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بررسی اثرات عوامل خارجی معادن شن و ماسه شمال استان 
AHPو SWOT خوزستان بر محیط زیست منطقه به روش

معدنکاری در اکثر جوامع به عنوان یکی از فاکتورهای زیربنایی اقتصاد جامعه موردتوجه 
شایان می باشد، اما بدون توجه به اثرات محیط زیستی و عواقب آن در آینده باید چندین برابر 
ارزش عواید آنها صرف پاک سازی و بهبود محیط اطراف گردد. عملیات معدنکاری در آلوده 
کردن و تغییرات محیط زیست دخالت دارد. روش استخراج روباز اثرات زیست محیطی زیادی 
به دنبال دارد. در ایران معادن روباز زیادی از جمله معادن شن و ماسه استخراج می شوند که 
در شمال استان خوزستان به دلیل وجود سازند کنگلومرای بختیاری، این معادن فراوان وجود 
دارند. این پژوهش توصیفي - پیمایشــي به مدت شش ماه انجام گرفته است. در این تحقیق 
برای شناسایی معیارها از پرسش نامه SWOT که به روش مورگان بین 83 نفر توزیع گردید 
و براي شناسائي روابط و تعیین اولویت معیارهاي تحقیق از مدل هاي تصمیم گیري چندمعیاره 
Ex� و Super Decision اســتفاده شده است. از نرم افزار تحلیل سلسله مراتبي AHP  و مدل
cel براي تجزیه وتحلیل داده ها بهره گرفته شده است. عدم مهاجرت افراد بومی O6  با وزن 
نرمال شده 0.199 و فرسایش خاک T1 با وزن نرمال شده 0.195 مهم ترین فرصت و تهدید 

محیطی معادن شن و ماسه شمال استان خوزستان می باشند.
.AHP ،SWOT  ،واژه های کلیدی: مورگان، شن و ماسه، محیط زیست، معدن

مریم�قشنی؛�کارشناس�ارشد�مدیریت،�برنامه�ریزی�و�آموزش�محیط�زیست،�دانشگاه�آزاد�اسالمی�واحد�علوم���
و�تحقیقات�خوزستان

فروزان�فرخیان؛استادیار�دانشگاه�آزاد�اسالمی�واحد�علوم�و�تحقیقات�خوزستان��
روح�اهلل�کاظمی؛�مربی�دانشگاه�آزاد�اسالمی�واحد�علوم�و�تحقیقات�خوزستان��
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Wمقدمه�
اســتان خوزستان با مســاحتی حدود 64236 
4 عرض شمالی  58 تا ̊ 33 و́  کیلومترمربع بین 29̊  و́ 
و̊ 47 و´ 41 تا ̊ 50 و́  29 طول شرقی از نصف النهار 
گرینویچ قرار گرفته است. ارتفاع نقاط مختلف استان 
بسیار متغیر اســت و به طور متوسط از جنوب به 
شــمال افزایش می یابد و از ارتفاع صفر در سواحل 
خلیج فــارس تا کوه ها که به بیــش از 3400 متر در 
شمال و شمال شرقی استان می رسد. در شمال استان 
رشته کوه های زاگرس با محور شمال غربی - جنوب 
شرقی کشیده شــده که قسمت وسیعی از شمال و 
شمال شرق استان را در برمی گیرد و سازند موجود 
در شمال خوزستان کنگلومرای بختیاری می باشد. 
این ســازند یکی از منابع مهم تولید شــن و ماسه 
می باشد. معدنکاری در اکثر جوامع به عنوان یکی از 
فاکتورهای زیربنایی اقتصاد جامعه موردتوجه شایان 
می باشــد. اثرات معدنکاری بر روی محیط زیست 
را در 4 گروه می توان بررســی کرد که شامل اثرات 
آن بر اتمســفر، بیوســفر، لیتوســفر و هیدروسفر 
می باشــد. معدنکاری، آب های زیرزمینی و سطحی 
را از طرق مختلفی آلوده می ســازد که یکی از این 
راه ها، ورود پساب های معدنی حاصل از استخراج 
و فرآوری مواد معدنی به سیســتم آبی رودخانه ها 
می باشد )لیاقت، 1379: 50(. معدن و ذوب فلزات 
از فعالیت های مهم اقتصادی هستند. بهره برداری از 
منابع معدنی انقالبی در پیشرفت تمدن بشری بوده 
است )Zhang et  al ، 2011: 12(. معدن بخش بسیار 
مهمی از اقتصاد کشــورها، به خصوص کشورهای 
درحال توسعه می باشد. برای مثال 25 درصد از گینه 
و ٪5.9 از تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی و 
همچنین به عنوان اکثریت درآمد خارجی این کشورها 
مرتبط به معدن می باشد. با وجود این سود حاصل از 
فعالیت های معدن در معیشت محلی به ندرت حاصل 

