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چکیده
ساز عدم مشارکت مرتعداران در اصالح و احیاي مراتع، به منزله گامی اساسی در راستاي شناسایی و رفع عوامل زمینهبرايتالش 

اند و اجراي راتع دستخوش عملیات معدنکاري شدهطبیعی از جمله مهاي منابع از عرصهقسمتیتوسعه پایدار، الزم و ضروري است. 
. هدف کلی داردو اکولوژیکی، بر ساکنین محلی محیط زیستیابعاد اقتصادي، اجتماعی، باعملیات معدنکاري اثرات متفاوتی این 

مراتع  سنندج است. تجزیه و تحلیل يدر اصالح و احیامرتعداران بر عدم مشارکت هاي معدنکاري پروژهبررسی اثراتتحقیق حاضر، 
حاکی از آن است این پژوهشهاي دادهانجام شد.گام به گام)وش آماري رگرسیون چندگانه (به شیوهو رspss20افزار با نرمها داده

درصد) در حد متوسط و زیاد است. از سوي دیگر، بین 2/59(مراتعيدر اصالح و احیامرتعدارانبیشترکه میزان عدم مشارکت 
در مرتعداران هاي معدنکاري با عدم مشارکت اکولوژیکی ناشی از فعالیتو محیط زیستیهاي پیامد اقتصادي، اجتماعی، شاخص

پیامدهايهاي موجود، شاخصوجود دارد. همچنین، بر اساس یافته99/0داري در سطحمراتع رابطه مثبت و معنیياصالح و احیا
کنند. از این رو، مراتع را تبیین میيدرصد از تغییرات واریانس عدم مشارکت در اصالح و احیا83اقتصادي و اکولوژیکی در مجموع 

ساز مشارکت هر تواند زمینهر مرتعداران در اصالح و احیاي مراتع  سنندج، توجه خاص به عوامل مذکور میبه منظور مشارکت بیشت
چه بیشتر مرتعداران باشد.

مراتع،  سنندجيپیامدهاي معدنکاري، مشارکت، اصالح و احیاهاي کلیدي: واژه

مقدمه
هاي پیرامون منابع طبیعی، تأکید بر مشارکت مردم در تصمیم

ترین راه حفظ این منابع، به دهه ترین و سهلنزدیکبه منزله 
اي که اگر مردم از مشارکت محروم گردد؛ به گونهبرمی1930

معنی خواهد بود. بنابراین شوند، رشد و توسعه به شدت بی
ها بخش، جزء الینفک فعالیتمشارکت، به عنوان ابزاري تشکل

Jalaliاست (اي شده و اهداف بسیاري از مراکز توسعه &

Karami, ). زندگی و معیشت خانوارهاي روستایی به2006
طبیعی پایه همچون مراتع وابسته است اي به منابعطور گسترده

)Kepe, 2008; Rigg, 2006 , Scoones, . بنابراین )2009
اجتماعی - اقتصاديهاي در سطح مراتع، خسارتتخریب 

Garforth(د کنبه مرتعداران وارد میرازیادي et al., 1988;

Bustos et al., حفظ مراتع موجود، اصالح، رواز این).2016
احیا و گسترش این منابع از جمله اقدامات ضروري است 
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)Kazemi rudy, طبیعی و ). براي مقابله با تخریب منابع2005
ها در مدیریت منابع طبیعی، مشارکت و همکاري در رفع نگرانی

افزایش تعداد .نیازهاي اساسی استبین مرتعداران یکی از 
کنندگان از اصول کلیدي مشارکت مردمی است مشارکت

)Gera, به همین دلیل، یکی از مفاهیم اساسی در توسعه ).2016
طبیعی و جلوگیري از تخریب مراتع، مشارکت دادن منابع

,.(مرتعداران در تمام مراحل کار است  2014et alGreiner(.
طبیعی دستخوش هاي منابعامروزه بسیاري از عرصه

هاي استخراجی تاثرات فعالیواندات معدنکاوي شدهعملی
بر مناطق و جوامع محلی تا حد زیادي متفاوت است 

)Duhaime, هاي مناطق استخراجی از جمله ویژگی).2004
هاي معدنی مرتبط با اکتشاف، استخراج، تمرکز باالي فعالیت

هاي کاهش و اتمام منابع غیرقابل تجدید، آلودگیخطر 
ثیر بر وضعیت اقتصادي، تأ، محیط زیستیباالي 
هاي اشتغال و معیشت پذیري باال، تغییر در شیوهمهاجرت

هاي زمین و سنتی و متداول محلی، تغییرات گسترده کاربري
هاي شغلی، دوگانگی مسائل اجتماعی ناشی از مهاجرت

هاي اجتماعی و ... گسترش انواع آسیبفرهنگ و شیوع و 
,.است ( 2014et alMokhtari malekabadi .( در بیشتر

ها را کند کرده و هاي منطقه روند فعالیتمواقع اعتراض بومی
اي از این اعتراضات در کند. بخش عمدهبا مشکل مواجه می

خصوص تخریب پوشش گیاهی محل معدنکاري و 
هاي روستاییان راي چراي داممحدودیت دسترسی به مراتع ب

در اجراي علمیروشیمعادن،ازبسیاريدرمتأسفانهاست.
تنهانهگاهیکهنحويبهنداردوجودمعدنکاريهايپروژه

برمرتعتخریببلکهشودنمیحاصلمعدنکاربرايسودي
متعدد،هايجادهایجادچونعواملیبا ماند و خواهدجاي

کاهشوهواآلودگیمراتع،درمتعددکارهايپهنهکردنباز
ازناشیخاكوگردایجاداثردرمرتعگیاهانخوشخوراکی

ازمازاددامکاهشآالت،ماشینترددومعدنیهايفعالیت
چرايپروانهشدنباطلشده،تخریبمرتعازايبهمرتع

.را به دنبال داردمرتعداراننارضایتی،مرتعدار
Hafezi moghadas ــاران ــی 2010(و همک )، در بررس

