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، يصنعت يها ه ن وجود، پروژيشده است. با ا يتوسعه معرف يا برايپو يعنوان اهرم شدن به يند صنعتيفرآ
را به همراه دارند.  يها و اثرات مختلف امديخواسته پ ا ناي، خواسته يانسان يها ازياز ن ين بخشيعالوه بر تأم

رامون، يآباد بر توسعه مناطق پ مس خاتون کارخانه ذوب يها تيفعال اثرات يهدف بررس اپژوهش حاضر ب
 ن دو منطقه درينفر از ساکن 5066، شامل آن يجامعه آمار و ياسهيمقا-يعلپژوهش انجام شد. روش 

 هب يريگن شد و نمونهيينفر تع 726که بر اساس جدول بارتلت، اندازه نمونه  استبابک  شهرستان شهر
 ييروا که است پرسشنامه ها داده آوري جمع اصلي متناسب انجام شد. ابزار انتساب ساده با يصورت تصادف

 بيضر از محاسبه استفاده با زينآن  ييايپا و د شديتائ ييروستا گروه توسعه متخصصان توسط آن يصور
 کارخانه يها تيت که فعالاين مطلب اس بيانگر ،گرفتد قرار يي( مورد تأ205/6 - 119/6) کرونباخ يآلفا

 ياثرات منف ،يفرهنگ-يو شاخص اجتماع يطيمحستيآباد در حال حاضر بر شاخص ز ذوب در منطقه خاتون
 يداريدو منطقه در حال حاضر نشان داد که تفاوت معنن ين بيانگيسه ميج مقايگذاشته است. نتا يرا بر جا

 يوجود داشته است، در حال يطيمحستيو ز يرهنگف-ين دو منطقه مورد مطالعه از لحاظ شاخص اجتماعيب
 نيزانس يوارل کوي. تحلشودمشاهده نمين دو منطقه يب يداريتفاوت معن يکه از لحاظ شاخص اقتصاد

 9/6ش يافزا يفرهنگ -يشاخص اجتماع يدرصد 4/0کاهش  . کارخانه باعثکندميد ييرا تأ يقبل يهاافتهي
شده است. يطيمحستيشاخص ز يدرصد 2/79و کاهش  يشاخص اقتصاد يدرصد

.يا آباد، توسعه منطقه اتونخکارخانه، ذوب مس،  
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 به شالوده دستيابي منزله به توسعه درحال کشورهاي از بسياري شدن در يامروزه صنعت

 هايي سياست از يکي رو ني(. ازا97: 7907شود )بوزرجمهري و همکاران، مي محسوب توسعه

 نواحي ايجاد گرفته شده، کار به توسعه منظور به توسعه حال کشورهاي در از برخي در که

 ،يات اقتصاديادب در شدن يصنعت (. مفهوم47: 7906و همکاران،  ياست )لنگرود صنعتي
 با امکانات بهتر ياندهيآ به توانيم آن قيطر از که شده يتلق ياقتصاد عيسر توسعۀ ديکل

ن يبر ا افت.ي دست رفاه تينها و در بهتر ياشتغال، درآمدها يهافرصت شي، افزايديتول
 مسائل و يافتگين توسعه بر آمدن فائق يبرا يابزار و توسعه يبرا يصنعت عامل ،اساس

 که است نيا شدن يصنعت يابيارز در غالب استدالل شده است. نظر گرفته در يرساختيز

 انجام به را خود امور توانند يم ها انسان و شده افراد تيعوض به بهبود منجر کارخانه سيتأس

موجب  ي(. درواقع ورود صنعت به اجتماعات محل97: 7907، يبرسانند )توکل و نوذر
، يو اجتماع يمنطقه، روابط اقتصاد ير در ساختار اکولوژييمانند تغ ييها يش دگرگونيدايپ

 يرات معموالً با توسعه صنعتيين تغيشود که ا ير ميمردم و غ يشت، سبک زندگيوه معيش
 ها طرح گونه نيا گر آثار مثبتي(. از د502: 7900و همکاران،  يروزآباديهمراه خواهد بود )ف

 و سالمت ياجتماع مفاسد کاهش مهاجرت، کاهش ،ينسب رفاه و اشتغال جاديا به توان يم
 منطقه، در يآت عهتوس هاي طرح شيافزا به کمک و يمل و اي منطقه تياهم جامعه، يروان
 به هياول مواد ليتبد کار، رويين از يناش افزوده ارزش شيافزا و صنعت در بخش ژهيو به

 فضاها در اقتصادي رونق موجب که کرد اشاره يدات صنعتيتول در مصرف قابل محصوالت
 مختلف ابعاد در يشمار يرات بيتأث ،يمهندس هايهپروژ ليقب نيا شک يب شد. خواهد

 راتيابعاد تأث نيتر مهم از يکي اما داشت، خواهد همراه به يسازمان و ياجتماع اقتصادي،
 ريناپذجبران يخسارات با و توام ريناپذبرگشت گاهاً که است ستيز طيمح بر عيصنا ليقب نيا

 ميمستق و قيعم ارتباط جهت به ييروستا مناطق در يطيمح ستيز اثرات نيکه ا است
 شيب رامون،يپ طيمح با آن در شده انجام يمعدن -يهاي صنعت تيفعال و ييروستا اجتماعات

 گهرگل آهنسنگ عيصنا ساتير تأسينظ ينيع هاي نمونه است. چرا که مهم شيپ از
جمله  از ها آن رينظا و اصفهان آهن ذوب کردستان، آهن آباد، ذوب ذوب مس خاتون رجان،يس



 
 
 

  

    

  

 

 و ييفضا -کالبدي ،يماعاجت -اقتصادي هاي يدگرگون از يحاک که هستند يتجارب
 گر،يد يسو است. از عيصنا نيا براي اي منطقه و يمحل اسيدر مق يطيمح ستيز نيهمچن
 ييروستا مناطق براي يمعدن -ياستخراج عيصنا مانند ييها پروژه ژهيو به سازي يصنعت

 اقتصادي دارييپا و اقتصادي يبخش تنوع توسعه و در ياساس کردهاييرو از يکي عنوان به
 از ييسازي روستا يصنعت و ييگرا  ستيز طيمح دگاهيد و يتالق نياست. بنابرا رحمط

 است )صادقلو و همکاران، کاربري حوزه در ديجد ييروستا زيير برنامه ياساس هاي چالش
7902 :712.)

ها نبوده و  شوند تنها محصوالت آن يکه از معادن و کارخانجات خارج م يمحصوالت
معادن بسته به نوع  يخروج يها ند؛ آبيآ يها بشمار م آن يها راوردهاز ف يکيز يها ن پساب

باشند در  يم يفلز يها ونياز  يقابل توجه يريمقاد ياستخراج شده حاو يمعدن و کان
ها  آب يمعادن و آلودگ يدياس يها ل پسابياز قب يمانند کرمان مشکالت يمناطق معدن

از  يکيشده است.  ها شناخته آب يعنوان مشکل عمده آلودگ ن بهيتوسط فلزات سنگ
آباد شهرستان شهربابک قرار دارد.  ذوب مس استان کرمان، در منطقه خاتون يها کارخانه

با خلوص  يد مس آنديو با هدف تول زذوب فل ياز تکنولوژ يريگ ن کارخانه به منظور بهرهيا
د. فرض يرس يبردار به بهره 7929درصد از کنسانتره مس، در سه ماهه دوم سال  00/4
از کارخانه ذوب و  يبردار ن است که با گذشت شش سال بعد از بهرهيپژوهش حاضر ا ياصل

 و يريزبرنامه فقدان به همراه ه،يناح اين کارخانه ذوب مس در يها تيگسترش فعال
 -ي، اجتماعيرامون از لحاظ اقتصاديمناطق پ توسعه ن کارخانه بريکارآمد، ا مديريت

وجود فلزات مثال  يبرا است. داشته ا معکوسيم يمستق اثر يطيمحزيست و يفرهنگ
ها در آن يروند که زمان ماندگار يست به شمار ميزطينده محين منابع آاليتر ن از مهميسنگ

