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 .رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،ییروستا یزیربرنامهو  ایجغراف اریدانش -عباس امینی فسخودی 
 

 01/6/0011: تصویب تاریخ         01/6/0011تاریخ بازنگري:         62/9/0999: دریافت تاریخ

  چکیده

 مهو  یهواکانون از یکوی بهارسوتان شوهر مجواور  در و اصوفهان جنوو  در لاشتر فعال معادن مجموعه

 در توثيیر بور علواوه معوادن ایو  وجوود. شوودیمو قلموداد قاضوی اهکلو ملی پارک محدوده در معدنکاری

 منواط  و هاسوکونتگاه محیطیزیسو  خصوصویا  روی بور ژئومورفولووژی اندازهایچشو  خصوصیا 

 ملاحظوا  گورفت  نظور در منواط  ایو  در معودنکاری یهوا یفعال لازموه بنابرای . اس  ايرگذار همجوار

 هود . اسو  انسانی و طبیعی یهاستگاهیز رک   یترمه  عنوانبه قهمنط کیژئومورفولوژی اندازهایچش 

 شوهر و منطقه مردم زندگی تغییر و هاسکونتگاه خصوصیا  بر معدنکاری عملیا  تثيیر بررسی مطالعه ای 

 شوده انجام میدانی صور به و پرسشنامه از استفاده با و اس  تحلیلی -توصیفی نوع از پژوهش ای . اس 

. اسو  لاشوتر معادن مجموعه مجاور  در بهارستان شهر خانوارهای کلیه پژوهش ای  آماری هجامع. اس 

 دسو  بوه اجتمواعی و اقتصادی ،محیطیزیس  یهاشاخص عمده گروه سه در تحقی  نهایی یهاشاخص

 ،یمحیطزیسو  یهاشاخص گروه سه از هرکدام روی بر عاملی تحلیل آماری مدل اجرای با درنهای . آمد

 خلاصوه زیربنایی عامل 1 در هرکدام هاآن اطلاعاتی محتوای ،SPSS افزارنرم کمک به اقتصادی و یماعاجت

 اندداشوته، اجتمواعی و اقتصوادی را بور شوهر بهارسوتان محیطیزیسو د و عواملی که بیشتری  تثيیر گردی

 مشخص گردید.
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 مقدمه -0

 و طبیعوی منواب  زیسو محیط مسوئله بوه توجوه بودون. اس  کشوری هر در پایدار توسعه ارکان از زیس محیط 

 موواد معودنکاری. گذاش  خواهد انسانی جوام  حتی و خاکی کره بر را ناگواری پیامدهای و شده نقصان دچار انسانی

 از اسوتفاده و حیوا  امکوان هوایآلوودگ افوزایش بوا طرفوی از و کنودیمو فوراه  را بشور یشرف پ و حیا  برای لازم

 عملیوا  یزیسوتمحیط توثيیرا  کشوورها، از بسویاری در جهو  همی  به. کندیم سلب بشر از را سال  زیس محیط

 حودود و نیمعود یاهو یفعال بورای زمینوه ایو  در اسوتانداردهایی درنهایو  و گرفتوه قورار موردبررسوی معدنکاری

 توسوعهدرحال کشوور یوک ایران که یا به توجه با. اس  شده گرفته نظر در صنع  ای  از حاصل مختلف هاییآلودگ

 اسو  لوازم کشوور معدن صنع  پایدار توسعه برای بنابرای  ؛اس  معادن توسعه به ازمندین خود پیشرف  برای و اس 

   .گیرد قرار شناسایی مورد( کشور اقلی  به جهوت با) کشور معدنی صنای  یزیستمحیط یهاجنبه تا

 محویط بوردارانبهره موردتوجوه زمینی مناب  و معادن محیط، از انسان تقاضای روزافزون گسترش به توجه با امروزه

 یهوا یفعال بایسوتی باشوند،یمو طبیعوی یاندازهاچش  اجزاء از زمینی مناب  و معادن اینکه به توجه با و اندگرفته قرار

 منواط  طبیعوی مخواطرا  گوریدیعبارتبوه یوا طبیعی یهابحران از یکی. داد قرار مدنظر را معدنکاری خصوصاً انسان

 ایو  کوه اس  مخر  یهالا یس وجود آن ب تهب و رسو  و فرسایش قبیل از مسائلی خصوص در بحران نقاط ایجاد

 و آراموش احسواس بشوری جوام  زندگی ارکان تری مه  از. دهستن آنتروپوژنیک عملیا  از متثير ایگونهبه مخاطرا 

 هو  بور باعو  اسو  ممکو  طبیعی مناب  از یبرداربهره عملیا  هرگونه لذا اس  اخیر یهادهه در خصوصاً اطمینان

و  ازانودازهبیش هوایبرداریبهرهامروزه با توجه به  .گردد آن حواشی مناط  آرامش سلب و سکونتگاهی تعامل خوردن

 تنهانوهانسانی یکوی از مبواح ی اسو  کوه  یهاسکونتگاهبر روی  برداریبهرهاز معادن مبح  تثيیر ای   ز اصولخارج ا

جدی به ای  مسئله پرداخته شود. شوهر جوایی بورای زنودگی اسو ،  صور به س یبایمنباید نادیده گرفته شود بلکه 

اصوولی و قانونمنود از آن ضوروری  بورداریبهرهو   اسونوده آی یهانسلجدای از اینکه ای  مناب  خدادادی متعل  به 

و ضرور  دسوتیابی بوه توسوعه  شهر یهایژگیونامطلو  آن بر سایر  ایجاد شده و تثيیرا  احتمالی اندازچش اس ، 