معـدنکاري در منطقـه اولنـگ اسـتان     محیط زیسـتی اثرات 

ب آگلستان (جنوب رامیان)، به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه زه    
هـا شـده و   معادن باعث افزایش شوري و مواد آلـی آبراهـه  

هـاي معـدنی بیشـتر اسـت.     هـا در محـدوده  فراوانی لغـزش 
AnbariوMalachi)2011،(    در بررسـی آثـار اجتمـاعی

هاي رشد صنعتی بـر توسـعه پایـدار محلـی در منطقـه      قطب
عسلویه، به این نتیجه رسـیدند کـه همپـاي توسـعه صـنعتی      

تحقق هاي توسعه پایدار در اجتماعات محلی منطقه، شاخص
است. همچنین، وضعیت اشتغال و معیشت پایدار بومیان نیافته

زیسـت و  محـیط در حـوزه و اسـت نشـده چندان مطلـوب  
شـود.  هـا و افـت تولیـد دیـده مـی     کشاورزي هم، آلـودگی 

Josquin) ـ  2015و همکاران وان تـأثیر  )، پژوهشی را بـا عن
گیاهی و خاك بر وضعیت پوششاستخراج معادن رس و گچ 

هاي مناطق خشک در دشت سـگزي اصـفهان   در اکوسیستم
گیاهی دو منطقه انجام دادند. در این پژوهش خاك و پوشش

دند. نتایج نشان کرسنجش رامرجع و منطقه معدنکاوي شده 
تري نسبت بـه  داد که خاك در مناطق معدنکاوي پایداري کم

گیـاهی و  منطقه مرجع دارد. همچنین، نتایج وضعیت پوشـش 
زایـی در منـاطق   سـرعت بیابـان  کـه  خاك بیـانگر آن بـود   

در )،2015و همکاران (Monemiتر است. معدنکاوي بیش
هـاي رویشـی   پژوهشی با عنوان تأثیر معدن بوکسیت بر فرم

مراتع صدرآباد ندوشن یزد بیان کردند که یکی از منابع مهـم  
بـرداري از  هاي مرتعی، معـادن و بهـره  آلودگی در اکوسیستم

ها است. همچنین، به این نتیجـه رسـیدند کـه معـدنکاري     آن
ش در مراتع دار تراکم، تولید و درصد پوشباعث کاهش معنی

Syabحـریم معـدن شـده اسـت.      GhodsiوMonajat

Maleki)2016 ــواع روش)، در بررســی هــاي اســتخراج ان
زیست به این نتیجـه  ها بر محیطثیرات مخرب آنمعادن و تأ

ثیرات، نشست زمین و تخریب یافتند که یکی از این تأدست
وOskarsson Missensباشـد. هاي حیوانـات مـی  چراگاه

) در پژوهشی با عنـوان مشـارکت سـاکنین    2007همکاران (
بومی در معادن الماس در کانادا به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه     

ـ  بومی منطقهمشارکت افراد ال اسـت؛  اي که معـدن در آن فع
شـود.  موجب ارتقاي سـطح اقتصـادي سـاکنین منطقـه مـی     

ــره   ــیس و به ــین، تأس ــعیت   همچن ــدن، وض ــرداري از مع ب
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و Hajkowiczشـود. قـه را بهبـود مـی   هـاي منط زیرساخت
) در پژوهشی با عنوان ارتباط بین معـدن و  2011همکاران (

اثرات اقتصادي و اجتماعی در مناطقی در اسـترالیا بـه ایـن    
نتیجه رسیدند که ایجاد معدن در مناطق محلی موجب بهبـود  

تـرین  ها مهمشود. آناجتماعی ساکنین می-شرایط اقتصادي
منطقـه محلـی را ایجـاد اشـتغال، بازسـازي      اثرات معدن بر 

ــات  جــاده ــود امکان ــزایش درآمــد و بهب ــاطی، اف هــاي ارتب
) در 2013و همکـاران ( Leiانـد. پزشکی دانسته-آموزشی

پژوهشی با عنوان ارزیابی اثرات اقتصادي و اجتماعی توسعه 
معادن در چین به این نتیجه رسیدند که اگرچه توسعه معـادن  

-دنبال دارد، امـا اثـرات اقتصـادي   ی را بههاي محیطآلودگی
اجتماعی زیادي را به دنبال دارد. همچنین، بیان کردند که اگر 
درآمدهاي حاصل از معدن به درستی بین منـاطق دورتـر از   

شکل توسعه مناطق محلی ،ی توزیع شوداطق محلمعدن و من
، در بررســی تــأثیر )Oskarsson)2015.خواهــد گرفــت

محـیط  استخراج بوکسیت از معدن بر معیارهاي اجتمـاعی و  
هاي يگذاردر هند به این نتیجه رسید که بین سرمایهزیستی

هاي اسـتخراجی از یـک   تدولت در بخش خصوصی و فعالی
زیست از طرف دیگر طرف و رفاه اجتماعی و پایداري محیط

توسط دولت در گذاريتناقض وجود دارد. همچنین، سرمایه
ـ  سطه نگرانیمعدن بوکسیت به وا ی هاي اجتماعی مـردم محل

)، 2015و همکـاران ( Horsleyدچار معضالتی شده اسـت.  
هـایی بـراي   در پژوهشی با عنوان معیشت پایدار و شـاخص 

توسعه منطقه در مناطق معدنکاوي در اسـترالیا بـر ایـن امـر     
را تهدیـد  محیط زیسـتی تأکید دارند که این صنعت، سالمت 

دارند که معیشت پایدار با معـدن و  کند. همچنین، بیان میمی
)، در پژوهشی بـا  Hilson)2016توسعه آن در تضاد است. 