وانات ياهان و حيگ يبرا ياز عناصر ضرور يکيعنوان  باشد. فلز مس بهياد ميرسوبات ز
 و يکند )همتيجاد ميت ايت زنده مسمومهمه موجودا ياد آن براياست. اما مقدار ز

(.5: 7909 همکاران،

به مفهوم خاص،  يبه مفهوم عام و هر طرح صنعت يا هر طرح توسعه يبه طور کل
ن راستا، يباشد. در ا يق ميدق يگذارد که خود مستلزم بررس يم يرا بر جا يرات متنوعيتأث



 
 
 
 

 

 

کارخانه ذوب  يهاتيفعال يطيمحو زيست يفرهنگ-ي، اجتماعياقتصاد ق اثراتيتحق اين
 در و داده قرار ليوتحل هيمورد تجز را شهرستان شهربابک در واقع آباد منطقه خاتون مس در

آباد از شش سال بعد از  کارخانه ذوب بر توسعه منطقه خاتون يهاتيفعال اثرات يبررس يپ
ب مطالعات، بوده است. قابل ذکر است در اغل کارخانه ذوب تا کنون يبردار زمان بهره

، يشگاهيقات آزمايک کارخانه آن هم به صورت تحقياستقرار  يطيست محياثرات ز يبررس
(، يطيمحستيو ز يفرهنگ -ي، اجتماعيتمام اثرات )اقتصاد يمورد توجه بوده است و بررس

ن يمد نظر بوده است که در ا يا شهروندان، در کمتر مطالعه يها دگاهيد يآن هم با بررس
 توجه قرار گرفته است. ق مورديتحق

 

 کارخانه ذوب مس يهاتيفعال اثرات نيم که مهمترين سوال هستيبه ا ييپاسخگو يدر پ

 رامون چه بوده است. يمناطق پ توسعه بر آبادخاتون

زان ير مينظ يکارخانه ذوب مس خاتون آباد از لحاظ عوامل اقتصاد يها تيفعال -
؟شته استدا يچه اثراتدرآمد 

ر ينظ يفرهنگ -يت کارخانه ذوب مس خاتون آباد از لحاظ عوامل اجتماعيفعال -
؟ داشته است يچه اثراترامون يپ يکاريزان مهاجرت، نرخ بيم

ل ياز قب يطيست محيکارخانه ذوب مس خاتون آباد از لحاظ عوامل ز يها تيفعال -
چه دات مربوطه يو تول ت بخش صنعت و معدنيجاد شده توسط فعاليا يها يزان آلودگيم

 ؟ داشته است ياثرات

توسعه  يها را تحت عنوان راهبرد يگوناگون يها در حال توسعه، روش يها از کشور ياريبس
(. 92: 7906و همکاران،  يمياند )کر آزموده يو اجتماع يل به توسعه اقتصاديمنظور ن به

 رشد اجتماعي، تکامل اجتماعي، همچون تغيير يمشابه معاني داراي ي،لغو ازلحاظ توسعه



 
 
 

  

    

  

 

 فعل به و کيفي افزايش معني به توسعه باشد. پيشرفت مي و شدن مدرنيزه اجتماعي،
 باال مردم و همه زندگي کيفيت بهبود از روندي توسعه باشد. مي بالقوه توان يک درآوردن

(. 00: 7902، يو کهک ياست )موسو يآزاد و نفس به اعتماد و زندگي سطح قابليت بردن
 مردم از خاص يگروه اقتصادي و اجتماعي زندگي بهبود منظور به که است توسعه راهبردي

رابطه  توسعه جهان، پيشرفته اکثر کشورهاي است. در شده طراحي فقير روستاييان يعني،
 سياسي، ماعي،اجت اقتصادي، فرآيند کالبدي، ساختاري نظير؛ فرآيندهاي با تنگاتنگي

 به (. دستيابي574: 7900و همکاران،  ييدارد )تقو يطيمح ستيز و فرهنگي، مديريتي
 هاي شيوه فرآيند توسعه، در محيطي و انساني ابعاد همه بر تأکيد با بايد موردنظر، توسعه

: 7904و همکاران،  يکرد )خادم نهادينه پايدار توسعه چارچوب در را ارتباطي و مشارکتي
 طياست که ضمن حفظ مح يعيدار توجه به صنايدن به توسعه پايامروزه براي رس(. 06

از منابع شود و مخاطرات  يبرداري اصول افراد جامعه و بهره يست، موجب بهتر شدن زندگيز
(.5: 7907و همکاران،  ينده به دنبال نداشته باشد )جوزيجدي براي نسل آ

متفاوت  زماني و مکاني و کشوري هر به بسته هر منطقه يبرا صنعتي ينواح تأثيرات
 نواحي توسعه متون از برخي در که است زياد چنان آن تأثيرات اين صورت هر به ولي است.

(.  75: 5665 ،7پا رميادشده است )وي توسعه محرکه موتور عنوان به صنعتي

 هاي پروژه ياحتمال اثرات يبررس است که براي يمهم کيتکن توسعه آثار يابيارز

 و بزرگ عيصنا يامدهايپ و اثرات يابيارز (5665) 5ديباشد. دانم يم منطقه در وسعهت

 يطيمح ستيز و ياسيس -ي، اجتماعياقتصاد ،يفن بعد چهار را در شرفتهيپ يها يتکنولوژ
است.  گرفته نظر را در ييها شاخص بعد هر سنجش يبرا ديدانم مورد توجه قرار داده است.

 و يماد يها رساختيز همچون ييها شاخص يفن بعد از صنعت يامدهايپ يبررس يبرا يو
 مواد شدن آزاد ر،يذخا مصرف زانيم همچون ييها شاخص يطيمح بعد يبرا ؛يفن دانش
 اشتغال، مانند ييها شاخص ياقتصاد بعد در ر؛ياز ذخا حفاظت و طيمح در نندهـک آلوده

 از ياسيس-ياجتماع بعد سنجش يبرا و يالزم محل ينگهدار و تفادهـاس تيقابل درآمد،

                                                           
1- Vepa Ram 

2- Dunmade 



 
 
 
 

 

 

 نظر در رشيپذ تيقابل ،يآگاه سطح ،يو فرهنگ ياجتماع راتيتأث همچون ييها شاخص

 (.94: 5665، دياست )دانم گرفته

 را يراتيو تأث راتييتغ رد،يگ يم صورت توسعه شبرديپ يبرا که ياقدام هر يبه طور کل

 يآثار اجرا يابيارزش و يابيارز مطالعات کند. انجام يم جاديا ياجتماع و يعيطب طيمح در
 رو نياز ا مردم مشارکت با ژهيو به يشهر و ييروستا مناطق در بزرگ يصنعت يها طرح
نقاط  به توان يم پروژه ياقتصاد و ياجتماع يامدهايمشخص شدن پ با که دارد تياهم

 اهشک يبرا ياقدامات انجام به تواند يقوت م و نقاط ضعف از يبرد. آگاه يقوت پ و ضعف
 و پروژه شتريب تيموفق منظور به قوت ت نقاطيتقو ها،  خسارت جبران نقاط ضعف، رفع اي

 رو ارزيابي ني(. ازا502: 7902و همکاران،  يروزآبادينجامد )فيب يآت يها برنامه ن بهتريتدو
 کننده نييتع که است فرآيندي طرح، هر يطيمح ستيو ز ي، اقتصادياجتماع آثار

ک طرح ي اجراي از ناشي پايدار هتوسع اهداف به دستيابي و ريتمدي براي مسيردرست
 برد يپ يمنطقه مورد بررس در طرح ت اجراييتوان به قابل يم اين، بر باشد. افزون يم
 کايآمر متحده االتيا در يالديم 7006  دهه اواخر (. در09: 7904و همکاران،  يفران يعقوبي)

 مورد توجه قرار گرفت. در يطيمح ستيز اثرات يبايارز يبه صورت قانون بار نينخست براي
  مسئله بعد به سال آن از د ويوضع گرد يمل يطيمح ستيز استيس قانون 7000 سال

 جيتدر به و گرفت قرار توجه مورد متحده االتيا در ستيز طيمح بر توسعه اثرات يابيارز
 نيقوان خود طيشرا هب توجه، با يکشور هر و دادند تياهم مهم امر نيا به کشورها ريسا

(. با توجه به 794: 7904و همکاران،  ياني)ک نمود نيتدو حاکم طيشرا برحسب يخاص
توسعه  اثرات يابيج مطالعات ارزيتدر به  7016  ، از اواسط دههيصنعت يها افتن واحديت ياهم

: 7900د )وصال و همکاران، يآغاز گرد ييشدن روستا يصنعت يها امديبه منظور شناخت پ
04.)

