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چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات معدن طالی اندریان بر روستاهای پیرامون است که از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر ماهیت و
روش ،توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری ،خانوارهای بخش خاروانا در شهرستان ورزقان میباشد .حجم نمونه با استفاده از فرمول
کوکران  765خانوار بوده و از نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است .روش گردآوری اطالعات بهصورت کتابخانهای و میدانی
(پرسشنامه محققساخته) می باشد .روایی تحقیق بر اساس اعتبار صوری و آزمون پایایی ،از طریق آزمون آلفای کرونباخ با مطلوبیت 5/322
به دست آمده است .چون پاسخگویی به سؤاالت ،تنها با بهکارگیری یك تکنیك میسر نبوده ،لذا برای ایجاد درك عمیقتر نسبت به موضوع
موردبررسی از روش تحقیق آمیخته (کیفی بعد کمی) بهصورت ترکیب مدل ( )DPSIRو ( )PLSاستفاده شده است .در نتایج اجزا مدل
( ،)DPSIRپیشرانهای «توسعه منطقهای ،مصرف منابع ،اشتغال و پویایی جمعیت» مطرح میباشد که فشارهای «مصرف آب ،تخلیه
ضایعات مایع ،مصرف انرژی ،انتشار گازها ،تولید ضایعات جامد و تغییر کاربری زمین» و وضعیت و روند «هوا ،آب ،زمین ،تنوع زیستی و
ارتقا محیطزیست» مطرح است« .تغییرات اکوسیستمی ،کیفیت زندگی و سالمت انسانی ،بارانهای اسیدی ،مهاجرت ،تخریب زیستگاه،
تخریب مرتع ،از دست رفتن پوشش گیاهی منطقه ،کاهش زمینهای کشاورزی ،انواع بیماریها و تهدید حیاتوحش» تأثیرهایی هستند
که حاصل شده است .پاسخهای «تصفیه دوباره آب؛ جلوگیری از انتشار آبهای آلوده به نقاط بیشتر؛ استفاده مجدد و بازیافت آبهای
شستشو؛ استفاده از روشهای استحصال با حداقل آالیندگی محیطی؛ برنامهریزی حیاتوحش؛ ایجاد فضای سبز و کاشت درختان در
اطراف معدن جهت کمك به تصفیه هوا؛ و تعریف مکان بیخطر برای دفن ضایعات» به دست آمد .با استفاده از نتایج بهدستآمده از طریق
روش حداقل مربعات جزئی و با نرمافزار  Warp- PLSدر دو مرحله «مدل اندازهگیری» و «مدل ساختاری» اقدام به مدلسازی معادالت
ساختاری شد .درستی مفاهیم نظری ،پایایی سازگاری درونی ،روایی (اعتبار) همگرا ،اعتبار افتراقی سازه ،معناداری ضرایب مسیر ،مقادیر
قابلقبول آزمون استون گیسر و برازش مناسب مدل نشان میدهند مدل درنظرگرفتهشده ظرفیت و توان پیشبینی الزم را داشته و
قابلتعمیم است.
واژههای کلیدی :معدنکاوی ،محیطزیست ،روش آمیخته؛  ،PLS ،DPSIRورزقان.

 .2نویسنده مسئول53222555535 ، khaleghi567@tabrizu.ac.ir:

881

ارزیابی و مدل سازی اثرات معدن کاوی بر روستاهای پیرامونی....

مقدمه:
با وقوع انقالب صنعتی و گسترش و پیشرفت فنّاوری در دنیا تحوالت عظیمی در نوع زندگی انسان و بهتبع آن در
محیطزیست به وجود آمد که روزبهروز این تحوالت موجب نگرانی بیشازپیش دانشمندان و طرفداران محیطزیست محسوب
میشود (بیات)56 :2735 ،؛ لذا اثرات زیستمحیطی عبارت است از تغییرات مختلفی که در اثر فعالیتهای مختلف انسانی در
محیطزیست پدید میآید (صدرموسوی و همکاران .)265 :2735 ،در این راستا تالش میشود فرایند توسعه بهگونهای هدایت
شود که ضمن حداکثر سازی ارزشافزوده فعالیتهای اقتصادی ،نظام طبیعت پویایی تعادلی خود را از دست نداده (مرادحاصل
و مزینی )25 :2733 ،و تمایل جوامع انسانی به بهرهکشی از محیطزیست بهنحویکه گویا محیطزیست یك منبع پایانناپذیر
است ،بارها سبب بروز فاجعه شده و گاهی به نابودی برخی از منابع زیستی منجر شده است (احمدی و همکاران:2735 ،
 .)555با پیشرفت صنعت و گسترش صنایع معدنکاوی بهرهبرداری مداوم از منابع ذخیره زمین آغاز گردیده اما در اثر عدم
دقت و رعایت اصول مشکل جدیدی به نام اثرات زیستمحیطی برداشت از ذخایر زمین مطرح گردیده است (ملکی و همکاران،
 .)33 :2736هماکنون بیش از  6555کانسار و نشانه معدنی در ایران شناخته شده است که با توجه به تأثیراتی که غلظت باالی
عناصر در خاك اطراف معادن ایجاد میکنند برخی از جمعیتهای گیاهی مقاوم به فلزات سنگین میتوانند در خاكهای آلوده
رشد کرده (منعمی و همکاران )223 :2735 ،و با آلوده شدن خاك در اثر معدنکاوی ،عناصر فلزات سنگین وارد چرخه خاك،
گیاه و انسان شده و در بافت بدن انسان یا حیوان جمع شده و به حد سطوح سمی برای حیوان و انسان میرسند (موحدی و
موحدی)22 :2736 ،؛ بهبیاندیگر ،اکتشاف و استخراج مواد معدنی از زیر زمین بدون توجه به روشهای مختلف آن سبب بر
هم زدن تعادل محیطزیست میشود (سمیعی و همکاران)222 :2735 ،؛ با توجه به این موضوع ،حفاظت محیطزیست در
نواحی روستایی توسعه فعالیتهایی را ایجاب میکند که ضمن حداکثر کارایی اقتصادی و ایجاد اشتغال ،با فضای
زیستمحیطی روستاها سازگار باشد (قدیری معصوم و همکاران .)53 :2732 ،توجه به اثرات منفی زیستمحیطی ایجاد صنایع
در نواحی روستایی ،نیازمند بررسیها و مطالعات اولیه برای مکانیابی مناسب این نوع صنایع برای کاهش آثار سوء
زیستمحیطی و انسانی است تا از این رهگذر بتوان برنامهریزیهای فضایی را بهبود بخشید (صادقلو و همکاران)235 :2736 ،؛
بنابراین ،با توجه به وضعیت منابع زیستی کشور ،الزم است هرگونه برنامهریزی در خصوص توسعه و عمران ملی و منطقهای با
نگرش به استعداد و قابلیتهای سرزمین و در چارچوب توان و گنجایش محیط و با اجرای دیدگاه و تفکر آمایشی و اصول
پایداری توسعه صورت گیرد (انصاری الری.)223 :2735 ،
معدن طالی اندریان که  255هکتار از محدوده روستاهای اندریان ،ایری علیا ،میوه رود و استرگان را در بخش خاروانا در
شهرستان ورزقان در برمیگیرد ،در منطقه جنگلی و قلب جنگلهای ارسباران قرار گرفته است .روش هیپلیچینگ یا لیچینگ2
سیانوری جهت فرآوری طال در این منطقه در دست اجراست که تنها  26درصد طال در دنیا از این روش به دست میآید؛ در
صورت عدم رعایت استانداردهای زیستمحیطی احتمال دارد در آیندهای نهچندان دور ،شاهد انواع آالیندههای زیستمحیطی
همچون بارانهای اسیدی ،آلودگی آبهای زیرزمینی و بیماریهایی همچون سرطان و  ...در سایه فعالیتهای این معدن باشیم
که در صورت تداوم روند عدم رعایت توسعه پایدار ،شاهد برهم خوردن اکوسیستم و از بین رفتن سالمت زندگی افراد در این
منطقه بوده و فعالیتهای این معدن در قلب جنگل های ارسباران زندگی هزاران نفر از مردم منطقه خاروانا و روستاهای تابعه را
در آستانه نابودی قرار خواهد گرفت .با عنایت به موضوع ،تحلیل و ارزیابی اثرات استخراج معدن طالی اندریان بر محیطزیست
روستاهای پیرامون الزم و ضروری به نظر رسیده و به این سبب تحقیق حاضر درصدد رسیدن به پاسخ قانعکنندهای به این
سؤاالت است که :اثرات معدنکاوی در چارچوب  DPSIR5برای منطقه موردمطالعه کدماند؟ و با استفاده از اجزای چارچوب
 DPSIRبهدستآمده ،آیا میتوان مدل ساختاری با قدرت پیشبینی کافی تدوین نمود؟