 یکی از نکاتی اس  که باید در نظر گرفته شود. پایدار

 داریوپا توسوعه یاجتمواع و یاقتصاد یهامؤلفه در یتم ب و ارزشمند نقش اگرچه آن، به وابسته  یصنا و یمعدنکار

 ییانتقادهوا بوا زیسو محیط یعنی دار،یپا توسعه سوم مؤلفه در آن نقش جه  از اما دارد يرو  دیتول و اشتغال جادیا با

 اداموه یبورا یمعودنکار صونع  ،یمعودن موواد بوه یجهوان جامعوه روزافوزون ازین به توجه با  یهمچن. اس  روروبه

 زیسو محیط حفو  فلزا ، و هاکانی یابیباز به توانیم هاآن ازجمله که اس  روروبه ییهاچالش با خود یها یفعال

 اسو ، یمعودن یغنو منواب  یدارا کوه رانیوا ویژهبوه توسوعهدرحال یکشورها در. کرد اشاره آن یاجتماع  یمسئول و

 باعو  بلکوه شودینم شرف یپ سبب تنهانه ،ودنش وجهت یمعدنکار صنع  در داریپا توسعه یهامؤلفه به کهدرصورتی
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 اسو  انسوان یاتوسعه یها یفعال ازجمله معدنکاری (.3116)پورمیرزائی،  شودیم یاقتصاد وی اجتماع ماندگیعقب

 معودنکاری، عملیوا  یشوناختبوم تغییرهوای شوناخ  سورزمی ، پایدار مدیری  در. اس  تثيیرگذار هانظام بوم بر که

موسوویان ) اسو  (اکولوژیک) شناختیبوم پذیریآسیب وضعی  ارزیابی برای مناسب راهکارهای از یکی و مه  بسیار

سال  بورای بقوای انسوان،  زیس محیطهای زیانبار انسان در گذشته و حال، نیاز به تثمی  فعالی  تشخیص .(و همکاران

هوا، در دانشوگاه زیسو محیطیی در زمینوه اهدرس ، ارائهمحیطیزیس های گسترده در ارتباط با مشکلا  به پژوهش

هوایی بورای وضو  قوانون درنهایو و  محیطیزیس های مختلف و حتی احزا  سیاسی متف  در مسائل تشکیل گروه

 (.3188، 3کریگ و همکاراناس  )بشر منجر شده  هایتوسط فعالی  اندازچش و  زیس محیطپیشگیری از انهدام 

 شوهر گسوترش و توسوعه در معودنکاری یهوا یفعال آیوا کوه انودکرده دنبوال را  ده  یامطالعه ای  در محققی 

 و یاجتمواع را یتوثي چوه یمعودنکار اس ؟ کدام آن اصلی مؤير عوامل اس  داشته اگر و اس ، داشته ریتثي بهارستان

 اندازچشو  حود در تا چه از معادن برداریبهرهعملیا  معدنکاری و  داش ؟ خواهد مجاور یهاسکونتگاه بر یاقتصاد

 شهری مؤير خواهد بود؟

 حوافظی ،(3181سولطانی ) و گراموی، (3181ردایوی ) و آذری(، 3114) یآبواد یابراه(، 3118برزگر و مسعودی )

سیاوشوی ، (3114کوهبنوانی ) انحصاری، (3161) زادیوسفی، (3111امینی )، (3184کامکار )، (3181دیگران ) و مقدس

صورفاً بوه توثيیر  هواپژوهش. ایو  انوددادهانجوام  موردمطالعوهخصوص موضووع  را در داخلی یهاپژوهش (14-11)

بور روی شوهرها، زنودگی  هوا یفعالو از تثيیر ای   اندپرداخته محیطیزیس  یهاجنبهمعدنکاری بر روی  یها یفعال

 یهوا یفعالتوثيیر صاصوی، اخت صوور بهپوژوهش حاضور  کهدرحالی. اندماندههای شهری غافل اندازچش شهری و 

 1(، گیتریوا و آنیفواد0202) 0ها و زندگی شهری را بررسی نموده اس . موابی و همکواراناندازچش معدنکاری بر روی 

انسوانی را بور  یهوا یفعالو  آنتروپوژنیوک ریتثي ییهاپژوهشدر  (0224) 1مور و مدبری، (0221) 4ایگناتوس(، 0202)

 .اندکردهانسانی حاشیه معادن بررسی  یهاونتگاهسکهای اندازچش و  زیس محیط

 روش و مواد -6

 موردمطالعه منطقه تیموقع -6-0

 مصووبه اسواس بور اصفهان یامنطقه جام  طرح اساس بر که اس  جدیدی شهرهای ازجمله بهارستان جدید شهر

 در و اصوفهان شوهر  جنو ریکیلومت 31 فاصله در ناپیوسته توسعه برای 3160 سال در استان شهرسازی عالی شورای

                                                                 
1 Craig et al 

2 Mabey et al 

3 Githiria & Onifade 

4 Ignatius 

5 Modabberi & Moore 
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 فضوایی تعوادل اصوفهان، منطقوه و شوهر جمعیتوی سرریز جذ . اس  شده احداث و طراحی ترلاش های-کوه دامنه

 طورح در شوده تعریوف اهودا   یتورمه  ییزااشوتغال و کشاورزی اراضی تخریب از جلوگیری مسک ، ارائه منطقه،

 42 و درجوه 13 جغرافیوایی طوول در شوهر ایو (. 3184 ،هوانبخشجاس  ) شهر ای  ایجاد برای اصفهان منطقه جام 

 از شوهر ایو  ارتفواع. اسو  گرفتوه قرار درصد 1 تا 0 متوسط شیب با دقیقه 01 و درجه 10 جغرافیایی عرض و دقیقه

 .دهدیم نشان اصفهان استان در را بهارستان شهر موقعی  3 شکل(. 3186 ،یباقراس  ) متر 3112 دریا سطح
. 

