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 چکیده

یای مراتع خراج معادن بر مشارکت مرتعداران در اصالح و احاجتماعی است -بررسی آثار اقتصادی ،این تحقیق از هدف

یل تشک ؛ودندبخراجی تسشهرستان قروه که در اطراف معادن ا ین تحقیق را مرتعداران بومیجامعه آماری ا. بودشهرستان قروه 

ت ها و اطالعادهدفی و جهت گردآوری داروش تصا کوکران وفرمول تحقیق حاضر از جهت تعیین حجم نمونه  .(N= 70)دادند 

هی یزه و آگازایش انگدر این تحقیق فرض شد که وجود معادن متعدد در منطقه باعث اف. شدمورد نیاز از پرسشنامه استفاده 

بر  شارکتمتا  رکتمشاشود به این ترتیب مدل مرتعداران و در نهایت افزایش مشارکت در اصالح و احیای مراتع منطقه می

 و ضریب b ندال تائوکها عالوه بر آمار توصیفی از ضریب همبستگی در تجزیه و تحلیل داده گردید.اساس فرض تحقیق ترسیم 

 به دارد.ن یها اثرنآبر آگاهی و انگیزه  استخراج معدندرصد مرتعداران معتقدند که  3/93استفاده شد. اسپسرمن همبستگی 

های استخراج ی طرحآثار اقتصادی و اجتماع هایهمه گویه که ؛نشان داد b ضریب همبستگی کندال؛ نتایج حاصل از عالوه

تصادی و های اقصهمچنین؛ بین شاخ داری وجود دارد.با مشارکت مرتعداران در اصالح و احیای مراتع رابطه معنیمعدن 

تیجه ن. جود داردداری ویاصالح و احیای مراتع رابطه معنهای اجتماعی ناشی از استخراج معادن با مشارکت مرتعداران در طرح

تمایلی برای  عداران همذا مرتبود که؛ استخراج معادن برای مرتعداران آثار اقتصادی و اجتماعی را به دنبال ندارد، ل این نهایی

 های اصالح و احیای مراتع ندارند.انجام طرح

 .مشارکتیای مرتع، مرتعداران، طرح اصالح و اح ،استخراج معادن واژگان کلیدی:
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 مقدمه

، 1های طبیعی و انسانی بوده که به یکدیگر وابسته هستند )بودین و کرونامراتع به عنوان یک اکوسیستم طبیعی دارای مؤلفه

-اجتماعی به بهره -های زیادی از لحاظ اقتصادی، خسارتآسیب ببینندبنابراین اگر مراتع  (.8200و همکاران،  2برکس ؛  2009

ارتباط عمیقی بین محیط واقع  (. در1620و همکاران،  4بوستوس ؛ 1988و همکاران،  3شود )گارفوسبرداران وارد می

ت غذایی وجود دارد یبهداشت، اقتصاد، عدالت اجتماعی، امنیت انرژی و امن :های محیط انسانی نظیربیوفیزیکی و بسیاری از جنبه

 (.0720و همکاران،  6و لیو 8919، 5)لوبچنو

های استخراجی بر مناطق و تیاند. اثرات فعالدستخوش عملیات معدنکاوی شده طبیعی منابعهای امروزه بسیاری از عرصه

های انداز محیط، ایجاد آببعضی از این اثرات شامل؛ تغییر چشم (.0420، 7ی تا حد زیادی متفاوت است )دوهایملجوامع مح

های بزرگ کارگران مهاجر و خروج سود حاصل از استخراج معدن سالمت جوامع محلی، ورود گروه اسیدی، خطرات جدی در

؛ 1420؛ لیو و همکاران، 1020؛ ببینگتن، 0820و همکاران،  9؛ ببینگتن1020و همکاران،  8باشند )آوسیاز جامعه محلی می

استخراج ریزی برای توسعه فرآیندهای ی و برنامهگیر(. در تصمیم1320، 11موریس و کالگری ؛ 1220و همکاران،  10میسانتی

، 12)مکماهون و رمی است ای و دولتمنطقهکه شامل: شرکت معدن، جامعه محلّی،  سه بُعد کلیدی وجود دارند معموالً معدن

(. به بیان 0120ی است )مکماهون و رمی، ترین رابطه مربوط به ارتباط بین شرکت معدن و جامعه محلّکه مهم طوری (. به0120

که  (. چرا0620، 13منطقه است )مون و واتلی های در حال اجرا دری از سود طرحتر از همه آگاه کردن مردم محلّدیگر؛ مهم

                                                           
1 Bodin & Crona 

2 Berkes 
3 Garforth 
4 Bustos 

5 Lubchenco 

6 Liu 
7 Duhaime 
8 Avci 
9 Bebbington 

10 Meisanti 
11 Morrice & Colagiuri 

12 McMahon & Rem 

13 Moon &Whateley 
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-های استخراج معادن و طرحها )پروژهها از سود و زیان آن پروژهنیازمند آگاهی آن ،ی در انجام هر طرحیلمشارکت مردم مح

 های اصالح و احیاء( است.