1

. Hip-licking or leaching
2. Driving force, Pressures, State, Impact, Responses
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پیشینه نظری تحقیق:
اولین رویکردی که نسبت به امنیت زیستمحیطی شکلگرفته ،بهگونهای به تأثیر تغییرات زیستمحیطی بر بروز منازعه
اشاره میکند .آنچه از دیرباز مهم بوده ،اثر ناشی از کمبود منابع طبیعی است که با برافروختن آتش منازعه ،امنیت را به
مخاطره افکنده ( (Hurrel, 2008: 131که اولین نشانه تهدید امنیتی را میتوان در محدودیتهای استفاده از منابع دانست.
زمانی که مصرفگرایی افزایش مییابد و یا اینکه نظام سرمایهداری برای نیل به سود بیشتر درصدد ارتقاء توان تولید و مصرف
جامعه باشد ،تهدیدات زیستمحیطی ایجاد میشود .از این گذشته برای نخستین بار در تاریخ ،بشر بهسرعت و از روی
بیتوجهی در حال دگرگون ساختن فیزیولوژیکی اساس کره خاکی است ( .(Myers, 2009, 79امروزه در مطالعات ،همانطور که
مسائل اقتصادی و تکنیکی موردتوجه قرار میگیرند ،ارزشهای زیستمحیطی ،اجتماعی و فرهنگی نیز باید موردتوجه قرار
گیرند (.(Ishida et al, 2003, 149
بررسی سوابق اجرای طرحها و پروژههای عمرانی در کشور نشان میدهد که در برنامهریزیهای گذشته مانند بسیاری از
کشورهای دیگر درحالتوسعه ،اهمیت و ارزشهای منابع طبیعی و محیطزیست از دیدگاه تصمیمگیران پنهان بوده و بسیاری از
آنها بدون توجه به مالحظات زیستمحیطی طراحی و بهرهبرداری گردیدهاند .حاصل و پیامدهای چنین اقداماتی بروز
آلودگیهای مختلف و تخریب شدید منابع محیطی در کشور بوده است« .ارزیابی زیستمحیطی» یکی از روشهای مقبول برای
دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و میتواند بهعنوان یك ابزار برنامهریزی در دسترس برنامهریزان ،مدیران و تصمیمگیران
قرار گیرد تا بر اساس آن بتوانند اثرات بالقوه زیستمحیطی را شناسایی نموده و گزینههای منطقی جهت رفع یا کاهش آنها
انتخاب کنند (میرزایی و همکاران .)535 :2733 ،ارزیابی زیستمحیطی عبارت است از فرآیند و جریان بررسی و مطالعات
رسمی جهت پیشبینی اثرات فعالیتها و عملکردهای یك پروژه بر محیطزیست ،سالمت انسانها و رفاه اجتماعی و یا
بهعبارتدیگر شناسایی و ارزیابی سامانمند پیامدهای پروژهها ،برنامهها و طرحها بر اجزاء فیزیکی ،شیمیایی ،بیولوژیکی،
فرهنگی و اقتصادی ،اجتماعی محیطزیست میباشد (پیرستانی و شفقی .)25 :2733 ،بهطورکلی ،ارزیابی محیط زیستی
بهعنوان روشی تعریف شده که به کمك آن ،شناخت صحیحی از جایگاه ،نقش و کارکرد و آثار هر پدیده طبیعی یا
انسانساخت در محیطزیست شکل میگیرد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی .)6 :2736 ،درواقع ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی
اندازهگیری جنبههای مختلف محیطزیست در ارتباط با نحوه تصمیمات و سیاستگذاریها میباشد (حسینی و همکاران،
.)25 :2732
رویکرد نیرومحرکه ،وضعیت ،فشار ،اثر و پاسخ معروف به مدل  DPSIRابزار ارزشمندی است که قادر به ارزیابی پارامترهای
اقتصادی -اجتماعی و محیطزیستی میباشد و ابزار مؤثری برای تشریح مسائل محیطزیستی و درك ارتباطات بین انتشار
آالینده و اثرات آنهاست .این رویکرد اولین بار توسط آژانس محیطزیست اروپا 2استفاده و بهطور گستردهای کاربردی شده
است .این رویکرد ،شکل توسعهیافته چارچوب  5PSRاست که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 7ایجادشده است .این
چارچوب مفهومی جهت سازماندهی اطالعات وضعیت محیطزیست و ارتباط بین فعالیتهای انسانی و تغییرات احتمالی
محیطزیست استفاده میشود (جانی شکیب )225 :2737 ،و چارچوب آن برای کمك به تصمیمگیریها و مدیریتها و حفاظت
محیطزیست به بهترین شکل ممکن به کار میرود ( .)Tscherning and et al, 2012: 111در  ،DPSIRتأثیرات ازلحاظ اثرات
«کیفیت محیطی» بر روی سیستمهای اجتماعی و زیستمحیطی بیان میشود ( .(Cooper, 2013: 109مطالعات مختلفی در
خصوص ارزیابی زیستمحیطی انجام شده که به نمونهای از آنها اشاره شده است.
 زکرایس و همکاران ،)5553( 2فعالیتهای انسانی شامل کشاورزی ،دامداری و توریسم را بهعنوان نیرومحرکههایی برتاالبهای مدیترانه که دارای آثار و فشارهای اقتصادی -اجتماعی بودند ،ارزیابی کردند .اتکینز و همکاران ،)5522( 2بهمنظور
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مدیریت محیطهای دریایی ،خدمات اکوسیستمی را با منافع اجتماعی در رویکرد  DPSIRتلفیق نموده و با این روش ،چارچوبی
را برای پشتیبانی تصمیمات در محیطهای دریایی ایجاد کردند .مولر و بورکهارد ،)5525( 5با توجه به پاسخ مثبت ،موقعیت
خدمات اکوسیستمی در چارچوب شاخصهای اکولوژیکی  ،DPSIRبهعنوان مؤلفه اثر مرکزی تعیین شده است .نتایج مطالعه