 
 : نگارندگان(میعیت سیاسی شهر بهارستان )ترسه موقنقش -0شکل 

 

 41118معوادل  3181ارائه شده توسط اداره آمار کشور جمعیو  بهارسوتان در سوال  3181بر اساس آمارنامه سال 

 تعوداد ایو  از که اس  64222جمعی  شهر بهارستان  3112رشماری سال س طب  و .اس  30116نفر و تعداد خانوار 

 و اسو  04 آن میانوه و سال 04/01 جمعی  سنی میانگی . باشدمی مرد جمعی  درصد 3/12از  و نز آن ددرص 1/41

در  نیوز درصود 12 و دهودمی تشوکیل دارند سال 04 از بیش که کسانی را جمعی  درصد 12 که اس  معنی بدان ای 

 سوردتری  در آن دموای لحوداق هکو اسو  خشوک و گورم بهارستان یوهوا. آ دارند قرار سال 04 از تر سنی  پائی 

 میوزان. اسو  تابسوتان روزهوای در گرادسانتی درجه 42 تا آن حد  یترگرم و گرادسانتی درجه -31 زمستان روزهای

 (.3113بهارستان،  یشهرداررسد )می سال در مترمیلی 331 -302 به بهارستان شهر در بارندگی

 پژوهش انجام روش -6-6

نهواد  بنیوان را عواملی تحلیول اولیوه یهواانیبن کوه بود کسی بیست  قرن آغاز و ه زدنو قرن اواخر دانشمند گالتون

 زیوادی اطلاعوا  نموودن یبنودطبقه و خلاصه برای مناسب روشی عاملی تحلیل مدل(. 3181 موسوی، و نیا حکم )

اسو   داریمعنو ممفهو رنظ از خلاصه نتیجه که ردیپذیم صور  ترتیب به روش ای  در اطلاعا  نمودن خلاصه. اس 
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 درنهایو  و پوردازدیمو متغیرهوا از زیوادی تعداد درونی همبستگی بررسی به روش ای (. 3182 ،یآبادیزنگ و طالبی)

 از یکوی عواملی تحلیول(. 3181 کلانتری،کند )یم تبیی  و کرده یبنددسته محدودی عمومی یهاعامل قالب در را هاآن

 را خاصوی رابطوه هسوتند، ارتبواطیب ظاهربه که متغیرها از فراوانی مجموعه  بی که اس  متغیره چند آماری یهاروش

 عوامول م ابوهبه خاصی یهایژگیو انتخا  با که ترتیب بدی (. 3181 منصورفر،کند )یم برقرار فرضی مدل یک تح 

 ایو  بوی  متقابول مبسوتگیه ضریب یمحاسبه با و باشندیم مختلف مناط  در متفاو  یهازانیم دارای که گوناگونی

 بوه بیشوتری قرابو  و نزدیکوی کوه هاآن میان از را هامنطقه موردنظر و مناسب یهامجموعه مختلف، مناط  در عوامل

 متغیرهوای توا اسو  درصودد عاملی تحلیل ،دیگرعبار به(. 3181 اشکوری، معصومیکند )یم انتخا  دارند، یکدیگر

 توضویح را هواداده از یامجموعوه در موجوود همبسوتگی الگووی کوه کنود یشناسای را ییهاعامل عبارتی به و اساسی

 کوار بوه هاعامل از محدودی تعداد شناسایی و هاداده کاهش برای اصلی یهامؤلفه تحلیل اغلب، راستا ای  در. دهندیم

جیوو و دهنود )-می حضیتو را اولیه یهاداده بزرگ مجموعه در شده مشاهده واریانس بیشترِ مذکور، یهاعامل. رودیم

 دارد، بسوتگی متغیرهوا بوی  همبسوتگی بوه مسوتقی  طوربوه هاشاخص به یافته اختصاص یهاوزن (.0224، 3همکاران

 کلوانتری،) ردیوگیمو تعلو  بودان نیوز بالوایی وزن باشد، بیشتر متغیرها سایر با متغیر یک همبستگی چه هر کهطوریبه

 بالوایی همبسوتگی کوه متغیرهوایی شناسوایی: دارد وجود متغیرها جای به املوع کردن جایگزی  برای دلیل سه(. 3182

، 0جوهانسوتونجدیود ) فورم یوک صوور به هاداده مجدد یدهسازمان و موردمطالعه متغیرهای تعداد کردن ک  دارند،

 مواتریس از دهاسوتفا بوا. ردیوگیمو صوور  همبستگی ماتریس از استفاده با هاعامل استخراج عاملی تحلیل در(. 3186

 هاشواخص اتصوال در عواملی، تحلیول در. گرددیم معلوم هاشاخص از یک هر نسبی اهمی  و مشترک عوامل عاملی،

(. 3118، 1آندرسوونباشود ) 1/2 بالوای هاآن همبستگی ضریب که رندیگیم قرار استفاده مورد هاییشاخص عوامل، در

 عملیوا  کلوی حووزه دو در موردمطالعوه متغیرهوای تحقیو ، رهایمتغی و شناسایی روش موضوع، و عنوانبه توجه با

 بوا سوسس و گردیود یآورجم  آماری نمونه در پرسشنامه کمک به بهارستان شهر یاتوسعه هایشاخص و معدنکاری

 سوطح در پوژوهش از حاصول یهواداده ابتودا در. کوردی  اسوتخراج را زیربنائی یهاعامل عاملی تحلیل آماری تکنیک

 بورای سوسس. گرفو  قرار موردبررسی متغیرها استاندارد انحرا  و میانگی  و گرفتند قرار وتحلیلتجزیه مورد توصیفی

 از مطالعوه ایو  در. شود اسوتفاده اصولی یهاعامل تعیی  جه  در گامبهگام عاملی تحلیل از تحقی  یهاهیفرض بررسی

