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 چکیده 

ی  اقتصاد   ةتوسعرشد و  تواند در  که می   استاقتصادی    مهمهای  از فعالیت   یکی  ،معادن برداری از  و بهره ستخراج  ا

ها،  دولت ینگران افزایش بهمجاور  مناطق معدن بر  اجتماعیو  یطیمحستیز راتی، تأثبا این وجود  ؛نقش داشته باشد

 تأمین بر عالوه  صنعتی  هایپروژه  در پیشرفت امروزه است.  شده منجر    عموم مردم  ویژه ه  و ب  نفعیافراد ذ   ،هاسازمان 

 فراوانی  محیطیستزی مشکالت وشود  منجر می هابروز ناپایداری  به ناخواسته و خواسته  انسانی، نیازهای از بخشی

این    محیطیزیست اثرات ارزیابی ضرورت  ،امر این  که کندایجاد می صنایع این مجاور  ساکنان  زیست محیط برای

 مطرح   یاقتصاد   ة در توسع  یکارمعدن   یهات یکه سهم فعال  یال در ح.  استتر ساخته نمایان  آن مناطق در را هافعالیت 

  یو اجتماعی  طیمحستیتوجه زقابل   یهانه یبا هزبرابر    ،بخش معدن به اقتصاد   یدستاوردها  ی دیگر،ادر نقطهاست،  

  موهبت است.   کیتر از  خطرناک  یاقتصاد   ةتوسع  یبرا  هات یفعالاین    شود گفته می  ای کهگونهبه  ؛شود می   تعریف

به   دسته نظر ارائه دهد و بر این اساس  آن است که تبیینی درست، علمی و واقعی از این دو  پژوهش حاضر درصدد 

مختل اثرات  معدن    فارزیابی  منفی(  و  منطقةتاوه  یپا)مثبت  هرمزگان(    در  )غرب  یا    بپردازد بستک  پایداری  و 

فعالیت این  مهمکندمشخص  را    ناپایداری  این  پرسش  .  برمبنای  میدانی  مطالعات  این  با  از  استفاده  و  مصاحبه  نامه، 

درداده  روش    ها  ترتیب  دو  بهبه  گرفت   Phillipsو   RIAMموسوم  داد    .صورت  نشان   ی پروژه که  نتایج 

منطقهمعدن  این  در  دلیل  کاری  محیطی  داشتن  به  منفی  می  ،اثرات  محسوب  منفی  .شود ناپایدار  اثرات    کاهش 

و تعامل  دغدغه  محیطی،  رفع  و  نظر  رضایت  معدن   یجلب  مجاور  مناطق  و   ساکنان  اصول  رعایت  طریق  از 

 . ثر خواهدبود ای فاقد وزش باد بسیارضروری و مؤهو فعالیت کارخانه در زمان  هوا  دهایی مانند فیلتر تصفیةرااستاند 
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 مقدمهـ 1     

از اجزا و عوامل مختلف استت کته در   و متشکل  دهیچیپ  ،بزرگ  اریبس  ایهمجموع  ،نیزم  ةکر  ستمیاکوس  و  ستیزطیمح

موجتودات ة  و هم  عتیمجموعه، طب  نیاست. اشکل گرفته  نیسطح زم  دةسازن  یموجودات زنده و اجزا  یجیتکامل تدر  ةجینت

 زیبر آن اثر گذاشته و خود ن ،عتیو طب  ستیزطیاز مح  یموجودات و جزئ  نیاز ا  یکی. انسان به عنوان  ردیگیزنده را دربر م

صتورت   یمختلفت  یهتاتیفعال  قیاز طر  اغلب  ،شودیگر مکه در اشکال گوناگون جلوه  یاثرگذار  نی. اشودیثر مأاز آن مت

 نیا ةجی. نتاستشده یبرداراستفاده و بهره یمختلف یهابه شکل عتیطباز  ،. از گذشته تاکنوندهدیانجام مانسان که   گیردمی

 ریست  ،گذشتته  یهادهته  در  مختلتف  لیتدل   به  و  دهدمی  نشان  بیتخر  صورتبهخود را    اًعمدت   ،ستیزطیبر مح  یاثرگذار

 نیا یاثرگذار تیماه و شدت لیدل به عتیطب از یبرداربهره یشیافزا روند یعنی موضوع نیا .استداشته یاگسترده یشیافزا

 نشتان یدیتکل و مهتم اریبس یهاپرسش و هاابهام طرح قالب در را  خود  که  در پی دارد  را  یمختلف  یهاینگران،  یبرداربهره

-بهتره رشدروبه روند نیا که است نیا یدیکل و یکل هایپرسش ت عتیطب از یبرداربهرهت  کالن و عام حالت در .دهدیم

 یهتدف چه با یبرداربهره نیا اساساً و است یمنطق و درست اندازه چه تا کند،یم یرویپ  یسازوکار  چه  از  عتیطب  از  یبردار

کاری استت. طبیعتتاً فعالیتت معتدن  ،برداری از طبیعتت در دنیتا و ایتراناستفاده و بهره  هایروشیکی از    شود؟یم  دنبال

در اینجتا فعالیتت ت    ای خاصهای کلی و کلیدی مطرح شده در بال، هم در حالت عام و کلی و هم در بحث استفادهپرسش

 های گونتاگونتوان این فعالیت را در وضتعیتچند می پذیر است. هرو کاوش داردقابلیت بررسی    مراد است ت  کاریمعدن

رستد تبیینتی کلتی و به نظتر می  کرد، اماهای اخیر بررسی  کاری در سالبرداری و روند افزایشی معدنبرحسب شدت بهره

حتال   نیز دارای اعتبار کافی و جایگاه بسیار مناسبی است. به هر  یتو فعالیت و نه براساس شدت فعالبرحسب ماهیت عمل  

در   ،برداری از طبیعت در ایترانبین بهره  کلی رابطة  طور  هدف آن است که بررسی شود اساساً و به  ،که بیان شد  طور  همان

شتده  مطترح پیش مواره هدف ازای است؟ اساساً در این رابطه، تنها و هکاری با طبیعت از چه نوع رابطهشکل فعالیت معدن

؟ ایتن جایگتاه و اهمیتی داردیا خود طبیعت نیز در این میان جایگاه و  )اقتصادی( مطرح است    های صنعتیدر چنین فعالیت

 نمادین بوده یا از وجهی واقعی برخوردار است؟  ،اعتبار

 پژوهش نظری و پیشینة ـ ادبیات2     

تترین علتل مؤثرترین و مهم ،های انسانیدهد که فعّالیتهای اخیر نشان میزیست در دههمحیطنگاهی گذرا بر وضعیت  

و   یاراضت  بیتتخر  ،یاهیتهتا، مراتتع و پوشتش گنگلجرفتن    نیاز بت    ایجاد تغییرات  بهمحیطی است که  تغییرات زیست

دارد. از جملته   در پیشده و تخریب را هم  منجر  زیاد  ت    ...  دما و  شیافزا  معمول،نا  یهالیس  و  هایخشکسالخاک،    شیفرسا

محیطی از قبیل از بین رفتتن کرد که در ایجاد مشکالت زیست اشاره معدنی مواد فرآوری و استخراج به توانمی هااین فعّالیت

نقشی های سطحی و زیرزمینی، آلودگی شدید جو، فرسایش خاک و غیره  پوشش گیاهی، کاهش تنوع زیستی، آلودگی آب