کارخانه و صنعت صورت گرفته که در ادامه  يها تياثرات فعال هنيدرزم يمطالعات مختلف
ق خود تحت عنوان ي(، در تحق7907همکاران ) و شود. کريمييها اشاره ماز آن يبه برخ

پيرامون، با  روستايي نواحي هتوسع بر آهن کردستان ذوب هکارخان اثرگذاري هدرج سنجش
 مشارکت در اين کارخانه تأثير بيشترين افتند کهيمختلف در يآمار يها استفاده از روش



 
 
 

  

    

  

 

 هشيو هايي چونمقوله در تأثيرگذاري اين است. بوده عمراني هايپروژه در روستاييان
و  اجتماعي رفاه ها،زيرساخت منابع، و اقتصاد زندگي، کيفيت روستاييان، زندگي

 خورد. بامي چشم به ها رساختيز بخش در تأثير بيشترين و بوده افزايشي شناسي  جمعيت
 که گفت توانمي پيرامون، روستايي نواحي بر مذکور هکارخان اثرگذاري ضريب توجه به

است. نبوده چندان مطالعه شده همنطق بر کارخانه گذاري اينتأثير

 احداث کارخانه يطيمحستياثرات ز يبه بررس يدر پژوهش(، 7907و همکاران ) يجوز
 ياهيگ نادر هايگونه نبود ليدل به يکيولوژيب طيمح در افتند،ياند. در ار پرداختهمان چابهيس
 عمدتاً کم اثرات شدت اما بوده يمنف وارده اثرات تيماه يمطالعات جانوري در محدوده اي

 اقتصادي طيمح مربوط به زين طرح از حاصل اييمزا و مثبت اثرات نيشتريب بوده است.
 يمطالعات منطقه يفرهنگ و اقتصادي ،ياجتماع طيمح طرح، جرايا باشد. بايم ياجتماع

 و هاهيسرما جذب و ايمنطقه و يمل درآمد هنيدرزم ژهيو به مطلوب امدهاييپ واسطه به
 ازاتيمنطقه امت در مهاجرت زانيم کاهش و کارييب و اشتغال تيوضع در رييتغ ،يآت توسعه
 لي، به تحليفيک ي(، در پژوهش7907) يو نوذرد. توکل ينما يافت ميدر را يتوجه قابل مثبت

 ييروستا يبر نواحان يشگاه گاز پارسيصنعت پاال يطيمحستيو ز ي، اجتماعيآثار اقتصاد
 يصنعت ها، توسعۀ پژوهش آن يها افتهي)شهرستان مُهر در استان فارس( پرداختند. بر اساس 

 در منطقه مذکور، انيپارس زگا شگاهيپاال ياندار راه از يناش يتکنولوژ يها شرفتيپ و
جاد اشتغال، درآمد مطمئن و يطرف با ا  کي از .است  داشته دنبال به يمتناقض يامدهايپ

شده است، از  فراهم ييمناطق روستا يره(، برايو غ ي)جاده، گاز کش ييبنا ريرشد امکانات ز
 يهايماري، باد، فساد و فحشاي، گسترش روزافزون اعتيو مال يت جانيگر، عدم امنيطرف د

د آمده است.يپد يصوت يهايناپاک، آلودگ ي، هوايويو ر يتنفس

 اشتغال، بر مثبتي اثر يصنعت يها ن باور است که شهرکي(، بر ا7907) بوزرجمهري
(، در 7907معصوم و همکاران ) يرين قديرفاه دارند. همچن و مصرف الگوي درآمد،
 استقرار يطيمح ستيز ت اثراتيوضع يه بررسب ،يکم و يفيک با استفاده از روش يا مطالعه

 فضاي ع موجب توسعهيج نشان داد که وجود صنايپرداختند. نتا ييروستا ينواح در عيصنا 
 کمک ،يعيطب منابع و انرژي از نهيبه استفاده فاضالب، دفع و زباله دفن ستميس بهبود سبز،



 
 
 
 

 

 

 ، ساختييروستا هادي طرح يياجرا روستا، بهبود روند يعمران يها پروژه توسعه به
سطح  شيافزا و اشتغال جاديا قيطر از ييفقرزدا و روستا در مناسب يمسکون يواحدها

 مردم درآمد (، استقرار کارخانه را موجب بهبود7904و همکاران ) يانيدرآمد شده است. ک
کاهش  و خاک منابع يآلودگ و يراه روستا تيفيک شيافزا و مردم بودن يراض روستا،

دانستند. کشاورزي وري بهره

 يياثرات استقرار صنعت در مناطق روستا ي(، در پژوهش خود به بررس7004) 7زوانولير
 يو کاالها ييمصرف غذا ي، الگويش درآمد خانوارهايان کرد ضمن افزايپرداخت، ب

 5ن آبراهامير شده است. همچنييدچار تغ يتوجه زان قابلين مناطق به ميبادوام ا يمصرف
 افت کهيپرداخت، در هند ييروستا شدن يصنعت الگوي يپژوهش خود به بررس(، در 7002)

 درآمد و اشتغال جاديا در يمهم اريبس توانسته نقش ييروستا مناطق در صنعت استقرار
درآمد،  افزايش صنايع سبب جاديا (، معتقدند که5661) 9و ژانگ ياست. مو خرج داشته

و  4واحي روستايي، شده است. پنگن در شغلي هايفرصت افزايش مهاجرت، کاهش
 و صنايع احداث هنيزم در چين انگ شنگياالت يدر ا در پژوهش خود (،5661همکاران )

 تنوع و احداث صنايع بين که نشان دادند محيطي،زيست ياندازها چشم تغييرات
و همکاران  2دارد. مارک وجود داري معنا رابطه نواحي روستايي در محيطي ياندازها چشم

 از نيچ کشور در ييروستا ينواح يساز يصنعت که دادند ز در پژوهش خود نشاني(، ن5662)
 ژهيو به ستيز طيمح يآلودگ که يداشته در حال يريگ چشم يها تيموقع (ينظر )اقتصاد

 نين دانستند. همچنيچ کشور روستاها ينواح در عيصنا توسعه يمنف يامدهايپ از يآب منابع
 درآمد شيافزا موجب يصنعت يز نشان داد که نواحي(، ن5660) 0ج پژوهش ساندرينتا

 ده است. داس و داسيگرد انيروستائ و نانين شهرنشيب درآمد اختالف کاهش ان وييروستا

                                                           
1- Rizwanul 

2- Abraham 

3- Mukherjee and Zhang 

4- Peng 

5- Mark 

6- Sundar 



 
 
 

  

    

  

 

و مهاجرت  ييسبب کاهش فقر روستا عيصنا که گسترش معتقدند (،5677) 7ميآش
شده است. رفاه شيان و افزاييروستا

 مطلوب بازساخت ع بهي(، نشان داد که صنا5677) 5يش اورتون و اٍمورـج پژوهـينتا
و  يميابراه نيهمچن .کند يم کمک يطيو مح ياقتصادي، اجتماع ازنظر ييروستا ينواح
 يهاکار روستايت بيبا جذب جمع يصنعت يافتند که منطقهيدر ي( در پژوهش5679) 9يگالب

4هاتف دارد. يتوجه نقش قابل يت زندگيفياطراف در بهبود ک
 يپژوهش انجام با زين (،5674) 

لمان )موردمطالعه: يد منطقه در مانيس کارخانه احداث ير اجتماعيتأث يابيارز به يفيک
 صنعت ورود مذکور، پژوهش يها افتهي اساس بر پرداخت. الن(يگ توابع از گولک يروستا

