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فرآيند صنعتي شدن بهعنوان اهرمي پويا براي توسعه معرفيشده است .با اين وجود ،پروژههاي صنعتي،
عالوه بر تأمين بخشي از نيازهاي انساني ،خواسته يا ناخواسته پيامدها و اثرات مختلفي را به همراه دارند.
پژوهش حاضر با هدف بررسي اثرات فعاليتهاي کارخانه ذوب مس خاتونآباد بر توسعه مناطق پيرامون،
انجام شد .روش پژوهش علي-مقايسهاي و جامعه آماري آن ،شامل  5066نفر از ساکنين دو منطقه در
شهرستان شهر بابک است که بر اساس جدول بارتلت ،اندازه نمونه  726نفر تعيين شد و نمونهگيري به
صورت تصادفي ساده با انتساب متناسب انجام شد .ابزار اصلي جمعآوري دادهها پرسشنامه است که روايي
صوري آن توسط متخصصان گروه توسعه روستايي تائيد شد و پايايي آن نيز با استفاده از محاسبه ضريب
آلفاي کرونباخ ( )6/205 - 6/119مورد تأييد قرار گرفت ،بيانگر اين مطلب است که فعاليتهاي کارخانه
ذوب در منطقه خاتونآباد در حال حاضر بر شاخص زيستمحيطي و شاخص اجتماعي-فرهنگي ،اثرات منفي
را بر جاي گذاشته است .نتايج مقايسه ميانگين بين دو منطقه در حال حاضر نشان داد که تفاوت معنيداري
بين دو منطقه مورد مطالعه از لحاظ شاخص اجتماعي-فرهنگي و زيستمحيطي وجود داشته است ،در حالي
که از لحاظ شاخص اقتصادي تفاوت معنيداري بين دو منطقه مشاهده نميشود .تحليل کوواريانس نيز
يافتههاي قبلي را تأييد ميکند .کارخانه باعث کاهش  0/4درصدي شاخص اجتماعي -فرهنگي افزايش 6/9
درصدي شاخص اقتصادي و کاهش  79/2درصدي شاخص زيستمحيطي شده است.
کارخانه ،ذوب مس ،خاتونآباد ،توسعه منطقهاي.
Email:dohouie.farangis@gmail.com
7ـ دانش موخته کارشناسي ارشد ترويج کشاورزي دانشگاه ياسوج
Email:mnooripoor@ya.ac.ir
5ـ دانشيار ترويج کشاورزي و توسعه روستايي دانشگاه ياسوج (نويسنده مسئول)

امروزه صنعتي شدن در بسياري از کشورهاي درحالتوسعه بهمنزله شالوده دستيابي به
توسعه محسوب ميشود (بوزرجمهري و همکاران .)97 :7907 ،ازاينرو يکي از سياستهايي
که در برخي از کشورهاي در حال توسعه بهمنظور توسعه به کار گرفته شده ،ايجاد نواحي
صنعتي است (لنگرودي و همکاران .)47 :7906 ،مفهوم صنعتي شدن در ادبيات اقتصادي،
کليد توسعۀ سريع اقتصادي تلقي شده که از طريق آن ميتوان به آيندهاي بهتر با امکانات
توليدي ،افزايش فرصتهاي اشتغال ،درآمدهاي بهتر و در نهايت رفاه دستيافت .بر اين
اساس ،صنعت عاملي براي توسعه و ابزاري براي فائق آمدن بر توسعهنيافتگي و مسائل
زيرساختي در نظر گرفتهشده است .استدالل غالب در ارزيابي صنعتي شدن اين است که
تأسيس کارخانه منجر به بهبود وضعيت افراد شده و انسانها ميتوانند امور خود را به انجام
برسانند (توکل و نوذري .)97 :7907 ،درواقع ورود صنعت به اجتماعات محلي موجب
پيدايش دگرگونيهايي مانند تغيير در ساختار اکولوژي منطقه ،روابط اقتصادي و اجتماعي،
شيوه معيشت ،سبک زندگي مردم و غير ميشود که اين تغييرات معموالً با توسعه صنعتي
همراه خواهد بود (فيروزآبادي و همکاران .)502 :7900 ،از ديگر آثار مثبت اينگونه طرحها
ميتوان به ايجاد اشتغال و رفاه نسبي ،کاهش مهاجرت ،کاهش مفاسد اجتماعي و سالمت
رواني جامعه ،اهميت منطقهاي و ملي و کمک به افزايش طرحهاي توسعه آتي در منطقه،
بهويژه در بخش صنعت و افزايش ارزش افزوده ناشي از نيروي کار ،تبديل مواد اوليه به
محصوالت قابل مصرف در توليدات صنعتي اشاره کرد که موجب رونق اقتصادي در فضاها
خواهد شد .بيشک اين قبيل پروژههاي مهندسي ،تأثيرات بيشماري در ابعاد مختلف
اقتصادي ،اجتماعي و سازماني به همراه خواهد داشت ،اما يکي از مهمترين ابعاد تأثيرات
اين قبيل صنايع بر محيطزيست است که گاهاً برگشتناپذير و توام با خساراتي جبرانناپذير
است که اين اثرات زيستمحيطي در مناطق روستايي به جهت ارتباط عميق و مستقيم
اجتماعات روستايي و فعاليتهاي صنعتي -معدني انجام شده در آن با محيط پيرامون ،بيش
از پيش مهم است .چرا که نمونههاي عيني نظير تأسيسات صنايع سنگآهن گلگهر
سيرجان ،ذوب مس خاتونآباد ،ذوبآهن کردستان ،ذوبآهن اصفهان و نظاير آنها از جمله