 همراه دارد؛  پیامدهایی بهکاران  تحت فعالیت معدن  بر محدودة  ذاتبه  ،از معادنبرداری  بهره  ستا  ند. بدیهیککلیدی ایفا می

 اثرات مختلتفدارای  کاری  صنعت معدن  ،کلی  طور  دهد. بهقرار میخود  ثیر  تأیی که از خاک و آب تا هوا را تحتپیامدها
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ایتن  توجهقابل البته نکتة (؛Worrall et al, 2009) زیستی، اجتماعی و اقتصادی بر طبیعت است)اثرات مثبت و منفی( محیط

 شود و برپایتةناپذیر یاد میجتناببه عنوان ضرورتی ا  است ت  کاریمعدنمراد  در اینجا    ت  برداری از طبیعتاست که از بهره

همین نتوع استتدلل، هرگونته   شود. پس برپایةرک صنعت نام برده می، از آن به عنوان موتور محهابرخی دلیل و نگرش

شتدت بتا آن و به  پذیردنمی  ،به نظر برسدشده  ا که مغایر با این هدف و فعالیت مطرحشده رتفکر، استدلل و گفتمان مطرح

ی بخش معدنی به توسعه در تقابل با ،است که محیط زیست به عنوان مانع و سدچنان تقویت شده  شود. این نگاه آنمقابله می

ی ماننتد کستب و به موارد و فواید شودمیمهم و ارزشمند تلقی  ،اقتصادی بودن فعالیت شود. در این نگاه،تصویر کشیده می

مخالف،   شود. از دیگر سو و در نگاهی کاماًلایجاد اشتغال و بهبود وضع معیشتی و اقتصادی اشاره می  سود و افزایش درآمد،

و حتتی از آن بته   استصول و مبانی محیط زیستی  شدت مغایر با ابه  ،های معدنیبرداری در فعالیتهرگونه اکتشاف و بهره

به این نوع نگاه شود. اعتقاد  ثر بر محیط زیست و یکی از عوامل اصلی آلودگی آن نام برده میترین فعالیت مؤنوان مخربع

بتر   ثیر مخترب زیتادیها، تتأاین فعالیتهای معدنی با توجه به تنوع بالی  ی فعالیتفکری آن است که عمده  و این سویة

برداری از منابع طبیعی برای رسیدن به رشد اقتصادی با همتین شود اگر روند بهرهمحیط زیست و اکوسیستم دارد و گفته می

بر موارد و اثترات  ،پایدار وجود نخواهد داشت. در این سو یابد، هرگز امکان رسیدن به توسعةها و وضعیت فعلی ادامه روش

ها و )اثر بر سالمت عمومی(، تخریب زیستتگاه  ودگی آب و خاک به عنوان منابع پایهمضر و مخربی نظیر آلودگی هوا، آل

)به عنوان  ... شده وثیر قرار گرفتن مناطق حساس و حفاظتتأاهی و جانوری، از بین رفتن و تحتاز بین رفتن موجودات گی

رهنگتی، مشتکالت مربتوه بته زمتین و های اجتماعی، تضادهای فها و ناهنجاریاثرات منفی اکولوژیکی( و افزایش تنش

درستت   تشتخی شود. برای  کید می( توجه و تأفرهنگیت    )به عنوان اثرات منفی اجتماعی  ...  مالکیت و کاربری اراضی و

کوشد بته ایتن پرستش می  نویسندهدر این پژوهش موردنظر است و    جستجویی مناسب مطرح شده که  ،بین این دو دیدگاه

تتا  مراد است ت کاریدر اینجا معدنت که  برداری از طبیعتهای اقتصادی و بهرهدهد که فعالیتمناسب    یپاسخ  مطرح شده،

 کوشتدمتیپژوهش حاضر    ،طور خالصهکند؟ بهو از اصول توسعة پایدار تبعیت می  استهمسو  چه میزان با ظرفیت طبیعت  

میزان تناسب بین اثترات   باره،این  در  و  دهد  انجام  از فعالیت معدن  پایداری محیطی ناشی  فقدانایداری یا  ارزیابی مناسبی از پ

مشخ    ثررا بر محیط زیست ساکنان مناطق متأها  این فعالیت  ( یمحیطزیست  )عمدتاً  اقتصادی( و اثرات منفی  )عمدتاً  مثبت

   .کند

هتا اشتاره ، به اختصار به برخی از دیگر پژوهشپژوهش اخیردر این زمینه و بر اساس تناسب موضوع مطالعات دیگر با 

کاری در محیطی معتدناثترات زیستتدر پژوهش خود که با عنوان  (2010) و همکاران Hafezi moghaddas خواهد شد.

کاری در این منطقه، اثرات منفی به این موضوع دست یافتند که معدن  شد،اولنگ استان گلستان )جنوب رامیان( انجام    منطقة

های معتدنی آنها معتقدند دفن و پوشش نامناسب باطله است.لودگی آب و آلودگی خاک نشان دادهبه حالت آ  خود را عمدتاً

ها های مجاور این باطلههدر آبراه  ها است و این آلودگی عمدتاًاین آلودگیباتوجه به گستردگی آنها در منطقه، عامل اصلی  

های ایتن منتاطق ها در محدودهکاری، فراوانی لغزشثر از فعالیت معدنشود. همچنین برپایة نتایج حاصل شده و متأدیده می

 بتر گت   و رس معتادن استتخراج تأثیردر تحقیق خود و با هدف بررسی  (2016) و همکاران Jozaqian است.افزایش یافته
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 شدهیکارمعدن و مرجع مناطق در ،هاشاخ اغلب که نشان دادند  ،خشک مناطق اکوسیستم خاک و گیاهی پوشش وضعیت

 منطقته زاییبیابتان رونتد افزایش گواه خاک، و گیاهی پوشش وضعیت در آمده وجودبه داری داشته و تغییراتمعنی تفاوت

سنگ البرز شرقی بتا استتفاده از روش زغال محیطی معادنزیست اثرات ،(2014) و همکاران Tajvidi Asr مطالعة در .است

 ت  شتیمیایی، بیولتوژیکیت    های فیزیکتیلفتهؤنتایج ارزیتابی کمتی م  در نهایت،  .شدماتریس ارزیابی سریع اثرات مطالعه  

اثر( نستبت بته  35بودن اثرات منفی )یانگر غالب  نیز بعملیاتی این مجموعه    ت  اجتماعی و اقتصادی  ت  اکولوژیکی، فرهنگی

اجتمتاعی و   ت  های فرهنگیلفهؤگیری از اثرات مثبت مهرهبرای ب  بر همین اساس، آنها معتقدند  .استاثر(    19اثرات مثبت )

های لفتهؤحیطی برای کاهش اثترات منفتی ممر منطقه، ارائه یک طرح جامع زیستکاری دمعدن  ةتی پروژعملیا  ت  اقتصادی

ارزیابی »خود با عنوان  در مطالعة  (2020)  و همکاران  Kakha  .اکولوژیکی ضرورت دارد  ت  شیمیایی و بیولوژیکی  ت  فیزیکی

 ةگانبرشتمردن اهتداف سته  بته  «،زیستی و تعیین سطح پایداری معدن گرانیت بوگ با استفاده از مدل فیلیپساثرات محیط

های براساس یافته  پرداختند. آنهادر پایداری معادن    آلدستیابی به محیط زیستی ایدهافزایش سود، کاهش ریسک عملیاتی و  

پایدار بوده ولی سطح پایداری این مجموعه ضتعیف   ،کاری مورد مطالعههای معدنفعالیت که  نشان دادند  حاصل از کار خود

