدارنیمه 19/29 ناپایدار 35/24 طوغان باباگرگر

 ناپایدار 35/81 ناپایدار 05/18 ناپایدار 95/27 پایدار 35/35 کسانداش

 ناپایدار 39/83 یدارناپا 87/20 ناپایدار 87/26 پایدار 65/35 بهارلو

 ناپایدار 22/75 پایدارنیمه 39/25 ناپایدار 33/26 ناپایدار 50/23 جدزقایه

ر معأدن، تولیأد و فأروش    تر به معدن، اشأتغا  د  نزدیک ت فاصلةعلّکند بهری اقتصادی، روستای قزلجهدر پایدا 

از معأدن،  دورتأر   و روستای جدزقایه با فاصألة   او، یان، در رتبةاهالی و بهبود سطح درزمد روستای وسیلةپا به سنگ

دلیأل  رار گرفت. ازنظر سطح پایداری، بأه ترین رتبه قنشدن فرصت شغلی جدید، در پاییناشتغا  محدودتر و ایجاد

کسان، پایدار و سه کند، بهارلو و داشهای شغلی بیشتر، سه روستای قزلجهتر به معادن و ایجاد فرصت نزدیک فاصلة

 و جدزقایه، ناپایدار شناخته شدند. طوغان باباگرگروجه، روستای مال

دلیأل تعامأل   ی از توسعة معأدن پوکأه بأه   محلّ رضایت جامعة تعلّبهکند در پایداری اجتماعی، روستای قزلجه 

 توزیأع  لیأ دلهب  و روستای جدزقایه او، ها در رتبةو ایجاد اعتماد بین زنی االن معدن با مسوولین محلّاجتماعی فع،

شدن جایگاهشأان،  رنگجسمی و روانی روستاییان و کم به سالمت یتوج،هبیاز معدن،  ناعادالنة درزمدهای حاصل

طوغأان  کنأد، پایأدار، روسأتاهای مالوجأه و     در زخرین رتبه قرار گرفته است. ازنظر سطح پایداری، روستای قزلجأه 

 یه، ناپایدار شناخته شدند.جدزقا و کسانپایدار و روستاهای بهارلو، داش، نیمهباباگرگر

  و روسأتای  او، با فاصألة دورتأر از معأدن پوکأه در رتبأة      طوغان باباگرگرمحیطی، روستای در پایداری زیست 

کاری و انفجار در ایر عملیات زتشاند. تخری  بر، در رتبة زخر قرار گرفتهتر به معدن طال نزدیک کسان با فاصلة داش

های بیشتر زب، خاک و هأوا خطأری   های سمی و زلودگیغبار، زالینده و ات گردذر، های صوتی،معدن طال، زلودگی

کسأان   ز روسأتاهای بهأارلو و داش  ده است. ازنظر سطح پایداری نیأ زیست روستا ایجاد کر فراد و محیطبرای ا یجد،

 دلیل فاصألة جدزقایه بهروستای  های ناشی از فلزات سنگین، ناپایدار ونزدیک به معدن طال و زلودگی دلیل فاصلة به

ی پایدار شناخته شدند. فلزات سنگین مثل عنصر زرسنیک و زنتیموان بسیار سم،بیشتر نسبت به این دو روستا، نیمه

های سأطحی اطأراف   اصر در خاکهایی که روی خاک منطقه صورت گرفته، غلظت این عنززمایش بوده و براسا.

 اهالی باعث فقأر  گفتةو زیرزمینی با این عناصر، بههای سطحی تما. زبمجاز است و  معدنی باالتر از حد، محدودة

 کشاورزی و مرتعی شده است. هایپوشش گیاهی، تخری  و فرسایش زمین
گویی به پرسش وجود رابطأه بأین ابعأاد گونأاگون پایأداری، از ززمأون       بندی روستاها، برای پاسخپس از سطح 

