
 

 

 

 

 
 

 ارزیابی اثرات اجتماعی معدنکاری: گامی مهم در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار
 

 

 چکيده :

گردد. با این وجود، نقشی انکارناپذیر در در جوامع مختلف محسوب می برای تولید ثروت پایدارآل ایدهفرصتی معدنکاری به عنوان 

همواره درک صحیح تعامل بین یک پروژه معدنی و جامعه محلی به ین، بنابرا کند.اجتماعی ایفا می یست و زندگیمحیط زتخریب 

، راهکاری برای (SIA) ارزیابی اثرات اجتماعی الزامی است. معدنکاریهای منظور افزایش اثرات مثبت و کاهش اثرات منفی فعالیت

بالقوه یک فعالیت یا توسعه پیشنهادی  های معدنی است که در آن، شناسایی، تجزیه و تحلیل اثراتمدیریت اثرات اجتماعی پروژه

یابی به اهداف مستقیم و غیر مستقیم توسعه پایدار و کاهش اثرات منفی توصیه اقدامات الزم جهت دست به منظورمحیط زیست  ایبر

 .استت معدنی ها و تحقیقاو ارزیابی اهمیت آن در پروژه SIAهدف از این مقاله، تشریح مفاهیم و اصول  باشد.آن حائز اهمیت می

 (، توسعه پایدار، معدنکاریSIAارزیابی اثرات اجتماعی ): كليد واژه ها

 
 
 

Social impact assessment of mining: an important step towards the realization of sustainable 

development aims 

Abstract: 

Mining is as an ideal opportunity for sustainable wealth production in various communities. However, 

it plays an undeniable role in environmental degradation and social life. Therefore, always correct 

understanding the interaction between a mining project and the local community is necessary in order 

to enhance the positive effects and mitigate the negative effects of mining activities. Social impact 

assessment (SIA) is a strategy for managing social impacts of mining projects in which the 

identification, analysis of the potential impacts of an activity or proposed development for the 

environment is important in order to recommendation of necessary actions to achieve the objectives of 

direct and indirect sustainable development and mitigate its negative effects. The purpose of this paper 

is to demonstrate the concepts and principles of the SIA and the evaluation of its importance in 

projects and mining research. 

Keywords: Social impact assessment (SIA), Sustainable development, Mining 
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 ای بر توسعه اجتماعی مقدمه -1

 نیازمند حذف بیان شده است. توسعه 1سن آمارتیا نوبل، جایزه برنده اقتصاددان توسط «رشد» تضاد با در و «آزادی» عنوان به توسعه

عمومی  امکانات از محرومیت اجتماعی سیستمی و غفلت ضعیف، اقتصادی هایفرصت استبداد، یعنی فقر، "اسارت" اصلی منابع

 .]1[ باشدمی

)حاصل از  ثروت عادالنه توزیع به یابیدست مردم، اساسی نیازهای ساختن برآورده فرآیندهای"عنوان  به توانداجتماعی می توسعه

 هایفرصت و اجتماعی ترویج عدالت اجتماعی، و فردی هایفرصت گسترش دامنه اجتماعی، و انسانی ایجاد سرمایه اقتصادی(، رشد

 اقتصاد محلی بهبود از بیشتر باید توسعه شرکت برای یک سهم دیدگاه، این درتعریف شود.  "سوادیو بی فقر کردن کنریشه و برابر

 و کامل بخشد؛ اشتغالآن ترقی می ابعاد تمام را در انسانی خوب، توسعه اقتصادی رشد"، ]3[ 2یوگلوطبق نظر . ]2[ باشد یا ملی/  و

 و کند؛ انسجاممنافع را به طور عادالنه توزیع می دهد؛را پرورش می توانمندسازی مردمو  آزادی کند؛معیشت ایجاد می امنیت

  ".نمایدانسانی را در آینده حفظ می توسعه دهد ورا ترویج می همکاری اجتماعی

 دسترسی به معنی تنها این. است سالم و طوالنی زندگی برای یک توانایی توسعه اجتماعی شامل سه مولفه اساسی است. اولین مولفه،

باشد که در آن سالمت و بهداشت خوب سالم می و آمیز صلح جامعه یک در خدمات بهداشتی و درمانی نیست، بلکه زندگی به

 هایکتابخانه و امکانات به به معنی داشتن دسترسی این دانش است. اجتماعی، توانایی کسب دوم توسعه است. بعد یافتنی دست