 .لویتت محتیط زیستت صتورت گیتردوا  ید باهای معدنی در منطقه بافعالیت  اجرای  برایتمهیدات مناسب    ،است؛ بنابراین

Phillips  (2012)  ارزیتابی  روش  از  ریاضی  مدلی  برپایة  او  پرداخت.  هند  در  ایمنطقه  در  بوکسیت  معدن  پایداری  ارزیابی  به 

 فیزیکتی هایشاخ  دستة سه اثرات به باتوجه و خود یقتحق هاییافته پایة بر  و  کرد  استفاده  مبناکمیت  زیستیمحیط  اثرات

 فعلتی  وضتعیت  در  را  آن  پتروژه،  ایتن  در  فرهنگی  ت  اجتماعی  هایشاخ   عمدتاً  و  اکولوژیکی  ت  بیولوژیکی  شیمیایی،  ت

زیستی و تعیین سطح پایداری معتدن کمی اثرات محیطبا هدف ارزیابی نیمه (2016) و همکاران Ataei .ردک تعریف ناپایدار

کیفیت هوا، سالمتی انسان، اکولوژی و   ،آنهاآمده از تحقیق  دستنتایج به  برپایةاستفاده کردند.  مدلی ریاضی  از  ،  سنگزغال

وجتی متدل، و باتوجه به خر  استزیستی ناشی از فعالیت معدن  محیط  تخریبهای  شاخ ترین  مهم  موردمطالعه  خاک منطقة

 . باشدمیضعیف  سطح پایداری این مجموعه 

 مورد پژوهش ـ منطقة3

 و دهستتان 86 بخش، 38 شهری، نقطة  38 شهرستان، 13 دارای ،(1395) کشوری تقسیمات آمار آخرین طبق هرمزگان استان

 عنتوان بته بندرعباس .(1399ریزی استان هرمزگان، سازمان مدیریت و برنامه) است مسکونی آن آبادی 1560 که است آبادی  2235

 ،ابوموستی و قشتم جاستک، بشتاگرد، ستیریک، مینتاب، رودان، پارسیان، بستک، خمیر، بندرلنگه، آباد،حاجی استان، مرکز

ب پارسیان و بندرخمیر جزو مناطق غرب استتان محستو. در این میان، بستک، بندرلنگه، است هرمزگان استان هایشهرستان

پتژوهش  اجترایبستتک بته منظتور   در منطقة  تاوهگ  پای  و کارخانة  معدنتناسب با ماهیت موضوع پژوهش،  م  شوند.می

 زیر است: شرحطور خالصه به معدن مورد پژوهش بهمشخصات . شدانتخاب 

 .داردپاتاوه قرار  روستای    کیلومتری(   3)حدود    و در مجاورت  استکیلومتری شهر بستک واقع شده  50در    تاوهپای  معدن

در پایین معدن گت  قترار  دقیقاًگ    ذکر این امر لزم است که کارخانة  گذرد.سال از شروع فعالیت این معدن می  10حدود  
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 ،. ایتن روستتاکیلتومتر استت 3حتدود  ،تتاوه( ستای پای)رو ترین روستاگ  تا نزدیک ی این معدن و کارخانة. فاصلهدارد

 است.دارد و در غرب معدن قرار گرفتهنفر  300جمعیتی حدود  

 پژوهش اجرایروش  و    موادـ 4

 :پژوهش اخیر در چند مرحله و به شرح زیر صورت گرفت،طور خالصه  به

نزدیکی معدن به   نظیر  هاییشاخ جه به  تودر این مرحله بر اساس ماهیت موضوع و  است.    دنانتخاب مع  ،نخست  مرحلة

طور ویتژه ه  بستک و ب  ، منطقة  ...  و  مختلف اثرگذاری معدن  هایشاخ موضوعیت داشتن    ،مناطق مسکونی و زیست مردم

 .شد انتخابپژوهش  اجرایتاوه برای یگ  پامعدن  

 نامةدو پرستش ،های مختلف اثرگتذاری معتادنجنبهنظرگرفتن    در این راه ابتدا با دراست.    ات میدانیعمطال  ،مرحلة دوم

برای نظرسنجی از عموم مردم و درواقع ساکنان مناطق مجتاور معتدن و   ،عمومی  نامةپرسش.  شدعمومی و تخصصی طراحی  

)محیط زیست، منابع طبیعی،   تر از کارشناسان مرتبطتر و جامعها و اطالعات تخصصیبرای کسب داده  ،تخصصی  نامةپرسش

استتفاده در جتداول   بترای  ،تتاوه( )روستای پای  و افراد مسئول در آن روستا  دهیاران  ،زیستمحیط  (، فعالنمعدنصنعت و  

و نظترات  شتدانجتام حضوری نیز  هایمصاحبهعالوه بر این، . شدطراحی و استفاده    ت  RIAMروش  ت    نهایی روش ارزیابی

جامعة آماری   ،نفر از افراد مختلف  62  ،در مجموع  .شدو ثبت  نیز در این زمینه بررسی    از افراد، کارشناسان و مسئولنبرخی  

هفت نفر ،  زیستفعال محیطنفر  یک  دهیار،  نفر  یک  روستا،    از ساکناننفر    پنجاهدهند که شامل  حاضر را تشکیل می  مطالعة

 است.  کارخانهمعدن و  نفر کارگر و کارمند سه   و  ( صنعت و معدن و منابع طبیعی، محیط زیست) کارشناساناز 

و   گ    و کارخانة  نامه، مصاحبه و بازدید میدانی از معدنپرسش)  میدانی  ةآمده از مطالع  دستاطالعات به  ،نهایی  در مرحلة

براستاس توجته . ستپس  شدبندی  تفکیک و طبقه  ،مانند شغل، جنس، وضعیت تحصیلی و سن  هاییشاخ بر اساس    ( روستا

های بتر جنبتهگ     و کارخانة  اثرگذار معدن  هایشاخ و وضعیت  پرداخته  دهی  نمرهبه    ،هاکامل به تمامی اطالعات و داده

هتا این دادهاز آخر  ی. در مرحلهتعیین شد ت RIAMروش ت  شده ساکنان مناطق مجاور معدن در روش ذکر  زندگیمختلف  

 شد. استفادهدر روشی موسوم به روش فیلیپس   معدنتعیین پایداری یا ناپایداری محیطی برای  ،و طبقات وضعیتی  هاو نمره

 ( RIAM1)  سریعماتریس ارزیابی اثرات    روش

یتک پتروژه یتا عملیتات بتر  اجترایروشی است که در آن اثترات ناشتی از ، ( EIA 2)  محیطیزیست  اثرات  ارزیابی

پروژه، با توجه به شتناخت وضتعیت موجتود و نتوع اثترات،   اجرایتا در هنگام    شودبینی میزیست بررسی و پیشمحیط

 ارزیابی و وتحلیلتجزیه بررسی،به عبارت دیگر،  کند؛زیست وارد بر محیطرا کمترین اثر  که گیردصورتی انجام هعملیات ب

 محیطیزیستت آثتار ارزیتابی منطقه، هر در پایدار ةتوسع و محیطیزیست صحت از اطمینان برای شدهیریزبرنامه هایفعّالیت

(EIA ) درواقع .شودمی نامیده، EIA استت «پایتدار کاریمعدن» هدف به دستیابی اصلی ابزار (2012 Phillips, ) دلیلبته و 