تجاربي هستند که حاکي از دگرگونيهاي اقتصادي -اجتماعي ،کالبدي -فضايي و
همچنين زيستمحيطي در مقياس محلي و منطقهاي براي اين صنايع است .از سوي ديگر،
صنعتيسازي بهويژه پروژههايي مانند صنايع استخراجي -معدني براي مناطق روستايي
بهعنوان يکي از رويکردهاي اساسي در توسعه و تنوعبخشي اقتصادي و پايداري اقتصادي
مطرح است .بنابراين تالقي و ديدگاه محيطزيست گرايي و صنعتيسازي روستايي از
چالشهاي اساسي برنامهريزي روستايي جديد در حوزه کاربري است (صادقلو و همکاران،
.)712 :7902
محصوالتي که از معادن و کارخانجات خارج ميشوند تنها محصوالت آنها نبوده و
پسابها نيز يکي از فراوردههاي آنها بشمار ميآيند؛ آبهاي خروجي معادن بسته به نوع
معدن و کاني استخراج شده حاوي مقاديري قابل توجهي از يونهاي فلزي ميباشند در
مناطق معدني مانند کرمان مشکالتي از قبيل پسابهاي اسيدي معادن و آلودگي آبها
توسط فلزات سنگين بهعنوان مشکل عمده آلودگي آبها شناختهشده است .يکي از
کارخانههاي ذوب مس استان کرمان ،در منطقه خاتونآباد شهرستان شهربابک قرار دارد.
اين کارخانه به منظور بهرهگيري از تکنولوژي ذوب فلز و با هدف توليد مس آندي با خلوص
 4/00درصد از کنسانتره مس ،در سه ماهه دوم سال  7929به بهرهبرداري رسيد .فرض
اصلي پژوهش حاضر اين است که با گذشت شش سال بعد از بهرهبرداري از کارخانه ذوب و
گسترش فعاليتهاي کارخانه ذوب مس در اين ناحيه ،به همراه فقدان برنامهريزي و
مديريت کارآمد ،اين کارخانه بر توسعه مناطق پيرامون از لحاظ اقتصادي ،اجتماعي-
فرهنگي و زيستمحيطي اثر مستقيم يا معکوس داشته است .براي مثال وجود فلزات
سنگين از مهمترين منابع آالينده محيطزيست به شمار ميروند که زمان ماندگاري آنها در
رسوبات زياد ميباشد .فلز مس بهعنوان يکي از عناصر ضروري براي گياهان و حيوانات
است .اما مقدار زياد آن براي همه موجودات زنده مسموميت ايجاد ميکند (همتي و
همکاران.)5 :7909 ،
به طور کلي هر طرح توسعهاي به مفهوم عام و هر طرح صنعتي به مفهوم خاص،
تأثيرات متنوعي را بر جاي ميگذارد که خود مستلزم بررسي دقيق ميباشد .در اين راستا،

اين تحقيق اثرات اقتصادي ،اجتماعي-فرهنگي و زيستمحيطي فعاليتهاي کارخانه ذوب
مس در منطقه خاتونآباد واقع در شهرستان شهربابک را مورد تجزيهوتحليل قرار داده و در
پي بررسي اثرات فعاليتهاي کارخانه ذوب بر توسعه منطقه خاتونآباد از شش سال بعد از
زمان بهرهبرداري کارخانه ذوب تا کنون بوده است .قابل ذکر است در اغلب مطالعات،
بررسي اثرات زيست محيطي استقرار يک کارخانه آن هم به صورت تحقيقات آزمايشگاهي،
مورد توجه بوده است و بررسي تمام اثرات (اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي و زيستمحيطي)،
آن هم با بررسي ديدگاههاي شهروندان ،در کمتر مطالعهاي مد نظر بوده است که در اين
تحقيق مورد توجه قرار گرفته است.
در پي پاسخگويي به اين سوال هستيم که مهمترين اثرات فعاليتهاي کارخانه ذوب مس
خاتونآباد بر توسعه مناطق پيرامون چه بوده است.
 فعاليتهاي کارخانه ذوب مس خاتون آباد از لحاظ عوامل اقتصادي نظير ميزاندرآمد چه اثراتي داشته است؟
 فعاليت کارخانه ذوب مس خاتون آباد از لحاظ عوامل اجتماعي -فرهنگي نظيرميزان مهاجرت ،نرخ بيکاري پيرامون چه اثراتي داشته است ؟
 فعاليتهاي کارخانه ذوب مس خاتون آباد از لحاظ عوامل زيست محيطي از قبيلميزان آلودگيهاي ايجاد شده توسط فعاليت بخش صنعت و معدن و توليدات مربوطه چه
اثراتي داشته است ؟

بسياري از کشورهاي در حال توسعه ،روشهاي گوناگوني را تحت عنوان راهبردهاي توسعه
بهمنظور نيل به توسعه اقتصادي و اجتماعي آزمودهاند (کريمي و همکاران.)92 :7906 ،
توسعه ازلحاظ لغوي ،داراي معاني مشابهي همچون تغيير اجتماعي ،تکامل اجتماعي ،رشد

اجتماعي ،مدرنيزه شدن و پيشرفت ميباشد .توسعه به معني افزايش کيفي و به فعل
درآوردن يک توان بالقوه ميباشد .توسعه روندي از بهبود کيفيت زندگي همه مردم و باال
بردن قابليت سطح زندگي و اعتماد به نفس و آزادي است (موسوي و کهکي.)00 :7902 ،
توسعه راهبردي است که بهمنظور بهبود زندگي اجتماعي و اقتصادي گروهي خاص از مردم
يعني ،روستاييان فقير طراحي شده است .در اکثر کشورهاي پيشرفته جهان ،توسعه رابطه
تنگاتنگي با فرآيندهاي ساختاري نظير؛ فرآيند کالبدي ،اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي،
فرهنگي ،مديريتي و زيستمحيطي دارد (تقويي و همکاران .)574 :7900 ،دستيابي به
توسعه موردنظر ،بايد با تأکيد بر همه ابعاد انساني و محيطي در فرآيند توسعه ،شيوههاي
مشارکتي و ارتباطي را در چارچوب توسعه پايدار نهادينه کرد (خادمي و همکاران:7904 ،
 .)06امروزه براي رسيدن به توسعه پايدار توجه به صنايعي است که ضمن حفظ محيط
زيست ،موجب بهتر شدن زندگي افراد جامعه و بهرهبرداري اصولي از منابع شود و مخاطرات
جدي براي نسل آينده به دنبال نداشته باشد (جوزي و همکاران.)5 :7907 ،
تأثيرات نواحي صنعتي براي هر منطقه بسته به هر کشوري و مکاني و زماني متفاوت
است .ولي به هر صورت اين تأثيرات آنچنان زياد است که در برخي از متون توسعه نواحي
صنعتي بهعنوان موتور محرکه توسعه يادشده است (ويپا رم.) 75 :5665 ،7
ارزيابي آثار توسعه تکنيک مهمي است که براي بررسي اثرات احتمالي پروژههاي
توسعه در منطقه ميباشد .دانميد )5665( 5ارزيابي اثرات و پيامدهاي صنايع بزرگ و
تکنولوژيهاي پيشرفته را در چهار بعد فني ،اقتصادي ،اجتماعي -سياسي و زيستمحيطي
مورد توجه قرار داده است .دانميد براي سنجش هر بعد شاخصهايي را در نظر گرفته است.
وي براي بررسي پيامدهاي صنعت از بعد فني شاخصهايي همچون زيرساختهاي مادي و
دانش فني؛ براي بعد محيطي شاخصهايي همچون ميزان مصرف ذخاير ،آزاد شدن مواد
آلودهکـننده در محيط و حفاظت از ذخاير؛ در بعد اقتصادي شاخصهايي مانند اشتغال،
درآمد ،قابليت اسـتفاده و نگهداري الزم محلي و براي سنجش بعد اجتماعي-سياسي از
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شاخصهايي همچون تأثيرات اجتماعي و فرهنگي ،سطح آگاهي ،قابليت پذيرش در نظر
گرفته است (دانميد.)94 :5665 ،
به طور کلي هر اقدامي که براي پيشبرد توسعه صورت ميگيرد ،تغييرات و تأثيراتي را
در محيط طبيعي و اجتماعي ايجاد ميکند .انجام مطالعات ارزيابي و ارزشيابي آثار اجراي
طرحهاي صنعتي بزرگ در مناطق روستايي و شهري بهويژه با مشارکت مردم از اينرو
اهميت دارد که با مشخص شدن پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي پروژه ميتوان به نقاط
ضعف و قوت پي برد .آگاهي از نقاط ضعف و قوت ميتواند به انجام اقداماتي براي کاهش
يا رفع نقاط ضعف ،جبران خسارتها ،تقويت نقاط قوت بهمنظور موفقيت بيشتر پروژه و
تدوين بهتر برنامههاي آتي بينجامد (فيروزآبادي و همکاران .)502 :7902 ،ازاينرو ارزيابي
آثار اجتماعي ،اقتصادي و زيستمحيطي هر طرح ،فرآيندي است که تعيينکننده
مسيردرست براي مديريت و دستيابي به اهداف توسعه پايدار ناشي از اجراي يک طرح
ميباشد .افزون بر اين ،ميتوان به قابليت اجراي طرح در منطقه مورد بررسي پي برد
(يعقوبي فراني و همکاران .)09 :7904 ،در اواخر دهه  7006ميالدي در اياالتمتحده آمريکا
براي نخستين بار به صورت قانوني ارزيابي اثرات زيستمحيطي مورد توجه قرار گرفت .در
سال  7000قانون سياست زيستمحيطي ملي وضع گرديد و از آن سال به بعد مسئله
ارزيابي اثرات توسعه بر محيطزيست در اياالت متحده مورد توجه قرار گرفت و بهتدريج
ساير کشورها به اين امر مهم اهميت دادند و هر کشوري با توجه ،به شرايط خود قوانين
خاصي برحسب شرايط حاکم تدوين نمود (کياني و همکاران .)794 :7904 ،با توجه به
اهميت يافتن واحدهاي صنعتي ،از اواسط دهه  7016به تدريج مطالعات ارزيابي اثرات توسعه
به منظور شناخت پيامدهاي صنعتي شدن روستايي آغاز گرديد (وصال و همکاران:7900 ،
.)04
مطالعات مختلفي درزمينه اثرات فعاليتهاي کارخانه و صنعت صورت گرفته که در ادامه
به برخي از آنها اشاره ميشود .کريمي و همکاران ( ،)7907در تحقيق خود تحت عنوان
سنجش درجه اثرگذاري کارخانه ذوبآهن کردستان بر توسعه نواحي روستايي پيرامون ،با
استفاده از روشهاي آماري مختلف دريافتند که بيشترين تأثير اين کارخانه در مشارکت