ت مردم برای حفاظت منابع پایه )آب، خاک و پوشش گیاهی( و در مشارکت به معنی برانگیختن حساسی ،در مفهوم گسترده

افزایش تعداد  (.1989، 1های توسعه است )اوکلی و مارسدنها جهت پاسخگویی به طرحنتیجه افزایش ادراک و توان آن

منابع به همین دلیل، یکی از مفاهیم اساسی در توسعه  (.2016، 2گراکنندگان از اصول کلیدی مشارکت مردمی است )مشارکت

عوامل  (.2014و همکاران،  3و جلوگیری از تخریب مراتع، مشارکت دادن مرتعداران در تمام مراحل کار است )گرینر یعیطب

(. 2008و همکاران،  5بورتون ؛  2008و همکاران،  4گذارند )دفرانسسکوفردی بر میزان مشارکت افراد در امور مختلف اثر می

که در رفتار شخص  بوده اجتماعی -های روانشناختی ها و مدلهای فردی، انگیزهها، دانشها، آگاهیعوامل فردی شامل ارزش

، 9رمیر و پروکوپی؛ 2013و همکاران،  8جوهانسون؛ 2011، 7گرینر و گریگ؛ 2004بورتون، ؛ 2000، 6بیدل و رحماناثر دارند )

رویه و نادرست از پوشش گیاهی خواهد شد که برداری بیتوان گفت که عدم آگاهی باعث بهرهدر بیان مفهوم آگاهی می (.2014

(. یکی از 2015گرینر، شود )های طبیعی و کاهش تنوع زیستی میموجب بر هم خوردن تعادل موجود بین اجزای اکوسیستم

(. همچنین، 1983راجرز، است ) 10زیست بیان شده است نظریه رفتار راجرز طهایی که بر انگیزه افراد به حفاظت از محینظریه

ایوس و اذعان دارند ) طبیعی منابعهای فردی در حفاظت از نقش انگیزه ،محیطی به اثرگذاری های عمومی رفتار زیستنظریه

 (.2000 ،1؛ ویلسون و هارت2013و همکاران،  13الفرنیر؛ 2014، 12پریس و لویستون؛ 2014، 11کندال
                                                           
1 Oakley & Marsden 

2 Gera 
3 Greiner 
4 Defrancesco 

5 Burto 

6 Beedel 

7 Gregg 
8 Johansson 
9 Reimer & Prokopy 

10 Rajerse 

11 Ives & Kendal 

12 Price & Leviston 

13 Lafreniere 
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شود: که به چند مورد آن اشاره می ؛اجتماعی معدن انجام گرفته است –های زیادی در مورد اثرات اقتصادی پژوهش

ی در کشور عنوان بررسی اقتصادی و اجتماعی اثرات معدن بر جوامع محلّ در بررسی پژوهشی با ،(6201و همکاران ) 2الراواشده

تر مناطق با استخراج معدن نسبت به سایر مناطق وجود ندارد. ای از توسعه سریعکه هیچ نشانه ؛اردن به این نتیجه دست یافتند

. های اقتصادی و اجتماعی جامعه محلی در قبل و بعد از استخراج معادن تغییری نکرده استهمچنین، بیان کردند که شاخص

چالش و تالش  شیلی؛ جنوب در مرتعی اراضی در سنگزغال کاریمعدنای با عنوان در مطالعه ،(2016)بوستوس و همکاران 

رکتی جهت کسب و محیطی، بیان کردند که مشابرای به رسمیّت شناختن و مشارکت به عنوان ضمانتی برای حفظ تعادل زیست

 -جورج. های دامدار با این پروژه مخالف هستندخانواده خصوص بهسنگ وجود ندارد و ساکنان این منطقه کار در معدن زغال

های معدنی در کشور در پژوهشی با عنوان ارزیابی اقتصادی و اجتماعی اثرات مربوط به سایت ،(2016و همکاران ) 3الئورنتینو

تواند اثراتی همچون؛ بیکاری، رکود اقتصادی، از مدت برای معادن می های بلندسیدند که نداشتن برنامهاین نتیجه ر بهرومانی 

سالمت جامعه را به خطر  ،سازی معادن داشته باشد. همچنین، رها دنبال بهمحیطی را  آلودگی زیستد و لدست دادن زمین مو

 و اقتصادی اجتماعی، هایچالش عنوان با پژوهشی در ،(2017) همکاران و 4لِچنِر .انداخته و مرگ و میر را در پی خواهد داشت

 همزیستی یک نیازمند شده کاریدنمع مناطق در ریزیبرنامه که ؛کردند بیان استرالیا در شده معدنکاری مناطق در محیطی زیست

 در ریزیبرنامه مهم جنبه شش بار اولین برای هاآن. است محیطی زیست هایحفاظت و کشاورزی هایتیفعال و معدن بین

 معدن، استخراج فضایی بُعد -2 معدن، استخراج زمانی ماهیّت -1: از عبارتند که کردند؛ بیان و شناسایی را کاری معدن مناطق

 -5 معادن، اجتماعی اثرات ابعاد -4 ،کاری معدن فعالّیت از پس شده ایجاد مناظر از ناشی برگشت غیرقابل تغییرات به توجه -3

 بیان همچنین،. هارشته از مختلفی هایطیف به مربوط هایروش ادغام به نیاز -6 استخراج از ناشی باطله مواد تجمعی اثرات

، در (2017)و همکاران  5مانوسکا .ندارد یلمح جوامع اقتصادی توان بردن باال در زیادی نقش معدن هایفعالّیت که کردند

های درگیر در زمینه فعالیّت که شرکت ؛های اقتصادی و اجتماعی معادن زغال سنگ در لهستان بیان کردندپژوهشی با عنوان جنبه

                                                                                                                                                                                                 
1 Wilson & Hart 

 
2 Al Rawashdeh 
3 Laeornetino 
4 Lechner 

5 Manowska 
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کنند. بنابراین، واضح است که تأثیر آن بر شده استفاده می کاری معدنهای انسانی خارج از منطقه معدن در این کشور از سرمایه

 های کنونی است.تی نیازمند بازسازی سیاستیها بیان کردند که اصالح چنین وضعاقتصاد ساکنان محلّی منفی باشد. آن

 موماً نطقه که عمبومیان  یهارضایتیبارها با اعتراضات و ناهای متعددی در حال اجراست و در منطقه مورد مطالعه معدنکاری