 
1 Rapid Impact Assessment Method 
2 Environmental Impact Assessment 
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 مختلتف محققتان دیتدگاه از ،( al, et Glasson 2005) اقتصتادی و اجتمتاعی محیطی، هایشاخ  ارزیابی در آن توانایی

( & Sadler 1999 & Lawrence 1997 & 2005 ,Glasson et al & Clayton 1992-Dalal & Abdel Wahaab 2003

2004 ,Pope et al )، رودمی شمار به «پایدار ةتوسع» تحقق برای یمناسب ابزار. EIA لیستت،چک ماننتد هتاییروش شامل 

زیستتی ارزیتابی اثترات محیط یزمینههای مختلفی که در میان روش از است. ... و سریع ارزیابی  پوشی،هم  شبکه،  ماتریس،

( RIAM)  «ارزیابی سریع اثترات  »روش موسوم به    ،شدهاستفاده  از آن  و در مطالعات مختلف    پیشنهادهای گوناگون  پروژه

 Mohammadi& Li et al, 2014-ف )« استت کته در آثتار بستیاری از محققتان مختلتستریعمتاتریس »یا به اختصتار 

Mirzaei  2016 &  , Aiswarya and Sruthi & 2016 Gabriel,and Moradi, 2012 &  Hassani Moghadam, 2018 &

Jabbarian Amiri, 2011and  ) تازگی بیشتتر، از جمله  است؛ این روش های مثبتویژگیاین امر به دلیل شود. می مشاهده

 امکان گیری،تصمیم هایمدل  و  محیطی  ارزیابی  استراتژی  با  سازگاری، سریع بودن ارزیابی،  هاشاخ جامعیت استفاده، تعدد  

 در  انعطاف  دلیلبه  مختلف  مناطق  در  استفاده  امکان  )موضوع(،  مسئله  شرایط  و  موقعیت  اساس  بر  دهینمره  چهارچوب  اصالح

.   ...  و  مستقل  ،های دقیقبندیتقسیم  اجرای)تعیین( مسئول مستقیم اثر مثبت یا منفی، امکان    امکان شناسایی  معیارها،  انتخاب

  .استشدهاز این روش استفاده نیز  در این پژوهشپس 

دهد؛ بدین می ارائهارزیابی  معیار از استانداردی تعریف ، گوگونا شرایط برای مستقل و دقیق اینمره مینتأ برای روشاین 

 معیار یک کاربردنبه بات  ءجز هر برای و محاسبه محیطیزیست اجزای روی بر گیریپروژة در حال شکل اثرات صورت که

 روش ایتن در دهینمره ،واقع دهد. درمی نشان را موردنظر ءجز از ناشی اثرات میزان که شودمی تعیین اینمرهت  شدهتعریف

 تقستیم دستته دو بته مهم ارزیابی معیارهای است که جداگانه ( شده: شش معیاراصالح RIAM)در مورد  معیار پنج  مبنای بر

 شوند: می

 .دهند تغییر را آمدهدستبه نمرة توانندمی شخصاً و است شرایط اهمیت از ناشی که معیارهایی  الف( 

 دهند. تغییر آن را توانندنمی شخصی طور به اما ،شرایط است شدت و مقدار از ناشی که معیارهایی  ب( 

 د. سیستتمشتومی محاسبه ساده هایفرمول یک سلسه از استفاده با ،معیارها گروه این از کدام هر به شدهدادهنسبت مقادیر

 معیار هایاست. نمره مهم گروه این برای ضرب عمل از استفاده دارد و نیاز Aگروه  معیارهای نمرة سادة ضرب به ،دهینمره

 ارزشتی هتاینمره کته کندمی تضمین د. اینده تشکیل ساده مجموع یک اینکه برای دشومی جمع هم بانیز  B گروه  ارزش

 محاستبات در طورکاملگروه بته این هایارزش کل از یافتهتجمع اهمیت اما ،بگذارد ثیرتأ هانمره کل روی بر نتواند شخصی

 .کندمی شرکت

 دهتد.می ارائته شرایط برایرا  ( ES) نهایی ارزیابی نمرة یک که شودمی ضرب هم در گروه دو این هاینمره جمع سپس

 :شود داده نشان شکل زیر به تواندمی مراحل این
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          (A1) × (A2) = AT                                                                                                  1 رابطة 

          (B1) + (B2) + (B3) =BT                                                                                         2 رابطة              

          (AT) × (BT) = ES                                                                                                 3 رابطة 

 

 RIAM در روش  آثار و پیامدها گذاری  ارزش ة نحو  :1جدول

 آثار مخرب  آثار سودمند 

 -5 اثر منفی بسیار زیاد  +5 اثر سودمند بسیار زیاد 

 -4 مشخ  اثر با تخریب  +4 مشخ  سودمند  اثر

 -3 متوسطاثر با تخریب  +3 سودمند متوسط  اثر

 -2 کم اثر با تخریب  +2 کم  سودمند اثر

 -1 ناچیز  بسیار تخریب اثر با  +1 ناچیز  بسیار اثر سودمند

 

 

 ( Pastakia, 1998) بررسی  مورد های چهارگانةشاخصشرح عالئم   :2جدول

 مخفف  محیط 

 Physical-Chemical P/C   شیمیایی(  ت )فیزیکی

 Biological-Ecological B/E    اکولوژیکی( ت  )بیولوژیکی

 Social-Cultural   S/C    فرهنگی(  ت   )اجتماعی

 Economical-Operational E/O    عملکردی(  ت  )اقتصادی 
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 RIAM (Pastakia, 1998 ) استفاده در روش  معیارهای مورد :3جدول  

 توضیح نمره  معیار 

اهمیت اثر       

1A 

 المللی بین  یا  ملی  اهمیت  دارای +4

 ملی  یا ایمنطقه اهمیت  دارای +3

 .دارند قرار  محلی  شرایط از خارج  مجاورت  در که  مناطقی  برای  اهمیت  دارای +2

 محلی  شرایط برای اهمیت  با فقط +1

 اهمیت  بدون 0

 اثر  دامنة

 )بزرگی تغییر( 

2A   

 )منافع بسیار مثبت(  زیاد مفید  تغییرات  و اثر با +3

 توجه در وضع موجود( )بهبود قابل مشخ  بهبود ایجاد با +2

 )بهبود در وضع موجود(  محل  در  بهبود ایجاد با +1

 تغییر در وضع موجود  بدون 0

 )تغییر منفی در وضع موجود(  محل در  منفی  اثر با -1

 مشخ   منفی تغییرات  با -2

 )مشکل عمده(  زیاد منفی تغییرات  با -3

 مدت اثر 

 )تداوم اثر( 

1B 

 اثر دائمی  3

 اثر موقت   2

 رات یی تغ جادیبدون ا 1

 

ی  ریذپبرگشت 

 اثر 

2B 

  پذیرنا برگشت  3

 پذیر برگشت  2

 رات یی تغ جادیبدون ا 1

 

 بودن اثر یتجمع

    3B   

 

 دارای اثر تجمعی   3

 )دارای اثر مجزا(  بدون اثر تجمعی 2

 بدون ایجاد تغییرات  1
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 RIAM   (Pastakia, 1998)در روش  آثار  دامنة های شاخص راهنمای  :4جدول

 (RV) توضیح
 حرفی  دامنة

(RV) 
 عددی  دامنة

 در  محیطی زیست رتبة 
RIAM  (ES) 

