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  چكيده:

تواند در مي ،امروزه وجود اقتصادي پويا كه بتواند ضامن ايجاد شغل براي ساكنين يك منطقه خاص باشد

تاثير معدن در ماندگاري و جذب . در اين راستا به بررسي عمل كندماندگاري و جذب جمعيت موفق 

هاي مجاور معادن در استان كردستان پرداخته شد. براي اين كار ابتدا نقشه معادن تهيه جمعيت سكونتگاه

هاي حوالي معادن متري از معادن و فاصله اقليدوسي سكونتگاه 2000گرديد و با استفاده از حريم(بافر) 

 119وستا قرار داشتند و در بخش فاصله اقليدوسي نيز ر 14متري معدن  2000مشخص شدند. در حريم 

مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه چه در  1395تا  1375ها از دوره كه تغييرات جمعيتي آن ،روستا

در اين  نرخ رشد منفي نواحي روستاييرغم گذاري و چه در روش فاصله اقليدوسي بهروش حريم

داراي رشد مثبت و در  1390قرار گرفته در مناطق مورد نظر از معادن تا سال )، نواحي 1395-1375دوره(

در جذب و  يمقاله، معدنها نقش موثر نيا جيطبق نتا نيبنابرا داري رشد منفي زيادي بوده است. 1395سال 

  دارند. يانسان يسكونتگاه ها يماندگار

   GISهاي انساني، جذب جمعيت، معدن، سكونتگاه  كليدواژه:
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  مقدمه:

تنوع بخشي به اقتصاد، باال بردن شاخصهاي توسعه انساني، مشكالت ناشي از صنعتي شدن و آلودگي بيش از 

وري و كارامدي نيروي انساني، بهره مهاجرتهاي روستايي، افزايش اندارد شهرها بويژه شهرهاي بزرگ،حد است

-محـيط زيست و در مجموع توسعه پايدار از دغدغههـا، حفـظ هـا و گفتمانزايـي، تعامـل فرهنگاشتغال

معدنكاري، عالوه بر . )1381و قادري،  الدين افتخاريركن(رو اسـتهايي است كه جهان امروز بـا آن روبـه

تامين بخشي از نيازهاي انساني، سبب بروز ناپايداريها و مشكالت فراوان براي ساكنان مجاور شده و اثرات 

اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي قابل توجهي را در محيط هاي اطراف خود به دنبال دارد مثبت و منفي 

طبق شواهد و تجربيات، به ). 1398(نصيري و توكلي، باشدكه بيانگر ارتباط معدنكاري با توسعه پايدار مي

ي كم توجهي حق و وظيفه توسعه فضاهاي روستايي به تناسب سهم و جايگاه و كاركرد آنها در اقتصاد مل

پذيري و در شكل) محيط طبيعي، اجتماعي، اقتصادي و...(مهري به نقش عوامل جغرافياييل بيشده و به دلي

شده در كشور به ويژه پس از  هاي انجامشالترتيب فضايي و توسعه سكونتگاههاي روستايي، عليرغم ت

(صيدايي و همكاران، ران نمايان استهاي روستايي ايب، هنوز ناپايداري و توسعه نيافتگي در عرصهالانق

1395(.  

ال توسعه، كشاورزي محور اساسي تأمين معيشت به اختار اقتصادي نواحي روستايي كشورهاي در حدر س

ترين و تنهاترين ركن اقتصادي روستاها را شامل همهاي توسعه نيز كشاورزي ممده و در اغلب برنامهآشمار 

ي باورزي زمينة مناسگذاري در فعاليتهاي غيركشه سرمايهبر اين است كعتقاد ا. )1379اني، طاهرخ(ميشود 

در شرايطي كه (به اشتغال روستايي  طهاي مربوتة پايدار باشد؛ چرا كه توسعة فرصبراي دستيابي به توسع

ه نه به طور فزايندالمناطق روستايي را كه سااني در ت اندكي از نيروي انسبتواند نسكشاورزي تنها ميش بخ

مدي بين شهر و روستا، آشكاف دراهش مد، كآتر درنهال، توزيع عاد)شود، جذب كندا افزوده ميهنآبر تعداد 