ی هاتیرسد عدم توجه به حساسمی نظر بهه ک طوری به شده است.روبرو  بوده،دامدار  -دارای شغل دامداری و کشاورز

تع ایجاد در مرا کاری معدنهایی که در اثر با دیدن تخریب هاآنسبب شده تا  کاری معدنهای اجتماعی مرتعداران به پروژه

 معتقدند اهآن واقع در .هندهای اصالح و احیای مراتع منطقه از دست بدانگیزه و تمایل خود را برای مشارکت در برنامه ؛شودمی

صالح و ابا  هانزحمات آاست فقط هدر دادن  کاران معدنانجام اصالح و احیای مراتع منطقه که در حال تخریب توسط  که

احیای  ر اصالح ودشارکت معاملی که ایجاد کننده عدم  ؛مراتع بهبود نخواهد یافت. در واقع وضعیّت احیای مراتع منطقه است و

اران و در مرتعد ن نگرشای انجام هر اقدامی که باعث تغییر رو؛از این .نوع نگرش و دیدگاه مرتعداران منطقه است ،استمراتع 

این  العه حاضرهم در مطمنکته  .رسدکارآمد به نظر می ،به سمت مشارکت در اصالح و احیای مراتع منطقه شود هاآن سوق دهنده

به  حقیق حاضرت براین؛بنا .ی استهای اصالح و احیای مراتع منطقه نیازمند مشارکت هر چه بیشتر افراد محلّاست که برنامه

 .زدپردامرتعداران در اصالح و احیای مراتع قروه می بر عدم مشارکت کاری معدنهای بررسی اثرات پروژه

 رزشاه و تحلیل چارچوبی برای درک و تجزی عنوان به: اول، چرخه زندگی از یک طرح معدن انداز عبارتاهداف تحقیق 

ی یع استخراجی و میزان اثرگذاراجتماعی صنا -فی شود. سپس، یک بررسی از اثرات اقتصادیاجتماعی معر -اقتصادی گذاری

اران در رکتی مرتعدهای مشاتها بر میزان فعالیّگذارینهایت تأثیر این ارزش . درگرددآن بر آگاهی و انگیزه مرتعداران ارائه 

ر درتعداران ممشارکت  هدف کلی از این تحقیق میزان تأثیر استخراج معادن برود. شعملیات اصالح و احیای مراتع بررسی می

 .بودهای مرتعداری اجرای طرح

 هامواد و روش

. در این ر دارددقیقه عرض جغرافیایی قرا 10درجه و  35دقیقه طول جغرافیایی و  48درجه و  47قروه بین شهرستان 

اش و حمدآباد بپوکه ا مثال: معدن طالی ساریگونی، مرمر مجین قروه، معدن عنوان بهشهرستان معادن زیادی تأسیس شده است. 

 (.1385ارلو، دآباد و بههای مرتعداری مجین، احم)طرح ترین معادن این شهرستان هستنداز مهممعدن بهارلو ، معدن آنتیموان

جهت تعیین حجم نمونه تحقیق حاضر از فرمول کوکران و گیری تصادفی استفاده شد. ها از روش نمونهمنظور انتخاب نمونه به

 nکه در آن، (. N= 70جامعه آماری این تحقیق را مرتعداران بومی منطقه تشکیل دادند )با روش تصادفی استفاده شده است. 

فاصله اعتماد است )رابطه  tدقت احتمالی مطلوب و  𝑑2حجم جامعه،  Nواریانس و انحراف معیار جامعه،  qو  pحجم نمونه، 
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1.) 
 : فرمول کوکران1رابطه 

  60 70(3.842)(0.5∗0.5)
70(0.05)+(3.842)(0.5∗0.5)

= =n = 
N(𝑡2)(𝑝×𝑞)

𝑁𝑑2+(𝑡2)(𝑝×𝑞)
 

 

وه ز لحاظ شیا( بود. ها، یک تحقیق کاربردی و توصیفی )غیرآزمایشیتحقیق صورت گرفته، از نظر هدف و نحوه گردآوری داده

یک تحقیق  تغیرها،ممیدانی است که به روش پیمایشی به اجرا درآمد. همچنین، به لحاظ تحلیل ارتباط بین اجرا، از نوع 

ر این ده است. های استخراجی معدن به روش کیفی صورت گرفتهمبستگی است. در این تحقیق، ارزیابی اثرات توسعه طرح

رای تعیین روایی پرسشنامه (. ب1الب پرسشنامه تعیین شد )جدول هایی در قتوجه به اهداف مورد نظر، معیارها یا مالک روش، با

 بودند. یعیمنابع طبهای مرتعداری و کارشناسان متخصصان رشتهاستفاده شد، که شامل  افراد متخصصاز 

 ها و اطالعات پرسشنامهخالصه محتوای پرسش -1جدول 
 نوع پاسخگویی محتوای پرسش موضوع پرسش پرسش تعداد

- 
مشخصات 

 پاسخگو
 بندی شدههای طبقهپاسخ سن و سواد

 نظر مرتعدار 1 - 6
ت، اشتغال، درآمد، افزایش قیمت زمین، جلوگیری از مهاجر

 زشکیپ-های دیگر، امکانات آموزشیاجرای طرح

 طیف لیکرت:

 زیاد خیلیکم/متوسط/زیاد//کم خیلی

 .کنتورفاروکاری و کپه میزان موفقیت در بذرپاشی، نظر مرتعدار 7 - 12
 طیف لیکرت:

 زیاد خیلیکم/متوسط/زیاد//کم خیلی

 های معادن بر آگاهی و انگیزهمیزان تأثیر اثرگذاری نظر مرتعدار 13 - 14
 بندی شده:طبقه