فلیکس و همکاران ،)5523( 7به نیاز فوری اجرای برنامههای مدیریت ساحل برای بهبود شرایط سواحل و بهویژه ایمنی آنها،
و همچنین شناسایی تعهدات مقامات محلی مسئول در توسعه آینده ساحل آمازون تأکید دارند.همچنین در مطالعات داخلی،
سپهر و همکاران ( ،)2732نشان دادند شاخصهای مربوط به پوشش گیاهی و شاخصهای فشار ،اهمیت باالیی در بیابانی شدن
دارند .جلیلی آبجازی ( ،)2735بر اساس نتایج  SWOTو  DPSIRحاصل از بررسی هر یك از راهکارها از دو جنبه اقتصادی و
اجتماعی در جهت بهبود معیشت خانوارهای روستایی راهکار مناسب در بین راهکارهای پیشنهادی ازنظر اقتصادی روش
اگروفارستری را مطرح نموده که ازنظر پذیرش اجتماعی روش پرورش ماهی از پذیرش بیشتری برخوردار بوده است.
جهانیشکیب و همکاران ( ،) 2737در بررسی قابلیت و کاربرد خدمات اکوسیستمی بهعنوان شاخصهای اکولوژیکی در مدل
 ،DPSIRبه این نتیجه میرسند که نیرومحرکههای شناساییشده بر محیطزیست فشارهایی وارد کرده که از طریق تغییرات و
نوسانات ساختاری بر تاالب پدیدار شده است .زبردست و همکاران ( ،)2732در پژوهش خود که بخشی از نتایج دومین گزارش
وضعیت محیط زیستی تهران (بخش مربوط به آلودگی هوا) است و در دورۀ زمانی سهساله  33 -2733تهیهشده است ،با
استفاده از مدل ( )DPSIRبه تحلیل اجزای مختلف مؤلفۀ هوا در تهران پرداخته و با استفاده از همین چارچوب مفهومی،
پاسخهای مناسب به تفکیك اجزای مدل ارائه نمودهاند .درنهایت صادقلو و همکاران ( ،)2736در ارزیابی اثرات زیستمحیطی
صنایع استخراجی -معدنی ،بیشترین اثرات منفی زیستمحیطی را در محدوده دستخورده و نزدیك کارخانه دانسته که با
فاصله از کارخانه ،میزان آن کمتر میگردد.
با توجه به اهمیت و ارزشهای منابع طبیعی و محیطزیست از دیدگاه تصمیمگیران ،این مقوله مهم از دید پژوهشگران علوم
مختلف پنهان نبوده و همچنان که گذشت مطالعات داخلی و خارجی متعددی در زمینه ارزیابی زیستمحیطی به روش
 DPSIRجهت پیشبینی اثرات فعالیتها و عملکردهای یك پروژه بر محیطزیست انجام شده است .برای تشریح مسائل
زیستمحیطی و ارتباط بین انتشار آالینده و اثرات آنها نتایج مختلفی گرفته شده است؛ اما آنچه مهم است ارزیابی
زیستمحیطی آالینده ها بر روستاهای پیرامون است که در این زمینه مطالعات اندکی انجام شده است .میتوان مزیت اصلی
تحقیق حاضر را پرداختن به همین مسئله یعنی اثرات معدنکاوی بر روستاهای پیرامون دانست که تلفیق روشهای کمی و
کیفی با استفاده از روش پژوهش آمیخته برای رسیدن به نتیجه مطلوب از ویژگیهای آن است.
مواد و روش تحقیق:
تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی تحلیلی است .در این پژوهش روش تحقیق آمیخته مورد
استفاده قرار گرفته است .یکی از ویژگیهای تحقیق آمیخته ،توالی استفاده از روشهای پژوهش کمی و کیفی است .ازآنجاکه
پاسخگویی به کلیه اهداف این پژوهش صرفاً با بهکارگیری یك تکنیك کمی میسر نبوده ،لذا برای ایجاد درك عمیقتر نسبت به
موضوع موردبررسی و پی بردن به دیدگاه همهجانبه نسبت به موضوع از روش «کیفی بعد کمی» استفادهشده است؛ به این
صورت که در ابتدا ،تحقیق با بهرهگیری از مدل «نیروی پیشران -فشار -وضعیت -اثر -پاسخ» ( ،)DPSIRبا استفاده از مصاحبه
بدون ساختار که در آن پرسشهای آماده و از پیش تعیینشدهای وجود ندارد (بهجز یك سؤال کلی که در آغاز در زمینه
پژوهش پرسیده می شود) تا حد رسیدن به اشباع نظری و رسیدن به نتیجه مطلوب پیش رفته است .شکل شماره  5مراحل
روش  DPSIRرا نشان میدهد .سپس از نتایج بهدستآمده ،جهت مدلسازی با استفاده از مدل حداقل مربعات جزئی از طریق
1. Atkins et al
2. Müller & Burkhard
3
. Felix et al
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نرمافزار « »Warp Plsاستفاده شده و نتیجه نهایی بیان شده است .الزم است اشاره شود که تحقیق با روشهای ترکیبی،
متأخرترین جهتگیری روش شناختی در علوم اجتماعی رفتاری معاصر است ،که به دنبال دورهای نسبتاً طوالنی از مناقشههای
بین دو رویکرد پارادایمی کمی گرا و کیفی گرا ،ظهور پیدا کرده است .این نوع تحقیق که از نظر فلسفی مبتنی بر رویکرد
پراگماتیسم است ،با تأکید بر همگرایی پارادایمی و اجتناب از موضعگیریهای کمی -کیفی متعارف ،درصدد ترکیب هر دو
رهیافت کمی و کیفی در یك مطالعه واحد بهطور همزمان ،متوالی یا تغییرپذیر است (محمدپور .)33 :2735 ،جامعه آماری،
خانوارهای بخش خاروانا در شهرستان ورزقان واقع در استان آذربایجان شرقی میباشد .بر اساس سرشماری سال  ،2736این
بخش دارای  7دهستان (ارزیل ،جوشین و دیزمار مرکزی) میباشد که مشخصات جمعیتی در جدول شماره  2و موقعیت
جغرافیایی آن در شکل شماره  2به نمایش گذاشته شده است.