 نظور بوا هاسوکونتگاه روی بور معودنکاری ریتوثي نامهسشوپر .یودگرد اسوتفاده هواداده تحلیول برای SPSS-19 افزارنرم

. شود یگوذارنمره 1 تا 3 از ک  بسیار تا زیاد بسیار از یانهیگز پنج لیکر  طیف در سؤالا . گردید طراحی کارشناسان

 و صوادیاقت ،محیطیزیسو  زمینوه سوه در انسوانی، هایسکونتگاه روی بر معدنکاری ریتثي مؤلفه 46 پرسشنامه ای  در

                                                                 
1 Guo et al 

2 Johnston 

3 Anderson 
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 حوذ  بوودن ضوعیف دلیول بوه سوؤالا  ای  از تعدادی وتحلیلتجزیه هنگام در که گرف  قرار موردبررسی اجتماعی

 صوور به و اسو  تحلیلوی -توصویفی نوع از پژوهش ای . گرف  قرار وتحلیلتجزیه مورد ریمتغ 11 درنهای . گردید

 لاشوتر معوادن مجموعه مجاور  در بهارستان رهش رهایخانوا کلیه پژوهش ای  آماری جامعه. اس  شده انجام میدانی

 عنوانبوه شوهر ایو  لاشوتر، معوادن مجموعوه به سکونتگاه  یترکینزد عنوانبه بهارستان شهر دسترسی عل  به. بودند

 یهامودل و هاشواخص انتخوا  نیازمنود تحقیو  یهاهیفرضو بررسی. شد گرفته نظر در پژوهش ای  در آماری جامعه

 .اس  هاهیفرض آن با بیاسمن لیلوتحتجزیه

 رهایّمتغ یمعرف -6-9

 .اس  آمده 3 جدول در اقتصادی و اجتماعی ،محیطیزیس  یهاشاخص مجموعه

 

 شده ییشناسا اقتصادي و اجتماعی ،محیطیزیست هايشاخص مجموعه -0 جدول
 هاي اقتصاديشاخص هاي اجتماعیشاخص محیطیزیستهاي شاخص

 حیطیمزیس های آلودگی
 ژئومورفولوژی(طبیعی )اندازهای ییر چش غت

 هاآلودگی آ 
 هاکیفی  خاک
 ایجاد زباله

 گذاریافزایش فرسایش و رسو 
 تولید باطله
 زیس محیطافزایش آلودگی 
 وحشا یحپراکندگی 

 کاهش کیفی  مرات  طبیعی
 بر ه  خوردن نظ  اراضی

 ایجاد فضای سبز
 اندازلحاظ نمودن ملاحظا  چش 

 ی طبیعیهاست یاکوسعملکرد تار و یب ساختخر
 های طبیعیگاهتخریب زیس 

 تغییر چهره زمی  در حی  عملیا  معدنکاری
 وآمدرف ی مواد معدنی در مسیر هاکسهافزایش 

 انداز منطقه در طول مد  اقام تغییر چش 
 پوشش گیاهی منطقه

 های زیرزمینیکیفی  آ 

 و رواناندازهای زمی  در روحیه تثيیر چش 
 بر نحوه معیش  تثيیر

 های صوتی و افزایش سر و صداآلودگی
 تثيیر عملیا  معدنکاری، در روحیه و روان

 تثيیر معادن بر محیط اجتماعی
 تثيیر کاهش سلامتی افراد
 استفاده از تکنیک انفجاری
 افزایش صداهای انفجاری

 

 رون  اقتصادی منطقه
 رکود فعالی  کشاورزی

 تردد و ونقلحملافزایش 
 توسعه محل سکون 

 افزایش درآمد ساکنی  منطقه
 قابل استفاده بودن باطله
 افزایش اشتغال

 های عمرانیافزایش فعالی 
 ونقلحملهای توسعه جاده
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 گیرينتیجه و بحث -9

، اجتمواعی محیطیزیسو در سه بخش   یتحق یهاافتهی، موردمطالعهپس از مشخص شدن روش تحقی  و منطقه 

 شود.یه مارائ یو اقتصاد

 ها و عوامل زیربنائیهاي سه گروه به سازهتحلیل عاملی و تلخیص مجموعه شاخص -9-0

 اصولی هایمؤلفوه بوه تجزیه اساس برها ، نتایج حاصل از استخراج عاملمحیطیزیس متغیر  02ابتدا با وارد کردن 

 181/2برابور بوا  KMOمیر، معیار کیسر  آزمون ، به شرح جداول زیر به دس  آمد. بر اساسSPSS افزارنرم کمک به و

 موورد 1 شوودمی ملاحظوه 0جدول  اساس بر. اس دس  آمد و معنادار اس  که نشان از اعتبار اجرایی ای  آزمون -به

 بوه مراجعوه اموا؛ کننودمی تبیوی  را واریانس 11/2 درمجموع و بودند 3 از بیشتر ویژه مقدار دارای استخراجی عوامل از

 در بنوابرای . اسو  بووده اهمی  دارای ودار ول از متغیرها معنیا عامل 1 بارگیری تنها که داد نشان عاملی بارهای نتایج

 درصود 42 مجمووع در عامول 1 ایو  شوودمی ملاحظوه کوه طورهمان و اس  شده گزارش عامل 1 ای  تنها 1 جدول

د بووده موور 1 از بیش داشتند 3 از بیشتر ویژه دارقم که یهایعامل تعداد تحلیل ای  در گرچه. کنندمی تبیی  را واریانس

 اوضواع بهبوودی به اشاره که متغیرهایی ه آن واند ولی ای  مقدار قابل توجه نبوده اس  و عموماً بر یک متغیر بار شده