 تيفيک يارتقا و يمحل درآمد شيافزا ،ييزا اشتغال مانند يمثبت آثار ادشده،ي منطقه در
 در ياجتماع يها بيگسترش آس و شيآسا کاهش ت،يامن کاهش مانند يمنف آثار مسکن و

 شيافزا ،يمحل اجتماع در نزاع و يريدرگ شي، افزايطيمح ستيز يها بيآس شيافزا روستا،
داشته است. را يمحل اجتماع يزندگ سبک رييتغ و وسازها ساخت ن ويزم متيق

 يامدهايپ خصوص در يتجرب يها و پژوهش يمطالعات نظر مجموع بر اساس در
 دگاهيد يبررس جهت ريز يمدل مفهوم يطيمحستيو ز يفرهنگ ـ ياجتماع و ياقتصاد
ن يشد که در ا يآباد، طراح مس خاتون کارخانه ذوب يهاتيفعال اثرات هنيدر زم انيروستائ

(.7ق مورد استفاده قرار گرفته است )شکل يتحق
 

                                                           
1- Das and Das Ashim 

2- Overton and E.Murray 

3- Ebrahimi and Golabi 

4- Hatef 



 
 
 
 

 

 

 

 06666 آباد با زيربنايي بيش ازمحدوده پژوهش حاضر کــارخانــه ذوب مس خاتون
شده است )شکل   کيلومتري شهرستان شهربابک واقع 96مترمربع در غرب استان کرمان در 

هزار تن  26منظور ذوب کنسانتره مس و توليد ساالنه  آباد بهخاتون(. کارخانه ذوب مس 5
 نيب آبادخاتون دشت (.9: 7905پير و همکاران،  يالهنيريزي شده است )عبرنامه مس آندي

 قرارگرفته 96، 76و  50، 22 يائيجغراف يها و عرض 22، 72و  22، 96 يائيجغراف هاي طول
 و يارتفاعات شمال شود. يم محدود ارتفاعات وسطت جنوب و شمال از ن محدودهيا است.
 نيب ارتفاع اختالف دارند. اختالف ارتفاع متر 7566 دشت به نسبت نقطه نيباالتر در يشرق

مطالعه  مورد همحدود کلّ متر است. سطح 726 نبوده، حدود اديز يجنوب ارتفاعات و دشت
(.520: 7922پور، يو عل يباشد )درخشان يم مربع لومتريک 971



 
 
 

  

    

  

 

 
 

 يهاق از نوع پژوهشيت تحقي، ازلحاظ ماهيپژوهش حاضر با توجه به نوع هدف، کاربرد
( بوده است. يدادي)پس رو ياسهيمقا يعل يهاپژوهش  از دسته يشناس لحاظ روش و از يکمّ
باشد،  يک پروژه مير يتأث يبررس ي، هدف اصلياسهيمقا يقات عليدر تحق که ييآنجا از

ط مشابه داشته و ياالمکان شرا يانتخاب شدند که حت ين، مناطق موردمطالعه به نحويبنابرا
ن يموردنظر باشد. در ا  ا پروژهياز طرح  يا عدم برخورداري يها فقط در برخوردار تفاوت آن

نفر(  7266ت حدود يآباد )با جمعخاتون  ن منطقهيحاضر، ساکن هعهدف در مطال هراستا، جامع
ت يه )با جمعين منطقه موروئيباشد و ساکنيبه کارخانه ذوب مس م ن منطقهيتر کيکه نزد
با منطقه  يباً مشابهيتقر يميو اقل ياجتماع -يت اقتصادينفر( که وضع 7466حدود 
عنوان منطقه  از کارخانه ذوب مس قرار دارد به  يا مالحظه قابل آباد دارد و در فاصله خاتون



 
 
 
 

 

 

ده، حجم يان منطقه برگزيآمده، در م دست شاهد در نظر گرفته شد. بر اساس اطالعات به
 ن دو منطقه برآورد شد و روشينفر از ساکن 726بارتلت  يريگ نمونه بر اساس جدول نمونه

ن منظور، نظر به يا يبرابوده است.  ساده تصادفي صورت پژوهش به در اين گيري نمونه
ان يمراجعه به پاسخگو يد ساعات، روزها و محلهايگرد يپژوهشگران با منطقه، سع ييآشنا

ت شده يرعا يهامتنوع باشد که تا حد امکان تصادف در انتخاب نمونه يدر روستاها، به نحو
خرداد  تا اواخر 7904ماه سال  آبان يپژوهش حاضر در مقطعه زمان يباشد. به لحاظ زمان

که شامل دو بخش بود  پرسشنامه ها داده آوري جمع اصلي ابزارد. يبه طول انجام 7902
 يها پرسشپژوهش است.  يان و سؤاالت استنباطيپاسخگو يا و حرفه يمشخصات فرد

 )خيلي يسطح کرت پنجيف ليط يسؤاالت بسته بر مبنا موجود در پرسشنامه اساساً از
و  يمطالعات نظر يق بررسيها از طر ريده است. متغل شي( تشک2زياد= خيلي تا 7کم=

ر يمتغ 26ت ياند. در نها مورد پژوهش استخراج شده  طه مسئلهيدر ح يتجرب يها پژوهش
ر، يمتغ 72 ير، اقتصاديمتغ 70 يفرهنگ يدر قالب شاخص اجتماع يجهت بررس

 خود نظر اندهندگ ن اساس پاسخي(. بر ا7ر انتخاب شده است )جدول يمتغ 70 يطيمح ستيز
 تيوضع و يفعل تيدر وضع آباد کارخانه ذوب مس خاتون يهاتيفعال اثرات  نهيزم در را

شده، محققان  يت اعتبار و دقت ابزار طراحيسنجش وضع يان کردند. برايقبل ب شش سال
 از ينظرخواه ( پرسشنامه بايصور يي)روا ييروااند.  آن نموده ييايو پا ييروا ياقدام به بررس

اسوج پس از اصالحات الزم يدانشگاه  ييت توسعه روستايريگروه مد يأت علميه ياعضا
پرسشنامه در  96آهنگ با تعداد  شيپ ابزار پژوهش، مطالعه ييايپا يجهت بررسد. يد گردييتأ

 يها بخش يآمده برا دست کرونباخ به يآلفا بيانجام گرفت. ضر يخارج از جامعه آمار
ن صورت که يبود به ا شده يطراح پرسشنامه قبول قابل يياياپ از مختلف پرسشنامه، نشان

، محاسبه شد )جدول 1/6کرونباخ باالتر از  يب آلفايمختلف پرسشنامه، ضر يها بخش يبرا
د.ياستفاده گرد SPSSافزار  نرم ازها ل دادهيوتحل هيتجز ي(. برا5



 
 
 

  

    

  

 

شاخص 
ياقتصاد

 -4ت از درآمد يزان رضايم -9تان ل به ادامه شغل توسط فرزندانيتما -5ت از شغل يرضا -7
کفاف دادن  -0 ياز اساسين نيتأم يکفاف دادن درآمد برا -2زان زحمت يزان درآمد با ميتناسب م

 ييتوانا - 2 يارتيز يرفتن به سفرها يبرا يمال يتوانا -1ل فرسوده يض وسايتعو يدرآمد برا
 يبرخوردار -76ل و امکانات آشپزخانه ياز وسا يبرخوردار -0فرزندان  يليتحص يها هنين هزيتأم

منزل از امکانات  يبرخوردار -75بودن منزل  يز و بهداشتيتم -77 يريو تصو يل صوتياز وسا
ش و يبه امکانات سرما يدسترس -74ت در منزل در برابر حوادث ياحساس امن -79ر آب و برق ينظ

افراد خانواده يو مناسب بودن تعداد اتاق منزل برا يکاف -72 يکاف يشيگرما

شاخص 
ياجتماع

 -2گر يوآمد به مناطق د رفت 4 يکارينرخ ب -9ت ينرخ رشد جمع -5گر يمهاجرت به مناطق د-7
ان با يروستائ يوند و همدليپ -1گر يکديان با ياختالف روستائ -0ان ين روستائيو وحدت ب يهمدل