موجود  تبهينه از منابع، امكانافادة ، امكان استتو كاهش واردا ت، افزايش صادراتمهاجرترل كنر، قكاهش ف

ذكر ت و قابلبمثدهاي ترين پيامهمله مع روند توسعة كشاورزي از جمو مواد اوليه و همچنين، كمك در تسري

  )1384دربان مستانه، (شود هاي غيركشاورزي محسوب ميفعاليت شگستر

نقش توسعه پايدار و مفهوم آن در زمينه توسعه مواد معدني و مديريت معدنكاري آن است كه مديران معدني 

و شركتهاي معدنكاري با تداوم همكاري با جوامع محلي و دولت، موضوعات محيط زيستي و اجتماعي را در 

اري هر روستا در گرو پويايي و پايد .) ,2009Botin(كنار تصميمات فني و بازرگاني خود، باهم به كار ببرند
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هاي موجود در روستاها همچون معدن استفاده كنيم. تنوع توانيم از ظرفيتدوام اقتصادي آن است كه مي

شود و انعطاف پذيري آنها را پذيري خانوارهاي روستايي مياقتصاد روستاها، موجب كاهش آسيب بخشي به

  ).1398توكلي، (نصيري و دهددر مقابل شوكها بهبود مي

  منطقه مورد مطالعه:

اين  مساحت .است است در غرب كشور سنندج شهر	به مركزيت ايران هاياستان	يكي از	كردستان استان

مساحت كل كشور ايران است. اين استان از شمال به  ٪7/1كيلومتر مربع معادل  28200استان 

و از غرب به  كرمانشاه استان	، از جنوب بهزنجان	و همدان	، از شرق بهزنجان	و غربيآذربايجان	هاياستان

كيلومتر مرز مشترك دارد.  200محدود است. استان كردستان با كشور عراق  عراق	اقليم كوردستان و كشور

 187آبادي داراي سكنه و  7716داراي  5139استان كردستان براساس آخرين تقسيمات كشوري در سال 

استان كردستان 	1395		بر پايه سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال .استآبادي خالي از سكنه بوده

دهد. تراكم روستايي تشكيل مي درصد را جمعيت 34درصد شهري و  66نفر جمعيت دارد كه   1603011

كه در اين تحقيق  معدن است 16استان كردستان داري  .نفر در كيلومتر مربع است 2,51نسبي جمعيت معادل 

  دهد.نقشه پراكنش معادن را در استان كردستان را نشان مي 1گرفته است. شكل  مطلوب ما قرار

  

  ): نقشه پراكنش فضايي  معادن استان كردستان1شكل ( 
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  ها:ها و روشداده

هاي فضايي معادن تهيه شد. ، ابتدا دادههاي انسانين در توسعه سكونتگاهاين مطالعه براي بررسي تاثير معد در

گرديد. تهيه  1395و  1390، 1385، 1375هاي جمعيتي سالهاي سرشماري سپس براي در ايجاد رابطه، داده

. و فاصله اقليدوسي است )Bufferبراي بررسي اين ارتباط از دو روش استفاده شد كه شامل ايجاد حريم(

شوند كه به تابع مجاورتي نيز شناخته مي GISتابع ميانگيري كه در بافر يكي از اجزاء توابع ميانگيري است. 

اي از طراف يك موجوديت يا مجموعهاست و براي ايجاد منطقه موردنظر ا GISيكي از توابع همسايگي 

ايجاد  حريمي از معادن موجود در استان م معادن در استانبدين منظور براي تما شود.ها استفاده ميموجوديت

متر بود. اين عدد بدين دليل انتخاب شد، زيرا اين مسير را در طي زماني مابين  2000شد. ميزان اين حريم 

هاي بيشتر از اين را بايد با وسيله نقليه پيمود كه توان طي نمود. مسافتدقيقه به صورت پياده مي 20-30

  . توانند ساكنان همان استان باشندلزوما نمي

باشد كه براي اين كار از فاصله مشخص نمودن مكانهاي مستعد توسعه ميدر اين تحقيق  مورد بررسي

كند فاصله اقليدوسي فاصله بين معادن را با توجه به رابطه اقليدوسي باهم حساب مياقليدوسي استفاده شد. 