این نتیجه حاصل شد  %99، با اطمینان زمده دست به داریبه سطح معنی هتوج،با  همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
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بأین بعأد    ت رابطأة داری وجأود دارد. شأد،  یمعنأ  رابطأة  مطالعه موردکه بین ابعاد گوناگون پایداری در روستاهای 
اری اجتماعی و جهت رابطه مثبت است؛ یعنی با افزایش پایداری اقتصادی، پاید 215/0اقتصادی و اجتماعی برابر با 

و جهت رابطه منفی اسأت؛   -613/0محیطی نیز برابر با بین بعد اقتصادی و زیست ت رابطةیابد. شد،نیز افزایش می
گأأرفتن پیامأأدهای  نادیأأده درواقأأع یابد. محیطی کاهش مییعنی با افزایش پایداری اقتصادی، پایداری زیست

بأین بعأد اجتمأاعی و     ت رابطأة انجامد. همچنأین شأد،  می محیطیان به ناپایداری کارمعدنسوی محیطی از زیست
محیطی و جهت رابطه مثبت است؛ یعنی با افزایش پایداری اجتماعی، پایداری زیست 228/0محیطی برابر با زیست

بأرداران معأادن گسأترش یابأد و جلسأات      یابد. اگر ارتباط و تعامل بین روسأتاییان منطقأه و بهأره   نیز افزایش می
محیطی برگزار شود، سب  پایأداری در   رساندن عوار  زیستحداقلبه منظور بهی نمایندگان افراد محلّ فکری با هم

از هأا   زن یداریمعدن از روستاها و پا ةفاصل نیب همچنین در بررسی وجود رابطة(؛ 4این زمینه خواهد شد )جدو  
از معأدن پوکأه    طوغأان بابأاگرگر   وجأه و کند، مالروستاهای قزلجه فاصلة ززمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.

شش ، سهترتی ، بهارلو و جدزقایه از معدن طال بهکسان، روستاهای داش ده کیلومتر و فاصلةو  هفت سه،ترتی ،  به
 .استکیلومتر  و ده
 یاردیمعدن از روستاها و پا ةفاصل نیبد که دست زم، این نتیجه بهزمده دست بههای  داری به سطح معنی توج،هبا  
و جهأت   -845/0بین پایداری اقتصادی و فاصله از معدن برابأر بأا    ت رابطة. شد،وجود دارد یاردیمعن ةها رابط زن

ت کس. شأد، ایداری اقتصادی کاهش یافته و برعپ ،چه مسافت معدن بیشتر باشدمعنا که هررابطه منفی است؛ بدین
چأه  کأه هر  یمعنأ  نیاو جهت رابطه منفی است؛ به  -172/0بین پایداری اجتماعی و فاصله از معدن برابر با  ةرابط

محیطأی و  بین پایأداری زیسأت   ت رابطةعکس. شد،پایداری اجتماعی کاهش یافته و بر ،مسافت معدن بیشتر باشد
پایأداری   ،چأه مسأافت بیشأتر باشأد    معنأی کأه هر  و جهت رابطه مثبت است؛ بدین 656/0فاصله از معدن برابر با 

محیطی معادن متناس  با شرایط است، ایرات زیست مشخّصکه  طور همانعکس. یافته و برمحیطی افزایش  زیست
تأر،   یأک نزدهأای  که ایرات مختلف زن در محدودهی طور بهاست؛ وابسته به شاخص فاصله  هعمدطور بهجغرافیایی 

بیشأترین میأزان ناپایأداری     ،در نزدیکأی معأادن   شده واقعروستاهای  زیرا های دورتر است؛ر بیشتر از محدودهبسیا
 (.5)جدو   را دارندمحیطی زیست
اطراف معدن طال و روستاهای اطراف معدن پوکه از  یروستاهابین  یداریپا بررسی میزان تفاوت سطح منظوربه 

در اطراف معدن پوکأه و روسأتاهای    طوغان باباگرگرکند، مالوجه و روستاهای قزلجه ویتنی استفاده شد. ززمون من
، ایأن  زمأده  دسأت  بأه های  داری به سطح معنی توج،هکسان، بهارلو و جدزقایه در اطراف معدن طال قرار دارند. با شدا