می شود زیرا استخراج گسترده، اثرات زیست محیطی 
 .)Schueler:2011 11( و اجتماعــی شــدید دارد
معدن کاری با تولید مقادیر بســیار زیادی از گازها، 
باطله ها و پسماندهای حاصل از تغلیظ و کانه آرایی، 
سرباره، لجن، دود، گردوغبار و گازهای سمی و ... 
موجب آلودگی هوا، آب، خاک و صدا شــده و در 
اکثــر موارد با تخریب مناظر، چشــم انداز را بر هم 
می زند )جالل منــش،1382: 20(. به منظور کاهش 
اثــرات منفــی و تأکید بر اثرات مثبت الزم اســت 
شناخت الزم از نحوه فعالیت معادن صورت گیرد و 
برنامه مدیریت زیست محیطی را به نحوی هماهنگ 
نمود تا در تمامی مراحل کشف، بهره برداری و پس 
از انجــام بهره برداری بتوان نظارت دقیقی بر فرآیند 
.)Caldwell and Weaver :1999  26(کار داشت

Wمواد�و�روش�ها�
پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات 
کاربردي مي باشد و باتوجه به اینکه در این پژوهش از 
روش هاي مطالعه کتابخانه اي و نیز روش هاي میداني 
نظیر پرســش نامه و مصاحبه اســتفاده شده است، 
مي توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت 

و روش، یک پژوهش توصیفي - پیمایشي است.
Wمرحله�اول:�شناسائی�عوامل�خارجی�

ابتدا عوامل خارجی شناسائی می شود سپس با 
استفاده از طیف لیکرت نقاط تهدیدها و فرصت ها 
مشخص می شوند. به شکلی که عواملی که باالی 2.5 
امتیاز کسب می کنند فرصت محسوب می شوند و 
عواملی که پایین تر از 2.5 امتیاز کسب می کنند تهدید 

محسوب می شوند )دیوید، 1389: 64(. 
W��)AHP(مرحله�دوم:�طراحی�مدل�سلسله�مراتبی�

و�محاسبه�اوزان�عوامل�خارجی
پس ازشناسائي عوامل خارجی و دسته بندی آنها 
در قالب نقاط فرصت و تهدیدها، باید میزان اهمیت 
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هریک از آنها مشخص شود. با استفاده از مدل فرایند 
تحلیل سلســله مراتبی وزن هریک از شاخص های 
عوامل خارجی مشخص می شود )قدسی پور، 1388 
: 48(. براي تجزیه وتحلیل داده هاي به دست آمده نیز 
 Super Decision از نرم افزار تحلیل سلسله مراتبي

و Excel  استفاده گردیده است.

Wنتایج�
در مرحلــه اول عوامل خارجی شناســایی و 
انتخــاب گردیدند و معیارهای اصلــی خود به دو 
زیرمجموعه فرصت ها و تهدیدها دسته بندی شدند. 
هر یک از معیارها و زیر معیارها در جدول شــماره 

)1( نمایش داده شده اند.