روستاييان در پروژههاي عمراني بوده است .اين تأثيرگذاري در مقولههايي چون شيوه
زندگي روستاييان ،کيفيت زندگي ،اقتصاد و منابع ،زيرساختها ،رفاه اجتماعي و
جمعيتشناسي افزايشي بوده و بيشترين تأثير در بخش زيرساختها به چشم ميخورد .با
توجه به ضريب اثرگذاري کارخانه مذکور بر نواحي روستايي پيرامون ،ميتوان گفت که
تأثيرگذاري اين کارخانه بر منطقه مطالعه شده چندان نبوده است.
جوزي و همکاران ( ،)7907در پژوهشي به بررسي اثرات زيستمحيطي احداث کارخانه
سيمان چابهار پرداختهاند .دريافتند ،در محيط بيولوژيکي به دليل نبود گونههاي نادر گياهي
يا جانوري در محدوده مطالعاتي ماهيت اثرات وارده منفي بوده اما شدت اثرات عمدتاً کم
بوده است .بيشترين اثرات مثبت و مزاياي حاصل از طرح نيز مربوط به محيط اقتصادي
اجتماعي ميباشد .با اجراي طرح ،محيط اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي منطقه مطالعاتي
بهواسطه پيامدهاي مطلوب بهويژه درزمينه درآمد ملي و منطقهاي و جذب سرمايهها و
توسعه آتي ،تغيير در وضعيت اشتغال و بيکاري و کاهش ميزان مهاجرت در منطقه امتيازات
مثبت قابلتوجهي را دريافت مينمايد .توکل و نوذري ( ،)7907در پژوهشي کيفي ،به تحليل
آثار اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي صنعت پااليشگاه گاز پارسيان بر نواحي روستايي
(شهرستان مُهر در استان فارس) پرداختند .بر اساس يافتههاي پژوهش آنها ،توسعۀ صنعتي
و پيشرفتهاي تکنولوژي ناشي از راهانداري پااليشگاه گاز پارسيان در منطقه مذکور،
پيامدهاي متناقضي به دنبال داشته است .از يک طرف با ايجاد اشتغال ،درآمد مطمئن و
رشد امکانات زير بنايي (جاده ،گاز کشي و غيره) ،براي مناطق روستايي فراهمشده است ،از
طرف ديگر ،عدم امنيت جاني و مالي ،گسترش روزافزون اعتياد ،فساد و فحشا ،بيماريهاي
تنفسي و ريوي ،هواي ناپاک ،آلودگيهاي صوتي پديد آمده است.
بوزرجمهري ( ،)7907بر اين باور است که شهرکهاي صنعتي اثر مثبتي بر اشتغال،
درآمد ،الگوي مصرف و رفاه دارند .همچنين قديري معصوم و همکاران ( ،)7907در
مطالعهاي با استفاده از روش کيفي و کمي ،به بررسي وضعيت اثرات زيست محيطي استقرار
صنايع در نواحي روستايي پرداختند .نتايج نشان داد که وجود صنايع موجب توسعه فضاي
سبز ،بهبود سيستم دفن زباله و دفع فاضالب ،استفاده بهينه از انرژي و منابع طبيعي ،کمک