 .وجود دارد یداریمعن اطراف معدن طال و پوکه تفاوت یروستاهابین  ،یداریپا سطح ازنظرنتیجه حاصل شد که 

 . ضریب همبستگی اسپیرمن بین ابعاد گوناگون پایداری4جدول 

 محیطیزیست –اجتماعی  محیطیزیست –اقتصادی  اجتماعی - اقتصادی ابعاد ابطةر
 228/0** -613/0** 215/0** ضری  همبستگی

 000/0 000/0 000/0 داریسطح معنی
 دار است. % معنی99: همبستگی در سطح اطمینان **

 ضریب همبستگی اسپیرمن بین فاصله از معدن و پایداری روستاها .5جدول 

 داریسطح معنی ضریب همبستگی هاغیّرتم
 000/0 -845/0** پایداری اقتصادی
 002/0 -172/0** پایداری اجتماعی

 000/0 656/0** محیطیپایداری زیست
 002/0 -172/0** پایداری کل

  دار است.  معنی %99: همبستگی در سطح اطمینان **



 15-1( 1399) 36/ جغرافیا و پایداری محیط  توکلینصیری و  10
 
 

ی و بهبأود سأطح درزمأد، از    یی، رونق بازار محلّأ زا شتغا ادلیل صادی روستاهای اطراف معدن طال بهدر بعد اقت 

پایداری اقتصادی باالتری برخوردارند. در بعد اجتماعی، روستاهای اطراف معدن پوکه از پایداری باالتری برخوردارند 

 ت بیشأتر را ان و احسأا. امنی،أ  کأار معأدن توان پایین بودن درگیری و تضاد بین روسأتاییان و  که از دالیل زن می

تأثییر   برخالفزیرا ؛ محیطی نیز روستاهای اطراف معدن پوکه از پایداری باالتری برخوردارندبرشمرد. در بعد زیست

پوکأه تغییأر زیأادی بأر     بأرداری از معأادن   های پیرامون، بهرهشدید استخراج معدن طال بر ترکی  شیمیایی خاک

دن طال ایرات منفی مع ةانداز بهناشی از معدن پوکه  هایه است. تشکیل زهابهای مجاور ایجاد نکردهای زمین خاک

 (.6دلیل نوع کانی زن، پیامدهای ناگواری در پی نداشته است )جدو   ندارد و به

 ،در معأدن  شاغل ریشاغل و غ ییروستا یروستاها ازنظر خانوارها یداریپا نیب داردر بررسی وجود تفاوت معنی 

تفأاوت   ،شأده یادروسأتاها ازنظأر   ی داریأ پا نیبأ دهأد کأه    نتیجه نشان می ویتنی استفاده شده است.از ززمون من

روستاها از پایداری اقتصادی و اجتمأاعی بأاالتر،    ،در معدنشاغل  ییروستا یخانوارها ازنظر. وجود دارد یدار یمعن

درزمأدی و   تنو،عدلیل ان گفت که افراد شاغل در معدن بهتومحیطی کمتری برخوردارند. میولی از پایداری زیست

از کیفیت زندگی باالتری برخوردارند و همین امر باعث تمایل بیشتر ایشان به ماندن در روسأتا   ،یبات شغلی بیشتر

 (.7شده است )جدو  

 ویتنی اسأتفاده شأده اسأت.   از ززمون من ،روستاها یداریمعدن و پا تینوع مالک نیب برای بررسی وجود تفاوت 

. معأدن طأال بأا    دار وجأود دارد یروستاها تفاوت معنأ  یداریمعدن و پا تیع مالکنو نیبگویای زن است که  نتیجه

 ینةدرزممالکیت خصوصی نسبت به معدن پوکه با مالکیت تعاونی، از پایداری اقتصادی باالتری برخوردار است؛ ولی 

اشأتغا ، بهبأود    در ایجادمعدن طال با مالکیت خصوصی  .ی داردمحیطی، پایداری کمترپایداری اجتماعی و زیست

ی، محلّأ  بودن مشارکت جامعأة رنگکم ةواسط بها ام،؛ بوده است مؤیّر محلی و غیره درزمد روستاییان، رونق بازارهای

)جأدو    دنبا  داشته اسأت زیست، نارضایتی اجتماعی را به یطمح تخری نفعان و مردم، همچنین تقابل منافع ذی

8.) 