 + 108+   تا   E 5+ 72+ زیاد  مثبت تغییرات  و آثار 

 + 71+   تا   D+ 4+ 36 مشخص  مثبت تغییرات  و آثار 

 + 35+    تا   C+ 3+ 19 متوسط  مثبت تغییرات  و آثار 

 + 18+    تا   B+ 2+ 10 کم  مثبت تغییرات  و آثار 

 + 9+   تا    A+ 1+ 1 ناچیز  مثبت تغییرات  و آثار 

 N 0 0 ناپذیر امکان  یا محل در تغییر  و  اثر بدون

 -9تا       -A- 1- 1 ناچیز  منفی تغییرات  و آثار 

 -18تا       -B- 2- 10 کم  منفی تغییرات  و آثار 

 -35تا       -C- 3- 19 متوسط  منفی تغییرات  و آثار 

 -71تا      -D- 4- 36 مشخص  منفی تغییرات  و آثار 

 -108تا      -E 5- 72- تغییرات منفی زیاد  و آثار 

 روش فیلیپس 

یین وضعیت کلی پروژه از لحاظ سهم اثرات مثبت و منفتی و تعیتین وضتعیت نهتایی برای تع  ،طور که گفته شد  همان

 :شداستفاده  (  Phillips, 2012) «1مدل ریاضی فیلیپس»از روشی به نام  ،آنپایداری یا ناپایداری 

            S = E – H    
S  :؛پایداری/ عدم پایداری 

  E: ؛کولوژیکی(ت شیمیایی و بیولوژیکی ت   فیزیکی هایشاخ زیستی شامل محیط هایشاخ ) محیط 

  H :عملکردی(ت  فرهنگی و اقتصادیت  اجتماعی هایشاخ انسانی شامل  هایشاخ ) انسان. 

( تعریتف S≤0و ناپایتدار ) (S>0) (، وضعیت پروژه به دو حالت پایدارS)عدد    عدد نهایی فرمول  بر حسب  ،در نهایت

 .شد

           𝐸 =
Ʃ𝑃𝐶+ Ʃ𝐵𝐸

𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥+𝐵𝐸𝑚𝑎𝑥
  

            𝐻 =
(𝑆𝐶𝑚𝑎𝑥− Ʃ𝑆𝐶)+(𝐸𝑂𝑚𝑎𝑥− Ʃ𝐸𝑂)

𝑆𝐶𝑚𝑎𝑥+𝐸𝑂𝑚𝑎𝑥
   

           PCmax = n* 216 

           SCmax = n * 216 

           BEmax = n * 216 

 
1 Phillips 
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           EOmax = n * 216 

n  روش محاستبة کند.آن دسته فرق می هایشاخ تعداد بر حسب  ،هاکدام از فرمول در هر ƩPC ،ƩBE ، ƩSC  و 

ƩEO  است.ذکر شده 9 در قالب محاسبات جدول 

 هایافته

شد، ج اخام اولیه از نظرات افراد مختلف استخر هایاطالعات و داده ،شد  نیز ذکرطور که در قسمت روش پژوهش    همان

ت   چهتار دستته عوامتل اقتصتادی، اجتمتاعیکته در    ت  مختلف  هایشاخ دهی و تعیین وضعیت  برای نمرهاز آنها  سپس  

 ,A1, A2) عامتل اصتلیپنج و در قالب استفاده  ت شدبندی طبقه شیمیاییت  اکولوژیکی و فیزیکیت  بیولوژیکیفرهنگی، 

B1, B2, B3 )  در روشRIAM  است.ذکر شده 8تا  5 هایه کار گرفته شد. نتایج در جدولب 

 RIAM( در روش  P/Cشیمیایی )ـ  فیزیکی هایشاخصاز لحاظ  معدن گذاری آثار ارزش : 5جدول 

1A 2A B شاخص       فاکتور

1 
2B 3B AT= 

2A 1*A   

BT= 

3B 2 +B 1 +B  

ES= 

AT * BT 

 

 ES 

)دود،   آلودگی هوا 1

 ..(. و ذرات، غبار

1+ 1- 2+ 2+ 3+ 1- 7+ 7- -A 

 آبآلودگی  2

 انبار( )آب 

1+ 2- 2+ 2+ 2+ 2- 6+ 12- -B 

  )فرسایش، خاک 3

 آلودگی(

1+ 1- 2+ 2+ 2+ 1- 6+ 6- -A 

  )تخریب، اندازچشم  4

 پسماند( 

1+ 1- 3+ 3+ 2+ 1- 8+ 8- -A 

 A- -6 +6 -1 +2 +2 +2 -1 +1 آلودگی صوتی  5

 

 RIAM( در روش B/Eاکولوژیکی)ـ  بیولوژیکی هایشاخصاز لحاظ  معدن گذاری آثار ارزش : 6جدول 

 =1A 2A 1B 2B 3B AT  شاخص          فاکتور

2A 1*A   

BT= 

3  B 2 +B 1 +B  

ES= 

AT * BT 

 

ES 

)تخریب   پوشش گیاهی 1

 ( ... و

1+ 2- 2+ 2+ 2+ 2- 6+ 12- -B 

)تخریب  حیات وحش 2

ه  زیستگاه، مزاحمت ب

  ..(. نور وواسطة صدا، 

1+ 1- 2+ 2+ 1+ 1- 5+ 5- -A 

مناطق تحت حفاظت و  3

های باارزش گونه 

1+ 0 1+ 1+ 1+ 0 3+ 0 N 
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 گیاهی و جانوری 

 
 RIAM( در روش S/Cفرهنگی)ـ  تورهای اجتماعیهای شاخصاز لحاظ  معدن گذاری آثار ارزش : 7جدول 

 =1A 2A 1B 2B 3B AT شاخص       فاکتور

2A 1*A   

BT= 

3  B 2 +B 1 +B  

ES= 

AT * BT 

 

ES 

 N 0 +3 0 +1 +1 +1 0 +1 سواد و آموزش 1

تسهیالت بهداشتی،  2

 ... اجتماعی، رفاهی و

1+ 0 1+ 1+ 1+ 0 3+ 0 N 

تبادالت و مناسبات  3

 فرهنگی ـ  اجتماعی

1+ 0 1+ 1+ 1+ 0 3+ 0 N 

)ناشی از تغییر   مهاجرت 4

 ..(. محیط زندگی و

2+ 0 1+ 1+ 1+ 0 3+ 0 N 

 

 RIAM( در روش E/Oعملکردی)ـ  اقتصادی  هایشاخصاز لحاظ  معدن گذاری آثار ارزش : 8جدول 

 =1A 2A 1B 2B 3B AT شاخص       فاکتور

2A 1*A   

BT= 

3  B 2 +B 1 +B  

ES= 

AT * BT 

 

ES 

 C+ + 21 +7 +3 +3 +2 +2 +1 +3 اشتغال  1

 C+ + 21 +7 +3 +3 +2 +2 +1 +3 )فردی و کل روستا(  درآمد 2

 A+ +3 +3 +1 +1 +1 +1 +1 +1 ها زیرساخت  یتوسعه 3

 

ارای اثتر عامل دپنج  عامل دارای اثر منفی،  هفت  ر این پژوهش،  موردبررسی د  شاخ   پانزدهاز میان  که  نتایج نشان داد  

عوامل اجتمتاعی فرهنگتی در این میان،    .استعوامل اقتصادی( دارای اثر مثبت    )همگی در دستة  عاملسه  اثر( و  )بی  خنثی