به توسعه پروژههاي عمراني روستا ،بهبود روند اجرايي طرح هادي روستايي ،ساخت
واحدهاي مسکوني مناسب در روستا و فقرزدايي از طريق ايجاد اشتغال و افزايش سطح
درآمد شده است .کياني و همکاران ( ،)7904استقرار کارخانه را موجب بهبود درآمد مردم
روستا ،راضي بودن مردم و افزايش کيفيت راه روستاي و آلودگي منابع خاک و کاهش
بهرهوري کشاورزي دانستند.
ريزوانول ،)7004( 7در پژوهش خود به بررسي اثرات استقرار صنعت در مناطق روستايي
پرداخت ،بيان کرد ضمن افزايش درآمد خانوارهاي ،الگوي مصرف غذايي و کاالهاي
5
مصرفي بادوام اين مناطق به ميزان قابلتوجهي دچار تغيير شده است .همچنين آبراهام
( ،)7002در پژوهش خود به بررسي الگوي صنعتي شدن روستايي هند پرداخت ،دريافت که
استقرار صنعت در مناطق روستايي توانسته نقش بسيار مهمي در ايجاد اشتغال و درآمد
داشته است .مو خرجي و ژانگ ،)5661( 9معتقدند که ايجاد صنايع سبب افزايش درآمد،
کاهش مهاجرت ،افزايش فرصتهاي شغلي در نواحي روستايي ،شده است .پنگ 4و
همکاران ( ،)5661در پژوهش خود در اياالت يانگ شنگ چين در زمينه احداث صنايع و
تغييرات چشماندازهاي زيستمحيطي ،نشان دادند که بين احداث صنايع و تنوع
چشماندازهاي محيطي در نواحي روستايي رابطه معناداري وجود دارد .مارک 2و همکاران
( ،)5662نيز در پژوهش خود نشان دادند که صنعتي سازي نواحي روستايي در کشور چين از
نظر (اقتصادي) موقعيتهاي چشمگيري داشته در حالي که آلودگي محيطزيست بهويژه
منابع آبي از پيامدهاي منفي توسعه صنايع در نواحي روستاها کشور چين دانستند .همچنين
نتايج پژوهش ساندر ،)5660( 0نيز نشان داد که نواحي صنعتي موجب افزايش درآمد
روستاييان و کاهش اختالف درآمد بين شهرنشينان و روستائيان گرديده است .داس و داس

1- Rizwanul
2- Abraham
3- Mukherjee and Zhang
4- Peng
5- Mark
6- Sundar

آشيم ،)5677( 7معتقدند که گسترش صنايع سبب کاهش فقر روستايي و مهاجرت
روستاييان و افزايش رفاه شده است.
نتايـج پژوهـش اورتون و اٍموري ،)5677( 5نشان داد که صنايع به بازساخت مطلوب
نواحي روستايي ازنظر اقتصادي ،اجتماعي و محيطي کمک ميکند .همچنين ابراهيمي و
گالبي )5679( 9در پژوهشي دريافتند که منطقهي صنعتي با جذب جمعيت بيکار روستاهاي
اطراف در بهبود کيفيت زندگي نقش قابلتوجهي دارد .هاتف ،)5674( 4نيز با انجام پژوهشي
کيفي به ارزيابي تأثير اجتماعي احداث کارخانه سيمان در منطقه ديلمان (موردمطالعه:
روستاي گولک از توابع گيالن) پرداخت .بر اساس يافتههاي پژوهش مذکور ،ورود صنعت
در منطقه يادشده ،آثار مثبتي مانند اشتغالزايي ،افزايش درآمد محلي و ارتقاي کيفيت
مسکن و آثار منفي مانند کاهش امنيت ،کاهش آسايش و گسترش آسيبهاي اجتماعي در
روستا ،افزايش آسيبهاي زيستمحيطي ،افزايش درگيري و نزاع در اجتماع محلي ،افزايش
قيمت زمين و ساختوسازها و تغيير سبک زندگي اجتماع محلي را داشته است.
در مجموع بر اساس مطالعات نظري و پژوهشهاي تجربي در خصوص پيامدهاي
اقتصادي و اجتماعي ـ فرهنگي و زيستمحيطي مدل مفهومي زير جهت بررسي ديدگاه
روستائيان در زمينه اثرات فعاليتهاي کارخانه ذوب مس خاتونآباد ،طراحي شد که در اين
تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است (شکل .)7

1- Das and Das Ashim
2- Overton and E.Murray
3- Ebrahimi and Golabi
4- Hatef

محدوده پژوهش حاضر کــارخانــه ذوب مس خاتونآباد با زيربنايي بيش از 06666
مترمربع در غرب استان کرمان در  96کيلومتري شهرستان شهربابک واقع شده است (شکل
 .)5کارخانه ذوب مس خاتونآباد بهمنظور ذوب کنسانتره مس و توليد ساالنه  26هزار تن
مس آندي برنامهريزي شده است (عينالهي پير و همکاران .)9 :7905 ،دشت خاتونآباد بين
طولهاي جغرافيائي  22 ،96و  22 ،72و عرضهاي جغرافيائي  50 ،22و  96 ،76قرارگرفته
است .اين محدوده از شمال و جنوب توسط ارتفاعات محدود مي شود .ارتفاعات شمالي و
شرقي در باالترين نقطه نسبت به دشت  7566متر اختالف ارتفاع دارند .اختالف ارتفاع بين
دشت و ارتفاعات جنوبي زياد نبوده ،حدود  726متر است .سطح کلّ محدوده مورد مطالعه
 971کيلومتر مربع ميباشد (درخشاني و عليپور.)520 :7922 ،

پژوهش حاضر با توجه به نوع هدف ،کاربردي ،ازلحاظ ماهيت تحقيق از نوع پژوهشهاي
کمّي و از لحاظ روششناسي از دسته پژوهشهاي عليمقايسهاي (پس رويدادي) بوده است.
از آنجاييکه در تحقيقات علي مقايسهاي ،هدف اصلي بررسي تأثير يک پروژه ميباشد،
بنابراين ،مناطق موردمطالعه به نحوي انتخاب شدند که حتياالمکان شرايط مشابه داشته و
تفاوت آنها فقط در برخورداري يا عدم برخورداري از طرح يا پروژه موردنظر باشد .در اين
راستا ،جامعه هدف در مطالعه حاضر ،ساکنين منطقه خاتونآباد (با جمعيت حدود  7266نفر)
که نزديکترين منطقه به کارخانه ذوب مس ميباشد و ساکنين منطقه موروئيه (با جمعيت
حدود  7466نفر) که وضعيت اقتصادي -اجتماعي و اقليمي تقريباً مشابهي با منطقه
خاتونآباد دارد و در فاصله قابلمالحظهاي از کارخانه ذوب مس قرار دارد به عنوان منطقه