ان از تعلق داشتن ين روستائياحساس غرور در ب -0گر يکديان به ياعتماد روستائ -2 يدولت يها نهاد
توسعه  يها ان در طرحيروستائ يمشارکت مال -77ها  ان در تشکليت روستائيعضو -76به روستا 

 يبرگزار -74 ييمايشرکت در انتخابات و راهپ -79ان يروستائ يمشارکت مشورت -75 ييروستا
 يمحل -يها بوم به ارزش يبنديپا -70 ياز امکانات ورزش يبرخوردار -72 يفرهنگ يها مناسبت

در روستا  يت از زندگيزان رضايم -71 يت سالمت و تندرستيت مردم از وضعيزان رضايم -70
ت موجوديت از امنيزان رضايم -70 يت از تندرستيزان رضايم -72

شاخص 
يطيمح ستيز

 يزان آلودگيم -5شده توسط بخش صنعت و معدن جاديا يها و زباله يها يزان آلودگيم -7
 يها تيفعال توسط شده جاديا يها زباله و يآلودگ زانيم -9 يجادشده توسط بخش کشاورزيا

مراتع  يايو اح يبازساز -4 يدرمان و يبهداشت مؤسسات و ها کينيکل لياز قب يدرمان يخدمات
ح از منابع آب ياستفاده صح -0باله حمل و دفع ز يبهداشت يها ستميس يريبکارگ - 2ده يد بيآس
اقدام به  -0 يتوسعه و گسترش پارک جنگل -2 ياز منابع انرژ ييجو ح و صرفهياستفاده صح -1

ه يتصف -77وحش  اتيح يحفاظت از پناهگاه -76مرغوب  ياهيگ يها گونه يريحفاظت و جلوگ
حفظ  هنيدرزم انيروستائ يبرا يآموزش يها کالس يبرگزار -75جادشده يا يها فاضالب

 -72دفن زباله  يريق جلوگيخاک از طر يکنترل آلودگ -74آب  يکنترل آلودگ -79ست يز طيمح
ستيز طيمراتع و مح يکنترل آلودگ -70 يصوت يکنترل آلودگ



 
 
 
 

 

 

70205/6يفرهنگ يجتماعشاخص ا
72119/6يشاخص اقتصاد

70299/6يطيمح ستيشاخص ز

نفر  00در منطقه برخوردار از کارخانه  يدهد که جامعه آماريپژوهش نشان م يهاافتهي
خوردار از کارخانه ر بريغ هدرصد( و در منطق75نفر زن )معادل  0درصد( مرد و  22)معادل 

درصد(  1/96نفر زن )معادل  59ان مرد و يدرصد( از پاسخگو 9/00نفر )معادل  25
و  70برخوردار حداقل سن  ها در منطقهيسن آزمودن يع فراوانيشده است. توز ليتشک

 26ن يتر شيسال و ب 72ز حداقل سن يربرخوردار نيغ هسال بوده است. منطق 12حداکثر 
 هدر منطق يت شغليان برحسب وضعيپاسخگو يع فراوانين توزيچنهم سال بوده است.

ان يدرصد از پاسخگو 90ن منطقه يدهد، که در ا يز نشان ميبرخوردار  از کارخانه ذوب ن
درصد شغل آزاد  1/96دار و  درصد خانه 4پرور،  درصد دام 9/0درصد کشاورز،  56کارمند، 

درصد از افراد پاسخگو  44ر از کارخانه ذوب ر برخوردايغ هکه در منطق يدارند. در حال
درصد شغل آزاد دارند. 1/50دار و  خانه 0/ 1پرور،  درصد دام75درصد کشاورز،  1/76کارمند، 

 ن کليانگيمناطق مورد مطالعه م يت کنونياثرات وضع يابين مرحله به منظور ارزيدر ا
ن خصوص يشد، در ا يبررس يطيمح ستيو ز ي، اقتصادياجتماع -يفرهنگ يها شاخص

 90/5و  70/9، 12/5ب برابر با يمنطقه برخوردار به ترت يها برا ک از شاخصين هر يانگيم
و  74/9، 69/9ب برابر با يربرخوردار به ترتيمنطقه غ ين برايانگين ميکه ا است، حال آن

 از باشد. يبرده م  نام يها لحاظ شاخص ان دو منطقه ازيم ، نشان از وجود تفاوت77/9
ست ين يکاف ييتنها مطالعه به مورد  ها در دو منطقه ان تفاوتيف و بيکه توص  ييآنجا



 
 
 

  

    

  

 

ر. از يا خيها معنادار است  ن تفاوتياست تا نشان دهد که ا ييها ليازمند تحلين، نيبنابرا
برخوردار و   ت حال حاضر دو منطقهين وضعيانگيم  سهيمستقل جهت مقا يرو، از آزمون ت نيا

-ياجتماع يها ن شاخصيانگيانگر آن است که ميج بي. نتاديربرخوردار استفاده گرديغ
 يدار در حال حاضر در دو منطقه مورد مطالعه با هم تفاوت معنا يطيمح ستيز و يفرهنگ

و  يطيمح ستيزربرخوردار از کارخانه ازلحاظ شاخص يغ هکه منطق  ينحو دارند. به 
استدالل  نيچن توانياز منطقه برخوردار قرار دارد. م ي ت بهتريدر وضع يفرهنگ -ياجتماع

جاد شده در بخش يا يهاها و زبالهيزان آلودگيم شيکارخانه موجب افزا يها تيکرد که فعال
از  ياديست سبب مهاجرت تعداد زيز طيمح بر يرات منفين تأثيصنعت و معدن شده و ا

ز داشته است ين يو فرهنگ يت اجتماعيبر وضع يرات منفيجه، تأثين شده و در نتاساکن
(.9)جدول 

شش سال قبل  يها نيانگيط مناطق موردمطالعه درگذشته، ميتر شرا قيدق يمنظور بررس به
ن کل يانگيج  نشان داد که ميشده است. نتا يتوسعه بررس يها شاخصک از يهر 

ب يمنطقه برخوردار به ترت يبرا يطيمح ستيو ز ي، اقتصادياجتماع -يفرهنگ يها شاخص
و  10/5، 05/5ب برابر با ير برخوردار به ترتيمنطقه غ يو برا 02/5و  00/5، 00/5برابر با 

ربرخوردار از ين منطقه برخوردار و غيتفاوت ب يص معناداريمنظور تشخ باشد. به يم 02/5
ج حاصل از ين دو گروه پرداخته شد. نتايانگيم  سهيکارخانه ذوب در شش سال گذشته، به مقا

    

 برخوردار 12/5 70/9 90/5 12/5

 ر برخورداريغ 69/9 74/9 77/9 60/9

 يآماره ت 92/9 402/6 -26/4 -95/2

 يدار يسطح معن 692/6 747/6 691/6 291/6



 
 
 
 

 

 

ن دو گروه يمطالعه ب مورد  توسعه يها ن شاخصيانگيمستقل نشان داد که م يآزمون ت
 .(4وجود ندارد )جدول  يش تفاوت معناداريپاسخگو در شش سال پ

    

 برخوردار 00/5 00/5 02/5 11/5

 ر برخورداريغ 05/5 10/5 02/5 10/5

 يآماره ت 172/6 -70/7 -494/6 211/6

 يدار يسطح معن 456/6 045/6 60/6 91/6

ت حال حاضر مناطق يا وضعين موضوع که آيبردن به ا يپ يشتر برايب يمنظور بررس به
ن مناطق در يت اير، وضعيا خيدارد  يبرخوردار از کارخانه با شش سال گذشته تفاوت معنادار

توسعه  يهات شاخصيسه وضعيمقا يسه شد. برايگر مقايکديمختلف با  يها زمان
 تک يت (، در شش سال قبل و حال حاضر از آزموني، اجتماعي، اقتصاديطيمح ستي)ز

-ياجتماع يها ان شاخصيم يدارشده است. تفاوت معنا استفاده جفت( ي)ت يانمونه
حاضر در ت حاليه وضعدر شش سال گذشته نسبت ب يطيمحستي، زي، اقتصاديفرهنگ
در حال  يو اجتماع يطيمحستين شاخص زيانگيکه م  يبرخوردار وجود دارد. به طور همنطق