 بلی/خیر

 

ملیات ارکت در عرای مشکه مقدار آلفا ب ؛از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد ،برآورد پایایی پرسشنامه به منظور

و  2بود )جداول  88/0های اقتصادی و اجتماعی طرح استخراجی معادن های ارزشو برای شاخص 83/0اصالح و احیای مرتع 

3.) 
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 صالح و احیای مرتعاهای مشارکت در اجرای عملیات شاخص ،آلفای کرونباخ -2جدول 
 آلفای کرونباخ هاگویه متغیر

 مشارکت در اجرای عملیات اصالح و احیای مرتع

 میزان موفقیت در بذرپاشی

83/0 

کاریمیزان موفقیت در کپه  

 میزان موفقیت در بذرکاری

 موفقیت در کنتورفارو

 بندیموفقیت در بانکت

 موفقیت در قرق کردن مراتع 

 

 طرح معادن اجتماعیهای اثرات اقتصادی و شاخص ،آلفای کرونباخ -3دول ج
 آلفای کرونباخ هاگویه متغیر

 جتماعی طرح معادنا -های اثرگذاری اقتصادیشاخص

 اشتغال بومی

88/0 

 افزایش درآمد

 افزایش قیمت زمین کشاورزی

 کاهش مهاجرت

 های دیگر منطقهاجرای طرح

 زشکیپ -امکانات آموزشی

موافقت  د. سپس،شهای استخراجی معدن در بین مرتعداران بررسی میزان آگاهی و انگیزه حاصل از طرح ،در مرحله بعد

عالوه بر  طالعات،سنجش شد. در بخش تجزیه و تحلیل ا ،های معادن استخراجیمردم با اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی طرح

ران از گیزه بدست آمده مرتعداهمچنین، میزان تأثیر این آگاهی و انهم استفاده شد.  Excelافزار از نرم ،22نسخه  SPSS رافزانرم

 د.ه گردیبررسی و همبستگی آن محاسب ،طرح معادن استخراجی بر مشارکت در اجرای عملیات اصالح و احیای مراتع

 از (یکاو معدنهای تح و احیاء مراتع )در حضور فعالیاصالعملّیات مشارکت مرتعداران در  میزان بندیطبقه منظور به

و همکاران،  1شد )گانگادهاراپا استفاده ؛آمده است زیر در که یصورت به  ،)ISDM( معیار یا میانگین از اریمع انحراف تفاوت

در نهایت رابطه بین هرکدام از  .دهدمی نشان را میانگین از اریمع انحراف ،Sd و میانگین ،mean ،شده درج فرمول در .(2000
                                                           
1 Gangadharappa 
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ات اصالح و احیای مراتع با استفاده از طرح معادن استخراجی بر مشارکت در عملیّ ،اجتماعی -های اقتصادی اثرگذاری

 (.2همبستگی اسپیرمن مورد سنجش قرار گرفت )رابطه 

:2رابطه  A < mean - 1/2Sd :کم  

 mean - 1/2Sd < B < mean + 1/2Sd :متوسط

 C > mean + 1/2Sd :زیاد

ترین مهم . سپس،اردد دنبال بهاثرات اقتصادی و اجتماعی را  ،های استخراجی معادنکه اجرای طرح شددر این تحقیق فرض 

نطقه رتعداران مم تراز همه مهم فاکتورهای اثرگذار اجرای طرح معادن بر زندگی مردم منطقه به کمک اساتید، کارشناسان و

ش ک یا همه شیتوانست یمگیری شد. هر مرتعدار فاکتورها اندازه. میزان موافقت مرتعداران با اثرگذاری این گردیداستخراج 

انند بر میزان توه هم می. آگاهی و انگیزگذارندمیفاکتور را انتخاب کند. هرکدام از این فاکتورها بر میزان انگیزه و آگاهی اثر 

اهی  رفتن آگعث باالبا ،رزش اجتماعیکه ارزش اقتصادی طرح معادن باعث افزایش انگیزه و ا د. از آنجامشارکت اثر بگذران

 خواستهان مرتعدار زا. گرفتری طرح معادن هم در چرخه قرار اگذحاصل از ارزش آگاهی واهد شد؛ لذا انگیزه مردم منطقه خو

 ان درر مرتعدارمچنین، نظه .خود بیان کنندبر آگاهی و انگیزه  و تأثیر آن های استخراج معدنطرح مورد درتا نظر خود را  شد

نگیزه و عدن نوعی امشارکت در طرح م واقع در .گردیدهای مرتعداری بررسی مورد تأثیر استخراج معدن بر روی اجرای طرح

ه و که انگیز ادهد؛ چریقلب چرخه را تشکیل م ،آورد. این ایجاد انگیزه و آگاهیمی وجود بهآگاهی را در مرتعداران منطقه 

خواهد  همراه به ای مراتع()مشارکت در عملّیات اصالح و احی های بعدیتدر فعالیّ ها راآن مشارکت بین مرتعداران،در  آگاهی

 ارد. چرخهدامه دات اصالح و احیای مراتع ا. این چرخه از مشارکت در طرح معدن شروع شده و تا مشارکت در عملیّداشت

 (.1 شکل) در زیر ترسیم شدمشارکت تا مشارکت 
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 احیا مرتع ات اصالح وبر مشارکت در عملی استخراج معادنچرخه اثرگذاری اجرای طرح  -1 شکل

 

 نتایج

-سال و مسن 24ار ترین مرتعدسال بود. جوان 50نتایج حاصل از نظرات پاسخگویان نشان داد که، متوسط سن مرتعداران 

تر از و طبقه سنی بیش ترین فراوانیدرصد دارای بیش 50سال با  50تا  35سال سن داشته است. طبقه سنی بین  70ها ترین آن

سواد بی هورد مطالعمدرصد(  75تر مرتعداران )(. همچنین، بیش4ترین فراوانی است )جدول درصد دارای کم 3/3سال با  65

 (.5دارای تحصیالت متوسطه و باالتر بودند )جدول  ای بود کهترین فراوانی متعلق به طبقهکمبودند. 
  