  د کیفیوه بهبوومتغیر بارگیری کرده اس  که اشاره بو یک از تنها منفی ضریب با چهارم عامل م العنوانبه. اس  داشته

. با توجه بوه مواتریس عوامول  قابل توجه اس خودیخودبههای زیرزمینی با وجود معدنکاری دارد که ای  نتیجه -آ 

 از یوک هور نقوش و اهمیو  اسو ، اسوتخراجی هایعامل در شده معرفی یهاناچرخیده که حاوی ضرایب شاخص

از  کوه هاسو شاخص از هواعامل بوارگیری بیوانگر ردیگر عبابه و دهدمی نشان هاعامل گیریشکل در را هاشاخص

 نتیجوه در و شوده اسوتخراجهوای . جه  روش  شدن ماهیو  عاملاندآمده دس  به اصلیهای روش تجزیه به مؤلفه

 .دهی می قرار ملاحظه و موردتوجه را اولیه هایشاخص مجموعه از هرکدام بارگیری نحوه ،هاآن گذارینام امکان
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 محیطیزیست هايشاخص مجموعه ازانس واری تبیین و درصد ویژه مقادیر شده، استخراجهاي عامل -6جدول 

 عوامل
 مجموع ضرایب فاکتور چرخش داده نشده مقادیر ویژه اولیه

 تجمعی% تبیین واریانس% مجموع تجمعی% تبیین واریانس% مجموع

3 

0 

1 

4 

1 

6 

1 

8 

1 

32 

33 

30 

31 

34 

31 

36 

31 

38 

31 

02 

818/0 

111/3 

18/3 

134/3 

014/3 

046/3 

300/3 

111/2 

108/2 

818/2 

811/2 

111/2 

618/2 

618/2 

18/2 

111/2 

481/2 

411/2 

41/2 

100/2 

010/4 

116/8 

120/1 

113/1 

161/6 

013/6 

630/1 

111/4 

611/4 

188/4 

016/4 

111/1 

410/1 

381/1 

123/0 

614/0 

444/0 

011/0 

313/0 

630/3 

010/34 

081/01 

313/13 

160/18 

313/41 

163/13 

111/16 

168/63 

621/66 

111/12 

013/11 

044/11 

116/80 

101/81 

806/88 

1/13 

144/11 

018/16 

188/18 

322 

818/0 

111/3 

18/3 

134/3 

014/3 

046/3 

300/3 

010/34 

116/8 

120/1 

113/1 

161/6 

013/6 

630/1 

 

010/34 

081/01 

313/13 

160/18 

313/41 

163/13 

111/16 

 

  یتحق یهاافتهیمنب : 

 

هوای های معرفوی شوده در عاملموسوم به مواتریس عوامول ناچرخیوده کوه حواوی ضورایب شواخص 1جدول 

دهود و بوه عیوار  دیگور هوا نشوان میگیری عاملها را در شکلاس ، اهمی  و نقش هر یک از شاخصاستخراجی 

 اند.های اصلی به دس  آمدهلفهمؤبه  هاس  که از روش تجزیهها از شاخصبیانگر بارگیری عامل

 

 (ناچرخیده عوامل ماتریس) هاشاخص از استخراجیهاي بارگیري عامل -9جدول 

 هاي( اولیهشاخصمتغیرها )
 هاعامل

0 6 9 

    محیطیزیس های آلودگی

    ژئومورفولوژی(طبیعی )اندازهای تغییر چش 
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 هاي( اولیهشاخصمتغیرها )
 هاعامل

0 6 9 

  618/2  هاآلودگی آ 

 101/2   هاکیفی  خاک

    ایجاد زباله

    گذاریافزایش فرسایش و رسو 

  142/2  تولید باطله

    زیس محیطافزایش آلودگی 

    وحشا یحپراکندگی 

    کاهش کیفی  مرات  طبیعی

    بر ه  خوردن نظ  اراضی

    ایجاد فضای سبز

   142/2 اندازلحاظ نمودن ملاحظا  چش 

    طبیعیهای تخریب ساختار اکوسیست 

    های طبیعیگاهتخریب زیس 

    تغییر چهره زمی  در حی  عملیا  معدنکاری

    مسیر رف  و آمد های مواد معدنی درافزایش کسه

   133/2 انداز منطقهتغییر چش 

    پوشش گیاهی منطقه 

    های زیرزمینیکیفی  آ 

  یتحق یهاافتهیمنب : 

 

( بوه بررسوی Factor Rotation) عاملی چرخش به پرداخت  بدون ،هاساختار عامل ضوحوبهبر ای  اساس با توجه 

 پرداخ . ها به شرح زیر خواهی ساختار عامل

و اندازهای طبیعوی و ژئومورفولووژی( تغییور چشو ) یرهوایمتغ از کوه اول عامول عوامول،تری  در ای  تحلیل مه 

( باطلوه تولیودو )هوا( آلوودگی آ ) یرهوایمتغاس . عامول دوم از انداز( بارگیری کرده لحاظ نمودن ملاحظا  چش )

 از راهوا بوارگیری ایو  عامل 0جدول اس .  کرده بارگیریها( )کیفی  خاک31 یربارگیری کرده و عامل سوم نیز از متغ

 گوزارش 1/2 از توربزرگ عاملی بارهای مقادیر تنها که اس  ای  جدول ای  در ذکر قابل نکته. دهدمی نشان هاشاخص

 عواملی بارهوای سوایر گوزارش از و گرفتوه صوور  هواآن گذارینام و هاعامل تحلیل سهول  دلیل به امر ای  شدند،

 .اس  شدهنظر صر 
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انداز، آلوودگی محویط و منواب  خواک عامل اصلی به دس  آمد که به ترتیب بوا عنووان تغییور چشو  1 بیترت یابه