عنوان ارتباط بین درآمد استخراج معدن و معیشت روسـتایی  
در بین کشاورزان در کشورهاي جنوب آفریقا به ایـن نتیجـه   

منطقه ن ساکنین رسیدند که درآمد حاصل از کشاورزي در بی
است. ترهاي معدنکاوي بیشتاز درآمدهاي حاصل از فعالی

تر به درآمدهاي کشـاورزي  بیشچون درواقع ساکنین منطقه 
ـ وابسته هستند  هـاي معـدنکاوي را نـوعی مزاحمـت     تفعالی

)، در پژوهشــی بــا 2016و همکــاران (Custodio. ددانســتن

ـ -و اقتصـادي محـیط زیسـتی  هـاي  عنوان جنبـه  اعی اجتم
استخراج معادن در جزایر قناري در اسـپانیا بـه ایـن نتیجـه     
رسیدند که استخراج معـادن شـرایط اجتمـاعی و اقتصـادي     
منطقه را با معضالتی مواجه کرده و توان اقتصادي ساکنین را 

دهد. همچنین، بیان کردنـد کـه تأسـیس    تحت تأثیر قرار می
اه دارد، همـر زیادي را بـه محیط زیستیهاي معادن، آلودگی

انـدازد.  که آب و خـاك منطقـه را بـه خطـر مـی     ايگونهبه
Wang) در پژوهشی با عنـوان ارزیـابی   2016و همکاران ،(
سـنگ بیـان   ها در منطقه معدن زغالپذیري اکوسیستمآسیب

کردند که نوسانات در قیمت انرژي موجب شده تا معـدن در  
کردنـد کـه   مناطق مختلف چین گسترش یابد. همچنین، بیان 

پـذیرتر  هـا را آسـیب  گسترش معادن در بلندمدت، اکوسیستم
Al Rawashdehاندازد. کرده و اقتصاد محلی را به خطر می

)، در پژوهشـی بـاعنوان بررسـی اثـرات     2016و همکاران (
اقتصادي و اجتماعی معدن بر جوامع محلـی در کشـور اردن   

تـر  سعه سریعاي از توبه این نتیجه دست یافتند که هیچ نشانه
مناطق با استخراج معدن نسبت به سایر مناطق وجود نـدارد.  

هاي اقتصـادي و اجتمـاعی   همچنین، بیان کردند که شاخص
جامعه محلی در قبل و بعد از استخراج معادن تغییري نکرده 

اي بـا عنـوان   )، در مطالعه2016و همکاران (Bustosاست. 
،شـیلی جنـوب سنگ در اراضی مرتعـی در  معدنکاري زغال

ت شـناختن و مشـارکت بـه    چالش و تالش براي بـه رسـمی  
، بیـان کردنـد   محیط زیستیعنوان ضمانتی براي حفظ تعادل 

سـنگ وجـود   که مشارکتی جهت کسب و کار در معدن زغال
هاي دامـدار بـا   ندارد و ساکنان این منطقه بخصوص خانواده

ن و همکـارا Laurentiu-Georgeاین پروژه مخالف هستند. 
)، در پژوهشی با عنوان ارزیابی اقتصادي و اجتماعی 2016(

هاي معدنی در کشور رومانی بـه ایـن   اثرات مربوط به سایت
هاي بلند مدت بـراي معـادن   نتیجه رسیدند که نداشتن برنامه

د اقتصـادي، از دسـت   تواند اثراتی همچون؛ بیکاري، رکومی
دنبـال داشـته   را بـه محیط زیستید و آلودگی دادن زمین مول

باشد. 
هاي متعددي در حال در منطقه مورد مطالعه معدنکاري

هاي بومیان منطقه اجراست و بارها با اعتراضات و نارضایتی
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دامدار هستند -که عموما داراي شغل دامداري و کشاورز
به یتوجهبیرسد نظر میطوري که بهاست بهروبرو شده

هاي ان به پروژهمرتعدارکههاي اجتماعیحساسیت
هایی که با دیدن تخریبانسبب شده تا آندارند معدنکاري 

انگیزه و تمایل شود میایجادمراتع دردر اثر معدنکاري 
هاي اصالح و احیاي مراتع در برنامهخود را براي مشارکت

آنان معتقدند انجام اصالح و چرا کهدهندباز دست منطقه 
احیاي مراتع منطقه که در حال تخریب توسط معدنکاران 

منطقه است و مراتع بهبود در است فقط هدر دادن زحماتشان 
در واقع عاملی که ایجاد کننده عدم مشارکت نخواهد یافت. 

در اصالح و احیاي مراتع است نوع نگرش و دیدگاه 
هر اقدامی که باعث تغییر مرتعداران منطقه است لذا انجام

این نگرش در مرتعداران و سوق دهنده  آنان به سمت 
مشارکت در اصالح و احیاي مراتع منطقه شود کارآمد به نظر 

هاي این است که برنامهحاضر نکته مهم در مطالعه رسد و می
منطقه نیازمند مشارکت هر چه بیشتر تع امرياصالح و احیا

-یق حاضر به بررسی اثرات پروژهتحقافراد محلی است لذا 

هاي معدنکاري بر عدم مشارکت مرتعداران در اصالح و 
پردازد و بر احیاي مراتع چهار سامان عرفی در  سنندج می

است؛پاسخ سؤاالتیاساس هدف کلی تحقیق به دنبال یافتن 
میزان عدم مشارکت مرتعداران در اصالح و - 1از قبیل 

میزان اثرات پیامدهاي - 2ت؟ احیاي مراتع منطقه چقدر اس
هاي محیطی و اکولوژیکی پروژهاقتصادي، اجتماعی، زیست

معدنکاري بر عدم مشارکت مرتعداران در اصالح و احیاي 
آیا بین -3چقدر است؟جامعه نمونه گاهاز دیدمراتع منطقه 

هاي معدنکاري با عدم مشارکت پیامدهاي مختلف پروژه
تبیین عدم -4داري وجود دارد؟ مرتعداران رابطه معنی

مشارکت مرتعداران در اصالح و احیاي مراتع به واسطه کدام 
گیرد و به دسته از پیامدهاي معدنکاري در منطقه صورت می