شکل  -8نقشه موقعیت جغرافیایی محدوده موردمطالعه (مأخذ :نگارندگان)2735 ،

برای آزمایش کیفی از مدل  DPSIRاستفاده شده است .چون در روش کیفی ،جامعه آماری و نمونهگیری در معنای آنچه در
مطالعات کمی مطرح است وجود ندارد (ازکیا و ایمانی)253 :2735 ،؛ بنابراین تصمیم برای انتخاب نمونه در جریان فرایند
تحقیق مشارکتی سازمان داده شده است .از تعداد  25نفر کارشناس دعوتشده در جلسه اول  53نفر حضور داشتند که مورد
«مصاحبه اکتشافی» و «مصاحبه نیمهساختاریافته» قرار گرفتند .مقولههای نظری اولیه تحقیق ،پس از پایان اولین جلسه،
ساخته شده و مور د بازنگری و تصحیح قرار گرفتند .در جلسه دوم که با حضور  52دهیار برگزار شد ،ازآنجاییکه مصاحبه
نیمه ساختاریافته در این مرحله اطالعات جدید چندانی به دست نیاورد ،رسیدن به اشباع نظری تحقیق تثبیت شد .روایی
تحقیق بر اساس اعتبار صوری و جهت آزمون پایایی ،پرسشنامه محققساخته (طیف لیکرت  6گانه) حاصل از نتایج آزمایش
اول ،در اختیار  55نفر از کارشناسان محلی قرار گرفت که نتیجه آزمون آلفای کرونباخ آن با مطلوبیت  5/322به دست آمد و به
محقق اجازه داد تا پرسشنامهها در اختیار افراد محلی قرار گیرد .تعداد نمونه الزم جهت تکمیل پرسشنامه کمی با استفاده از
فرمول کوکران  765خانوار به دست آمد .با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده با انتساب متناسب ،تعداد نمونه در هر روستا
انتخاب شدند.
جدول  -8مشخصات جمعیتی بخش خاروانا در شهرستان ورزقان
دهستان

تعداد روستا

جمعیت

خانوار

مرد

زن

بخش

ارزیل

25

2366

2665

5255

5733

جوشین

26

2262

2223

5536

5263

دیزمار مرکزی

23

2532

2532

5535

5553

65

27255

2537

5327

5663

خاروانا
جمع کل

مأخذ :مرکز آمار ایران2735 ،
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یافتههای تحقیق:
بررسی مدل نیروی محرکه -فشار -وضعیت -اثر -پاسخ ( :)DPSIRدر چارچوب  DPSIRبه کار گرفتهشده در این
تحقیق ،نیروهای محرکه عوامل اغلـب انسانیاند کـه بـه مسئله محیط زیستی منجر میشوند .این عوامل معموالً با توسعههای
اقتصادی -اجتماعی مرتبطاند که به مصرف منابع محیط زیستی نیاز دارند و در شکل شماره  5نشان داده شدهاند.
 شاخصهای پیشران :این شاخصها مبین نیازهای انسان بوده و عوامل اصلی تأثیرگذار بر محیطزیست را تبیین میکنند کهاطالع از این شاخصها و شناسایی روند تحوالت آنها در چارچوب شاخصها در طراحی اقدامات ضروری برای رویارویی با
مشکالت آینده (فشارها) کمك شایانی به اتخاذ تدابیر و تصمیمات منا سب از سوی برنامه ریزان و تصمیم گیران خواهد کرد و
بهعنوان مبنای پایداری در سناریوهای توسعهای و برنامهریزی بلندمدت مورداستفاده قرار خواهند گرفت - .شاخصهای فشار:
عوامل پیشران ناشی از فعالیتهای انسانی باعث تأمین نیازهای انسان میشود .فعالیتهایی مانند تولید و فرآیندهای مصرف
باعث فشار بر محیطزیست میشوند؛  -شاخصهای وضعیت :در اثر فشارهای واردشده به محیطزیست ،وضعیت محیطزیست
بخشهای مختلف (آب ،هوا ،خاك) تحت تأثیر قرار میگیرد .این شاخصها وضعیت فعلی محیطزیست را تبیین میکنند؛ -
شاخصهای پیامد :این شاخصها ،پیامد نهایی که درنتیجه فعالیتها در وضعیت محیطزیست و افراد به وجود میآید را تبیین
میکنند؛ و -شاخصهای پاسخ یا واکنش :شاخصهای پاسخ یا واکنش ،میزان تالشهای جامعه را برای رفع و کاهش معضالت
محیط زیستی را نشان میدهند.