ســپس مــدل سلســله مراتبی پژوهــش بر 
اســاس معیارها و زیر معیارهای به دســت آمده از 
پرسش نامه های SWOT طراحی و در شکل شماره 

)2( نمایش داده شده است.
پــس از آن وزن نرمال شــده عوامل خارجی 

محاسبه و در جدول شماره )2(آورده شده است.
در مرحله بعدی از تکنیک AHP زیر معیارهای 
مربوط به هــر معیار به صورت زوجي مقایســه و 

اولویت بندی شده اند.

Wتعیین�اولویت�فرصت�ها�
فرصت ها عبارت اند از: توسعه اقتصادی، توسعه 
سیاسی، اشــتغال به کار افراد بومی، ایجاد راه های 

Tجدول�)1(�عوامل�خارجی�و�زیر�معیارها�و�نماد�عوامل�در�معادن�شن�و�ماسه�شمال�استان�خوزستان�

Tپژوهش��)AHP(مدل�سلسله�مراتبی��)شکل�)2

T�)جدول�)2(وزن�نرمال�عوامل�خارجی�)فرصت�ها�و�تهدیدها�
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دسترسی به مناطق صعب العبور، ایجاد خودکفایی، 
عدم مهاجرت افراد بومی، ارتقا فرهنگ افراد بومی. 
ایــن هفت فرصت با انجام 21 مقایســه به صورت 
زوجی مقایسه شده اند. محاسبات انجام شده براي 
تعیین اولویت فرصت ها در جدول و شکل شماره 
)3( ارائه شده است. ضریب سازگاري مقایسه هاي 
انجام شــده 0.14 و کوچک تر از 0.1 به دست آمده 
است؛ بنابراین به مقایســه های انجام شده می توان 

اعتماد کرد.
بر اساس بردار ویژه به دست آمده:

- بیشــترین اولویت مربوط به زیر معیار »عدم 
مهاجرت افراد بومی« O6 با وزن نرمال شده 0.199 

است. 
- زیــر معیارهای »ایجاد راه های دسترســی به 
مناطق صعب العبور« O4 و »ارتقا فرهنگ افراد بومی« 
O7 با اوزان 0.184و 0.178 در اولویت دوم و سوم 

قرار دارند.
- زیر معیارهــای »ایجــاد خودکفایی« O5 و 
»اشــتغال به کار افراد بومی« O3 با اوزان 0.148 و 

0.136 در اولویت میانی قرار دارند.

- زیر معیار »توسعه اقتصادی یا ارزآوری« O1 با 
وزن 0.095 در اولویت ششم قرار دارد.

- زیر معیار »توسعه سیاسی یا استقالل« O2 با 
وزن 0.060 از کمترین اولویت برخوردار است.

Wتعیین�اولویت�تهدیدها�
در این مطالعه 9 عامل نیز به عنوان تهدید انتخاب 
شده است؛ بنابراین باید 36 مقایسه زوجی صورت 
گیرد که نظر به طوالنی بودن مقایسه های انجام شده، 
این مقایسه ها در پیوست ارائه شده است. ماتریس 
مقایسه زوجی نقاط ضعف با تجمیع دیدگاه خبرگان 
بروش میانگین هندسی در جدول و شکل ارائه شده 
است. ضریب سازگاري مقایسه هاي زوجی 0.015 
به دست آمده است که چون کوچک تر از 0.1 مي باشد 
بنابراین مي توان به مقایسه هاي انجام شده اطمینان 

کرد.
بر اساس بردار ویژه به دست آمده:

- بیشترین اولویت مربوط به زیر معیار »فرسایش 
خاک« T1 با وزن نرمال شده 0.195 است. 