چه میزان است؟

هامواد و روش
عرض 35°46'تا 35°3'سنندج بین مدارهاي 

طول 46°45'تا 46°5'شمالی نسبت به خط استوا و 
طور متوسط در النهار گرینویچ، و بهشرقی نسبت به نصف

متري از سطح دریا قرار گرفته است. 1856ارتفاع 
بر حسب هدف کاربردي، روش تحقیق حاضرتحقیق

آوري مبناي اصلی جمعهمبستگی و فرآیند اجرا کمی است. 
با روش پیمایشی از دیدگاه بودند کهییهااطالعات شاخص

ها مرتعداران مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند. شاخص
هاي پیچیده را به ها تغییرات در سیستمابداع جدیدي نیستند، آن

کنند که براي ما قابل فهم و پاسخگویی نشانه منفرد تبدیل می
دهد تا بر روي آنچه اهمیت دارد است و این امکان را می

دهند تا تبدیل به و درباره وجود خطرات هشدار میدمتمرکز ش
,.et alبحران نشوند ( 2011Abdiهاي پایداري به ). شاخص

گذاري و ارتباطات عمومی عنوان ابزاري قدرتمند براي سیاست
هایی از قبیل شرایط محیطی، اقتصادي، در فرآهم آوردن زمینه

Singhاست (فناوري اجتماعی و  et al., اي، شنامهپرس. )2012
به عنوان ابزار اصلی تحقیق در شش بخش طراحی شد: بخش 

مراتع؛ يعدم مشارکت در اصالح و احیاهاياول، شاخص
هاي از پروژهاقتصادي ناشی هاي پیامدبخش دوم،  شاخص

اجتماعی ناشی از هاي پیامدشاخصمعدنکاري؛ بخش سوم،
محیط هاي پیامد شاخصهاي معدنکاري؛ بخش چهارم، پروژه

- شاخصهاي معدنکاري؛ و بخش پنجم، ناشی از پروژهزیستی

هاي معدنکاري بود که به اکولوژیکی ناشی از پروژههاي پیامد 
صورت بسته مورد پرسش قرار گرفتند. بخش ششم نیز شامل 

هاي شخصی پاسخگویان بود که به صورت باز ویژگی
بزار گردآوري شدند. در مجموع، ضریب آلفاي کرونباخ براي ا

است. 91/0–78/0تحقیق بین 
نفر مرتعدار چهار سامان عرفی 185جامعه آماري شامل 

هاي معدنکاري در حال ها فعالیتدر  سنندج بود که در آن
اجراست. در محدوده هر سامان عرفی یک معدن قرار 
داشت، معادن شامل: معدن شیل کردستان، معدن سنگ الشه 

نگ الشه نایسر و معدن سنگ آندزیتی گاوشان، معدن س
گیري ها از نمونهآهک دگاگا بودند. براي انتخاب نمونه

تصادفی سیستماتیک استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از 
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,Cochranفرمول کوکران ( ) و تطبیق با جدول مورگان 1977
,Morgan , krejcieو کرجسی ( نفر تعیین شد. 125،)1970

هاي متغیر وابسته تحقیق، عدم مشارکت در اجراي برنامه
مراتع است. به منظور شناخت میزان عدم ياصالح و احیا

در قالب گویهها، از چهار مشارکت در اجراي این برنامه
) و 5طیف لیکرت استفاده شد. با توجه به امتیاز خیلی زیاد (

امتیاز براي هر پاسخگو به ) کمترین و بیشترین1خیلی کم (
ها گویهاست. از این رو همه 4×5=20و 4×1=4ترتیب 

) شد؛ به Recodکدبندي (دوباره) و Computeبا هم جمع (
4/10- 3/7(خیلی کم)، 2/7-4اي که امتیازهاي  گونه

(زیاد) و 8/16-7/13(متوسط)، 6/13-5/10(کم)، 
رهاي مستقل بندي شد. متغی(خیلی زیاد) طبقه9/16-20

-اقتصادي، شاخصپیامدهايتحقیق حاضر شامل شاخص

و محیط زیستیپیامد هاي شاخصپیامد اجتماعی، هاي
هاي اکولوژیکی ناشی از فعالیتپیامد هاي شاخص

استخراجی معادن در منطقه مورد مطالعه است. تجزیه و 
صورت گرفت.spss20افزارها با نرمتحلیل داده

نتایج
با توجه به مرتعداران:شناختیجمعیتهاي ویژگی

نتایج، متوسط سن افراد مورد مطالعه در این تحقیق 
- ساله و مسن27ها ترین آنسال است، که جوان55/49

ساله است. از نظر سطح تحصیالت، 82ها ترین آن
درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی در 1/43

درصد از افراد با 7/33سطح ابتدایی هستند، همچنین 
رأس 130- 101بیشترین فراوانی داراي تعداد دام 

برداري داراي نظام بهرهجامعه آماريهستند و همه افراد 
مشاعی هستند. 

ن عدم مشارکت مرتعداران در اصالح و احیاي میزا
-در خصوص میزان عدم مشارکت مرتعداران، یافتهمراتع:

هاي تحقیق حاکی از آن است که میزان عدم مشارکت 
درصد) در حد متوسط و 2/59اکثریت افراد مورد مطالعه (

درصد افراد عدم مشارکتشان در حد 2/7زیاد است و فقط 
).2کم است (جدول 

شناختی مرتعدارانهاي جمعیتویژگی-1جدول 
انحراف معیارشاخص مرکزيویژگی جمعیت

42/12= میانگین55/49سن (سال)
18/1ابتدایی = نماسطح تحصیالت (سال)

41/43= میانگین45/114دام (رأس)

)n=125مراتع (يدر اصالح و احیامرتعداران توزیع فراوانی میزان عدم مشارکت -2جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانی مرتعدارانمقیاس طیف لیکرتبنديطبقهمتغیر

عدم مشارکت 
مرتعداران در 

اصالح و احیاي 
مراتع

92/72/7کمخیلی2/7-4
25202/27کم4/10-3/7
376/298/56متوسط6/13-5/10
376/294/86زیاد8/16-7/13