شکل  -2نتایج حاصل از مدل  DPSIR؛  -مأخذ :یافتههای میدانی نگارندگان.2735 ،

بهطور خالصه میتوان مدل نیروی پیشران  -فشار  -وضعیت  -اثر  -پاسخ ( )DPSIRرا به این صورت بیان کرد که
پیشرانهایی مانند توسعه منطقه ای ،مصرف منابع ،اشتغال ،پویایی جمعیت ،منجر به فشارهایی در محیطزیست مانند مصرف
بیشازحد منابع و آلودگی محیطزیست میشوند که این فشارها بر وضعیت محیطزیست تأثیر میگذارد .سرانجام این وضعیت
نیز باعث بروز اثرات منفی بر سالمت انسان و اکوسیستم میگردند .در جهت کاهش این اثرات ،پاسخها (ابزارهای کنترلی) اتخاذ
میشود که ممکن است بر نیروهای پیشران یا بخشهای دیگر این زنجیره اثر بگذارد و آنها را کنترل نماید .بهاینترتیب
جایگاه صحیح اتخاذ پاسخهای کنترلی مشخصشده و سطح مناسب اعمال نمودن آنها در معدنکاوی و اثرات بر روستاهای
پیرامون تعیین میشود.
مدلسازی نتایج  DPSIRبا استفاده از روش حداقل مربعات جزئی:
جهت مدلسازی نتایج بهدستآمده از اجزا مدل  DPSIRاز روش حداقل مربعات جزئی (نرمافزار  )Warp PLSاستفاده شده
است .یك مدل معادالت ساختاری که از روش حداقل مربعات جزئی ) (PLSدر حل آن استفاده شده است ،میبایست در دو
مرحله تحلیل و تفسیر شود .ابتدا «مدل اندازهگیری» و سپس «مدل ساختاری» مورد تحلیل و تفسیر قرار خواهد گرفت .منظور
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از بررسی مدل اندازهگیری ،بررسی وزن ها و بارهای متغیرهای مکنون و منظور از بررسی مدل ساختاری بررسی ضرایب مسیر
میان متغیرهای مکنون است.
تحلیل مدل اندازهگیری :در این مرحله ،تعیین میشود که آیا مفاهیم نظری بهدرستی توسط متغیرهای مشاهدهشده
اندازهگیری شدهاند یا خیر .بدین منظور روایی و پایایی آنها بررسی میشود .در یك مدل  ،PLSپایایی هر یك از شاخصهای
متغیرهای مکنون (سازه ها) ،سازگاری درونی (پایایی سازه) و همچنین روایی همگرا و روایی افتراقی مورد تجزیهوتحلیل قرار
میگیرد .پایایی هر یك از شاخصهای متغیر مکنون در مدل  PLSتوسط میزان بارهای عاملی هر شاخص مشخصی میشود.
ارزش هریك از بارهای عاملی شاخصیهای متغیر مکنون مربوطه میبایست بزرگتر یا مساوی ( )5/6باشد در جدول  5میزان
بارهای عاملی برای شاخصهای متغیرهای مکنون تحقیق قابلمشاهده است.
جدول  -2ارزش بارهای عاملی شاخصهای متغیرهای مکنون
پاسخ

تأثیر

وضعیت

فشار

نیروی پیشران

-5/653

5/522

5/325

5/355

Q1

-5/625

5/755

5/337

5/635

Q2

-5/233

-5/352

5/356

Q3

5/535

-5/535

5/355

Q4

5/753

5/327

-5/556

Q5

5/533

5/526

Q6

5/562

Q7
Q8

P- values
<5/552

SE
5/523

-2/532

<5/552

5/523

-2/563

<5/552

5/523

5/353

5/323

<5/552

5/523

2/556

-5/523

<5/552

5/523

-2/255

-5/353

<5/552

5/523

2/733

5/333

-5/225

<5/552

5/523

2/353

-5/555

5/726

5/533

<5/552

5/523

-5/333

-2/537

5/263

5/362

-5/266

<5/552

5/523

-5/533

2/553

-2/523

5/632

-5/656

Q9

<5/552

5/523

-5/625

5/725

5/273

5/332

5/536

Q10

<5/552

5/523

5/733

5/236

5/353

-5/226

-5/533

Q11

<5/552

5/523

-5/635

-5/557

5/375

5/553

5/535

Q12

<5/552

5/523

5/253

-5/525

5/333

5/555

5/535

Q13

<5/552

5/523

-5/735

-5/256

5/325

5/522

5/533

Q14

<5/552

5/523

5/655

5/235

5/557

-5/232

-5/232

Q15

<5/552

5/523

-5/633

5/663

5/532

5/736

2/235

Q16

<5/552

5/523

5/565

5/523

-5/355

5/256

-5/523

Q17

<5/552

5/523

-5/233

5/353

5/535

5/235

5/233

Q18

<5/552

5/523

-5/222

5/335

5/733

-5/552

-5/572

Q19

<5/552

5/523

-5/565

5/355

5/626

5/577

5/252

Q20

<5/552

5/523

5/655

5/633

5/525

-5/653

-5/266

Q21

<5/552

5/525

5/225

5/363

-5/252

-5/552

-5/562

Q22

<5/552

5/525

5/532

5/325

-5/525

-5/553

-5/255

Q23

<5/552

5/523

5/765

5/335

-5/723

-5/253

-5/525

Q24

<5/552

5/525

5/525

5/322

-5/553

-5/526

-5/553

Q25

<5/552

5/523

5/333

5/333

-5/225

-2/525

5/526

Q26

<5/552

5/523

5/325

-5/555

5/726

-2/522

5/562

Q27

<5/552

5/523

5/353

2/532

5/263

5/732

-5/265

Q28

<5/552

5/565

5/635

2/553

-2/523

5/236

-5/656

Q29

<5/552

5/523

5/333

5/333

-5/225

-2/525

5/526

Q30

<5/552

5/523

5/325

-5/555

5/726

-2/522

5/562

Q31

<5/552

5/523

5/353

-2/532

5/263

5/732

5/265

Q32

823

ارزیابی و مدل سازی اثرات معدن کاوی بر روستاهای پیرامونی....

همان طوری که در جدول نشان داده شده است تمامی مقادیر سنجههای مرتبط با متغیر مکنون که پررنگ شده است باالتر
از ( )5/6میباشد؛ بنابراین میتوان گفت مدل اندازهگیری از پایایی کافی در زمینه شاخصهای مکنون برخوردار است .عالوه بر
موارد فوق ،از بارهای عاملی ارائهشده در جدول  5برای بررسی روایی همگرای ابزار تحقیق نیز استفاده میشود .یك ابزار
اندازهگیری دارای روایی همگراست به شرطی که سؤاالت (شاخصهای) مربوط به هر متغیر مکنون ،همانگونه که موردنظر
طراح سؤاالت بوده ،از سوی پاسخدهنده درك شود .برای اثبات اینکه ابزار ت حقیق از روایی همگرا برخوردار است دو معیار باید
محقق شود :اول اینکه مقادیر احتمالی کمتر از ( )5/56باشد و دوم اینکه مقادیر بارهای عاملی مربوطه بزرگتر یا مساوی
( )5/6باشد .همانطور که در جدول  5مالحظه می شود هر دو معیار موردنظر برای ابزار تحقیق حاضر محقق شده است بنابراین
تحقیق از روایی همگرای مناسب برخوردار است؛ که دراینبین« ،اشتغال» بهعنوان «نیروی پیشران» با مقدار ( ،)5/356دارای
بیشترین بار عاملی است که مهمترین دغدغه مرم منطقه نیز هست« .تغییر کاربری زمین» با مقدار ( ،)5/332مهمترین مؤلفه
شناختهشده است که در بین «شاخصهای فشار» ،دارای درجه اهمیت باالیی است .در «شاخصهای وضعیت» در اثر فشارهای
واردشده به محیطزیست ،وضعیت محیطزیست بخشهای مختلف تحت تأثیر قرار میگیرد که در این تحقیق ،مؤلفه «تغییر
کاربری زمین» با مقدار ( ،)5/333وضعیت فعلی محیطزیست محدوده موردمطالعه را تبیین میکند .در «شاخصهای پیامد»،
مؤلفههای متعددی پیامد نهایی (که درنتیجه فعالیتها در وضعیت محیطزیست و افراد به وجود میآید) را تبیین میکنند که
«تغییر حیاتوحش» دارای بار عاملی بیشتری است؛ اما درنهایت در «شاخصهای پاسخ یا واکنش» ،مؤلفههای «جلوگیری از
انتشار آبهای آلوده به نقاط بیشتر» و «ایجاد فضای سبز و کاشت درخت در اطراف معدن» با بار عاملی ( ،)325میزان
تالشهای جامعه روستایی را برای رفع و کاهش معضالت محیط زیستی را نشان میدهند.
الف) پایایی سازه (سازگاری درونی)
پایانی ،سازه این امکان را فراهم میسازد تا سازگاری درونی شاخصهایی که یك مفهوم را میسنجند بررسی شوند،
بهعبارتدیگر پایایی سازه نشان میدهد متغیرهای مشاهدهشده (شاخصها) با چه دقتی متغیر مکنون را میسنجند .برای
اندازهگیری این پایایی ،شاخص پایایی ترکیبی در مدل  PLSارائه میشود .این شاخص بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
میشود .مقدار این شاخص باید بزرگتر با مساوی ( )5/3باشد ،جدول  7مقدار پایایی سازه را برای هریك از متغیرهای مکنون
نشان میدهد.
جدول  - 4پایایی سازه متغیرهای مکنون
نیروی پیشران