 شدند. یگذارنام

 بوه تجزیوه اسواس بورهوا متغیر اجتماعی در مدل تحلیل عاملی، نتوایج حاصول از اسوتخراج عامل 8وارد کردن  با

 و باشودمی 111/2 اجتمواعی یهاشواخص KMO معیوار میور، کیسور آزمون اساس بر. آمد دس  به اصلی هایمؤلفه

درصود  31/11بوده و جمعواً  3تر از بزرگ ویژه مقادیر دارای اول عامل سه شودمی ملاحظه کهگونه . هماناس  معنادار

 جهو . آیودمی حسوا به بالوایی بسویار و قبوول قابل درصد کهکنند معیار اجتماعی را تبیی  می 8از واریانس مجموع 

 ناچرخیوده و چرخیوده مواتریس دو هر ،هاآن گذارینام امکان نتیجه در و شده استخراج هایعامل ماهی  شدن روش 

 هرکودامبوارگیری  نحووه 4 جدول. دهدمی نشان را تریواضح ساختار عاملی چرخش لیوکنند می معرفی را عامل سه

 نشوان واریمواکس متعامود چورخش روش بوا شده چرخیده عوامل ماتریس قالب در را اولیه یهااز مجموعه شاخص

 .دهدمی

 

 اجتماعی يهاخصاز مجموعه شا هاآنهاي استخراج شده، مقادیر ویژه و درصد تبیین واریانس عامل -0 جدول

 عوامل
 مجموع ضرایب فاکتور چرخش داده نشده مقادیر ویژه اولیه

 تجمعی% تبیین واریانس% مجموع تجمعی% تبیین واریانس% مجموع

0 

6 

9 

0 

5 

2 

7 

1 

861/3 

111/3 

208/3 

114/2 

861/2 

113/2 

614/2 

123/2 

161/01 

130/36 

814/30 

406/30 

861/32 

310/1 

311/8 

066/6 

161/01 

011/42 

311/11 

111/61 

401/16 

111/81 

114/11 

322 

111/3 

112/3 

286/3 

 

416/00 

331/31 

111/31 

 

416/00 

111/11 

311/11 

  یتحق یهاافتهیمنب : 
 

با توجه به چرخش عاملی انجام شده و بر اساس بارهای عاملی جودول فوو ، بوارگیری و سواختار عواملی بودی  

تر از واحد برخوردار هستند ولی اهمی  و نقوش عامول اول ل از مقادیر ویژه بزرگباشد. گرچه همه ای  عوامگونه می

اسوتفاده از تکنیوک ) اندازهای زموی  در روحیوه و روان(،توثيیر چشو متغیرهوای )درصد کوه از  41/00با درصد تبیی  

کوه از  درصود 30/31تبیوی  افزایش صداهای انفجاری( بوارگیری کورده اسو  و عامول دوم بوا درصود و )انفجاری( 

تثيیر عملیا  معدنکاری، در روحیه و روان( و )تثيیر در کاهش سلامتی افراد( بارگیری کرده اسو  بیشوتر از متغیرهای )

 باشد.تثيیر معادن بر محیط اطرا ( بارگیری کرده اس ، میمتغیر )درصد( که  18/31تبیی  با درصد سوم )عامل 
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 وهوا گزارش شدند، ای  امر به دلیول سوهول  تحلیول عامل 1/2تر از رگتنها مقادیر بارهای عاملی بز 1در جدول 

 .اس  شده نظرصر  عاملی بارهای سایر گزارش از و گرفته صور  هاآن گذارینام
 

 ماتریس عوامل چرخیده شده() هاهاي استخراجی از شاخصبارگیري عامل -5 جدول

 هاي( اولیهشاخصمتغیرها )
 هاعامل

0 6 9 

   114/2 اندازهای زمی  در روحیه و روانچش تثيیر 

    بر نحوه معیش  تثيیر

    های صوتی و افزایش سر و صداآلودگی

  180/2  تثيیر عملیا  معدنکاری، در روحیه و روان

 123/2   تثيیر معادن بر محیط اجتماعی 

  612/2  تثيیر کاهش سلامتی افراد

   104/2 استفاده از تکنیک انفجاری

   801/2 افزایش صداهای انفجاری

 های تحقی منب : یافته

 

 در توثيیر عنووان بوا دوم عامول صووتی، آلوودگی عنووان با اول عامل. شوندمی گذارینام اصلیهای عامل درنهای 

 .شدند گذارینام اجتماعی محیط در تثيیر عنوان با سوم عامل و سلامتی

تحلیل عاملی شده و با پیگیری روند فو ، محتوای اطلاعواتی ایو  دسوته از  عامل اقتصادی نیز وارد مدل 1در ادامه 

 و بووده 611/2 اقتصوادی یهادر شاخص KMO معیار. شد خلاصه عاملی هایسازه محدودی تعداد در نیزها شاخص

 ویوژه مقوادیر دارای حاصول، اصولی هایمؤلفوه میوان از عامول 1 نیز متغیرها از دسته ای  تلخیص از. باشدمی دارمعنی

 ایو . کنندمی تبیی  را اولیه یهادرصد از واریانس مجموعه شاخص 12/11حدود  در جمعاً و هستند واحد از تربزرگ

 دو هور در اقتصوادی توثيیرا . باشودمی( 20/31سووم ) عامل و( 81/36دوم ) عامل سه  ،(61/01اول ) عامل سه  بار

 از اول عامول. اسو  یکسوان حالو  دو هور در و شودمی اجاستخر چرخش بدون ه  و عاملی چرخش ه  صور ،

( اشوتغال افوزایش) و( منطقوه سواکنی  درآمد افزایش) ،(مواصلاتیهای یرهای )رون  اقتصادی منطقه(، )توسعه جادهمتغ