 . اثر بودخنثی و بی  کاماًلعامل این دسته دارای وضعیت  چهار هی  گونه اثری از خود نشان نداد و هر
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 ESاز طریق ƩEO وƩPC ،ƩBE ، ƩSCروش محاسبات مربوط به  :9دولج

 E    مربوط به محیط زیست   هایشاخص H                   مربوط به انسان هایشاخص

 پایه   ES پارامتر

 ( RIAM) در 

+ES       (108  )پایه =ES نسبی

+ 

 پایه  ES پارامتر

 ( RIAM) در 

     ESپایه =ES نسبی

(108+ )+  

1 EO 21 + 129 1 PC 7- 101 

2 EO 21 + 129 2PC 12- 96 

3 EO 3+ 111 3 PC 6- 102 

   4 PC 8- 100 

   5PC 6- 102 

  ƩEO = 362   ƩPC =      501  

  EOmax= 648   PCmax= 1080 

1 SC 0  1 BE 12- 96 

2 SC 0  2 BE 5- 103 

3 SC 0  3 BE 0 108 

4 SC 0     

  ƩSC =432   ƩBE = 307 

  SCmax=864   BEmax=648 

 

. استت، صتفر  در فرمتول فیلیتپس  Sکه عدد نهایی    شدشده، مشخ   ذکر    هایفرمولدر    9  گذاری اعداد جدولبا جای

 ،تربه عبارت ستاده گیرد؛ناپایداری قرار میدر محدودة    صفر  گرفته، عدد حاصل شده یعنیبندی صورتبنابراین و طبق طبقه

 است.منجر شدهناپایداری محیطی به و  شدهمحسوب  ناپایدار  کاری مذکوری معدنپروژهکه دهد محاسبات نشان می

 گیریبحث و نتیجه

ارائته   سه قستمت  در قالب  گیریبحث و نتیجهشود  ، تالش میهاو بررسی  کار  اجرایروش    موضوع،  با توجه به ماهیت

 .شنهادهاو پی ها، نتایج تحلیل شود:

 هاتحلیل ت
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متدل  تاوه، روش معروف بتهپای کاری در منطقةمعدن پروژةتعیین پایداری یا ناپایداری شده برای   گرفته  کاره  روش ب 

کارگیری آن در پژوهش حاضتر ه  های مناسب این روش، توجیه مناسب و قابل قبولی برای ب. ویژگیریاضی فیلیپس است

منفی تنها عوامل    ،RIAMاز جمله    ( EIA)  محیطیهای ارزیابی اثرات زیستدر روشکه  . در این رابطه باید اشاره کرد  است

صورت کلی و کیفی باقی مسئله به  ،اما در نهایت  .گرددمیکدام معلوم    هر)شدت کلی تغییر(    و وزنشود  میو مثبت معرفی  

صورت ساده و و به کندتکلیف و تصمیم را مشخ    در اصطالحخواهد بود که  نیاز  به روش یا سازوکاری    ،بنابراین  ؛ماندمی

. کنتدنظرگرفتن تمامی عوامل و برایند اثرات مثبت و منفی روشتن  موردبررسی را با در ناپایداری پروژة، پایداری یا واضح 

 از استت.حاضر نیز از این موضوع بهتره بتردهو پژوهش    استخوبی از طریق مدل ریاضی فیلیپس قابل دستیابی  این مهم به

نسانی و دو دسته به عنتوان عوامتل محتیط زیستتی مطترح دو دسته به عنوان عوامل ابررسی،    دسته عوامل مورد  میان چهار

مربوه به   زن و عدداز لحاظ وت    ناپایداری پروژه حاکی از آن است که میان اثرات مثبت و منفییعنی    نهایی  شود. نتیجةمی

بندی روش فیلیپس و طبقه  ، اما بر طبق فرمول،وجود نداردتفاوت چندانی    ت  محیط در مدل و فرمول فیلیپس  دو طرف انسان،

ناپایداری تعریتف  ، در محدودةترمقادیر صفر و کوچکو  دللت دارد  ناپایداری پروژه    برتفاوت    فقدانموجود در آن، این  

داری بر روی محیط زیست ساکنان منتاطق اثرات مثبت معنی  ،کاری مذکورمعدن  توان گفت پروژةحداقل میشود. پس  می

بررسی، غلبه با عوامل و   عامل موردپانزده  میان    از  که  نتایج نیز نشان داد  است. گرچه  نیز نبودهاز آن    ثرنداشته و متأمجاور  

 معموًل  است.بوده  ت  فی و سه عامل دارای اثر مثبتعامل دارای اثر منهفت  ت    اثرات منفی در قیاس با عوامل و اثرات مثبت

کند. اثرات اقتصادی خودنمایی می آید،میکاری سخن به میان نند معدنهای مختلف مازمانی که در مورد اثرات مثبت پروژه

 استت،تاوه حاکی از اثرات مثبتت اقتصتادی از نتوع اشتتغال و درآمتد  )روستا( پایچند نتایج مطالعة حاضر در منطقة    هر

تعداد بسیار اندکی از ساکنان خود این روستا در معتدن و کارخانته مشتغول بته کتار  ،در زمان فعلیکه ها نشان داد بررسی

ه عوامتل اقتصتادی بت  ر دستتهچند همین تعداد بسیار اندک نیز اثر خود را در مدل و روش ارزیابی اثترات و د  هستند. هر

ندی مربوه به مسطح پایین رضایت ربیانگ ،محلی و عموم ساکنان روستا ، اما بررسی نظرات جامعةصورت اثر مثبت نشان داد

طورکلی به ه  و ب  است  عاملی در عدم تناسب اثرات مثبت و منفی معدن در این روستا  ،و همین موضوع  این اثرات مثبت بود

تتالش و تصتمیم بترای کتاهش   ،آیدمیان میزمانی که از پایداری پروژه سخن به  است.منجر شدهبوم  ناپایداری این زیست

پایداری با ارتباه تکتاملی   است که اساساًبه این دلیل  خواهد بود. این موضوع    و اندک  وضوح نارسارات منفی بهشرایط و اث

پذیر برای زندگی انسان در حتال و پذیر، دائمی و تحملزیست  یوجود محیطبه    مرتبط است و این خودمیان محیط و انسان  

کاری، چنتین محیطتی معدن زیستی ناشی از پروژةتخریب شدید محیط  وسیلةکه به  دهد  ها نشان میاست. یافتهنیازمند  آینده  

 بتا  ،خواهد داشتت. درواقتعدر پی  بوم و ساکنان آن  شکل نخواهد گرفت. این موضوع همچنین عواقب زیادی برای زیست

 نظتراز    ین موضوع، اما اداشته باشد  در پیاقتصادی مزایایی برای یک منطقه    هایشاخ وجود اینکه ممکن است بهبود در  

موردمطالعه ممکن است براساس نتایج نتوان ادعا  چند در منطقة (. هرPhillips, 2012) کننده نیسته هی  وجه قانعپایداری ب

اما نظرات عموم و کارشناسان گویتای ستطحی از اثترات   ،کاری استکرد که تخریب شدید محیطی ناشی از فعالیت معدن

بر همین استاس  ت و در وضعیت فعلی نیز مشخ  است.مده بوده و این اثرات حتی در کوتاهکاری در این منطقمنفی معدن



 ۴۴-6۳، ۱۴۰۰ پائیز(، ۴۳) ۳: ۱۱  محیطی  فرسایش هایپژوهش

 

57 

 

 شتده  گرفتته  کتاره  و البته بر اساس روش بت  ود اثرات مثبت نسبینیز پروژه حتی در همین وضعیت و زمان فعلی و با وج