پاسخ

تأثیر

وضعیت

فشار

پایایی ترکیبی

5/333

5/325

5/365

5/363

5/353

آلفای کرونباخ

5/365

5/323

5/332

5/333

5/327

مأخذ :یافتههای میدانی نگارندگان.2735 ،

همانطور که مشاهده میشود تمامی مقادیر پایایی ترکیبی ،باالتر از ( )5/3محاسبه شده است .مقدار ضریب آلفای کرونباخ
نیز در جدول فوق نشان داده شده و مالحظه میشود این ضرایب نیز همگی باالتر از ( )5/3هستند؛ بنابراین مدل اندازهگیری از
پایایی سازه مناسبی برخوردار است که میزان ضریب آلفای کرونباخ بهدستآمده در نرمافزار  SPSSدر مرحله پیشآزمون نیز
نشاندهنده پایایی مطلوب پرسشنامه بود؛ همچنین در پایایی ترکیبی ،پیامد نهایی که درنتیجه فعالیت معدن مس در وضعیت
محیطزیست و افراد روستایی به وجود میآید ،دارای ضریب باالیی است.
ب) روایی (اعتبار) همگرا
روایی (اعتبار) همگرا در مدل  PLSتوسط معیار میانگین واریانس استخراجشده مورد تحلیل قرار میگیرد .این شاخص
نشان دهنده میزان واریانسی است که یك سازه (متغیر مکنون) از شاخصهایش به دست میآورد .برای این معیار فارنل و الکر
( )2332مقادیر بیشتر از ( )5/6را پیشنهاد میکنند چراکه این مقدار تضمین میکند حداقل  65درصد واریانس یك سازه
توسط شاخصهایش تعریف میشود .در جدول  2نتایج حاصل از بررسی روایی همگرا در تحقیق حاضر ارائه شده است.
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جدول  -3روایی همگرای سازههای (متغیرهای مکنون) پژوهش
میانگین واریانس استخراجشده ()AVE

نیروی پیشران

پاسخ

تأثیر

وضعیت

فشار

5/673

5/523

5/675

5/652

5/623

مأخذ :یافتههای میدانی نگارندگان.2735 ،

همانطور که در جدول  2مالحظه میشود تمامی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEاز ( )5/6بیشتر بوده و
بنابراین مدل اندازهگیری از روایی همگرای مناسب برخوردار است که در این قسمت نیز پیامد نهایی که درنتیجه فعالیت معدن
مس در وضعیت محیطزیست و افراد روستایی به وجود میآید ،دارای ضریب باالیی است.
ج) روایی (اعتبار) افتراقی
برای ارزیابی اعتبار افتراقی باید بررسی شود که آیا میزان میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEبرای یك سازه (متغیر
مکنون) ،بیشتر از توان دوم همبستگی میان آن سازه و سازههای دیگر مدل است یا نه؛ این بررسی نشان میدهد که آیا یك
سازه از سازههای دیگر مدل متفاوت است یا نه .برای عملیتر شدن رویه محاسبه اعتبار افتراقی ،میتوان بهصورت معکوس
عمل کرد .بدین معنی که ریشه دوم ( )AVEمحاسبه میشود .این مقدار میبایست از مقدار همبستگی سایر سازهها بیشتر باشد.
در جدول  6مقادیر محاسبهشده نشان داده شده است .مقادیر قطر اصلی در جدول نشاندهنده ریشه دوم ( )AVEو سایر مقادیر
نشاندهنده همبستگی میان سازههاست .مالحظه میشود که تمامی سازهها با شرایط موردنظر مطابقت دارند؛ بنابراین میتوان
بیان کرد که سازه از اعتبار افتراقی برخوردارند .همانطور که در جدول  6مشخص است ،عناصر روی قطر اصلی دارای مقادیر
بیشتری نسبت به دیگر مقادیر هستند.
جدول  - 1اعتبار افتراقی سازهها (متغیرهای مکنون)
پاسخ

تأثیر

وضعیت

فشار

نیروی پیشران

5/272

5/635

5/532

5/323

()5/323

نیروی پیشران

5/223

5/253

5/723

()5/353

5/553

فشار

5/223

5/753

()5/375

5/723

5/532

وضعیت

5/623

()5/335

5/753

5/253

5/233

تأثیر

()5/372

5/262

5/223

5/232

5/273

پاسخ

مأخذ :یافتههای میدانی نگارندگان.2735 ،

تحلیل مدل ساختاری :منظور از مدل ساختاری ،بررسی ضرایب مسیر میان متغیرهای مکنون (سازهها) است.