 ننوع معد برحسب. تفاوت پایداری 6جدول 

 داری سطح معنی زد ویلکاکسون ویتنینم هاتغیّرم

 000/0 -723/5 35352 6432 پایداری اقتصادی
 000/0 -082/11 5/6452 5/2357 پایداری اجتماعی

 000/0 -136/14 5/4107 5/12 محیطیپایداری زیست
 000/0 -582/12 5/5216 5/1121 پایداری کل

 شاغل در معدن ی شاغل و غیرخانوارها ازنظر. تفاوت پایداری 7جدول 

 داری سطح معنی زد ویلکاکسون ویتنیمن هاتغیّرم
 000/0 -519/7 5/37185 5/4032 پایداری اقتصادی
 000/0 -201/5 5/38840 5/5687 پایداری اجتماعی

 000/0 -761/6 5/47341 5/4572 محیطیپایداری زیست
 017/0 -385/2 5/40823 5/7670 پایداری کل

 نوع مالکیت معدن برحسبتفاوت پایداری  .8جدول 

 داری سطح معنی زد ویلکاکسون ویتنیمن هاتغیّرم
 000/0 -723/5 35352 6432 پایداری اقتصادی
 000/0 -082/11 5/6452 5/2357 پایداری اجتماعی

 000/0 -136/14 5/4107 5/12 محیطیپایداری زیست
 000/0 -582/12 5/5216 5/1121 پایداری کل
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 بحث
توانأد ظرفیأت   مأی  معأادن  همچأون ی موجود های اقتصادی روستاها و استفاده از منابع محلّتالی،بخشی به فع،تنو،ع

ی دارد؛ بأا  پررنگی که در رونق اقتصادی محلّ چندان نهنقش  اوجودبی کارمعدنروستاها باشد.  جدیدی برای توسعة

کأه بأه    . در پأژوهش حاضأر  انأد  متفاوتبه نوع معدن  محیطی همراه است که بسته ایرات منفی اجتماعی و زیست

ازنظأر   مطالعأه  مأورد شد که روستاهای  مشخّص ،ارزیابی نقش معدن بر پایداری روستاهای پیرامون پرداخته است

  و جدزقایه در او، کند در رتبةماعی، روستاهای قزلجهدر شرایط متفاوتی قرار دارند. در بعد اقتصادی و اجت ،پایداری

 کسأان در رتبأة زخأر قأرار گرفتنأد؛       و داشاو، ةدر رتبأ  طوغان بابأاگرگر محیطی،  ترین رتبه، در بعد زیستپایین

پأذیر و پایأدار    ی مسأوولیت کأار معأدن ی چندان با موازین بررس مورد استخراج معدن در منطقة اززنجاکههمچنین 

 وضعی،تبا افزایش پایداری اقتصادی، بهبود که  یا گونه بهاند  بررسی هماهنگ نبوده ةگان نبوده است، ابعاد سهمنطبق 

مقابأل بأا بهبأود    گراید. در وخامت میمحیطی بهپایداری زیست وضعی،تا ام، شود؛ ماعی نیز مشاهده میپایداری اجت

 یبرخأ  اوجودبأ  دهنأد کأه   نشان مأی  هاپژوهش یابد.محیطی افزایش میپایداری اجتماعی، پایداری زیست وضعی،ت

 تیأ فیک رییأ تغ ،یکشاورزو  یمرتع یهازمین  یتخراز  هعمدطور بهی که طیمح ستیز یدارید ناپاها از بع شباهت

حکایت دارند کشاورزی  یهازمین یکاربر رییتغ ی و جاری ونیرزمیز یها زب یزلودگ ،یعیطب یاندازها بصری چشم

کأائو و   ؛2017، و همکأاران  ی؛ زنتأو 2014 مانأگ، یو زج نی؛ اونتأو 2012؛ داسأگوپتا و همکأاران،   2005 توال،ی)ک