 اشتغال بومی 

 افزایش درآمد 

 افزایش قیمت زمین کشاورزی 

 جلوگیری از مهاجرت 

 های دیگر اجرای صحیح طرح

 منطقه

 پزشکی-امکانات آموزشی 

مشارکت در عملیات اصالح و  باال رفتن آگاهی و انگیزه

 احیای مرتع

 مشارکت مشارکت

 پردازش مشارکت اولیه )مشارکت در اجرای طرح معدن(

مشارکت در طرح 

 معدن

 اقتصادی گذاری ارزش

اجتماعی گذاری ارزش  
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 های سنینی مرتعداران از نظر گروهتوزیع فراوا -4جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

 التمرتعداران بر حسب میزان سطح تحصیتوزیع فراوانی  -5جدول 

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی )نفر( فراوانی سطح تحصیالت

 75 75 45 سوادبی

 80 5 3 ابتدایی

 7/96 7/16 10 راهنمایی

 100 3/3 2 متوسطه و باالتر

 - 100 60 جمع

 

شش عامل، اشتغال برای مرتعداران  ،های صورت گرفته؛ کارشناسان، اساتید و مرتعداران منطقه مورد مطالعهپس از بررسی

 -های دیگر منطقه و امکانات آموزشیمنطقه، افزایش درآمد، افزایش قیمت زمین کشاورزی، جلوگیری از مهاجرت، اجرای طرح

های استخراجی معادن بیان کردند. همچنین، مرتعداران منطقه میزان عدم اجتماعی طرح -را از اثرات اقتصادیپزشکی منطقه 

با این امر موافق هستند  ناجتماعی معادن بیان کردند. نتایج نشان داد که؛ بیشتر مرتعدارا -موافقت خود را با اثرگذاری اقتصادی

، نتایج عالوه به(. 2شود )شکل های دیگر در منطقه نمیجرای صحیح طرحموجب ا ،های معادن استخراجیکه اجرای طرح

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی نسبی فراوانی )نفر( طبقه سنی )سال(

35 > 7 7/11 7/11 

50- 35 30 50 7/61 

65- 51 21 35 7/96 

65 < 2 3/3 100 

 - 100 60 جمع
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تر اجتماعی طرح استخراجی معادن بر میزان انگیزه و آگاهی مرتعداران نشان داد که بیش -حاصل از اثرگذاری اقتصادی 

ها و بر میزان انگیزه و آگاهی آن مرتعداران بر این باور هستند که اثرات اقتصادی و اجتماعی معدن در منطقه بسیار ناچیز است

 (.3اثرگذار نیست )شکل 
 

 

 

 

 

 

 

 )درصد( استخراج معدنماعی طرح تاج -یزان موافقت مرتعداران با اثرگذاری اقتصادیم -2شکل 

 

 

 

 

 

 

 )درصد( هاآن مرتعداران از منظر اجتماعی بر میزان انگیزه و آگاهی -های اقتصادیاثرگذاری ارزش -3شکل  

د که نشان دا یات اصالح و احیای مراتعلدر عم حاصل از توزیع فراوانی مرتعداران مورد مطالعه بر حسب مشارکت نتایج

نشان  b، نتایج حاصل از ضریب همبستگی کندال عالوه به. (6)جدول  دارندبه مشارکت  درصد( تمایل کمی 95ها )تر آنبیش

5
0 0 1/66 1/66
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های استخراج معدن با میزان مشارکت مرتعداران در عملیات اجتماعی طرح -گذاری اقتصادی های ارزشداد که همه شاخص

ترین ترین همبستگی مربوط به افزایش درآمد و کمدار وجود دارد. همچنین، بیشاصالح و احیای مراتع رابطه مثبت و معنی

، نتایج عالوه به(. 7ود )جدول همبستگی با میزان مشارکت در عملیات اصالح و احیا مرتع مربوط به جلوگیری از مهاجرت ب

های اقتصادی و اجتماعی طرح استخراج معدن با میزان مشارکت حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که ارزش

ترین همبستگی مربوط به که بیش طوری داری وجود دارد. بهمرتعداران در عملیات اصالح و احیای مرتع رابطه مثبت و معنی

 (.8های استخراج معدن است )جدول ادی طرحگذاری اقتصارزش

 

 وزیع فراوانی مرتعداران مورد مطالعه بر حسب میزان مشارکت در عملیّات اصالح و احیای مراتعت -6جدول 

 
 درصد تجمعی درصد فراوانی اطیهای ارتبمیزان استفاده از منابع اطالعاتی و کانال

 0 0 0 زیاد

 5 5 3 متوسط

 100 95 57 کم

  100 60 جمع

 

 صالح و احیای مرتعاهای استخراج معدن با مشارکت در عملیات طرح و اجتماعی اقتصادی های ارزششاخص -7جدول 

 ردیف
های استخراج معدن با های ارزش اقتصادی و اجتماعی طرحشاخص

 مشارکت در عملیات اصالح و احیای مرتع بر حسب اولویت
 b Sigضریب همبستگی کندال 

 000/0 840/0** درآمدافزایش  1

 000/0 815/0** اشتغال بومی 2

 000/0 783/0** پزشکی -امکانات آموزشی  3

 000/0 749/0** های دیگر در منطقهاجرای طرح 4

 000/0 734/0** افزایش قیمت زمین کشاورزی 5

 000/0 715/0** جلوگیری از مهاجرت 6
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 ابا مشارکت مرتعدار در عملیات اصالح و احی ناقتصادی و اجتماعی طرح معدای ههمبستگی بین متغیرهای ارزش -8جدول 