پليگون) داشته باشيم ، خط و نقطه() vectorكند. اگر دو عارضه برداري (اي بدين مورد ميو تبديل به نقشه

هاي رستري هاي پيوسته كه دادهتوان آنها را به دادهآيند، با اين روش ميحساب ميهاي گسسته بهكه داده

)raster( در اين مرحله از فاصله بين معادن در محدوده استان ايجاد گرديد.  شوند، تبديل كرد.ناميده مي

رصد اوليه فصله اقليدوسي بعنوان مناطق مستعد توسعه در سپس اين فاصله اقليدوسي فازي گرديد و ده د

  نظر گرفته شده است. 

در نهايت مناطق سكونتگاهي قرار گرفته در حريم و منطقه مستعد توسعه مشخص گرديدند و تغييرات 

  جمعيتي آنها نسبت به ميانگين جمعيتي استان سنجيده شد.

  نتايج:

هاي ايجاد شده در نقشه حريم 1پردازيم. شكل در حريم معادن مي ابتدا به بررسي مناطق مسكوني قرار گرفته

- نيز به بررسي تغييرات جمعيت نقاط مسكوني در حريم اين معادن را نشان مي 1اطراف معادن است. جدول 

   هاي مختلف آمده است.اند كه تغييرات جمعيتي آنها در دورهروستا قرار گرفته 14در محدوده معادن دهد.
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  ): نقشه حريم معادن استان كردستان2شكل ( 

  تغييرات جمعيت در روستاهاي حريم معادن و روستاهاي استان )1جدول(

 سال سرشماري 1375 1385 1390 1395

جمعيت حريم  640688 584337 507771 468788

 معدن

جمعيت روستايي  3420 3995 4318 3724

 استان
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  دهد.معادن را نشان ميفازي شده نقشه فازي فواصل اقليدوسي  3شكل 

  

  ): نقشه فازي فواصل معدن استان كردستان3شكل ( 

اي كـه بعنـوان منـاطق    دهد. در پهنـه نقشه مناطق مستعد توسعه براساس فاصله اقليدوسي را نشان مي 4شكل 

  .روستا قرار دارد 119مستعد توسعه ارائه شده 

  

   نقشه مناطق مستعد توسعه استان كردستان: )4شكل (
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  گيري:نتيجه

اي همچون ايران، روند حركات جمعيتي غالبا روستا به شهر است. در دنياي امروزي كشورهاي درحال توسعه

هاي شهري براي قشر جوان هم از لحاظ فرهنگي و هم از لحاظ امكانات بلكه جاذبهتنها داراي چرا كه نه

ساكنين، روند مهاجرت روستا به شهر راسرعت بخشيده است. در هر تر براي هاي شغلي متنوعايجاد فرصت

شغل  وحله يكي از نيازهاي اوليه انسان امروزي داشتن شغل براي گذرانيدن زندگي است. از اين رو با نبود

دهد مهاجرت است. در اين راستا نواحي ترين راهي را كه پيش پاي ساكنين قرار ميدر محل زندگي ابتدايي

توانند دوام بياورند و وجود مشاغل ديگر مانند كارخانه، روستايي با تكيه بر اقتصاد تك قطبي كشاورزي نمي

كه در اين تحقيق بدست آمد، برعكس ساير  معدن و... در ماندگاري جمعيت تاثير بسزايي دارد. طبق نتايجي

نواحي روستاي استان كردستان، روستاهايي كه در حريم معدن بوده و يا در مناطق مستعد توسعه قرار گرفتند 

صادق است و در  1390از ماندگاري و جذب جمعيت مناسبي برخوردار بودند كه البته اين مسئله تا سال 

هاي مورد بحث تحقيقتواند داليل باشد كه خود مي (اين مسئله منتج ازتداوم پيدا نكرده است 1395دوره 

  جديد باشد).

 منابع:  
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يافتگي سكونتگاههاي  حليل ميزان توسعهت )1395صيدايي، سيد اسكندر، راستي، هادي، آذر، ساجده(
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  .چهاردهمين كنگره انجمن جغرافيايي ايران

استراتژي توسعه آينده توسعه روستايي، وزارت صنعتي شدن روستاها، سنگ بناي ) 1379طاهرخاني، مهدي (

  .وريجهاد كشاورزي، اداره كل طرحهاي صنعتي و بهره
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