شکل  -3دیاگرام خروجی  ،warp- plsمنبع :یافته های تحقیق.2735 ،
P-

ضرایب هر یك از مسیرها در شکل  2به نمایش در آمده است .هر یك از ضرایب در صورتی قابلقبول است که مقدار
valuesآن کمتر از ( )5/56باشد .در جدول  5مقادیر  P- valuesمربوط به هر یك از مسیرها ارائه شده است .همانگونه که
نتایج نشان میدهد در رابطه مستقیم متغیرهای مختلف ،همه ضرایب معنادار میباشد.
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جدول  -1معناداری ضرایب مسیر
تأثیر

پاسخ

وضعیت

فشار

نیروی پیشران
نیروی پیشران

5/375
5/362

5/255

5/522

فشار

5/665

5/553

وضعیت
تأثیر

5/553

پاسخ
مأخذ :یافتههای میدانی نگارندگان.2735 ،

هر چه ضرایب بهدستآمده باالتر باشند نشان دهنده آن است که متغیر مدنظر اثرگذاری بیشتری دارد .در مدل ساختار که
بهدستآمده ،شاخص فشار با ضریب تأثیر ( )5/362بیشترین تأثیر را بر شاخص «پاسخ» میگذارد ،یعنی در محدوده
موردمطالعه« ،مصرف زیاد آب» «تخلیه ضایعات مایع معدن»« ،مصرف انرژی»« ،انتشار گازها»« ،تولید ضایعات جامد» و
«تغییر کاربری زمین» ،مهمترین شاخصهای فشاری هستند که در بخش کیفی در مصاحبه نیمهساختاریافته ،از دید جامعه
محلی مهم دانسته شدند که نتایج کمی نیز ضمن تائید نتایج ،پاسخهای ارائهشده را برای آن مناسب میداند .سایر ضرایب به
همراه معناداری آنها در جدول  5ذکر شده است .قدرت پیشبینی مدل طراحیشده ،با استفاده از مقدار ضریب تعیین ()R2
برای متغیرهای وابسته ،تحلیل میشود؛ مقادیر بزرگتر یا مساوی ( )5/2را برای ضریب تعیین قید کردهاند .در تحقیق حاضر با
توجه به مقادیر جدول  3می توان نتیجه گرفت که مدل ساختاری تحقیق حاضر از قدرت پیشبینی کافی برخوردار است .در
این مدل میزان  33/5درصد از واریانس متغیر «تأثیر» توسط متغیرهای وارد شونده به آن (وضعیت ،فشار و نیروی پیشران)
توجیه میشود.
جدول  -7ضرایب تعیین متغیرهای وابسته
متغیرهای
وابسته

تأثیر

وضعیت

فشار

نیروی پیشران

شاخص R2

5/335

5/635

5/335

5/622

مأخذ :یافتههای میدانی نگارندگان.2735 ،
گیسر2

درنهایت مقتضی است که تجزیهوتحلیل مدل ساختاری تخمین زدهشده با تکنیك  PLSبا استفاده از آزمون استون-
( )Q2تکمیل شود .ضریب  Q2یك معیار ناپارامتریك است .این معیار برای ارزیابی اعتبار پیشین 5متغیرهای مکنون در مدل
استفاده میشود و مقادیر  Q2معموالً نزدیك به مقدار  R2است ،اگرچه برخالف ضرایب  ،R2ضرایب  Q2مقادیر منفی را نیز
می توانند اختیار کنند .در تحقیق حاضر مقادیر آزمون استون گیسر باالتر از صفر محاسبه شده است (جدول  )3که نشان
میدهد مدل در نظر گرفتهشده ظرفیت و توان پیشبینی الزم را دارد .در ادامه به شاخصهای نیکویی برازش پرداخته میشود.
جدول  -1آزمون استون -گیسر
متغیرهای
وابسته

تأثیر

وضعیت

فشار

نیروی پیشران

شاخص Q2

5/337

5/632

5/333

5/625

مأخذ :یافتههای میدانی نگارندگان.2735 ،

با توجه به نتایج حاصل میتوان گفت با توجه به اینکه «مصرف زیاد آب»« .تخلیه ضایعات مایع معدن»« ،مصرف انرژی»،
«انتشار گازها»« ،تولید ضایعات جامد» و «تغییر کاربری زمین» میتواند در صورت عدم رعایت توسعه پایدار منطقهای،

1.Stone-Geisser Test
2.Peredictive Validity
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شاخصهای فشار برای سایر روستاهای پیرامون دیگر معادن کشور باشد میتوان گفت بینشهای حاصل از این بررسی ،برای
سایر زمینهها ،جمعیت خاص ،زمانها و زمینههای دیگر صدق خواهد کرد.
شاخصهای نیکویی برازش:
مسیر2

6

نرمافزار مورداستفاده در این تحقیق یعنی  Warp PLSسه شاخص برازش ارائه میکند ،میانگین ضریب
میانگین  )ARS5( R2و میانگین عامل تورم واریانس ( )AVIF7برای شاخصهای  APCو  ،ARSمقدار احتمال ( )p-valueنیز طی
مراحل پیچیده محاسبه می شود .محاسبه مقدار احتمال الزم است چراکه هر دو این شاخصها بهعنوان میانگین پارامترهای
دیگر محاسبه شدهاند.
(،)APC