20-9/16
جمع

زیادخیلی
-

17
125

6/13
100

100
-

نما: متوسط و زیاد
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مراتعيدر اصالح و احیامرتعداران بندي میزان عدم مشارکت اولویت-3جدول 
انحراف معیارمیانگینهاگویهاولویت

42/469/0کاريبوته1
10/482/0بذرپاشی2
87/370/0قرق3
02/392/0مرمت چشمه و احداث آبشخوار4

بندي عدم مشارکت در ادامه، به منظور شناسایی و اولویت
ها بر اساس بندي گویهاز آماره میانگین استفاده شد. اولویت

آماره میانگین نشان داد که بیشترین عدم مشارکت با 
به ترتیب شامل عدم 87/3و 10/4، 42/4هاي میانگین

).3کاري، بذرپاشی و قرق است (جدول مشارکت در بوته
تأثیر پیامدهاي اقتصادي در عدم مشارکت مرتعداران در 

ثیر به منظور شناخت میزان تأاصالح و احیاي مراتع:
هاي معدنکاري در عدم پیامدهاي اقتصادي ناشی از پروژه

(میزان افت تولید محصوالت گویه 13از مرتعداران مشارکت 
تعداران، میزان کاهش سطح مراتع مورد دامی و درآمد مر

هاي معدنکاري، میزان مرگ و میر و چراي دام در اثر فعالیت
هاي ها در اثر معدنکاوي، میزان افزایش هزینهکاهش دام

هاي دامی ، کاهش میزان درآمد شما از مرتع، درمان بیماري
کاهش محصوالت کشاورزي، خروج سود حاصل از 

هاي درمان محلی، میزان هزینهاستخراج معدن از جامعه
فروش هاي محیطی،هاي افراد محلی در اثر آلودگیبیماري

ها توسط مرتعداران، میزان کاهش استفاده مرتعداران از دام
کاهش قیمت محصوالت فرعی مراتع با نابودي محصوالت،

زمین کشاورزي، کاهش قیمت مسکن و میزان کاهش اشتغال 
هاي لیکرت استفاده شد. یافتهدر قالب طیف) افراد بومی

درصد از افراد مورد 6/33تحقیق حاکی از آن است که 
زان نفر) معتقد هستند که می42مطالعه با بیشترین فراوانی (

ثیر پیامدهاي اقتصادي، در ها به واسطه تأعدم مشارکت آن
).4حد زیاد است (جدول 

که ان دادها بر اساس آماره میانگین نشبندي گویهاولویت
ثیر پیامدهاي اقتصادي در عدم مشارکت بیشترین تأ
هاي با میانگیني مراتعدر اصالح و احیامرتعداراي 

به ترتیب شامل افت تولید محصوالت 75/3و 72/4،70/4
دامی و درآمد مرتعداران در اثر فعالیت هاي معدنکاري، 

هاي اتع مورد چراي دام در اثر فعالیتکاهش سطح مر
هاي فعالیتها در اثر مرگ و میر و کاهش دامري ومعدنکا

معدنکاري است.

)n=125(مرتعدارانثیر پیامدهاي اقتصادي در عدم مشارکتتوزیع فراوانی تأ–4جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانی مرتعدارانمقیاس طیف لیکرتبنديطبقهمتغیر

پیامدهاي اقتصادي

84/64/6کمخیلی4/23-13
168/122/19کم8/33-5/23
384/306/49متوسط2/44-9/33
426/331/83زیاد6/54-3/44

65-7/54
جمع

زیادخیلی
-

21
125

9/16
100

100
-

نما: زیاد
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مرتعداران تأثیر پیامدهاي اجتماعی در عدم مشارکت 
ثیر پیامدهاي اجتماعی میزان تأدر اصالح و احیاي مراتع:

(میزان عدم رضایت با ده گویه مرتعداران در عدم مشارکت 
هاي صوتی و سلب جامعه محلی از توسعه معادن، آلودگی

-آرامش از ساکنین مناطق در موقع معدنکاري، ورود گروه

ایش سطح میزان افزهاي بزرگ کارگران مهاجر به منطقه، 
ت مرتعداران نسبت به تأثیرات معدنکاري آگاهی و حساسی

میزان تحقیر روحیه تعلق مکانی، عدم تعامل بین در مراتع، 
جامعه محلی و مهاجران، میزان احساس حقارت ساکنان 
محلی نسبت به فرهنگ بومی در مقابل فرهنگ مهاجران، 
افزایش حس خصومت و دشمنی نسبت به مهاجران، 

میزان افزایش جرم و ودسترسی به ارتباطاتمحدودیت 
در قالب طیف لیکرت ) هاي روزانهجنایت و مزاحمت

32هاي تحقیق حاکی از آن است که سنجیده شد. یافته
نفر) 40درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی (

ثیر پیامدهاي اجتماعی در عدم مشارکت که تأمعتقد هستند 
).5توسط است (جدول در حد ممرتعداران 

ها بر اساس آماره میانگین بندي گویههمچنین اولویت
که بیشترین تأثیر پیامدهاي اجتماعی در عدم نشان داد
هاي مراتع با میانگینياصالح و احیامرتعداران درمشارکت 

هاي صوتی و به ترتیب شامل آلودگی28/3و 52/3، 67/3
عدم ، موقع معدنکاريز ساکنین مناطق در سلب آرامش ا

یزان افزایش سطح ی و مهاجران و متعامل بین جامعه محل
ت مرتعداران نسبت به تأثیرات معدنکاري آگاهی و حساسی

در مراتع است.