  .(2020؛ افوسو و همکاران، 1397 ،یمانیو سل ی؛ جبار1391 ،یو کرمان زاده یعلو ؛2017، همکاران

تنهأا   داشته است. ریتثیی بررس موردی بر پایداری جوامع مختلف بسیار طیشرا ی و اجتماعیاقتصاد یها از جنبه 

 یداریأ بأر پا  یکسأان ی ریتأثی چه عامل فاصأله را کأه   چنان اند. بوده از بعد اقتصادی پایدار مطالعه موردسه روستای 

معدن پوکأه و طأال    کینزد یدو روستا ةسیمقا یدر بعد اقتصاد ،مینکداشته است، حذف  یبررس مورد یروستاها

داشأته و   یاقتصأاد محلّأ   یداریأ بأر پا  یکمتأر  ریتثی شتر،یب یارزش اقتصاد اوجودبنشانگر زن است که معدن طال 

 یشغل یها فرصت جادیاشتغا ، ا شیافزا همچون ییها کسان در شاخص داش یکند نسبت به روستا قزلجه یاروست

های پیشین نیز گویای پایداری  بررسی برخی داشته است. یتر مطلوب طیشرا انییو بهبود سطح درزمد روستا دیجد

 ،یو کرمأان  زاده ی؛ علو1394 ،یاری؛ 1395؛ صادقلو و همکاران، 2005، توالی)کهای اقتصادی بوده  و بهبود شاخص

 پی داشأته اسأت  ة معکو. درموارد متعددی نیز نتیج و (1394 ،یو مظفر نژاد ی؛ حاج2014، ی؛ پراسادسات1391

 (. 2020 ؛ شکلتون2005 توال،ی؛ ک1393و همکاران،  ی؛ ملک2015نان ارزوروملو و ارزوروملو، ی؛ س1394 ،یاری)

پایدار و ناپایدار ارزیابی شدند کأه نشأان از    نیمه هبقیی پایدار و بررس موردروستای  یک تنها زین یاز بعد اجتماع 

پیامأدهایی   نیأز گویأای   شأده  انجام هاین بر جوامع روستایی دارد. پژوهشزیار منفی اجتماعی استخراج معد لبةغ

از روسأتا   انییامهأاجرت روسأت   شیافأزا  ی ومحلّأ  یهأا  یریأ درگ شیافزا ،یمحلّ ةحقوق جامع شدنعیاضچون هم

تی غیر از حاکمیأت پأارادایم سأنّ    ارتباط نیا در .است (2020؛ شکلتون 1394 ،یاری؛ 1391 ،یو کرمان زاده ی)علو

و ایران که  توسعه درحا ر کشورهای بیشتپذیر در  ی پایدار و مسوولیتکارمعدنی به راهبرد توج،ه ی و کمکارمعدن

زفرینأی   ی و اختصاصأی دیگأری نقأش   موقعی،تشود، عوامل  کر روستاها میمنجر به بروز زیار منفی این صنعت بر پی

نشان داد کأه بأا کأاهش فاصأله از معأدن       (1395صادقلو و همکاران )چه بررسی حاضر و پژوهش کنند. چنان می

یابأد. ایأن خأود شأاهدی بأر       محیطی کأاهش مأی  پایداری اقتصادی و اجتماعی روستاها افزایش و پایداری زیست

محدود به  تنهازیار اقتصادی و اجتماعی اندک این معادن  زیرا ؛نی ناپایدار معادن در مناطق روستایی استزفری نقش

 یابد.  شدن از معدن کاهش میمحیطی نیز تنها با دور منفی زیستروستاها شده و زیار  نیتر کینزد

سزایی در ابعاد اقتصادی به ریتثیاستخراجی نیز  ةشد که نوع معدن و ماد، مشخّص پژوهشهای  به یافته توج،هبا  
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ررسأی  خأود نیازمنأد ب   هأای خأا ،   لحاظ مسأائل و چأالش  حیطی پایداری روستاها دارند و بهم اجتماعی و زیست

 گویای زن است که (1394ی )و مظفر نژاد یحاج همچنین پژوهش حاضر و بررسی شناسانه و مستقل هستند؛ گونه

در  ژهیو بهتر و رضایت بیشتری  دیدگاه مثبت ،در معدن شاغل همگنان غیربا  هسایقمدر  شاغل ییروستا یخانوارها

 تیمالکاز همین رو الگوی مالکیت خصوصی در مقایسه با  بعد اقتصادی و اجتماعی نسبت به استخراج معدن دارند.