جدول  -9شاخصهای برازش مدل
شاخص

مقدار

میانگین ضریب مسیر ()APC

5/5233

P<0.001

میانگین)ARS( R2

5/5233

P<0.001

میانگین عامل تورم واریانس ()AVIF

2/733

if <= 5, ideally <= 3.3

میانگین نزولی کامل ()AFVIF

2/535

if <= 5, ideally <= 3.3

نسبت تناقض سیمپسون ()SPR

2/55

if >= 0.7, ideally = 1

نسبت عددی دوجانبه غیرخطی ()NLBCDR

2/55

if >= 0.7

مأخذ :یافتههای میدانی نگارندگان.2735 ،

همانطور که در جدول  3نشان دادهشده است مقدار احتمال برای  APCو  ARSکمتر از  5/56محاسبه شده است و بنابراین
مدل از این نظر برازش مناسبی دارد .همچنین ازنظر شاخص  AVIFنیز با توجه به اینکه مقدار آن برابر با  2/733است و کمتر
از  6و بزرگتر از  7/7است و همچنین مقدار ( )SPRو ( )NLBCDRبزرگتر از  5/3میباشد ،لذا مدل از برازش مناسب
برخوردار است.
نتیجهگیری:
معدن طالی اندریان واقع در بخش خاروانا در شهرستان ورزقان که  255هکتار از محدوده روستاهای اندریان ،ایری علیا،
میوه رود و استرگان را در برمیگیرد ،در منطقه جنگلی و قلب جنگلهای ارسباران قرار گرفته است .نگرانی عمده دراینباره
این است که در صورت عدم رعایت استانداردهای زیستمحیطی احتمال دارد در آیندهای نهچندان دور ،شاهد تخریب
محیطزیست و برهم خوردن اکوسیستم و از بین رفتن سالمت اجتماعی جمعیت روستاهای پیرامون بود .با توجه به این مهم
ت حقیق حاضر با هدف تحلیل و ارزیابی اثرات استخراج معدن طالی اندریان بر محیطزیست روستاهای پیرامون الزم به تحلیل
آن پرداخته است .بررسی مبانی نظری نشان میدهد که در برنامهریزیهای گذشته اهمیت و ارزش محیطزیست از دیدگاه
تصمیم گیران پنهان مانده و بسیاری از آنها بدون توجه به مالحظات زیستمحیطی طراحی و بهرهبرداری گردیدهاند که پیامد
آن بروز آلودگیهای مختلف و تخریب شدید منابع محیطی در کشور بوده است .رویکرد نیرومحرکه ،وضعیت ،فشار ،اثر و پاسخ
معروف به مدل  DPSIRابزار ارزشمندی است که قادر به ارزیابی پارامترهای اقتصادی -اجتماعی و محیطزیستی بوده و ابزار
مؤثری برای تشریح مسائل محیط زیستی و درك ارتباطات بین انتشار آالینده و اثرات آنهاست که با استفاده از آن در این
تحقیق به تحلیل و ارزیابی اثرات استخراج معدن طالی اندریان بر محیطزیست روستاهای پیرامون استفاده شد.
نتایج حا صل از بخش کیفی با استفاده از مصاحبه نیمهساختاریافته نشان میدهد شاخصهای پیشرانی مانند «توسعه
منطقهای ،مصرف منابع ،اشتغال و پویایی جمعیت» ،مبین نیازهای جامعه محلی بوده و عوامل اصلی تأثیرگذار بر محیطزیست
1.Average Path Confficient
2. Average R-Squared
3. Average Variance Inflation Factor
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هستند که این شاخصها و شناسایی روند تحوالت آنها در چارچوب شاخصها در طراحی اقدامات ضروری برای رویارویی با
مشکالت آینده (فشارها) کمك شایانی به اتخاذ تدابیر و تصمیمات مناسب از سوی برنامه ریزان و تصمیم گیران خواهد نمود و
بهعنوان مبنای پایداری در سناریوهای توسعهای و برنامهریزی بلندمدت مورداستفاده قرار خواهند گرفت .این شاخصهای
پیشران منجر به فشارهایی در محیطزیست مانند « مصرف آب ،تخلیه ضایعات مایع ،مصرف انرژی ،انتشار گازها ،تولید ضایعات
جامد و تغییر کاربری زمین» می شوند که این فشارها بر وضعیت محیطزیست تأثیر میگذارد .سرانجام این وضعیت نیز باعث
بروز اثرات منفی بر سالمت انسان و اکوسیستم منطقه میشوند که تحت عنوان شاخصهای وضعیت «هوا ،آب ،زمین ،تنوع
زیستی و ارتقاء محیطزیست» وضعیت فعلی محیطزیست را تبیین میکنند که پیامدهای زیر را در پی داشته است :تغییرات
اکوسیستمی ،کیفیت زندگی و سالمت انسانی ،بارانهای اسیدی ،مهاجرت ،تخریب زیستگاه ،تخریب مرتع ،از دست رفتن
گیاهان منطقه ،کاهش زمینهای کشاورزی ،بروز انواع بیماریها و تهدید حیاتوحش.
در جهت کاهش این اثرات ،پاسخ ها (ابزارهای کنترلی) اتخاذ شد و ممکن است بر نیروهای پیشران یا بخشهای دیگر این
زنجیره اثر گذاشته و آنها را کنترل نماید که عبارتاند از :تصفیه دوباره آب ،جلوگیری از انتشار آبهای آلوده به نقاط بیشتر،
استفاده مجدد و بازیافت آبهای شستشوی معدن ،استفاده از روشهای استحصال با حداقل آالیندگی زیستمحیطی،
برنامهریزی حفظ حیاتوحش ،ایجاد فضای سبز و کاشت درختان در اطراف معدن جهت کمك به تصفیه هوا و تعریف مکان
مناسب برای دفن ضایعات جامد .بهاینترتیب جایگاه صحیح اتخاذ پاسخهای کنترلی مشخصشده و سطح مناسب اعمال نمودن
آنها در معدنکاوی و اثرات بر روستاهای پیرامون تعیین شد .نتایج تحقیق با مطالعه:
•
•

زکرایس و همکاران ( ،)5553در خصوص اینکه فعالیتهای انسانی بهعنوان نیرومحرکههایی دارای آثار و فشارهای
اقتصادی -اجتماعی هستند ،همخوانی و مطابقت دارد؛
اتکینز و همکاران ( ،)5522در جهت استفاده از رویکرد  DPSIRبرای ترسیم چارچوب ارزیابی محیطی همسویی
دارد؛

•

جهانیشکیب و همکاران ( ،)2737در بررسی قابلیت و کاربرد خدمات اکوسیستمی بهعنوان شاخصهای اکولوژیکی
در مدل  ،DPSIRدر فشار نیرومحرکههای شناساییشده بر محیطزیست همخوانی دارد؛ و

•

تشکیل شورای معدن در منطقه جهت نظارت بر نحوه استخراج ،رعایت مسائل زیستمحیطی ،ارزیابیهای مداوم
زیستمحیطی و همچنین تأسیس صنایع پاییندستی برای اشتغال و کاهش مهاجرت؛

• صادقلو و همکاران ( ،)2736در ارزیابی اثرات زیستمحیطی صنایع استخراجی -معدنی که بیشترین اثرات منفی
زیستمحیطی را در محدوده کارخانه دانسته بودند ،مطابقت دارد.
درنهایت پس از نتیجهگیری بحث کیفی ،نتایج حاصل از مطالعه کمی نیز نشان داد «اشتغال» بهعنوان «نیروی پیشران»
مهمترین دغدغه مرم منطقه بوده و «تغییر کاربری زمین» مهمترین فشاری است که بر محدوده موردمطالعه وارد آمده است.
«تغییر حیاتوحش» مهمترین پیامد فعالیتها در وضعیت محیطزیست را تبیین میکند که «جلوگیری از انتشار آبهای آلوده
به نقاط بیشتر» و «ایجاد فضای سبز و کاشت درخت در اطراف معدن» میزان تالشهای جامعه روستایی برای رفع و کاهش
معضالت محیطزیستی را نشان میدهند .با توجه به نتایج حاصل ،پیشنهادهایی مطرح میشود:

•

استقرار گردش حساب ،دفاتر اداری و مالی معدن در منطقه بهمنظور تقویت و توسعه منطقه؛ و درصدی از فروش
معادن برای جبران خسارات احتمالی زیستمحیطی -انسانی به حوزه نفوذ و روستاهای پیرامون اختصاص یابد.
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