 لعامو و( عمرانوی هوایفعالی  افوزایش) و( باطلوه بودن استفاده قابل) متغیرهای از نیز دوم عامل اس ، کرده بارگیری

 هرکودام بوارگیری نحووه 6جدول کند. ( بارگیری میونقلحمل افزایش) و( کشاورزی فعالی  رکودمتغیرهای ) از سوم

 نشوان واریمواکس متعامود چورخش روش بوا شده چرخیده عوامل ماتریس قالب در را اولیه هایشاخص مجموعه از

 .دهدمی
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 اقتصادي يهایین واریانس از مجموعه شاخصهاي استخراج شده، مقادیر ویژه و درصد تبعامل -2جدول 

 عوامل
 مجموع ضرایب فاکتور چرخش داده نشده مقادیر ویژه اولیه

 تجمعی% تبیین واریانس% مجموع تجمعی% تبیین واریانس% مجموع

3 

0 

1 

4 

1 

6 

1 

8 

1 

613/0 

441/3 

323/3 

136/2 

841/2 

612/2 

111/2 

418/2 

163/2 

016/01 

216/36 

013/30 

381/32 

43/1 

661/1 

34/6 

286/1 

230/4 

016/01 

011/41 

121/11 

686/61 

216/11 

160/84 

120/12 

188/11 

322 

128/0 

131/3 

110/3 

 

61/01 

81/36 

204/31 

 

61/01 

411/40 

121/11 

 

  یتحق یهاافتهی: منب 
 

 وهوا تحلیول عاملگزارش شدند، ای  امر به دلیول سوهول   1/2تر از تنها مقادیر بارهای عاملی بزرگ 1در جدول 

 .اس  شده نظرصر  عاملی بارهای سایر گزارش از و گرفته صور  هاآن گذارینام
 

 (شده چرخیده عوامل ماتریس) هاهاي استخراجی از شاخصبارگیري عامل -7 جدول 

 هاي( اولیهشاخصمتغیرها )
 هاعامل

0 6 9 

   113/2 رون  اقتصادی منطقه

 101/2   رکود فعالی  کشاورزی

 814/2   و تردد ونقلحملتثيیر بر افزایش 

    توسعه محل سکون 

   631/2 افزایش درآمد ساکنی  منطقه

  834/2  قابل استفاده بودن باطله

   113/2 افزایش اشتغال

  618/2  های عمرانیافزایش فعالی 

   812/2 های مواصلاتیتوسعه جاده

  یتحق یهاافتهی: منب 

 

 و عمرانوی هوایفعالی  افوزایش عنووان با دوم عامل اقتصادی، رون  عنوان با اول عامل اصلی،های املع درنهای 

 .شدند گذارینام کشاورزی فعالی  رکود سوم عامل
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 جمع بندي -0

فتوه از کوار میودانی از توثيیرا  برگر هایشواخص آماری وتحلیلتجزیهنتیجه و  سکونتگاه پرسشنامه وتحلیلتجزیه

همچوون تغییور  محیطیزیسو نفی عملیا  معدنکاری بر روی شهر و مردم بهارستان حکای  دارد. تثيیرا  م ب  و م

 توثيیرا  و سولامتی در تثيیر و صوتی آلودگی همچون اجتماعی تثيیرا  ضایعا ، و باطله ایجاد طبیعی،اندازهای چش 

 مجموعوه معودنکاری فعالیو  توثيیرا  لوهازجم شوهر عمرانیهای ی و افزایش فعالی اقتصاد رون  همچون اقتصادی

شهرهای جدیدی اس  کوه در نزدیگوی  ازجملهاز آنجایی که بهارستان  .باشدمی بهارستان شهر نزدیکی در لاشتر معادن

شهر اصفهان و با هد  جذ  سرریز جمعی  احداث شده اس ، در نظر گرفت  اصوول توسوعه پایودار بورای توسوعه 

غیور اصوولی از  بورداریبهره نزدیوک، یانودهیآممک  اسو  در    در حالی اس  کهای  شهر جدید ضروری اس . ای

 را وارد کند. ییهالطمهتوسعه پایدار ای  شهر  یهاجنبهمعادن لاشتر، به بسیاری از 

ی معودنکار صونع   یوضع اما کشوراند توسعه و شرف یپ یبرا فرص  کی عنوانبه یمعدن مناب  رانیا کشور در

 آنکوه یبورا. نودارد یمناسوب  یوضوع یمعودن یکشوورها ریسا با سهیمقا در دار،یپا توسعه مختلف یهافهمؤل در رانیا

 چوارچو  کیو فیوتعر کنود، فوایا داریپا توسعه در را خود نقش و باشد داریپا صنع  کی بتواند یمعدنکار صنع 

 یهواحوزه در یاساسو یهواچالش بوا رانیوا در خوود  یفعال ادامه یبرا معادن. اس  مه  اریبس آن یبرا جام  و یکل

 حیصوح  یریمود راسوتا،  یوا در. هسوتند رو بوه رو بهداشو  و یمنویا ،یانورژ مصر  ،زیس محیط مانند مختلف

 یهوایانورژ از اسوتفاده نوهیزم در یگوذار هیسورما توسوعه، و  یوتحق به شتریب توجه ،یفرآور یهاکارخانه یهاپسا 

 .اس  موجود  یوضع بهبود یبرا مه  یراهکارها از کار یروینی برا یوزبازآم یهادوره یبرگزار ر،یدپذیتجد

 تموام در. اسو  داریوپا توسوعه بوه یابیدست در یاصل ارکان از یکی یمعدنکار صنع  یاجتماع  یمسئول  یهمچن

 ردایوپا توسوعه یهامؤلفوه بوا یمعدنکار تعارض هنگام در ،یمعدنکار صنع  در نام صاحب و افتهی توسعه یکشورها