 
 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

که ایجاد اشتغال و برطرف شدن  ؛( ترسیم کردیم1طبق شکل ) ،( را با این فرضPTPچرخه مشارکت تا مشارکت )چرخه 

واقع فرض بر این بود که مشارکت در  شود. دربرخی مشکالت اجتماعی در منطقه سبب ایجاد انگیزه و آگاهی در افراد بومی می

ات اصالح و اصطکاک بین مرتعداران و کارشناسان مرتعداری را در اجرای عملیّطرح استخراجی معادن منطقه شهرستان قروه، 

های معادن، مرتعدار را به که احتمال دارد انگیزه و آگاهی ناشی از مشارکت در طرح چرا ؛کنداحیای مراتع تا حدودی کم می

 (. در2015کند )گرینر، جلوگیری میاز تخریب مراتع  نهایت دردهد. این مشارکت سمت مشارکت در عملیات مرتع سوق می

بر روی مشارکت  معدنطرح و شاهد عدم اثرگذاری  مشاهده نشدآثار مثبتی  ،معادنای بود که جز آثار منفی واقع، نتایج به گونه

 چرابر مرتعدار نبود.  نهایتاًهای معدن بر مرتع و دلیل آن چیزی جز آثار منفی طرح .های اصالح و احیا بودیممرتعداران در طرح

-که آثار اقتصادی و اجتماعی منفی ناشی از معدنکاوی و تخریب مراتع توسط آن، انگیزه مرتعداران برای مشارکت در سایر طرح

های معدنکاوی هم تکه فعالی ؛گرفته شده بود نظر درهای منطقه از بین برد. انگیزه به عنوان مرکز اصلی تصمیمات برای آینده 

حقیقت امر آن بود که استخراج معادن، پوشش گیاهی را نابود و  داشت. دنبال بهراتع و هم تخریب انگیزه مرتعداران را تخریب م

که مرتعداران نصفی از علوفه مورد نیاز زمستانه خود را از علوفه گیاهان مرتعی  علوفه مورد نیاز دام را کاهش داده بود؛ چرا

در منطقه مورد مطالعه چرخه مشارکت تا مشارکت سیکل مناسب و سالمی نداشته باشد چون  رسد کهمی نظر به کردند.تأمین می

به بیان دیگر در استخراج معادن هم  شود.های آتی مرتعداران در عملیات اصالح و احیا تولید نمیای در آن برای فعالیتانگیزه

ای برای مشارکت مرتعداران انگیزه لذا ؛بردنطقه را از بین میشوند و هم این فعالیّت پوشش گیاهی ممرتعداران مشارکت داده نمی

(؛ گرینر و 2004(؛ بوتون )2000بیدل و رحمان )از نظر  های مرتعداری( ندارند.های مربوط به مرتع )مثل طرحدر سایر مشارکت

عوامل فردی هستند که بر رفتار ( آگاهی و انگیزه از 2014وپی )و پروک( و رمیر 2013(؛ جانسون و همکاران )2011گریگ )

محیطی به اثرگذاری  های عمومی رفتار زیستنظریه در که ؛گذارند. در برخی منابع به این امر اشاره شده استشخص اثر می

 داریسطح معنی "r"ضریب همبستگی اسپیرمن  عوامل مؤثر بر مشارکت ردیف

 000/0 835/0** های اقتصادی طرح استخراج معدنارزش 1

 000/0 785/0** های اجتماعی طرح استخراج معدنارزش 2
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الفرنیرو  ؛2014پرایس و لوستین،  ؛2014)آیوس و کندال،  شده استاذعان  طبیعی منابعهای فردی در حفاظت از نقش انگیزه

 (.2000ویلسون و هارت،  ؛2013ن، همکارا

د )دوهیم، گذاریدر وهله اول بر ساکنین همان مناطق تأثیر م ،اگر طرحی در یک منطقه اجرایی شود؛ اجرای این طرح

ز اثرات اها آن های استخراجی و نارضایتی(. در عمل هم ثابت شد که عدم مشارکت مرتعداران بومی در اجرای طرح2004

 ست؛ بهآمده ا 6ل ها در جدودارد. اثبات این گفته دنبال بهات اصالح و احیای مراتع ها را در عملیّمشارکت آنمعدنکاوی، عدم 

ایج حاصل از این ( بوده است. نت14/97) کاوی معدناصالح و احیا در مناطق  مرتعداران در عملیات کم مشارکت که طوری

گ وجود ندارد و سنرکتی جهت کسب و کار در معدن زغالمشا ؛کردندبیان ( که 2016پژوهش با نتایج بوستوس و همکاران )

اشی ثار منفی نرسد که آیم نظر به های دامدار با این پروژه مخالف هستند، همخوانی دارد.خانواده خصوص بهساکنان این منطقه 

انده قل خود رسبه حدا احیای مراتعات اصالح و برای مشارکت در عملیّ ااز معدنکاوی در منطقه انگیزه و آگاهی مرتعداران ر

 ه بودند.هایی را تنظیم کردی مرتعداران منطقه از تأسیس معادن در این معادن شکایتتای که حاست، به گونه

شاهده مق معدنکاوی نشان داد که مرتعداران، آثار اقتصادی و اجتماعی مثبتی را از احداث مناط 2نتایج حاصل از شکل 

، تین وضعیّاود ندارد. در منطقه وج ناشی از استخراج معدن ایبه جز تخریب مرتع، هیچ نوع آثار توسعه واقع درکنند. نمی