اشأتغا  و   دجأا یبأازار، ا  یهأا  فرصأت  شیافأزا لحاظ وری اندک ساختار تعاونی( به بهرهدلیل معدن )شاید به یتعاون

محیطأی  ی مثبت بر پایداری اقتصادی و ایر منفی بر پایداری اجتماعی و زیستریتثی به اقتصاد روستاها یبخش تنو،ع

 روستاها دارد. 

مقیأا. و   هأای خصوصأی معأدن، کوچأک     مالکیت شان داد که به هر میزان که اندازةپیشین نیز ن هایپژوهش 

ت غأذایی خواهنأد داشأت )وگناسأت و بأک،      شتری بر فقرزدایی و ایجاد امنی،أ بی ریتثی ،المللی ی باشد و نه بینمحلّ

2020.) 

 گیری نتیجه
 توسعة پایأدار از معادن یکی از راهکارهای رسیدن به  یبردار بهره ،بخشی به اقتصاد روستایی تنو،ع ضرورت به توج،هبا 

ی نتوانسأته اسأت   کأار معدناست که  اسنادی و میدانی حاصل از این پژوهش گویای زن ا تجربةام،؛ روستایی است

بأا اصأو  و معیارهأای    ی در منأاطق روسأتایی   کأار معدنزیرا ؛ داشته باشد ادشدهیهدف  نیتثمسزایی در هسهم ب

ی بسیار انأدک اسأت.   محلّ های معدن در جامعة گذاری ی سرمایهزیادی دارد. نشت اقتصاد ی پایدار فاصلةکار معدن

 محیطأی زن درخأور   ناچیز و پیامدهای منفی اجتمأاعی و زیسأت   روستاییانی های شغلی و درزمدی زن برا فرصت

ت و بأا شأد،   ، اشتغا  در معدن و غیرهفاصله، نوع معدن، نوع مالکیت معدن تناس  به. هرچند این ایرات است توج،ه

 پایأدار توسأعة  ی بأر  کأار معأدن زفرینأی مثبأت    است بر این مهم که نقش یدیتثکا کند، ام، ضعف متفاوتی بروز می

بأه مسأائل    توج،هبا  ی پایدار است.کارمعدنسمت محور به تی منفعت  اساسی در راهبرد سنّروستایی مستلزم تحو،

از سأود معأادن صأرف     یبخشأ  رد،یقرار گ تیکار در معدن در اولو یبرا یبوم یروهایشده الزم است استخدام نادی

معادن با  ةریکاهش هدررفت ذخ ازجملهمنابع  تیریدبا م ،یطمحی ستیز های  یاطراف شود، زس یروستاها ةتوسع

 هیتصف ساتیتثس اندازی نص  و راه باد زائ ها و مواد، باطله افتیباز ،یبرتر، کاهش مصرف انرژ یها یاوراستفاده از فنّ

. دشأو  نأه ینهاد رپذی تیو مسوول داریسبز، پا یکارمعدناصو   ،یجهان یدر معادن برطرف و متناس  با استانداردها

 .است نانز تیاعتماد و رضا و جل  اتیعمل یدر اجرا انییدادن روستاالعات و مشارکتتباد  اطّ این مهم مستلزم

 منابع
 .73-31(، 40) جدید، مجلّه علوم اجتماعی(. توسعة پایدار روستایی. 1390ازکیا، مصطفی؛ ایمانی، علی )