)n=125(مرتعدارانثیر پیامدهاي اجتماعی در عدم مشارکتتوزیع فراوانی تأ–5جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانی مرتعدارانمقیاس طیف لیکرتبنديطبقهمتغیر

اجتماعیپیامدهاي 

68/48/4کمخیلی18-10
176/134/18کم26-1/18
40324/50متوسط34-1/26
326/2576زیاد42-1/34
50-1/42

جمع
زیادخیلی

-
30

125
24

100
100

-
نما: متوسط

در عدم مشارکت محیط زیستیتأثیر پیامدهاي 
به منظور شناخت مرتعداران در اصالح و احیاي مراتع:

در عدم مشارکت محیط زیستیثیر پیامدهاي میزان تأ
و تخریب انداز محیطتغییر چشم(از پنج گویه مرتعداران 

هاي معدن در نخالهمیزان جمع شدنسیماي طبیعی منطقه، 
ات اطراف منابع آب، میزان آلودگی هوا در اثر پخش ذر

میزان آلودگی آب در اثر هاي معدنکاري، تناشی از فعالی
و نشست زمین در اثر میزان افزایش زمین لغزش معدنکاري، 

در قالب طیف لیکریت استفاده شد. ) هاي معدنکاريفعالیت
درصد از افراد 36ه هاي تحقیق حاکی از آن است کیافته

نفر) میزان عدم 45مورد مطالعه با بیشترین فراوانی (
محیطی در حد مشارکت خود را به واسطه پیامدهاي زیست

).6دانند (جدول زیاد می
ها بر اساس آماره میانگین نیز نشان دادبندي گویهاولویت

در عدم مشارکتمحیط زیستیثیر پیامدهاي که بیشترین تأ
، 23/4هاي مراتع با میانگینيدر اصالح و احیامرتعداران

در اثر پخش به ترتیب شامل آلودگی هوا41/3و 89/3
هاي معدنکاري، آلودگی آب در اثر ذرات ناشی از فعالیت

و نشست زمین در اثر معدنکاري و افزایش زمین لغزش 
هاي معدنکاري است.تفعالی
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)n=125(مرتعداراندر عدم مشارکتمحیط زیستیثیر پیامدهاي توزیع فراوانی تأ–6جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانی مرتعدارانمقیاس طیف لیکرتبنديطبقهمتغیر

محیط زیستیپیامدهاي 

42/32/3کمخیلی9-5
15122/15کم13-1/9
242/194/34متوسط17-1/13
45364/70زیاد21-1/17
25-1/21

جمع
زیادخیلی
-

37
125

6/29
100

100
-

نما: زیاد

تأثیر پیامدهاي اکولوژیکی در عدم مشارکت مرتعداران 
ثیر به منظور شناخت میزان تأدر اصالح و احیاي مراتع:

از شش مرتعداران پیامدهاي اکولوژیکی در عدم مشارکت 
(میزان کاهش رشد و تراکم پوشش گیاهی مرتع و گویه 

ها در اثر معدنکاري، میزان نامناسب شدن تخریب چراگاه
کند، ورود گیاهان ها استفاده میتر از آنگیاهانی که دام بیش

د هاي طبیعی، ایجاسوزيخشبی و مهاجم و افزایش آتش
گیاهی و سنگالخی شدن مرتع، میزان مناطق عاري از پوشش

نامناسب شدن محیط تفریحی و جنبه اکوتوریسمی مراتع در 
ها و فرسایش ها و سیالباثر معدنکاري و افزایش رواناب

هاي تحقیق در قالب طیف لیکرت استفاده شد. یافتهدر مرتع) 
لعه با درصد از افراد مورد مطا6/41حاکی از آن است که 

مشارکتشان را به واسطه نفر) عدم 52بیشترین فراوانی (
دانند ثیر پیامدهاي اکولوژیکی در حد خیلی زیاد میتأ

).7(جدول 
ها نیز بر اساس آماره میانگین نشان بندي گویهاولویت

ثیر پیامــدهاي اکولــوژیکی در عــدم کــه بیشــترین تــأداد
- اتع با میانگیندر اصالح و احیاي مرمرتعداران مشارکت 

به ترتیب شامل کاهش رشـد  30/4و71/4، 85/4هاي 
هـا در اثـر   اهو تراکم پوشش گیاهی مرتع و تخریب چراگ

- هاي معدنکاري، ایجاد منـاطق عـاري از پوشـش   فعالیت

گیاهی و سنگالخی شدن مرتع و نامناسـب شـدن محـیط    
تفریحی و جنبه اکوتوریسـمی مراتـع در اثـر معـدنکاري     

است.

)n=125(مرتعداران ثیر پیامدهاي اکولوژیکی در عدم مشارکت توزیع فراوانی تأ–7جدول 
درصد تجمعیدرصدفراوانی مرتعدارانمقیاس طیف لیکرتبنديطبقهمتغیر

اکولوژیکیپیامدهاي 

544کمخیلی8/10-6
184/144/18کم6/15-9/10
192/156/33متوسط4/20-7/15
318/244/58زیاد2/25-5/20

30-3/25
جمع

زیادخیلی
-

52
125

6/41
100

100
-

نما: خیلی زیاد
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تعیین رابطه میان متغیرهاي تحقیق و عدم مشارکت 
منظور تعیین رابطه بهمرتعداران در اصالح و احیاي مراتع:

مرتعداران در اصالح میان متغیرهاي تحقیق و عدم مشارکت 
ز ضریب ها ابا توجه به مقیاس دادهو احیاي مراتع 

ثیر جمعی متغیرهاي مستقل بر همبستگی اسپیرمن و براي تأ
ي در اصالح و احیامرتعداران متغیر وابسته (عدم مشارکت 

هاي تحقیق د. یافته) از رگرسیون چندگانه استفاده شمراتع
هاي پیامدهاي حاکی از آن است که بین همه شاخص

محیطی و اکولوژیکی ناشی از اقتصادي، اجتماعی، زیست
در اصالح و مرتعداران استخراج معدن با عدم مشارکت 

وجود 99/0داري در سطح مراتع رابطه مثبت و معنیياحیا
).8دارد (جدول 

همبستگی بین متغیرهاي تحقیق با عدم تمایل مرتعداران به مشارکت در اصالح و احیا مراتع-8جدول 
sigضریب همبستگی اسپیرمنمتغیرهاي مستقلمتغیر وابسته