ن اساس يمذکور در شش سال قبل بوده است. بر ا يها ن شاخصيانگيحاضر کمتر از م
و  يفرهنگ-يتوان استنباط کرد که گروه موردمطالعه ازلحاظ شاخص اجتماع يم
(.2)جدول  داکرده استيضر نسبت به شش سال قبل کاهش پحال حا يطيمح ستيز

ر برخوردار از کارخانه درگذشته و حال حاضر با يغ هن موضوع که منطقيا يمنظور بررس به
برده   اطق در دو زمان نامن منيت ايسه وضعير، به مقايا خيدارند  يگر تفاوت معناداريکدي

(، ي، اجتماعي، اقتصاديطيمح ستيتوسعه )ز يهات شاخصيسه وضعيمقا يپرداخته شد. برا
شده است.  استفاده جفت( ي)ت يا نمونه تک يت در شش سال قبل و حال حاضر از آزمون



 
 
 

  

    

  

 

دار وجود دارد. تفاوت معنا يطيمح ستيو ز ي، اقتصادين شاخص اجتماعيانگيم نيب
در حال  يطيمحستيو ز ي، اقتصاديفرهنگ ياجتماع يهان شاخصيانگيکه م ينحو به

توان اذعان داشت ين ميدهد؛ بنابرايرا نسبت به شش سال قبل نشان م يشتريحاضر عدد ب
، يفرهنگ -ي)اجتماع يها ربرخوردار( ازلحاظ شاخصيکه گروه موردمطالعه )منطقه غ

(. با توجه 0افته است )جدول ي شيبل افزا( نسبت به شش سال قيطيمح ستيو ز ياقتصاد
آباد خود باعث جاد کارخانه ذوب خاتونيتوان اذغان داشت، که ا يج پژوهش حاضر ميبه نتا

 يخصوص يها ان و شرکتيرانيدوک، شرکت مس اياز جمله، معدن م يگسترش معادن
ذوب  م وابسته به کارخانهيرمستقيم و غيک به طور مستقيهر  يها تيکه فعال يگريد

جاد کار و يگر باعث ايد يها جاد شدند. وجود معادن و شرکتيهستند، در سطح شهرستان ا
در سطح شهرستان و  يفرهنگ -ي، اجتماعياقتصاد يها ش شاخصين افزايچندرآمد و هم

ر برخوردار شده است. ين منطقه غيچنهم

 

 

 

64/6 02/5- 57/6-  يفرهنگ -ياجتماع 00/5 920/6 12/5 210/6

666/6 00/2 2/6  ياقتصاد 00/5 252/6 70/9 226/6

666/6 21/0- 96/6  يطيمح ستيز 02/5 957/6 92/5 515/6

297/6 40/4 56/6  ها مجموع کل شاخص 11/5 520/6 12/5 921/6

 

 

  

69/6 76/5 77/6  يرهنگف-ياجتماع 05/5 995/6 69/9 442/6

666/6 72/4 92/6  ياقتصاد 10/5 401/6 74/9 169/6

666/6 91/76 42/6  يطيمح ستيز 02/5 46/6 76/9 955/6

666/6 49/0 96/6  ها مجموع کل شاخص 26/5 520/6 07/5 910/6



 
 
 
 

 

 

 يراتييگذار بوده و تغ ريتوسعه تأث يهاشاخص يج نشان داد که کارخانه بر رويتاکنون نتا
انس يل کووارياز آزمون تحل يريگ جهين نتيشتر از اينان بيمنظور اطم جاد کرده اما بهيرا ا

موردمطالعه )برخوردار  يهات شش سال قبل گروهيانس، وضعيل کوواريدر تحلاستفاده شد. 
ج يشود. نتايسه ميکور باهم مقادو گروه مذ يت فعليشده و وضع ر برخوردار( کنترليو غ

ر ين دو منطقه برخوردار و غيدر حال حاضر در ب يفرهنگ_ينشان داد که شاخص اجتماع
نان يتوان با اطميدار وجود دارد. پس اکنون مبرخوردار از کارخانه ذوب مس تفاوت معنا

طقه در من يبر کاهش شاخص اجتماع يداران کرد که وجود کارخانه اثر معنايب ينسب
(.1برخوردار از کارخانه ذوب مس داشته است )جدول 

در حال حاضر باوجود کارخانه ذوب مس  ياز آن است که شاخص اقتصاد يج حاکينتا
قرار  يکسانيت يدر وضع يدو منطقه موردمطالعه ازلحاظ شاخص اقتصاد ير کرده ولييتغ

(.2دارند )جدول 

ر برخوردار از کارخانه ذوب يخوردار و غن است که چرا منطقه بريبحث دارد ا يآنچه جا 
ن ين امر ايل ايد دليندارند. شا يدار يگر تفاوت معنيکديدر حال حاضر با  يازلحاظ اقتصاد
د منطقه، درآمد يشد يو آلودگ يکار ط سختيت در کارخانه، نسبت به شراياست که فعال

 يمسئول برا يها زماناز جانب دولت و سا ياديز يها تي، حماي. از طرفندارد يقابل قبول
ل کم بودن اثرات ياز دال يکيتواند  ين ميرد و ايگ يموجود انجام نم  کارخانه يديبخش تول

مناطق برخوردار از کارخانه ذوب باشد.  کارخانه بر توسعه ياقتصاد

 F 
   

 24/2 5 11/5 76/77 666/6 مدل تصحيح شده

 50/1 7 50/1 62/50 666/6 تفکيک شده

 20/5 7 20/5 52/76 665/6 سال قبل 0وضعيت شاخص اجتماعي فرهنگي در 

 96/9 7 96/9 59/79 666/6 محل سکونت

 15/90 741 526/6  خطا

 47/7966 726   کل مدل تصحيح شده نهايي

 51/45 740   مدل تصحيح شده



 
 
 

  

    

  

 

 F 
   

527/7/.777/659/5062 مدل تصحيح شده
666/640/2522/99722/99 تفکيک شده

64/656/417/7717/7 سال قبل 0وضعيت شاخص اقتصادي در 
422/6407/656/6756/6 محل سکونت

 46/674120/20  خطا

72610/7217   کل مدل تصحيح شده نهايي
02/07 740   مدل تصحيح شده

 يطيمح ستيانس با کنترل شاخص زيل کوواريحاصل از آزمون تحل يهاافتهيبا توجه به 
ر برخوردار يدر منطقه برخوردار و غ يطيمحستين شاخص زيانگين ميدر شش سال قبل، ب

 ينسب نانياطم با توان ياکنون م شده است. پس مشاهده يدار يدر حال حاضر تفاوت معن
داشته است  يطيمحستيت شاخص زيوضع بر يداريمعن ارخانه اثران کرد که کيب

(.0)جدول

F 

22/57504/7605/726666/6شده حيمدل تصح
24/2724/202/757666/6شده کيتفک

44/5744/509/99666/6سال قبل 0در يطيمحستيت شاخص زيوضع
01/76705/7224/506666/6محل سکونت

09/7700741619/6خطا

09/7667726ييشده نها حيکل مدل تصح

20/95740يينها  شده حيمدل تصح



 
 
 
 

 

 

 

ت هرکدام يکه وضع نيا يمنظور بررس شتر و بهيب يآمده، جهت بررس دست ج بهيبا توجه به نتا
ن يها در دو منطقه در شش سال قبل و حال حاضر به چه صورت بوده و همچن از شاخص

مختلف دو منطقه در شش سال قبل و حال  يها شاخصت يوضع يهانيانگيسه ميمقا يبرا
(. 76د )جدول يتوکل استفاده گرد يبيطرفه و آزمون تعق کيانس يل واريحاضر از آزمون تحل

ر برخوردار ازنظر يبرخوردار و غ هتوان اذعان داشت، منطقيم يج آزمون توکيبا توجه به نتا
در حال حاضر باهم تفاوت  يول در شش سال قبل تفاوت نداشتند يفرهنگ-يشاخص اجتماع

ن دو گروه متفاوت يدر شش سال قبل و حال حاضر ب ين، شاخص اقتصاديدارند. فزون بر ا
نسبت به هم  يدارعناـتفاوت م يدارا يطيمح ستينبوده است. دو گروه ازنظر شاخص ز