شاهد در نظر گرفته شد .بر اساس اطالعات بهدستآمده ،در ميان منطقه برگزيده ،حجم
نمونه بر اساس جدول نمونهگيري بارتلت  726نفر از ساکنين دو منطقه برآورد شد و روش
نمونهگيري در اين پژوهش بهصورت تصادفي ساده بوده است .براي اين منظور ،نظر به
آشنايي پژوهشگران با منطقه ،سعي گرديد ساعات ،روزها و محلهاي مراجعه به پاسخگويان
در روستاها ،به نحوي متنوع باشد که تا حد امکان تصادف در انتخاب نمونههاي رعايت شده
باشد .به لحاظ زماني پژوهش حاضر در مقطعه زماني آبانماه سال  7904تا اواخر خرداد
 7902به طول انجاميد .ابزار اصلي جمعآوري دادهها پرسشنامه بود که شامل دو بخش
مشخصات فردي و حرفهاي پاسخگويان و سؤاالت استنباطي پژوهش است .پرسشهاي
موجود در پرسشنامه اساساً از سؤاالت بسته بر مبناي طيف ليکرت پنج سطحي (خيلي
کم= 7تا خيلي زياد= )2تشکيل شده است .متغيرها از طريق بررسي مطالعات نظري و
پژوهشهاي تجربي در حيطه مسئله مورد پژوهش استخراج شدهاند .در نهايت  26متغير
جهت بررسي در قالب شاخص اجتماعي فرهنگي  70متغير ،اقتصادي  72متغير،
زيستمحيطي  70متغير انتخاب شده است (جدول  .)7بر اين اساس پاسخدهندگان نظر خود
را در زمينه اثرات فعاليتهاي کارخانه ذوب مس خاتونآباد در وضعيت فعلي و وضعيت
شش سال قبل بيان کردند .براي سنجش وضعيت اعتبار و دقت ابزار طراحي شده ،محققان
اقدام به بررسي روايي و پايايي آن نمودهاند .روايي (روايي صوري) پرسشنامه با نظرخواهي از
اعضاي هيأت علمي گروه مديريت توسعه روستايي دانشگاه ياسوج پس از اصالحات الزم
تأييد گرديد .جهت بررسي پايايي ابزار پژوهش ،مطالعه پيشآهنگ با تعداد  96پرسشنامه در
خارج از جامعه آماري انجام گرفت .ضريب آلفاي کرونباخ بهدستآمده براي بخشهاي
مختلف پرسشنامه ،نشان از پايايي قابلقبول پرسشنامه طراحيشده بود به اين صورت که
براي بخشهاي مختلف پرسشنامه ،ضريب آلفاي کرونباخ باالتر از  ،6/1محاسبه شد (جدول
 .)5براي تجزيهوتحليل دادهها از نرمافزار  SPSSاستفاده گرديد.

شاخص
اقتصادي

 -7رضايت از شغل  -5تمايل به ادامه شغل توسط فرزندانتان  -9ميزان رضايت از درآمد -4
تناسب ميزان درآمد با ميزان زحمت  -2کفاف دادن درآمد براي تأمين نياز اساسي  -0کفاف دادن
درآمد براي تعويض وسايل فرسوده  -1تواناي مالي براي رفتن به سفرهاي زيارتي  - 2توانايي
تأمين هزينههاي تحصيلي فرزندان  -0برخورداري از وسايل و امکانات آشپزخانه  -76برخورداري
از وسايل صوتي و تصويري  -77تميز و بهداشتي بودن منزل  -75برخورداري منزل از امکانات
نظير آب و برق  -79احساس امنيت در منزل در برابر حوادث  -74دسترسي به امکانات سرمايش و
گرمايشي کافي  -72کافي و مناسب بودن تعداد اتاق منزل براي افراد خانواده

شاخص
اجتماعي

-7مهاجرت به مناطق ديگر  -5نرخ رشد جمعيت  -9نرخ بيکاري  4رفتوآمد به مناطق ديگر -2
همدلي و وحدت بين روستائيان  -0اختالف روستائيان با يکديگر  -1پيوند و همدلي روستائيان با
نهادهاي دولتي  -2اعتماد روستائيان به يکديگر  -0احساس غرور در بين روستائيان از تعلق داشتن
به روستا  -76عضويت روستائيان در تشکلها  -77مشارکت مالي روستائيان در طرحهاي توسعه
روستايي  -75مشارکت مشورتي روستائيان  -79شرکت در انتخابات و راهپيمايي  -74برگزاري
مناسبتهاي فرهنگي  -72برخورداري از امکانات ورزشي  -70پايبندي به ارزشها بومي -محلي
 -70ميزان رضايت مردم از وضعيت سالمت و تندرستي  -71ميزان رضايت از زندگي در روستا
 -72ميزان رضايت از تندرستي  -70ميزان رضايت از امنيت موجود

شاخص
زيستمحيطي

 -7ميزان آلودگيهاي و زبالههاي ايجادشده توسط بخش صنعت و معدن  -5ميزان آلودگي
ايجادشده توسط بخش کشاورزي  -9ميزان آلودگي و زبالههاي ايجاد شده توسط فعاليتهاي
خدماتي درماني از قبيل کلينيکها و مؤسسات بهداشتي و درماني  -4بازسازي و احياي مراتع
آسيبديده  - 2بکارگيري سيستمهاي بهداشتي حمل و دفع زباله  -0استفاده صحيح از منابع آب
 -1استفاده صحيح و صرفهجويي از منابع انرژي  -2توسعه و گسترش پارک جنگلي  -0اقدام به
حفاظت و جلوگيري گونههاي گياهي مرغوب  -76حفاظت از پناهگاهي حياتوحش  -77تصفيه
فاضالبهاي ايجادشده  -75برگزاري کالسهاي آموزشي براي روستائيان درزمينه حفظ
محيطزيست  -79کنترل آلودگي آب  -74کنترل آلودگي خاک از طريق جلوگيري دفن زباله -72
کنترل آلودگي صوتي  -70کنترل آلودگي مراتع و محيطزيست

شاخص اجتماعي فرهنگي
شاخص اقتصادي
شاخص زيستمحيطي

70
72
70

6/205
6/119
6/299

يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که جامعه آماري در منطقه برخوردار از کارخانه  00نفر
(معادل  22درصد) مرد و  0نفر زن (معادل 75درصد) و در منطقه غير برخوردار از کارخانه
 25نفر (معادل  00/9درصد) از پاسخگويان مرد و  59نفر زن (معادل  96/1درصد)
تشکيلشده است .توزيع فراواني سن آزمودنيها در منطقه برخوردار حداقل سن  70و
حداکثر  12سال بوده است .منطقه غيربرخوردار نيز حداقل سن  72سال و بيشترين 26
سال بوده است .همچنين توزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت شغلي در منطقه
برخوردار از کارخانه ذوب نيز نشان ميدهد ،که در اين منطقه  90درصد از پاسخگويان
کارمند 56 ،درصد کشاورز 0/9 ،درصد دامپرور 4 ،درصد خانهدار و  96/1درصد شغل آزاد
دارند .در حالي که در منطقه غير برخوردار از کارخانه ذوب  44درصد از افراد پاسخگو
کارمند 76/1 ،درصد کشاورز75 ،درصد دامپرور 0/ 1 ،خانهدار و  50/1درصد شغل آزاد دارند.