 توسوعه  یمفواه چوارچو  در یعملو راهکوار کیو به معدنکاران زین و یمتول یهادستگاه تمام یهمکار با شده یسع

 کوارگروه سیسوثت کشوور یمعودنکار صونع  در داریوپا توسوعه کردن نهینهاد یبرا رسدیم نظر به .ابندی دس  داریپا

 در مودون ریزیبرناموه و عملکورد یابیوارز منظوور هب کشور معدن یمهندس نظام سازمان در معادن، یبرا داریپا توسعه

 .(3116)پورمیرزائی،  دارد یژهایو  یاهم داریپا توسعه  یمفاه آموزش نهیزم

برداری از منواب  طبیعوی و زمینوی را ، توجه به مسائل متعدد بهرههاآناهمی  پایداری جوام  بشری و توسعه پایدار 

در جهو  ایجواد نگرشوی هموه جانبوه و یکسارچوه بور  توانودیموتحقیو   سازد. لذا نتایج حاصل از ایو ضروری می

 باشد. و انسانی طبیعی یهاست یس

 ممکو  موردم زندگی و طبیعی اندازهایچش  وضعی  بهبود جه  معدنی هایفعالی  از گریز در پایان باید گف 

 هوایفعالی  توسوعه و شوهری وسوعهت منفوک و مجزا هاییزیربرنامه و هاگذارییاس س به بایستی رو ای  از نیس 
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 معودنی هوایفعالی  توسعه و شهری توسعه زمینه در جدید، یزیربرنامه و گذارییاس س نوعی به و داد خاتمه معدنی

 .یازید دس  اس ، مقوله دو ای  سیستمی ارتباط بر مبتنی که

 پیشنهادها -5

تثيیر معدنکاری بور صونع  توریسو   ینهدر زم یالعاتمط یندهداد که در آ یشنهادپ توانیم ی تحق یجنتا یلجه  تکم

 موواد مصور  کوارایی افوزایش معدن، شدن تعطیل وبرداری رسد با بازسازی معادن پس از بهرهانجام گردد. به نظر می

های ودن باطلوهنمو ت بیو  سوکونتگاه، از خوارج ضوروری هوایمکان عنوانبه شده تخریب هایمحیط استفاده معدنی،

 کواربرد و طبیعو  زننوده بوره  وزائود  مواد انهدام هایتکنیک از استفاده گوناگون، هایروش به عدنکاریم از حاصل

 یمعودنکار یوا مخور  عمل یرا جه  کاهش تثي یعلم پیشنهادهای ازجمله المللیبی  محیطیزیس  استانداردهای

اقوداما   یرا توثي یو هور چوه بهتور اگوردد جهو  کنتورل می یشنهادپ همچنی . باشدها و سکونتگاه یع طب یبر رو

 بهسوازی و بهبوود هایبرناموه معودنکاری، عملیوا  هایباطلوه تخلیوه مورد درتر وض  مقررا  سخ  یرنظ یریتیمد

کواربری اراضوی در  تغییور از جلووگیری جهو  تودابیری و هاسیاسو  اتخاذ فرسایش، صدما  کاهش جه  اراضی

 .منطقه اتخاذ گردد

 کتابنامه

تصمی   یهاروشناشی از معدن کاری با استفاده از  محیطیزیس مدیری  ايرا  سوء  .3114؛ بادی، آرشابراهی  آ

فصلنامه علمی پژوهشی زمی  شناسی گیری چند معیاره فازی )مطالعه موردی: منطقه معدنی چادرملو(. 

 . پاییز.10. سال نه ، شماره زیس محیط

 .11 -11. رسو  و فرسایش ملی سمینار. روباز نمعاد در رسو  و فرسایش .3111؛ آرش امینی،

 رانیا دکتر. کوهبنان منطقه و زرند شهرستان توسعه بر سنگ زغال معادن ریتثي .3114؛ علیرضا کوهبنانی، انحصاری

 .ایجغراف گروه. اصفهان دانشگاه. جغرافیا ارشد کارشناسی نامهانیپا. یغاز

 منطقه در روی و سر  معدن از یبرداربهره یزیستمحیط آيار ارزیابی .3181؛ ردایی مهجبی  و فرود دهکردی، آذری

 مدیری  در سبز اقتصاد نقش .زیس محیط جهانی روز ملی کنفرانس چهارمی . بهادران _کالمند شده حفاظ 

 .020. زیس محیط

مدل اصلاحی بیابان ارزیابی شد  تخریب مناب  آ  زیرزمینی با استفاده از  .3118؛ برزگر، سعیده. مسعود مسعودی

. 1دوره بیس  و یک. شماره  .زیس محیطعلوم و تکنولوژی در دش  شیراز استان فارس.  GISو  IMDPAزایی 

 خرداد.

 .یمعدن مناب  یمهندس. کشور داریپا توسعه در یمعدن مناب  و یمعدنکار صنع  نقش یبررس .3116؛ ر ،یرزائیپورم

0(1). 83-10. 
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 .صفحه
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یزد:  ،یاهیناح و شهری یزیربرنامه بر تثکید با جغرافیا در مدل کاربرد. 3181؛ موسوی نجف میر و حس  نیا، حکم 

 .صفحه 102. نوی  عل  انتشارا 
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 .011 -081. ایران روباز معادن کنفرانس دومی . استرالیا ولز نیوساوث شمال در گرو
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 گلند سنگ ذغال معدن محیطیزیس  تخریبی ايرا  بررسی. 3181؛ لرگانی سلطانی ابراهی  و مهدی محمد گرامی،

 مدیری  در سبز اقتصاد نقش ،زیس محیط جهانی روز ملی کنفرانس چهارمی . چمستان ذغالشویی کارخانه و رود

 .021. زیس محیط
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