 Sadeghloo et) مطالعات دیگراز در برخی   ،کاریمعدن شود. ناپایداری محیطی ناشی از پروژةناپایدار تعریف می  ،)فیلیپس( 

al, 2016 & Ataei et al, 2016 & Phillips, 2012 & Ataei et al, 2017است.( نیز اثبات شده 

 نتایج  ت

یطی ناشی از فعالیت معدن در در این پژوهش برای بررسی و تعیین پایداری یا ناپایداری مح  ،بیان شد  طور که قباًل  همان 

ج نشان داد که این پتروژه شد. نتای استفاده RIAM از روش فیلیپس برمبنای اطالعات حاصل از روش ،بستک تاوةپای منطقة

اثرات منفی بر اثرات مثبتت   غلبة  بیانگربرآیند اثرات    ،اما در مجموع  ی بودهاثرات مختلفدارای  مورد بررسی خود    در منطقة

و عوامتل موردمطالعته نشتان   هاشاخ تنوع و تعدد    .است  این اثرات دچار ناپایداری شدهمحیط ناشی از    ،نتیجهو در    است

توجته ت  انی و غیرانسانی مرتبطجوامع انس محیط،ت  به تمامی جوانب و اجزای مرتبط با معدن ،در پژوهش حاضرکه دهد  می

را نشان خوبی جامعیت کار این مطلب به  شد؛بررسی و ارزیابی کامل  بوم موردمطالعه،  تمامی اجزای زیست  ،است. درواقعشده

ارزیتابی ستریع،  اجرایضمن  هارود. همچنین این ویژگینیز به شمار میRIAM های بارز روش و یکی از ویژگی دهدمی

که در نهایت بته ت امل اصلی ایجاد تغییرات مثبت و منفی را عامل یا عو  ،ترامکان شناسایی مسئول مستقیم و به عبارت ساده

اثترات  اشتغال به عنوان نماینتدة ه نتایج،این اساس و با توجه ب . برکندفراهم می  شود تمنجر میپایداری یا ناپایداری پروژه  

تتاوه و تعتداد نفترات جمعیتت روستتای پای اثترات منفتی. آب به عنوان عوامل عمدة و آلودگی هوا وشناخته شد مثبت  

آماری کافی و مناستب بترای   و در این منطقه، مؤید جامعةدر این پژوهش    ت  درصد کل جمعیت  20حدود  ت    شوندهپرسش

. استتکاری  ثر از فعالیتت معتدنأدرگیر و متت  های ساکنان روستا به عنوان نفرات مرتبط و کاماًلهپوشش نظرات و دیدگا

پایتداری یتا ناپایتداری محیطتی ناشتی از   ت  ها در تعیین هتدف پتژوهشطالعات و دیدگاهنتایج حاصل از این ا  ،بنابراین

 فعالیتت،کار باید در زمتان  کاری فعالیتی موقتی است، معدناز آنجا که معدن.  داشتخواهد  اعتبار قابل قبولی    ت  کاریمعدن

کاری جتدای از فعالیت معدن  ادامة  ریزی برایامهبرن  ،بنابراینخود را محافظ زمین مورد استفاده بداند و از آن حفاظت کند.  

برداران است. طبق بررسی نظرات ستاکنان مشتخ  کلیدی از سوی بهره  ده، مستلزم توجه و رعایت این نکتةشنکات مطرح

انبتار و بتر روی عواملی مانند اثر منفی دود و غبار کارخانه بر آلودگی هوا و تنفس، نشست بتر ستطح آب در آبشد که  

 ، انتظتار بستیار معقولنتة. بنتابراینگیرد، در دستة اثرات منفی قرار میدام  استفادة  اراضی کشاورزی و پوشش گیاهی مورد

برداران معدن، رعایت اصول و استانداردهای محیط زیستی مانند فیلتر تصفیه و رعایت نکاتی چون فعالیت در ساکنان از بهره

صورت ضمن کاهش اثرات منفی، رضایت نسبی ساکنان . در این ... باد وجود ندارد وکه وزش  است  روز  هایی از شبانهزمان

 ،و هم ساکنان ضمن برختورداری از اثترات مثبتت  خواهند دادبرداران به فعالیت خود ادامه  خواهد شد و هم بهره  نیز فراهم

متدت کم در کوتاهبی پتروژه دستتپایداری نست  ،در اصطالحافزایش کیفیت محیط و    شاهد کاهش اثرات منفی و احتماًل

 خواهند بود. 

 پیشنهادهات 
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برای تعیین پایداری یا ناپایداری پروژه، از اطالعات و نظرات کارشناسان و عموم مردم ساکن در مناطق مجتاور معتدن  

اثرات مثبت و منفی پتروژه   ،کنندمی  زندگیکاری  معدن  ترین مناطق به محل پروژة. این ساکنان که در نزدیکشداستفاده  

های مختلف محیطی پروژهه بر اطالعات و نظرات آنها در ارزیابی اثرات زیستتکی  ،بنابراین  .اندکردهرا با تمام وجود لمس  

گذاری، رو هرگونته سیاستت از این بود؛ بسیار ضروری خواهدت  تاوه  پای  کاری در منطقةمعدن  ت پروژةویژه در اینجا  ه  و ب

ی نظر و دیدگاه این ساکنان صورت گیرد. هایی در این مناطق باید بر مبناگیری در مورد چنین فعالیتریزی و تصمیمبرنامه

ا ضترر و زیتان بت  ،ای دیگترسودآور و از دیدگاه عتده  ،نفعهای ذیبدیهی است که فعالیت معدنی از نظر تعدادی از گروه

 چنتد در منطقتة هتر  .داردبستتگی  هتا  های مورد نظر آنها و توقعارزش  گذاری هر گروه بهارزش  ةشود و نحومحسوب می

 ةانتخاب برنامت  اما  ،اندبودهمخالف  کاری در مجاور محیط زیست خود  فعالیت معدن  بادرصد از ساکنان    60موردمطالعه حدود  

ها و نکتات باشد که ارزش  ایباید به گونه  ،های پس از فعالیت معدنیمعدنی و کاربری  یا توقف فعالیت  صحیح برای توسعه

و بستری برای تبادل اطالعات فنی و دستیابی به درک متقابتل بته وجتود  دهدتوجه قرار قابل را نفعهای ذیگروه  ةمهم کلی

 ،آن  محیطی  اثرات  و  معدن  مزایای  میان  تعادل  که  است  این  آن  و  داشت  توجه  کلیدی  موضوع  یک  به  باید  ،نهایت  در  .آورد

 هتر (.project and jordan & 2009 ,al et mayes, 2009) است ضروری معدنی منابع از پایدار برداریبهره به دستیابی در

 نظترات تحلیتل و ارزیتابی امتا ،استتنداشته تعادلی چنین کاریمعدن فعالیت موردمطالعه، منطقة در که  داد  نشان  نتایج   چند

 افراد  اشتغال  مانند  اقتصادی  عمدتاً  ت  مثبت  اثرات  وزن  افزایش  برای  معدن  بردارانبهره  تالش  که  دهدمی  نشان  منطقه  ساکنان

 افتزایش  بته  ت  ستاکنان  ضتروری  زیربنتایی  و  عمرانتی  هایفعالیت  اجرای  برای  روستا  مردم  با  همکاری  و  معدن  در  روستا