در اين مرحله به منظور ارزيابي اثرات وضعيت کنوني مناطق مورد مطالعه ميانگين کل
شاخصهاي فرهنگي -اجتماعي ،اقتصادي و زيستمحيطي بررسي شد ،در اين خصوص
ميانگين هر يک از شاخصها براي منطقه برخوردار به ترتيب برابر با  9/70 ،5/12و 5/90
است ،حال آنکه اين ميانگين براي منطقه غيربرخوردار به ترتيب برابر با  9/74 ،9/69و
 ،9/77نشان از وجود تفاوت ميان دو منطقه از لحاظ شاخصهاي نام برده ميباشد .از
آنجايي که توصيف و بيان تفاوتها در دو منطقه مورد مطالعه بهتنهايي کافي نيست

بنابراين ،نيازمند تحليلهايي است تا نشان دهد که اين تفاوتها معنادار است يا خير .از
اينرو ،از آزمون تي مستقل جهت مقايسه ميانگين وضعيت حال حاضر دو منطقه برخوردار و
غيربرخوردار استفاده گرديد .نتايج بيانگر آن است که ميانگين شاخصهاي اجتماعي-
فرهنگي و زيستمحيطي در حال حاضر در دو منطقه مورد مطالعه با هم تفاوت معناداري
دارند .به نحوي که منطقه غيربرخوردار از کارخانه ازلحاظ شاخص زيستمحيطي و
اجتماعي -فرهنگي در وضعيت بهتري از منطقه برخوردار قرار دارد .ميتوان چنين استدالل
کرد که فعاليتهاي کارخانه موجب افزايش ميزان آلودگيها و زبالههاي ايجاد شده در بخش
صنعت و معدن شده و اين تأثيرات منفي بر محيطزيست سبب مهاجرت تعداد زيادي از
ساکنان شده و در نتيجه ،تأثيرات منفي بر وضعيت اجتماعي و فرهنگي نيز داشته است
(جدول .)9

برخوردار
غير برخوردار
آماره تي
سطح معنيداري

5/12
9/69
9/92
6/692

9/70
9/74
6/402
6/747

5/90
9/77
-4/26
6/691

5/12
9/60
-2/95
6/291

بهمنظور بررسي دقيقتر شرايط مناطق موردمطالعه درگذشته ،ميانگينهاي شش سال قبل
هر يک از شاخصهاي توسعه بررسي شده است .نتايج نشان داد که ميانگين کل
شاخصهاي فرهنگي -اجتماعي ،اقتصادي و زيستمحيطي براي منطقه برخوردار به ترتيب
برابر با  5/00 ،5/00و  5/02و براي منطقه غير برخوردار به ترتيب برابر با  5/10 ،5/05و
 5/02ميباشد .بهمنظور تشخيص معناداري تفاوت بين منطقه برخوردار و غيربرخوردار از
کارخانه ذوب در شش سال گذشته ،به مقايسه ميانگين دو گروه پرداخته شد .نتايج حاصل از

آزمون تي مستقل نشان داد که ميانگين شاخصهاي توسعه مورد مطالعه بين دو گروه
پاسخگو در شش سال پيش تفاوت معناداري وجود ندارد (جدول .)4

برخوردار
غير برخوردار
آماره تي
سطح معنيداري

5/00
5/05
6/172
6/456

5/00
5/10
-7/70
6/045

5/02
5/02
-6/494
6/60

5/11
5/10
6/211
6/91

بهمنظور بررسي بيشتر براي پي بردن به اين موضوع که آيا وضعيت حال حاضر مناطق
برخوردار از کارخانه با شش سال گذشته تفاوت معناداري دارد يا خير ،وضعيت اين مناطق در
زمانهاي مختلف با يکديگر مقايسه شد .براي مقايسه وضعيت شاخصهاي توسعه
(زيستمحيطي ،اقتصادي ،اجتماعي) ،در شش سال قبل و حال حاضر از آزمون تي تک
نمونهاي (تي جفت) استفادهشده است .تفاوت معناداري ميان شاخصهاي اجتماعي-
فرهنگي ،اقتصادي ،زيستمحيطي در شش سال گذشته نسبت به وضعيت حالحاضر در
منطقه برخوردار وجود دارد .به طوري که ميانگين شاخص زيستمحيطي و اجتماعي در حال
حاضر کمتر از ميانگين شاخصهاي مذکور در شش سال قبل بوده است .بر اين اساس
ميتوان استنباط کرد که گروه موردمطالعه ازلحاظ شاخص اجتماعي-فرهنگي و
زيستمحيطي حال حاضر نسبت به شش سال قبل کاهش پيداکرده است (جدول .)2

بهمنظور بررسي اين موضوع که منطقه غير برخوردار از کارخانه درگذشته و حال حاضر با
يکديگر تفاوت معناداري دارند يا خير ،به مقايسه وضعيت اين مناطق در دو زمان نام برده
پرداخته شد .براي مقايسه وضعيت شاخصهاي توسعه (زيستمحيطي ،اقتصادي ،اجتماعي)،
در شش سال قبل و حال حاضر از آزمون تي تک نمونهاي (تي جفت) استفادهشده است.

بين ميانگين شاخص اجتماعي ،اقتصادي و زيستمحيطي تفاوت معنادار وجود دارد.
بهنحويکه ميانگين شاخصهاي اجتماعي فرهنگي ،اقتصادي و زيستمحيطي در حال
حاضر عدد بيشتري را نسبت به شش سال قبل نشان ميدهد؛ بنابراين ميتوان اذعان داشت
که گروه موردمطالعه (منطقه غيربرخوردار) ازلحاظ شاخصهاي (اجتماعي -فرهنگي،
اقتصادي و زيستمحيطي) نسبت به شش سال قبل افزايشيافته است (جدول  .)0با توجه
به نتايج پژوهش حاضر ميتوان اذغان داشت ،که ايجاد کارخانه ذوب خاتونآباد خود باعث
گسترش معادني از جمله ،معدن ميدوک ،شرکت مس ايرانيان و شرکتهاي خصوصي
ديگري که فعاليتهاي هر يک به طور مستقيم و غيرمستقيم وابسته به کارخانه ذوب
هستند ،در سطح شهرستان ايجاد شدند .وجود معادن و شرکتهاي ديگر باعث ايجاد کار و
درآمد و همچنين افزايش شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي در سطح شهرستان و
همچنين منطقه غير برخوردار شده است.