ارکت میزان مش که افول رسدمی نظر بهشرایط را برای کاهش انگیزه مرتعداران فراهم کرده است. طبق مدل مشارکت تا مشارکت؛ 

ا ی مراتع رات اصالحیاگر عمل که چراها است. کاهش انگیزه و آگاهی آنمرتعداران در عملیات اصالح و احیای مراتع مرهون 

رای ی منطقه بران بومای در مرتعداهیچ انگیزه یب مراتع به دست دولت باشیم، قطعاًانجام دهیم و از طرف دیگر شاهد تخر

که بیان  ،(2016ران )و همکا شدهالراوامشارکت در عملیات اصالحی وجود نخواهد داشت. نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج 

قتصادی و اهای اخصش و تر مناطق با استخراج معدن نسبت به سایر مناطق وجود نداردای از توسعه سریعهیچ نشانهکردند 

 همخوانی دارد. ؛اجتماعی جامعه محلی در قبل و بعد از استخراج معادن تغییری نکرده است

صالح و ار عملیات اجتماعی طرح استخراج معدن با میزان مشارکت مرتعداران د های اقتصادی وارزشهای شاخص یدرباره

عملیات  ران درکه نبود اثر مثبت اقتصادی و اجتماعی حاصل از معدنکاوی، عدم مشارکت مرتعدا ؛احیای مرتع مشخص شد

 شد.ها مثبت باداشت. بنابراین، طبیعی است که همبستگی بین آن دنبال بهاصالحی و احیایی را 
  



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

 منابع

Al Rawashdeh, R., Campbell, G., Titi, A., 2016. The Socio-economic Impacts Of Mining On Local 

Communities: The Case Of Jordan.  The Extractive Industries and Society, 3 (2): 494-507. 

Avci, D., Adaman, F., Özkaynak, B., 2010. Valuation Languages In Environmental Conflicts: How 

Stakeholders Oppose Or Support Gold Mining At Mount Ida, Turkey. Ecological Economics, 70 (2): 228-

238. 

Bebbington, A., 2010. Extractive Industries And Stunted States: Conflict, Responsibility And Institutional 

Change In The Andes.  Corporate social responsibility: Comparative critiques, 97-116. 

Bebbington, A., Bebbington, D.H., Bury, J., Lingan J., Muñoz, J.P., Scurrah, M., 2008. Mining And 

Social Movements: Struggles Over Livelihood And Rural Territorial Development In The Andes. World 

Development, 36 (12): 2888-2905. 

Beedell, J., Rehman, T., 2000. Using Social-Psychology Models To Understand Farmers’ Conservation 

Behaviour. Rural Stududies. 16: 117-127. 

Berkes, F., Colding, J., Folke, C., (Eds.). 2008. Navigating Social-ecological Systems: Building 

Resilience For Complexity And Change. Cambridge University Press. 

Bodin, Ö., Crona, B.I., 2009. The Role Of Social Networks In Natural Resource Governance: What 

Relational Patterns Make A Difference?. Global environmental change, 19 (3): 366-374. 

Burton, R.J.F., 2004. Reconceptualising The ‘Behavioral Approach’ In Agricultural Studies: A socio-

Psychological perspective. Rural Stududies, 20: 359-371. 

Burton, R.J.F., Kuczera, C., Schwarz, G., 2008. Exploring Farmers’ Cultural Resistance To Voluntary 

Agri-environmental Schemes. Sociologia Ruralis, 48, 16-37. 

Bustos, B., Folchi, M., Fragkou, M., 2016. Coal Mining On Pastureland In Southern Chile; Challenging 

Recognition And Participation As Guarantees For Environmental Justice. Geoforum. 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

Defrancesco, E., Gatto, P., Runge, F., Trestini, S., 2008. Factors Affecting Farmers’ Participation In Agri-

environmental Measures: A Northern Italian Perspective. Agriculture Economic, 59: 114-131. 

Duhaime, G., 2004. Economic Systems. Arctic Human Development Report, Akureyri: Stefansson Arctic 

Institute. 69-84. 

Gangadharappa, H.V., Pramod, K.T.M., Shiva, K.H.G., 2007. Gastric floating Drug Delivery Systems: A 

Review. Journal of Indian. Pharm. Ed. Res, 41: 295- 305. 

Garforth, C., Van Schot, C., Maarse, L., 1988. The Role Of Extension In Developing The Use Of 

Rangelands. Agricultural Administration and Extension  , 30: 325-336. 

George-Laurentiu, M., Florentina-Cristina, M., Andreea-Loreta, C., 2016. The Assessment Of Social And 

Economic Impacts Associated To An Abandoned Mining Site Case study: Ciudanovita (Romania). Procedia 

Environmental Sciences, 32: 420-430. 

Gera, W., 2016. Public Participation In Environmental Governance In The Philippines: The Challenge Of 

Consolidation In Engaging The State. Land Use Policy, 52: 501-510. 

Greiner, R., 2015. Motivations And Attitudes Influence Farmers Willingness To Participate In 

Biodiversity Conservation Contracts. Agricultural Systems, 137: 154-165. 

Greiner, R., Bliemer, M., Ballweg, J., 2014. Design Considerations Of A Choice Experiment To Estimate 

Likely Participation By North Australian Pastoralists In Contractual Biodiversity Conservation. Journal of 

choice modeling, 10: 34-45. 

Greiner, R., Gregg, D., 2011. Farmer’s Intrinsic Motivations, Barriers To The Adoption Of Conservation 

Practices And Effectiveness Of Policy Instruments: Empirical Evidence From Northern Australia. Land Use 

Policy, 28: 257-265. 

Ives, C.D., Kendal, D., 2014. The Role Of Social Values In The Management Of Ecological Systems. 