 در شش سال قبل يطيمح ستير برخوردار ازنظر شاخص زياند. منطقه برخوردار و غبوده

اهم تفاوت نداشتند و حال حاضر باهم تفاوت دارند.ب

F 

   حال حاضر سال قبل  0 حال حاضر سال قبل 0 

b00/5a12/5ab05/5b69/947/2667/6ياجتماع يفرهنگ
a00/5b70/9a10/5b74/965/74667/6ياقتصاد

b02/5a90/5b02/5c77/994/9667/6يطيست محيز

 رامونيپ منطقه توسعه بر آباد مس خاتون کارخانه ذوب تيفعال زان اثراتيجهت سنجش م
 -يتوسعه )اجتماع يهان هرکدام از شاخصيانگيتوسعه، تفاضل م يهات شاخصيبر وضع
( در حال حاضر و شش سال قبل منطقه برخوردار و يطيمحستي، زي، اقتصاديفرهنگ

زان يبه م يج نشان داد که شاخص اجتماعي(. نتا77د )جدول يربرخوردار محاسبه گرديغ
 4/0ان کرد که وجود کارخانه ذوب مس حدود يوان بت يگر ميد  عبارت افته، بهي کاهش95/6

به  ين شاخص اقتصادياثر داشته است. همچن يفرهنگ يدرصد بر کاهش شاخص اجتماع
است. شاخص  يشاخص اقتصاد يدرصد 9دهنده رشد  افته که نشاني شيافزا 72/6زان يم



 
 
 

  

    

  

 

ن يدرصد ا 2/79توان اذعان داشت که  ين ميافته است؛ بنابراي کاهش 00/6 يطيمح ستيز
افته است.ي شاخص کاهش

 

00/512/505/569/995/64/0يفرهنگ - ياجتماع
00/570/910/574/972/69/6ياقتصاد

 02/592/502/576/900/62/79يطيمح ستيز

 کارخانه ذوب مس يهاتيفعال اثرات نهيزم در انيروستائ دگاهيد ين مطالعه به دنبال بررسيا
 صورت آماري يها به آزمون توجه با و تحقيق هاي يافته نتايج اساس آباد است. بر خاتون 

سال قبل و حال حاضر  0توسعه در دو دوره  يها شاخص مقايسه وضعيت هينزم در گرفته
آباد در حال حاضر کارخانه ذوب در منطقه خاتون يها تياين مطلب است که فعال بيانگر

داشته است. ضمن آنکه  يطيمح ستي، زيفرهنگ -ياجتماع يها را بر شاخص ياثرات منف
طالعه نشان داد که در حال حاضر از لحاظ دو منطقه مورد من ين بيانگيسه ميج مقاينتا

که با  يدارند، در حال يگر تفاوت معناداريکديبا  يطيمحستيو ز يفرهنگ يشاخص اجتماع
ن يشتر از اـينان بيمنظور اطم ته است؛ اما بهـنداش يدارتفاوت معنا يتصادـشاخص اق

 ت شش سال قبلي، وضعلين تحليانس استفاده شد. در ايوارل کوياز آزمون تحل يريگجهينت
 زين انسيکووار ليتحل جينتار برخوردار( کنترل شد، يمطالعه )برخوردار و غ دو منطقه مورد

 همچنان يطيمحستيو ز يفرهنگ -يشاخص اجتماع يتفاوت برا نيا که مشخص کرد
 آباد نشان داد ت کارخانه ذوب مس خاتونياندازه اثر فعال يها افتهيمجموع  در است. معنادار

 و کاهش يفرهنگ -يدرصد شاخص اجتماع 4/0اثرِ کاهش  يکارخانه داران يت ايه فعالک
بوده است. به  يدرصد شاخص اقتصاد 9/6ش يو افزا يطيمح ستيزشاخص  يدرصد 2/79

ر کارخانه ذوب مس در منطقه ين تأثيتر ها نشان داد که مهم يج بررسينتا يطور کل
لحاظ  که از يبوده است. به طور يطيمح ستيو ز ياز عوامل اجتماع يا آباد در دسته خاتون



 
 
 
 

 

 

هوا و  يمراتع، آلودگ ين منطقه، منجر به آلودگيکارخانه ذوب مس در ا يطيمح ستيز
 ياز آلودگ يناش يويو ر يتنفس يها يماري، بيطيمح ياندازها ر چشمييوخاک تغ آب يآلودگ

و  ينطقه )لطمه به بخش دامدارن ميها در ا ن رفتن دامين از بيهوا را به دنبال داشته، همچن
، عدم يت سالمت و تندرستيت مردم از وضعيت منجر به عدم رضاي(، و درنهايکشاورز

ت ين و تنزل وضعياز ساکن يادين منطقه و مهاجرت تعداد زيدر ا يت مردم از زندگيرضا
شده است. يفرهنگ -يشاخص اجتماع

ر محققان ين که توسط سايشيج پژوهش حاضر با مطالعات پياست که نتا ين در حاليا
و همکاران  يديدارد. سع يانجام شده است همخوان ييع روستاياثرات صنا ينه بررسيدر زم

 يها ندهيآال يطيمح ستيو ز ي، اقتصادياثرات اجتماع يابيارزبه  ي(، در پژوهش7904)
ن اثرات يها ب نيانگيسه ميشتر به مقاين مقاله بيا ، پرداختند.يسازکاز کارخانه ک يناش

ق يج تحقيقبل و بعد از احداث کارخانه پرداخت و نتا يو اقتصاد ي، اجتماعيطيمح ستيز
ن اثرات يتر افته است. مهميش يبعد از احداث کارخانه افزا يمنف نشان داد که اثرات

 يزان خشکيش ميهوا، افزا يهوا، آلودگ يگرما نامطبوع، اثرات يشامل: بو يطيمح ستيز
ش ي، افزايها و اختالالت جسم يماريش بيشامل افزا ين اثرات اجتماعيتر درختان؛ مهم

 ين اثرات اقتصاديتر دولت و مهم يها ت از ارگانيش شکاي، افزايو تنفس يقلب يها يماريب
ن يهمچن از اشتغال است. يش درآمد خانوار ناشيخانوار، افزا يش مخارج درمانيشامل افزا

منجر به  را ييروستا ينواح در صنعت ورود ،ي(، در پژوهش7900و همکاران ) يروزآباديف
 يها يآلودگ شيافزا اثر در انسان سالمت از جمله: به خطر افتادن ييامدهايپ شيدايپ
 يبرا اشتغال فرصت کاهش ان،ييروستا يبرا اندک يها فرصت شيدايپ ،يطيمح ستيز

 نگرش ديتشد در روستا، يربوميغ افراد اسکان ،يربوميغ کار يروين اشتغال ،ييوستار زنان

 يکشاورز در بخش تيفعال انجام يبرا انيروستائ زهيانگ صنعت، کاهش به انييروستا يمنف
صنعت شده است. در شاغل انييروستا درآمد شيافزا ،يکشاورز بخش به لطمه ،يدامدار و

 يها افتهياز  يبا برخ يطيمح ستيش ازلحاظ شاخص زن پژوهيج اينتا يبه طور کل
 ي( همخوان7921مقدس و همکاران ) ي(، حافظ7909ان )ي(، اکبر7920پناهنده و همکاران )

( مطابقت 7907) يج پژوهش توکل و نوذريبا نتا يفرهنگ -يداشته، ازنظر شاخص اجتماع

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/871000
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/871000


 
 
 

  

    

  

 

(، ساندر 7907) يجمهر(، بوزر7004ج آبراهام )يبا نتا يداشته و ازنظر شاخص اقتصاد
دارد. ي( همخوان7907و همکاران ) ي( و جوز5660)

ها در منطقه  يجاد آلودگين کارخانه سبب ايا يها تيق نشان داد که فعاليتحق يهاافتهي
 يتيداشته است که باعث نارضا يطيمح ستيبر شاخص ز ير منفيجه تأثيشده و در نت

کارخانه ذوب بر  يکاهش آثار منف يزم است بران اليز شده است. بنابراين آن منطقه نيساکن
ر در نظر گرفته شود.يست موارد زيز طيمح

هاي هوا  ندهيزان آاليش ميت کارخانه ذوب افزاين اثر فعاليتر نکه مهميبا توجه به اـ 
شده در دودکش  هيلتر تعبيف ييزان کارايشود در ارتباط با م يشنهاد مين پياست؛ بنابرا

رد.يصورت بگ يشتريب يکارخانه بررس
ده را يد بيمنطقه، مراتع آس يو شهردار يعين کارخانه و اداره منابع طبيمشارکت مسئولـ 

 يبازساز يجنگل يها جاد پارکيو ا يمانند کاشت درختان، بذرپاش ييها تيق فعالياز طر
 شوند.