- زیر معیارهای »صدمه به وسایل حمل ونقل در 

Tجدول�)3(�تعیین�اولویت�فرصت�ها�

Tشکل�)3(�تعیین�اولویت�فرصت�ها�
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جاده ها از طریق پرتاب سنگ« T9 و »ایجاد باطله و 
رهاسازی در منطقه« T5 با اوزان 0.152 و 0.142  در 

اولویت دوم و سوم قرار دارند.
- زیر معیار »ازبین رفتن گیاهان و بوته کنی« T2 با 

وزن نرمال 0.115 در اولویت چهارم قرار دارد.
- زیر معیارهای »مصرف سوخت های فسیلی 
 T6 »و »تغییر چشم انداز و منظر T7 »و آلودگی هوا
بــا وزن نرمال 0.100 و 0.88 در اولویت بعدی قرار 

دارند.
- زیر معیارهای »ازبین رفتن زیستگاه جانوران« 
T3 و »صدمه به جاده با حمل ونقل نادرست و عدم 
رعایت تناژ اســتاندارد« T8 با اوزان مشابه 0.71 و 

0.72 از اولویت اندکی برخوردارند.
- زیر معیار »دفع مواد زاید خطرناک و زهاب های 
اســیدی« T4 با وزن نرمال 0.66 از کمترین اولویت 

برخوردار است.

Wبحث�و�نتیجه�گیری�
 AHP باتوجه به نتایج به دســت آمده از تحلیل

مهم ترین فرصت های محیطی معادن شــن و ماسه 
شمال خوزســتان عدم مهاجرت افراد بومی، ایجاد 
راه های دسترسی به مناطق صعب العبور و ارتقاء سطح 
فرهنگ افراد بومی می باشد. در بسیاری از معادن شن 
و ماسه شمال خوزستان افراد بومی به عنوان کارگران 
استخراج و فرآوری مشــغول به کار می باشند؛ لذا 
باعث اشــتغال جوانان منطقه و عدم مهاجرت آنها 
برای کار گردیده اند. باتوجه به اینکه معادن شن و ماسه 
شمال خوزستان در مناطقی واقع شده اند که گاهی 
رفت وآمد افراد و عشایر منطقه به سختی در آن مناطق 
صورت می گیرد بنابراین با ایجاد جاده دسترســی 
به معدن باعــث ایجاد راه برای مناطق صعب العبور 
گردیده و تردد در این محل ها را آسان نموده است. 
باتوجه به رفت وآمد کارشناســان سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و کارشناسان سازمان نظام مهندسی 
معدن استان به عنوان مسئولین فنی در معادن و آشنایی 
افراد بومی با مســائل فرهنگی جامعه، معادن شن و 
ماســه شمال خوزستان باعث ارتقاء سطح فرهنگی 
افراد بومی گردیده است. باتوجه به نتایج به دست آمده 

Tجدول�)11-4(�تعیین�اولویت�تهدیدها�

Tشکل�)7-4(�تعیین�اولویت�تهدیدها�
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از تحلیل AHP مهم ترین تهدیدهای محیطی معادن 
عبارت اند از فرسایش خاک، صدمه به وسایل نقلیه 
در جاده هــا از طریق پرتاب ســنگ از کامیون های 
حمل ونقل معادن و ایجاد باطله و رهاسازی در منطقه 
می باشند. باتوجه به عمر معادن و مدت زمان پروانه 
بهره برداری از معادن، بهره بــرداران تالش می کنند 
تا جایی که ممکن اســت برداشــت ماده معدنی را 
بدون توجه به فرسایش خاک انجام دهند تا از سود 
بیشتری برخوردار شــوند. البته با پرداخت حقوق 
دولتی ٪3 که تا سال 1391 که به خزانه دولت واریز 
می گشت و از سال 1391 طبق مصوبه سال 1390 ، 
٪12 به حساب منابع طبیعی واریز می گردد کار خود 
را توجیه می کنند. چنانچه این مبلغ در معادن برای 
بازسازی خرج شود می تواند تا حدودی از خسارات 
وارده کم کرد ولی متأسفانه تابه حال این گونه نشده 
و خسارات وارده به محیط زیست معادن روزبه روز 
رو به افزایش اســت و بهره برداران خود را ملزم به 

بازسازی در حین بهره برداری نمی دانند. 