Environmental Management, 144: 67-72. 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

Johansson, M., Rahm, J., Gyllin, M., 2013. Landowners’ Participation In Biodiversity Conservation 

Examined Through The Value-belief-norm Theory. Landscape Research, 38: 295-311. 

Lafreniere, K.C., Deshpande, S., Bjornlund, H., Hunter, M.G., 2013. Extending Stakeholder Theory To 

Promote Resource Management Initiatives To Key Stakeholders: A Case Study Of Water Transfers In 

Alberta, Canada. Environmental Management, 129: 81-91. 

Lechner, A.M., McIntyre, N., Witt, K., Raymond, C.M., Arnold, S., Scott, M., Rifkin, W., 2017. 

Challenges Of Integrated Modelling In Mining Regions To Address Social, Environmental And Economic 

Impacts.  Environmental Modelling & Software, 93: 268-281. 

Liu, J., Dietz, T., Carpenter, S.R., Alberti, M., Folke, C., Moran, E., Ostrom, E., 2007. Complexity Of 

Coupled Human And Natural Systems. Science, 317 (5844): 1513-1516. 

Liu, L., Liu, J., Zhang, Z., 2014. Environmental Justice And Sustainability Impact Assessment: In Search 

Of Solutions To Ethnic Conflicts Caused By Coal Mining In Inner Mongolia, China.  Sustainability, 6 (12): 

8756-8774. 

Lubchenco, J., 1998. Entering The Century Of The Environment: A New Social Contract For Science. 

Science, 279 (5350): 491-497. 

Manowska, A., Osadnik, K.T., Wyganowska, M., 2017. Economic And Social Aspects Of Restructuring 

Polish Coal Mining: Focusing On Poland And The EU.  Resources Policy, 52: 192-200. 

McMahon, G., Remy, F., 2001. Large Mines And The Community: Socioeconomic And Environmental 

Effects In Latin America, Canada, and Spain. Idrc. 

Meisanti, M., Jusoff, K., Salman, D., Rukmana, D., 2012. The Impacts Of Gold Mining On The Farmer’s 

Community. American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, 6 (4): 209-214. 

Moon, C.J., Whateley, M.K.G., 2006. Reconnaissance Exploration. Introduction to Mineral Exploration, 

Malden, MA: Blackwell Publishing : 52-69. 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

Morrice, E., Colagiuri R., 2013. Coal Mining, Social Injustice And Health: A Universal Conflict Of Power 

And Priorities.  Health & place, 19: 74-79. 

Oakley, P., Marsden, D., 1989. Approaches Participation In Rural Development. International Labor Office 

Geneva, 138 pp. 

Price, J.C., Leviston, Z., 2014. Predicting Pro-environmental Agricultural Practices: The Social, 

Psychological And Contextual Influences On Land Management. Rural Studies, 34, 65-78. 

Reimer, A.P., Prokopy, L.S., 2014. Farmer Participation In U.S. Farm Bill Conservation Programs. 

Environmental Management, 53, 318-332. 

Rogers, R.W., 1983. Cognitive And Physiological Processes In Fear Appeals And Attitude Change: A 

Revised Theory Of Protection Motivation. In: Cacioppo, B. L., Petty, R. E. (Eds.), Social Psychophysiology: 

a Sourcebook. Guilford Press, London. 

Wilson, G.A., Hart, K., 2000. Financial Imperative Or Conservation Concern? EU Farmers’ Motivations For 

Participation In Voluntary Agri-environmental Schemes. Environment and Planning, A, 32, 2161-2186. 

 

 

Investigating the socioeconomic effects of mining and how it affects 

the participation of rangers in the operation of remediation and 

rehabilitation of Ghorveh City 

 

Farhad Moradi1، Farzad Ahmadi2* 

1- Expert of Natural Resources Administration of Dehgolan city. 
2- Master's degree in Commodity Management, Sari University of Agricultural Sciences and Natural 

Resources 

Abstract 



   

 هفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایران

1397اردیبهشت ماه  18-91  

 

Mining has a lot of negative effects, including degradation of pastures, and mitigation and knowledge of 

rangelands in the area of participation in rangeland restoration and rehabilitation operations. The purpose of 

this study was to investigate the socio-economic effects of mining on the participation of ranchers in the 

improvement and rehabilitation of gorveh rangelands. The statistical population of this research was native 

farmers of Ghorveh city, which was located around extractive mines (N = 70). To determine the sample size, 

Cochran formula and random sampling method were used. A questionnaire was used to collect data and 

information. In this research, it was assumed that the presence of several mines in the area would increase 

the motivation and knowledge of the rangelands and eventually increase participation in the improvement 

and rehabilitation of the rangelands of the region. In this way, the model of participation to participation was 

drawn up on the basis of the research hypothesis. In addition to descriptive statistics, Kendall correlation 

coefficient Tao-b and Spearman correlation coefficient were used for data analysis. The results showed that 

the mine does not have effective social and economic effects (such as; avoidance of migration, increase of 

educational and medical facilities, native employment and increase of income) for the region's breadwinners. 

Therefore, 93.3% of the supporters believe that mining on their knowledge and motivation Does not work. In 

addition, the results of the Kendall-b correlation coefficient showed that all the economic and social effects 

of mining projects with the participation of rangelands in the rangeland improvement and rehabilitation are 

significant. Also, there is a meaningful relationship between the economic and social indices of mining with 

the participation of rangers in rangeland improvement and regeneration plans. The final result was that 

mining does not lead to the economic and social effects of the pastors; therefore, they are not willing to carry 

out remediation and rehabilitation projects. 

Key words: Mining, Rangeland restoration and Rehabilitation Project, Ranchers, Participate. 