اجتماعي -فرهنگي
اقتصادي
زيستمحيطي
مجموع کل شاخصها

5/00
5/00
5/02
5/11

6/920
6/252
6/957
6/520

5/12
9/70
5/92
5/12

اجتماعي-فرهنگي
اقتصادي
زيستمحيطي
مجموع کل شاخصها

5/05
5/10
5/02
5/26

6/995
6/401
6/46
6/520

9/69
9/74
9/76
5/07

6/210
6/226
6/515
6/921

6/442
6/169
6/955
6/910

-6/57
6/2
6/96
6/56

-5/02
2/00
-0/21
4/40

6/64
6/666
6/666
6/297

6/77
6/92
6/42
6/96

5/76
4/72
76/91
0/49

6/69
6/666
6/666
6/666

تاکنون نتايج نشان داد که کارخانه بر روي شاخصهاي توسعه تأثيرگذار بوده و تغييراتي
را ايجاد کرده اما بهمنظور اطمينان بيشتر از اين نتيجهگيري از آزمون تحليل کوواريانس
استفاده شد .در تحليل کوواريانس ،وضعيت شش سال قبل گروههاي موردمطالعه (برخوردار
و غير برخوردار) کنترلشده و وضعيت فعلي دو گروه مذکور باهم مقايسه ميشود .نتايج
نشان داد که شاخص اجتماعي_فرهنگي در حال حاضر در بين دو منطقه برخوردار و غير
برخوردار از کارخانه ذوب مس تفاوت معنادار وجود دارد .پس اکنون ميتوان با اطمينان
نسبي بيان کرد که وجود کارخانه اثر معناداري بر کاهش شاخص اجتماعي در منطقه
برخوردار از کارخانه ذوب مس داشته است (جدول .)1
نتايج حاکي از آن است که شاخص اقتصادي در حال حاضر باوجود کارخانه ذوب مس
تغيير کرده ولي دو منطقه موردمطالعه ازلحاظ شاخص اقتصادي در وضعيت يکساني قرار
دارند (جدول .)2
آنچه جاي بحث دارد اين است که چرا منطقه برخوردار و غير برخوردار از کارخانه ذوب
ازلحاظ اقتصادي در حال حاضر با يکديگر تفاوت معني داري ندارند .شايد دليل اين امر اين
است که فعاليت در کارخانه ،نسبت به شرايط سختکاري و آلودگي شديد منطقه ،درآمد
قابل قبولي ندارد .از طرفي ،حمايتهاي زيادي از جانب دولت و سازمانهاي مسئول براي
بخش توليدي کارخانه موجود انجام نميگيرد و اين ميتواند يکي از داليل کم بودن اثرات
اقتصادي کارخانه بر توسعه مناطق برخوردار از کارخانه ذوب باشد.

F

مدل تصحيح شده
تفکيک شده
وضعيت شاخص اجتماعي فرهنگي در  0سال قبل
محل سکونت
خطا
کل مدل تصحيح شده نهايي
مدل تصحيح شده

6/666
6/666
6/665
6/666

77/76
50/62
76/52
79/59

5/11
1/50
5/20
9/96
6/526

5
7
7
7
741
726
740

2/24
1/50
5/20
9/96
90/15
7966/47
45/51

F

مدل تصحيح شده
تفکيک شده
وضعيت شاخص اقتصادي در  0سال قبل
محل سکونت
خطا
کل مدل تصحيح شده نهايي
مدل تصحيح شده

6/777
6/666
6/64
6/422

5/59
25/40
4/56
6/407

./062
99/22
7/17
6/56
6/46

5
7
7
7
741
726
740

7/27
99/22
7/17
6/56
20/20
7217/10
07/02

با توجه به يافتههاي حاصل از آزمون تحليل کوواريانس با کنترل شاخص زيستمحيطي
در شش سال قبل ،بين ميانگين شاخص زيستمحيطي در منطقه برخوردار و غير برخوردار
در حال حاضر تفاوت معنيداري مشاهدهشده است .پس اکنون ميتوان با اطمينان نسبي
بيان کرد که کارخانه اثر معنيداري بر وضعيت شاخص زيستمحيطي داشته است
(جدول.)0

F

57/22
مدل تصحيحشده
2/24
تفکيکشده
قبل
سال
0
در
ي
وضعيت شاخص زيستمحيط
5/44
76/01
محل سکونت
7700/09
خطا
7667/09
کل مدل تصحيحشده نهايي
95/20
مدل تصحيحشده نهايي

5
7
7
7
741
726
740

76/04
2/24
5/44
72/05
6/619

726/05
757/02
99/09
506/24

6/666
6/666
6/666
6/666

با توجه به نتايج بهدستآمده ،جهت بررسي بيشتر و بهمنظور بررسي اينکه وضعيت هرکدام
از شاخصها در دو منطقه در شش سال قبل و حال حاضر به چه صورت بوده و همچنين
براي مقايسه ميانگينهاي وضعيت شاخصهاي مختلف دو منطقه در شش سال قبل و حال
حاضر از آزمون تحليل واريانس يکطرفه و آزمون تعقيبي توکل استفاده گرديد (جدول .)76
با توجه به نتايج آزمون توکي ميتوان اذعان داشت ،منطقه برخوردار و غير برخوردار ازنظر
شاخص اجتماعي-فرهنگي در شش سال قبل تفاوت نداشتند ولي در حال حاضر باهم تفاوت
دارند .فزون بر اين ،شاخص اقتصادي در شش سال قبل و حال حاضر بين دو گروه متفاوت
نبوده است .دو گروه ازنظر شاخص زيستمحيطي داراي تفاوت مـعناداري نسبت به هم
بودهاند .منطقه برخوردار و غير برخوردار ازنظر شاخص زيستمحيطي در شش سال قبل
باهم تفاوت نداشتند و حال حاضر باهم تفاوت دارند.
F

 0سال قبل حال حاضر  0سال قبل
فرهنگي اجتماعي
5/05ab
5/12a
5/00b
a
b
a
اقتصادي
5/10
9/70
5/00
b
a
b
زيست محيطي
5/02
5/90
5/02

حال حاضر
2/47 9/69b
74/65 9/74b
9/94
9/77c

6/667
6/667
6/667

جهت سنجش ميزان اثرات فعاليت کارخانه ذوب مس خاتونآباد بر توسعه منطقه پيرامون
بر وضعيت شاخصهاي توسعه ،تفاضل ميانگين هرکدام از شاخصهاي توسعه (اجتماعي-
فرهنگي ،اقتصادي ،زيستمحيطي) در حال حاضر و شش سال قبل منطقه برخوردار و
غيربرخوردار محاسبه گرديد (جدول  .)77نتايج نشان داد که شاخص اجتماعي به ميزان
6/95کاهشيافته ،بهعبارت ديگر ميتوان بيان کرد که وجود کارخانه ذوب مس حدود 0/4
درصد بر کاهش شاخص اجتماعي فرهنگي اثر داشته است .همچنين شاخص اقتصادي به
ميزان  6/72افزايشيافته که نشاندهنده رشد  9درصدي شاخص اقتصادي است .شاخص

زيستمحيطي  6/00کاهشيافته است؛ بنابراين ميتوان اذعان داشت که  79/2درصد اين
شاخص کاهشيافته است.