فصألنامة  د شوراهای اسالمی در مسیر توسعة پایدار روسأتایی.  (. واکاوی عملکر1390فرد، فاطمه؛ احمدوند، مصطفی )اژدری
 .98-75(، 3) 2های روستایی، پژوهش

 . تهران: سمت.های توسعة روستایینظریه(. 1392یزدی، محمدحسین؛ ابراهیمی، محمدامیر )پاپلی

 شیزمأا . کرمانشأاه  لأوفر ینانأداز سأراب    چشأم  رییأ بر رونأد تغ  یکارمعدن راتیتثی(. 1397جباری، ایرج؛ سلیمانی، محسن )
 .46-33(، 29) 8 ،فضا ییایجغراف

هأای غیأر کشأاورزی در توسأعة ابعأاد اقتصأادی و       (. بررسی میزان ایرگذاری فع،الی،أت 1394نژاد، علی؛ مظفری، زهرا )حاجی

ی ریأز مجلّأة پأژوهش و برنامأه   های روستایی )مطالعة موردی: معادن فیروزة خراسان رضأوی(.  گاهاجتماعی سکونت
 .133-123(، 1) 5روستایی، 

نتای  تفصیلی سرشماری عمومی نفو. و مسکن شهرسأتان قأروه.   (. 1390ریزی استان کردستان )سازمان مدیریت و برنامه
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 چاپ و نشر دفتر زمار و اطالعات استانداری کردستان.

 دی)با تثک ییروستا های ستمیس یداریپا در یمهندس های زیار پروژه یابیارز .(1393حمداهلل؛ صادقلو، طاهره ) ،یدارقییسجاس

 ةسأ مؤس، ا،یأ جغراف ةدانشأکد (، تهأران:  26-18)صص.  ،رانیا ییایعلوم جغراف شیهما .(یاستخراج -یمعدن عیبر صنا

 .ایجغراف

مجلّأة تعأاون،   زایی و توسعة روستاها.  های صنایع کوچک در اشتغا  (. نقش تعاونی1390الدینی، علی؛ حسینی، ناصر )شمس
22 (6 ،)135-156. 

معدنی در  -محیطی صنایع استخراجی  (. ارزیابی ایرات زیست1395قیداری، حمداهلل؛ ریاحی، وحید )صادقلو، طاهره؛ سجاسی

 .199-173(، 1) 5فصلنامة اقتصاد فضا و توسعة روستایی، پایداری نواحی روستایی. 

روستایی در توسعة مناطق روستایی کویری ایران با تثکید (. بررسی نقش صنایع 1391زاده، امیرمحمد؛ کرمانی، مهدی )علوی

، رشأت:  همایش ملّأی توسأعة روسأتایی   زری(. بر صنایع معدنی )مطالعة موردی: مجتمع صنعتی و معدنی مس قلعه

 دانشگاه گیالن.

ارشد رشتة ة کارشناسینام. پایانبرداری از معادن بر توسعة روستاهای شهرستان تکاببررسی تثییر بهره(. 1390کتابی، ایوب )

 توسعة روستایی، دانشگاه زنجان.

 ةفصألنام سازی معادن و نقش زن در دستیابی بأه اقتصأاد پایأدار،    (. اصو  احیا و باززنده1392لقایی، حسنعلی؛ امانی، مینا )
 .7-1(، 25) 3، تخصصی شهر و منظر

محیطی )با  ری از معادن شهرستان قروه و ایرات زیستبردا(. بهره1393ی، پیمان؛ محمدی، سارا )سلطان یمیکرملکی، امجد؛ 

(، 18-1، )صأص.  او،لین کنفرانس ملّی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسأعة پایأدار  وخاک(.  تثکید بر منابع زب

 .پایدار گردشگری دانشگاه تهران ةتوسع ریزی و ط  علمی برنامهتهران: ق

ارشد نامة کارشناسی پایان شهرستان تکاب(.)برداری از معادن بر توسعة منطقة پیرامون ارزیابی تثییر بهره(. 1394یاری، الهام )

 .هیاروم ییعالمه طباطباای، دانشگاه ریزی توسعة منطقهرشتة برنامه
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