در مرتعداران عدم مشارکت 
مراتعياصالح و احیا

1x(**784/0000/0پیامدهاي اقتصادي (
2x(**655/0000/0پیامدهاي اجتماعی (

3x(**520/0000/0محیطی (پیامدهاي زیست
4x(**691/0000/0پیامدهاي اکولوژیکی (

درصد99در سطح داري معنی** 

کننده عدم مشارکت شناسایی متغیرهاي تبیین
منظور شناسایی بهاحیاي مراتع:مرتعداران در اصالح و 

کننده، با استفاده از رگرسیون گام به گام متغیرهاي تبیین
)Stepwise Method به ترتیب دو متغیر پیامدهاي (

اقتصادي و پیامدهاي اکولوژیکی وارد معادله رگرسیون 
شدند. در اولین مرحله، متغیري که وارد معادله شد 

وم که متغیر مزبور مفهپیامدهاي اقتصادي است، بدان
مرتعداران در اصالح و ثیر را در عدم مشارکت بیشترین تأ

است. در این مرحله، ضریب همبستگی داشتهاحیاي مراتع 
R2=801/0شده برابرو ضریب تعدیلR=895/0برابر با 

1/80محاسبه شد؛ یعنی اینکه متغیر مذکور به تنهایی 
در اران مرتعددرصد تغییرات و واریانس عدم مشارکت 

است.مراتع را تبیین کرده ياصالح و احیا

در مرحله دوم، پس از متغیر پیامدهاي اقتصادي، متغیر 
پیامدهاي اکولوژیکی، وارد معادله شد. در این مرحله، 

و ضریب تعیین R=913/0ضریب همبستگی برابر با 
- محاسبه شد. بر اساس یافتهR2=832/0تعدیل شده برابر

متغیرهاي پیامدهاي اقتصادي و پیامدهاي هاي موجود، 
درصد از تغییرات واریانس عدم 83اکولوژیکی در مجموع 

). همچنین، 9دهند (جدول را نشان میمرتعداران مشارکت 
براي تعیین اهمیت نسبی هر یک از متغیرهاي مستقل در 

از مقادیر استاندارد شده بتا استفاده عدم مشارکتمیزان 
ناشی از اجراي اقتصادي پیامدهاي شود که شد. مشاهده می

عدم ترین سهم را در میزان بیشهاي معدنکاري پروژه
و احیاي مراتع دارند حدر  اصالمرتعداران مشارکت 

).10(جدول 

مراحل ورود متغیرهاي مستقل در تحلیل رگرسیونی-9جدول 
RR SquareAdjuted R SquareStd. Error Of the Estimatمتغیرمراحل

895/0802/0801/027/1پیامدهاي اقتصادي1
913/0834/0832/022/1پیامدهاي اکولوژیکی2
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ضرایب متغیرهاي وارد شده در معادله رگرسیون-10جدول 
BBetaTsigاشتباه استانداردBمتغیر

1x(194/0025/0650/077/7000/0پیامدهاي اقتصادي (
4x(179/0051/0295/0524/3001/0پیامدهاي اکولوژیکی (

898/1060/0-790/0416/0عدد ثابت

:B بر حسب
Y = 790/0 + 194/0 (x1) + 179/0 (x4)

:Beta بر حسب
Y = 650/0 (x1) + 295/0 (x4)

بحث 
هاي منابع طبیعی دستخوش امروزه بسیاري از عرصه

دن استخراجی اند. مناطق داراي معاعملیات معدنکاري شده
ي هاتلیی از جمله تمرکز باالي فعاهاي خاصداراي ویژگی

ها مسئله ناپایداري در همعدنی و صنعتی هستند. این مشخص
در و اکولوژیکی رامحیط زیستیابعاد اقتصادي، اجتماعی، 

اند این در حالی است ین نوع مناطق به وجود آوردهساکنان ا
د مگر شونمیانجام برداري هیچ محدوده اکتشافی بهرهدر که 

منابع طبیعی و حفاظت اداراتاینکه مجوزهاي الزم از سوي 
مرتعداران روستایی محیط زیست کشور براي آن صادر شود. 

محیط زیستی عی، هاي اقتصادي، اجتمابا توجه به وابستگی
ها پیدا و اکولوژیکی که در طی سالیان طوالنی با این عرصه

برداران اصلی مراتع هستند لذا اند به عنوان بهرهکرده
ها در فرآیندهاي مدیریتی از جمله اجراي بکارگیري آن

-ها امري اجتتنابهاي اصالح و احیاي این عرصهبرنامه

ناپذیر و ضروري است. 
هاي بررسی اثرات پروژهنتایج این تحقیق که با هدف 

معدنکاري بر عدم مشارکت مرتعداران در اصالح و احیاي 
در  سنندج انجام گرفت، نشان داد میزان عدم مشارکت مراتع

اکثریت افراد مورد مطالعه در اصالح و احیاي مراتع در حد 
- میمتوسط و زیاد است. همچنین با توجه به نتایج مشخص

شود که پیامدهاي اقتصادي و اکولوژیکی بیشترین نقش را در 
مرتعداران در اصالح و احیاي مراتع تبیین عدم مشارکت 

عدم کنندهتبیینترین متغیر دهاي اقتصادي مهمدارند. پیام
است. از آنجا که جامعه مورد مطالعه مرتعداران مشارکت 

راي امرار معاش ترین منبع درآمد بدام مهم،مرتعداران هستند
شود و درآمدهاي ناشی از مرتع و دام نقش ها محسوب میآن

هاي مهمی در زندگی مرتعداران دارد. در حقیقت فعالیت
معدنکاري به واسطه پیامدهاي خود شرایط اقتصادي منطقه را 

هاي معدنکاري را نوعی پیچیده کرده و مرتعداران فعالیت
کنند که با نیازهاي ی میمزاحمت براي توان اقتصادي خود تلق

مالی مرتعداران هماهنگی نداشته و سالمت دام و پایداري 
هاي جمعی از اندازد. این نتایج با پژوهشمرتع را به خطر می