اجتماعي  -فرهنگي
اقتصادي
زيستمحيطي

5/00
5/00
5/02

5/12
9/70
5/92

5/05
5/10
5/02

9/69
9/74
9/76

6/95
6/72
6/00

0/4
6/9
79/2

اين مطالعه به دنبال بررسي ديدگاه روستائيان در زمينه اثرات فعاليتهاي کارخانه ذوب مس
خاتونآباد است .بر اساس نتايج يافتههاي تحقيق و با توجه به آزمونهاي آماري صورت
گرفته در زمينه مقايسه وضعيت شاخصهاي توسعه در دو دوره  0سال قبل و حال حاضر
بيانگر اين مطلب است که فعاليتهاي کارخانه ذوب در منطقه خاتونآباد در حال حاضر
اثرات منفي را بر شاخصهاي اجتماعي -فرهنگي ،زيستمحيطي داشته است .ضمن آنکه
نتايج مقايسه ميانگين بين دو منطقه مورد مطالعه نشان داد که در حال حاضر از لحاظ
شاخص اجتماعي فرهنگي و زيستمحيطي با يکديگر تفاوت معناداري دارند ،در حالي که با
شاخص اقـتصادي تفاوت معناداري نداشـته است؛ اما بهمنظور اطمينان بيـشتر از اين
نتيجهگيري از آزمون تحليل کوواريانس استفاده شد .در اين تحليل ،وضعيت شش سال قبل
دو منطقه مورد مطالعه (برخوردار و غير برخوردار) کنترل شد ،نتايج تحليل کوواريانس نيز
مشخص کرد که اين تفاوت براي شاخص اجتماعي -فرهنگي و زيستمحيطي همچنان
معنادار است .در مجموع يافتههاي اندازه اثر فعاليت کارخانه ذوب مس خاتونآباد نشان داد
که فعاليت اين کارخانه داراي اثرِ کاهش  0/4درصد شاخص اجتماعي -فرهنگي و کاهش
 79/2درصدي شاخص زيستمحيطي و افزايش  6/9درصد شاخص اقتصادي بوده است .به
طور کلي نتايج بررسيها نشان داد که مهمترين تأثير کارخانه ذوب مس در منطقه
خاتونآباد در دستهاي از عوامل اجتماعي و زيستمحيطي بوده است .به طوري که از لحاظ

زيستمحيطي کارخانه ذوب مس در اين منطقه ،منجر به آلودگي مراتع ،آلودگي هوا و
آلودگي آبوخاک تغيير چشماندازهاي محيطي ،بيماريهاي تنفسي و ريوي ناشي از آلودگي
هوا را به دنبال داشته ،همچنين از بين رفتن دامها در اين منطقه (لطمه به بخش دامداري و
کشاورزي) ،و درنهايت منجر به عدم رضايت مردم از وضعيت سالمت و تندرستي ،عدم
رضايت مردم از زندگي در اين منطقه و مهاجرت تعداد زيادي از ساکنين و تنزل وضعيت
شاخص اجتماعي -فرهنگي شده است.
اين در حالي است که نتايج پژوهش حاضر با مطالعات پيشين که توسط ساير محققان
در زمينه بررسي اثرات صنايع روستايي انجام شده است همخواني دارد .سعيدي و همکاران
( ،)7904در پژوهشي به ارزيابي اثرات اجتماعي ،اقتصادي و زيستمحيطي آاليندههاي
ناشي از کارخانه ککسازي ،پرداختند .اين مقاله بيشتر به مقايسه ميانگينها بين اثرات
زيستمحيطي ،اجتماعي و اقتصادي قبل و بعد از احداث کارخانه پرداخت و نتايج تحقيق
نشان داد که اثرات منفي بعد از احداث کارخانه افزايش يافته است .مهمترين اثرات
زيستمحيطي شامل :بوي نامطبوع ،اثرات گرماي هوا ،آلودگي هوا ،افزايش ميزان خشکي
درختان؛ مهمترين اثرات اجتماعي شامل افزايش بيماريها و اختالالت جسمي ،افزايش
بيماريهاي قلبي و تنفسي ،افزايش شکايت از ارگانهاي دولت و مهمترين اثرات اقتصادي
شامل افزايش مخارج درماني خانوار ،افزايش درآمد خانوار ناشي از اشتغال است .همچنين
فيروزآبادي و همکاران ( ،)7900در پژوهشي ،ورود صنعت در نواحي روستايي را منجر به
پيدايش پيامدهايي از جمله :به خطر افتادن سالمت انسان در اثر افزايش آلودگيهاي
زيستمحيطي ،پيدايش فرصتهاي اندک براي روستاييان ،کاهش فرصت اشتغال براي
زنان روستايي ،اشتغال نيروي کار غيربومي ،اسکان افراد غيربومي در روستا ،تشديد نگرش
منفي روستاييان به صنعت ،کاهش انگيزه روستائيان براي انجام فعاليت در بخش کشاورزي
و دامداري ،لطمه به بخش کشاورزي ،افزايش درآمد روستاييان شاغل در صنعت شده است.
به طور کلي نتايج اين پژوهش ازلحاظ شاخص زيستمحيطي با برخي از يافتههاي
پناهنده و همکاران ( ،)7920اکبريان ( ،)7909حافظي مقدس و همکاران ( )7921همخواني
داشته ،ازنظر شاخص اجتماعي -فرهنگي با نتايج پژوهش توکل و نوذري ( )7907مطابقت

داشته و ازنظر شاخص اقتصادي با نتايج آبراهام ( ،)7004بوزرجمهري ( ،)7907ساندر
( )5660و جوزي و همکاران ( )7907همخواني دارد.
يافتههاي تحقيق نشان داد که فعاليتهاي اين کارخانه سبب ايجاد آلودگيها در منطقه
شده و در نتيجه تأثير منفي بر شاخص زيستمحيطي داشته است که باعث نارضايتي
ساکنين آن منطقه نيز شده است .بنابراين الزم است براي کاهش آثار منفي کارخانه ذوب بر
محيطزيست موارد زير در نظر گرفته شود.
ـ با توجه به اينکه مهمترين اثر فعاليت کارخانه ذوب افزايش ميزان آاليندههاي هوا
است؛ بنابراين پيشنهاد ميشود در ارتباط با ميزان کارايي فيلتر تعبيهشده در دودکش
کارخانه بررسي بيشتري صورت بگيرد.
ـ مشارکت مسئولين کارخانه و اداره منابع طبيعي و شهرداري منطقه ،مراتع آسيبديده را
از طريق فعاليتهايي مانند کاشت درختان ،بذرپاشي و ايجاد پارکهاي جنگلي بازسازي
شوند.
ـ ارگانها و سازمانهاي مربوطه کالسهاي آموزشي براي افراد ساکن در آن منطقه در
زمينه مشکالت محيطزيست ،پيامدهاي منفي ناشي از آن بهمنظور افزايش آگاهي افراد
در اين زمينه در اولويت کاري خود قرار بدهند.
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