Wمنابع�
جــالل منش، ا. 1382. ارزیابی اثرات زیســت محیطی فعالیت 
معدنــکاری در کویر میقان اراک بــه روش ماتریس ایرانی. پایان نامه 

کارشناسی ارشد، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران.
داودی فــرد، م. فرقانــی تهرانــی، گ.1390.بررســی اثرات 
زیست محیطی باطله های معدنی. سی امین گردهمایی علوم زمین، یکم 

تا سوم اسفندماه 1390. 
دیوید . ف. 1389. مدیریت استراتژیک. مترجمان: پارساییان، ع و 
اعرابی، س.م. چاپ هجدهم، دفتر پژوهش های فرهنگی، 688 صفحه.
طاهــر نــژاد، م م. خالوکاکاجــی، ر. عطایــی، م. 1391. مقاله 
تعیین اســتراتژی های مناسب برای سنگ معادن ایران تجزیه وتحلیل 

. SWOT-AHP. DOI 10.1007/s12517-011-0331-6
عزیزی، آ. 1391. مدیریت پســماندهای حاصله از معدن کاری 
زغال در البرز مرکزی )زیرآب(. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده 

محیط زیست، دانشگاه تهران.
قدسی پور، ح. 1388. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. چاپ هفتم، 

تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 220 صفحه.
قمشلویي، م. 1389. بررسی اثرات معادن سنگ الشه کوهی بر 

چشم انداز منطقه پل دو آب اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه 
آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان.

لیاقت، ع. 1379. مطالعه ژئوشــیمیایی رسوبات رودخانه الیکا 
دررابطه با اثرات زیســت محیطی فعالیت های معدنی در ناحیه معدن 
ســرب و باریت دونا در البرز مرکزی. پایان نامه کارشناســی ارشد، 

دانشگاه تربیت معلم تهران. 
مدبری، س. مور، ف. 1383. ژئوشــیمی زیست محیطی معدن 
زرشــوران به عنوان ذخیره در شمال غرب ایران. نشریه زمین شناسی 

محیط زیست، جلد 46، شماره 7-6 ،صفحات 796-807.
یارحسینی، ح.1390. استفاده از رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره 
در فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیستی باطله های معدنی )مطالعه موردی 
واحد استحصال طالی زرشوران(. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده 

محیط زیست، دانشگاه تهران.
Bangian, A. H. Ataei, M. Sayadi, A. Gho-
linejad, A. 2012. Optimizing Post-Mining 
Land use For Pit Area in Open- Pit Min-
ing Using Fuzzy Decision Making Method. 
Int. J. Environ. Sci. Technol. (2012) 9:613–
628                                         
Caldwell, P. Weaver, A. 1999. Handbook of 
Environmental Impact Assessment, Vol  2.       
Blackwell  Science Pub. Oxford: 377-403.                                                                                  
Florea, R. M. Stoica, A. I. Baiulescu,  G. E. Ca-
pota, P.  2005. Water pollution in gold mining 
industry: a case study in Roşia Montană district, 
Romania, Journal of Environmental Geology, 
Volume 48, Number 8, Pages 1132-  1136.
  Pinto, M. M. S. C. Silva, M. M. V. G. Neiva, 
A. M. R. 2004. Pollution of Water and Stream 
Sediments Associated with the Vale De Abruti-
ga  Uranium Mine, Central Portugal,Journal of 
Mine Water and the Environment, 66-75.
Schueler, V. Kuemmerle, T. Schroder, H.2011.
Impact Of Surface Gold Mining On Land Use 
Systems in Western Ghana. AMBIO (2011) 
40:528–539.                                                                      
Zhang. X, Yang. L, Li. Y, Li. H, Wang. W, 
Ye. B, 2012. Impacts Of Lead/ Zinc Mining 
and Smeling on The Environment and Human 
Health in China. (2012) 184:2261–2273.  
 Santos, E. Alonso, M. Callejon,  J. C. Jimenez, 
2002. Distribution of Zn, Cd,  Pb  and Cu Metals 
in Groundwater of the Guadiamar River Basin, 
Journal of Water, Air, & Soil Pollution, Volume 
134, Numbers 1-4,  Pages 273-283.



to
se

sa
bz

اله
مق

78