 و بود  خواهد  قبول  قابل  ساکنان  دید  از  پروژه  فعالیت  ادامة  ،مدت  کوتاه  در  کمدست  و  کرد  خواهد  کمک  آنها  مندیرضایت

 واژة  اطتالق  چنتد  هر  شد.  خواهد  منجر  ت  ساکنان  برای  درآمد  و  اشتغال  ت  مدتکوتاه  در  ملموس  مثبت  اثرات  نسبی  حفظ  به

 برختوردار مناستبی منطقتی و علمتی وجه از  ،منطقه  این  در  و  طورکلی  هب  فعالیت  این  برای  پایدار  توسعة  ویژه  هب  و  پایداری

 یافتهاصلی در بسیاری از کشورهای توسعه  ارکانیکی از    به عنوان  کاریمعدن  که  کرد  اشاره  باید  خالصه  طوربه  بود.  نخواهد

 ،محیطی متعددی مواجته بتودهاجتماعی و زیست  های اقتصادی،همواره با چالش  ذی نفعصاحبان    زمینة  در،  توسعه  حال  و در

نفعان ختود توجته بیشتتری های معدنی به تعامل بهتر با ذیاست که شرکتشدهمنجر  های اخیر به این  این موضوع در دهه

وجتود این مهم تنها در  .استهای این صنعت تبدیل شدهز اولویتپایدار به یکی ا  ةدستیابی به توسع  ،رو  ایننشان دهند و از  

تترین مهمهای توجه به خواستته  ،طورکلیکاری و بهبرداران برای افزایش اثرات مثبت، کاهش اثرات منفی معدنتالش بهره

های )ساکنان مناطق مجاور معدن( در جهت بهبود سطح و کیفیت زندگی آنها و نیز رفتع دغدغته  کاریفعالیت معدن  بخش

کاری در سخن گفتن از پایداری محیطی فعالیت معتدن  ،تنها در این صورت  محیط زیستی این مردم حاصل خواهد شد. شاید

 ثر خواهد بود. جا و مؤهچنین مناطقی ب
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Extended abstract 

1- Introduction 

The Earth's environment and ecosystem is an extensive and complex set of different components 

and factors that have been formed as a result of the gradual evolution of living organisms and the 

components of the Earth's surface. This collection includes nature and all living things. As one of 

these beings and a part of the environment, man is affected by nature and is also affected by it. 

This effect, which manifests itself in various forms, is mainly due to the various activities. From 

the past until now, nature has been used and exploited in multiple ways. As a result of this impact 

on the environment, it has mainly manifested itself in the form of degradation and has increased in 

recent decades for various reasons. This issue means that the increasing trend of exploitation of 

nature, due to the intensity and nature, causes various concerns that manifest themselves in the 

form of ambiguities and essential questions. In the general case (exploitation of nature), the 

general and key questions are what mechanism follows this growing process of exploitation of 

nature, to what extent it is correct and logical, and the primary purpose of this exploitation? 

One of the forms (types) of use and exploitation of nature globally and in Iran is mining activity. 

Naturally, the general and key questions raised above, both in general and in the discussion of 

specific uses (here mining activity) can be examined and explored. However, in recent years, this 

activity can be examined in various situations (in terms of exploitation intensity and increasing 

mining trend. But it seems that a general explanation and the nature of the action and activity, not 

based on the intensity of activity, also has sufficient credibility and an excellent position. Is. 

However, as stated, the purpose is to investigate basically and in general the relationship between 

nature exploitation in Iran in the form of mining activities with nature? Basically, in this regard, 

the only and always the aforementioned goal in such industrial (economic) activities, or does 

nature itself have a place and importance in this? This study aims to provide an appropriate answer 

to the key question that to what extent economic activities and exploitation of nature, mining here, 

are in line with nature's capacity and follow the principles of sustainable development? In 

summary, the present study seeks to properly assess the environmental sustainability or instability 

of mining activities and, in this regard, the degree of proportionality between the positive (mainly 

economic) and negative (mainly environmental) effects on the environment of residents in affected 

areas. To become clear. 
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2- Methodology 

    In summary, the recent research was carried out in several stages as follows: In the first stage, 

based on the nature of the issue and attention to factors such as the proximity of the mine to 

residential areas and people, as well as the importance of different factors affecting the mine and 

Bastak area and In particular, Paytaveh gypsum mine was designated for research. In the next step, 

general and specialized questionnaires were designed by considering different aspects of my 

impact. A general questionnaire for surveying the general public and, in fact, residents of areas 

adjacent to the mine, and a specialized questionnaire for obtaining more technical and 

comprehensive data and information from relevant experts (environment, natural resources, 

industry, and mining), environmental activists and villagers and responsible people in that village. 

Paytaveh village) was designed and used for use in the final tables of the evaluation method 

(RIAM method). In the last step, these data and scores, and status classes were used to determine 

the environmental stability or instability of the mine in a method called the Phillips method. 

3- Results  

    As mentioned in the research method, the raw information and data extracted from the opinions 

of different people were used to score and determine the status of various factors. The results 

showed that among the 15 factors studied in this study, 7 factors have a negative effect, 5 factors 

have a neutral effect (ineffective), and 3 factors (all in the category of economic factors) have a 

positive effect. Meanwhile, socio-cultural factors did not affect, and all four factors in this 

category were completely neutral and ineffective. By placing the numbers in the said formulas, the 

final number S in the Phillips formula was determined to be zero. Therefore, according to the 

classification, the resulting number, zero, is in the instability range. In simpler terms, the 

calculations show that the mining project is considered unstable and has led to environmental 

instability. 

4- Discussion & Conclusions 

    The Phillips method was used to investigate and determine the environmental stability or 

instability due to mining activity in the Paytaveh Bastak area based on information obtained from 

the RIAM method. The results showed that this project has different effects in the study area. But 

in general, the result of the effects indicates the dominance of negative effects over positive 

effects, and as a result, the environment caused by these effects is unstable. Finally, there is a key 

issue to consider: the balance between the benefits of mining and its environmental impact is 

essential to achieving sustainable exploitation of mineral resources. Although the results showed 

that in the study area, there is no balance between the positive and negative effects of mining 

activity, but the evaluation and analysis of the views of residents show that the efforts of miners to 

increase the weight of positive effects (mainly economic: employment of villagers in mining and 

cooperation with villagers in to carry out the necessary construction and infrastructure activities of 

the residents) will help increase the satisfaction of the residents and at least in the short term the 

continuation of the project will be acceptable from the residents' point of view and will lead to 

relative relative positive effects in the short term (employment and income for residents). 

Development and essential infrastructure of residents) will help increase residents' satisfaction, 

and at least in the short term, the continuation of the project will be acceptable to residents. It will 

lead to the relative maintenance of tangible positive effects in the short term (employment and 

income for residents. However, the use of the word sustainability and especially sustainable 
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development for this activity in general and in this region will not have a proper scientific and 

logical aspect. In short, mining, as one of the main pillars in many developed and developing 

countries has always faced many economic, social, and environmental challenges concerning its 

stakeholders. This has led mining companies to pay more attention to better interact with their 

stakeholders in recent decades. Therefore, achieving sustainable development has become one of 

the industry's priorities .  This key issue will be achieved only if the exploiters try to increase the 

positive effects, reduce the negative effects of mining and generally pay attention to the demands 

of the residents of the adjacent areas of the mine, as the main stakeholders, to improve their quality 

of life and environmental concerns. Perhaps only then will it be appropriate and effective to talk 

about the environmental sustainability of mining activities in such areas. 
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