,.(محققین 2016 ,et al., 2016; Custodioet alWang

., 2016et alLaurentiu-GeorgeHilson, ) که به ;2016
و بیان اندهاي معدنکاري اشاره داشتهآثار بلند مدت فعالیت
اندازد ها اقتصاد محلی را به خطر میکردند که این فعالیت

مطابقت دارد. بنابراین با بر طرف کردن نیاز اقتصادي 
ها را براي آنمشارکتتوان تا حد زیادي مرتعداران می

بهبود بخشید. این بخش از نتایج با اصالح و احیاي مرتع
Missens(حققینیمهاي پژوهش et al., 2007; Hajkowicz

et al., 2011 , Lei et al., که آثار کوتاه مدت )2013
هاي معدنی را در منطقه در نظر داشتند و بیان کردند که فعالیت

شود، معدن موجب ارتقاي سطح اقتصادي ساکنین مناطق می
رسد که نگرش مرتعداران در مورد مخالف است. به نظر می

ثیرات بلندمدت معدنکاري در منطقه از جمله بحران ناشی تأ
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از رهاسازي معادن، بیکاري و رکور اقتصادي بعد از اتمام 
دهد که هاي معدنکاري، بیش از پیش اجازه نمیپروژه

هاي معدنکاري و سود مرتعداران به مشارکت در فعالیت
اقتصادي معدنکاري در کوتاه مدت تن دهند. 

کی که در این مطالعه با توجه یاکولوژاي پیامدهشاخص 
شود، بر اساس تغییر به این که عرصه جزء مراتع محسوب می

مرتع شرایطپیامدهاي وخیم شدن ازدر وضعیت مراتع 
شود. و است که در زمان معدنکاري گریبانگیر مناطق می

مرتعداران در یکی از عوامل مهم در تبیین عدم مشارکت 
است. از آنجا که فعالیت معدنکاري اتع اصالح و احیاي مر

-شمار میدر مکانی قرار دارد که از نظر تعریف جزء مرتع به

یابد که در میبنابراین قسمتی از سطح مرتع کاهش ،آید
همراه کاهش علوفه و درنهایت کاهش تعداد دام را به نتیجه

و Josquinهاي دارد. این نتیجه در راستاي پژوهش
Syab) و 2015و همکاران (Monemi)، 2015همکاران (

ghodsi & Monajat maleki)2016 است که بیان داشتند (
دار تراکم، تولید و درصد معدنکاري باعث کاهش معنی

پوشش در مراتع حریم معدن شده است و یکی از عوامل 
هاست. تخریب چراگاه

هايتوان بیان کرد که اگر روند اجراي پروژهدر نهایت می
اي نه چندان معدنکاري به صورت فعلی ادامه یابد در آینده

واقعی در مناطق معدنکاري شده باقی مرتع دور چیزي به نام 
هاي معدنکاري نخواهد ماند زیرا از طرفی اجراي پروژه

اقتصادي، باعث تخریب مراتع و ایجاد ناپایداري در ابعاد 
د شویممناطق محلی محیطی و اکولوژیکی اجتماعی، زیست

و از طرف دیگر مرتعداران با مشاهده چنین وضعیتی، انگیزه 
هاي اصالح و و تمایل خود را براي مشارکت در برنامه

توان اظهار داشت دهند. بنابراین میمراتع از دست میياحیا
که مراتع در این مناطق نه تنها اصالح و احیا نخواهد شد 

بیش از پیش رو هاي معدنکاريبلکه به واسطه اجراي پروژه
گذارند. از این رو، به منظور کاهش اثرات به نابودي می

هاي معدنکاري بر ساکنین منطقه و مشارکت ناشی از فعالیت
مراتع  سنندج، توجه يبیشتر مرتعداران در اصالح و احیا

ساز مشارکت هر چه تواند زمینهخاص به عوامل مذکور می
بیشتر مرتعداران باشد. 

توان از راههاي میها و نتایج این تحقیق ه به یافتهبا توج
- مختلف همچون دادن تسهیالت و امکانات بیشتر در زمینه بوته

کاري به مرتعداران، اعطاي بخشی از سود حاصل از استخراج 
هاي اقتصادي، معادن به آنها براي جبران بخشی از خسارت

بهبود وضع بهره براي هاي کمپرداخت تسهیالت بانکی و وام
معیشت ایشان، یافتن راهکارهاي جایگزین یا مکمل دامداري 
براي ارتقاي درآمد مرتعداران و در نهایت حضور دست 

هاي معدنکاري در روستاهاي منطقه و همراهی اندرکاران پروژه
و آشنایی با فعالیتهاي اجتماعی و آداب و سنن ایشان  تا 

هاي ت به پروژهحدودي نگرش و دیدگاه مرتعداران را نسب
معدنکاري تغییر داد و به این ترتیب انگیزه و تمایلشان را به 

مشارکت در اصالح و احیاي مراتع افزایش داد.
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Abstract
Efforts to identify and address the factors underlying the lack of participation of ranchers in

rehabilitation and restoration of rangelands constitute an essential step towards sustainable
development. Many areas of natural resources such as rangelands have been affected by mining
operations which has consequently various economics, social, ecological and environmental
influences on the local residents. Therefore, the present study aimed to assess the effects of
mining projects in this regard in Sanandaj. Analysis of the data was performed through multiple
regression (stepwise method) by spss20. The results indicated that the lack of participation
among the majority of the ranchers (59.2 %) was at average and above average. On the other
hand, there was a significant positive correlation (p<0.01) between the indices of economic,
social, environmental and ecological impacts resulting from mining activities and the lack of
participation. Based on the findings, indicators of economic and ecological consequences in
total account for 83% of the variance in lack of participation. Hence, in order to increase
participation of the ranchers in rehabilitation and restoration of rangelands in Sanandaj, paying
particular attention to the abovementioned factors seems to be essential.

Keywords: Consequences of Mining, Participation, Rehabilitation and restoration rangeland,
Sanandaj.