 ه درافراد ساکن در آن منطق يبرا يآموزش يهامربوطه کالس يهاها و سازمان ارگانـ 
افراد  يش آگاهيمنظور افزا از آن به يناش يمنف يهاامديست، پيز طيمشکالت مح هنيزم

 خود قرار بدهند. يت کارينه در اولوين زميدر ا



 
 
 
 

 

 

 

 ينامه کارشناسانيپا ،( 7909) يان، علياکبرـ 
 اصفهان. يدانشگاه صنعت ،يعيگروه منابع طب ،ارشد

 صنعتي يهاشهرک اقتصادي اثرات بررسي (7907اي )حمزهمجيد  و ديان، حميجه؛ شايبوزرجمهري، خدـ 

  نيشابور،  خيام صنعتي شهرک موردي مطالعه پيرامون؛ روستايي نواحي بر

 RATING AND RANKING 97-25 صص، 51، شماره 75، سال. 

کارخانه  يطيمحستياثرات ز يابي( ارز7920بخش ) روانمکرم  و لوفريزاده، ننيپناهنده، محمد؛ عابدـ 
 .21-00 صص، 9، شماره زد، يکمپوست 

 درويکر تطبيقي همطالع (7900)باد اقرشي مينمحمد باسط  و ن، نصراهلليهشج ي، فاطمه؛ موالئييتقوـ 
ر )مورد: ياخ  دو دهه يط ييهاي توسعه روستا برنامه در آن با مرتبط يها استيس و فضايي -کالبدي

 .579-596 صص، 41، شماره 72، دوره شهر، مازندران(،  شهرستان قائم

شگاه يصنعت پاال يطيمح ستيو ز ي، اجتماعيل اثرات اقتصادي( تحل7907)نوذري حمزه  و توکل، محمدـ 
شهرستان مُهر در استان فارس(،  ييروستا ي)مورد مطالعه: نواح ييروستا يبر نواحان يگاز پارس

 .50-42 صص، 4، شماره 7، دوره 

( 7907خالص ) يبارانزينب  و الساداتهي، هاني؛ اسالميدعلي، سيجوزـ 
RATING AND RANKING ،

 .7-74 صصمشهد،  يت شهريريو مد يزير ن کنفرانس برنامهيچهاردهم

 يحجازسادات فاطمهو  ، رضايدرضا؛ سنچوليمقدم، حم يريعباس؛ ام، غالميمقدس، ناصر؛ کاظم يحافظـ 
ان(، يدر منطقه اولنگ استان گلستان )جنوب رام يمعدن کار يطيمح ستي( اثرات ز7921)

 .769-762 صص، 

ن برنامه پنج ساله ي( تدو7904) مجومرد يهاتفزهره و  ، عبدالرضاين افتخارين؛ رکن الدي، حسيخادمـ 
رآباد دهستان صد يروستا ي: مطالعه مورديو مشارکت يراهبرد يزير کرد برنامهيبا رو ييتوسعه روستا

 .77-20 صص، 5، شماره 72، سال زد، يرستاق استان 

 آباد خاتون دشت در يآلودگ به ينيرزميز هاي آب تيحساس يابيارز (7922پور )يعلمحمود  و ، رضايدرخشانـ 

 صص ،4، شماره 2، سال ، ييايجغراف اطالعات هسامان از با استفاده
507-522. 



 
 
 

  

    

  

 

 (7904، زهرا )ياندوهجرد يديسعـ 
 - يقات و فناوري، واحد علوم، تحقيارشد، دانشگاه دولت ينامه کارشناس انيپا ،

 راز.يدانشگاه ش

 گياهان در مس تجمع مقدار نيي( تع7905)مي ميمند ابراهيفاطمه  و ، نرجسير، فاطمه؛ اکاتيپ ين الهيعـ 
 شهر آبادخاتون مس ذوب کارخانه و محدوده معدن در خاک و گون( و درمنه وحشي، مرتعي )کاهوي

 .7-0 صص، 00، شماره بابک، 

 عيصنا يطيمح ستيز اثرات يابي( ارز7902) ياحيروحيد  و ، حمداهلليداريق يصادقلو، طاهره؛ سجاسـ 
زنجان،  مانيس کارخانه رامونيپ روستاهاي مورد: ييروستا ينواح دارييپا در يمعدن-ياستخراج
 .719-700 صص، 7، شماره 2، سال      

 يميصنعت پتروش يل آثار اجتماعيتحل (7900)جمشيدي زهرا و  زاده، زهرا يد احمد؛ فرضي، سيروزآباديفـ 
آباد از توابع شهرستان  ديم و سعيزاده ابراه امام يها )مورد مطالعه: روستا ييروستا ير بر نواحيد بصقائ

 .504-527 صص، 5، شماره 2دوره  ،گان(، يگلپا

( 7907) يقصابمحمدجواد  و ينسب، عل يم؛ قنبريات، ناصر؛ رستگار، ابراهي؛ بيمعصوم، مجتب يريقدـ 
د پوشاک يع تولي: صنايمطالعه مورد ييروستا يع در نواحياستقرار صنا يطيست محياثرات ز يررسب

 .52-92 صص، 2، شماره 5، سال کاشان،  -قهرود

 آهنذوب کارخانه اثرگذاري درجۀ ( سنجش7907) يکريم فرشادو  يفرزاد؛ احمدوند، مصطف کريمي،ـ 
 صص، 9، شماره 9، سال   پيرامون، روستايي واحين توسعه بر کردستان

21-99. 

ست يمخاطرات ز ي( بررس7902)صفاکيش ده يفر و ، امجدين؛ ملکيبه؛ رامشت، محمدحسي، طيانيکـ 
-94 صص، 49، شماره ابرکوه،  هدر حوض يميرات اقليياز تغ يناش يطيمح
70. 

 استقرار فضايي پيامدهاي ( ارزيابي7906) يمانگليسلرضا  و ي، عليدحسن؛ طوراني، سيلنگرود يعيمط ـ

شهرستان مينودشت،  مرکزي روستايي بخش نواحي در صنعتي يها شهرک
 .91-22 صص، 0، شماره 9، سال 

در  ياسالم يرانيا هتوسع يها شاخص يسنج تي( اولو7902) يکهکسادات فاطمه و نجف ري، ميموسوـ 
، شماره (، يکرد عدالت محوري)با رو ين در استان خراسان رضويش سرزميتحقق آما

 .09-756 صص، 42



 
 
 
 

 

 

ع کوچک در توسعه ي( نقش صنا7902)نجفي کاني اکبر يعل و رضاي، علينب؛ خواجه شاهکوهيوصال، زـ 
مان، يشهرستان فر يمورد: بخش مرکز ييروستا ينواح ياجتماع -ياقتصاد

 .07-10 صص، 7، شماره  0، سال 

( 7909ان )يفرهادمهرداد  و ، ابوالقاسمي، عبدالصالح؛ کاظمي؛ همتي، مجتبيري، عباس؛ ماليهمتـ 
ن ياول 

 .7-76 صصخرداد ماه.  7ام نور اصفهان، يست دانشگاه پيط زيمح يش مليهما

احداث  يکياکولوژ -يرات اجتماعيتأث يابي( ارز7902)عطايي ا يپور و مي، نسيزدي، احمد؛ ايفراهن يعقوبيـ 
 .07-775 صص، 5، شماره منطقه،  يبر توسعه کشاورز يسد فدام
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