 تضمین برای منابع به کافی دسترسی سوم، داشتن مولفه اساسی .باشداین امر می به برای اختصاص ر هفتهد زمان داشتن و آموزشی

دارند  اجتماعی و تضمین حقوق بشر نیز وجود و سیاسی اقتصادی، نیز نظیر آزادی دیگری بودن مبنای زندگی است. ابعاد استاندارد

 .]4[ که آنها نیز مهم هستند

-( روی ارزشMDGs) 3کند. مبنای اهداف توسعه هزارهاجتماعی تاکید می توسعه اهمیت ( بر2222) متحد ملل سازمان هزاره بیانیه

 به احترام مدارا، همبستگی، برابری، شامل آزادی، آنها ضروری هستند. 21ن المللی در قرن های اصولی است که برای روابط بی

  .]5[ باشندپاسخگویی مشترک می و طبیعت،

-ای را که میهزینه کم و مداخالت فقر تاکید داشته دام به دادن پایان بر ضرورت ]6[ 4سچسا هزاره، توسعه اهداف به نپرداخت در

نوع  شش از یک هر ساکس متعقد است که. ایجاد کند شناسایی نموده است تفاوت اقتصادی رشد و زندگی استانداردهای در تواند

سرمایه  و نهادی عمومی سرمایه طبیعی، هایسرمایه ها،کار، زیرساخت و کسب سرمایه سانی،ان اش یعنی سرمایهشناسایی شده سرمایه

 گذاری درسرمایه به بستگی مجزا زمینه هر در موفقیت این، بر عالوه است. نیاز مورد خوب عملکرد با دانش برای یک اقتصاد موثر و

 سرمایه دارد. اشکال تمام

                                                 
1 Amartya Sen 
2 Uglow 
3 Millennium Development Goals 
4 Sachs 
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 (SIA) ت اجتماعیاصول بين المللی ارزیابی اثرا -2

 مثبت اجتماعی پیامدهای و مدیریت نظارت تحلیل، و تجزیه فرآیندهای را شامل ارزیابی اثرات اجتماعی،  SIA 5المللی  بین اصول

 ناشی اجتماعی تغییر فرایند گونه هر و( هاپروژه ها،ها، طرحبرنامه ها،سیاست) شده ریزیبرنامه ناخواسته مداخالت و منفی خواسته و

باشد. به و پایدارتر می عادالنه ایجاد یک محیط زیست انسانی و بیوفیزیکی اصلی آن گیرد که هدفآن مداخالت در نظر می از

 شناسایی برای ذینفعان سایر و جوامع به کمک" با آن و است "بهتر بازدهی و توسعه فعال برای یک موضع" SIA عبارت دیگر،

  .]4[ "باشدمنفی  اثرات سازی خطرات حاصل ازتر از کمینهمهمباید ، های مثبتبازدهی سازیتضمین بیشینه توسعه و اهداف

 

 ارزیابی اثرات اجتماعی در راستای توسعه پایدار -3

های مشارکت اجتماعی شرکتی تواند در فهم موضوعات پایداری و اقدام در راستای آنها از طریق برنامهارزیابی اثرات اجتماعی می

به مانند یک چتر یا چارچوبی فراگیر، ارزیابی  SIAای داشته باشد. به جای محدود شدن به فهم اندکی از مفهوم اجتماع، ارزش ویژه

 فرهنگی، اقتصادی و بیوفیزیکی  -هایی که در آن مردم و جوامع در تعامل با پیرامون اجتماعیهمه اثرات روی انسان و همه روش

 باستان فرهنگی و میراث ؛ اثرات(انداز چشم تحلیل و تجزیه)شناسی زیبایی ، اثراتSIAنابراین، شود. بباشند را متضمن میخود می

 جنسیتی؛ تاثیرات مالی؛ و اقتصادی اثرات اثرات توسعه؛ جمعیتی؛ اثرات فرهنگی؛ تأثیرات جامعه؛ نامشهود(؛ اثرات و مشهود)شناسی 

 ؛ اثرات گردشگری اثرات فراغت و سازمانی؛ اثرات اثرات زیربنایی ؛ می؛بو مردم بر حقوق اثرات روان؛ سالمت اثرات بهداشتی و

 ؛(منابع مالکیت و دسترسی) منابع به مربوط مسائل روانی؛ اثرات ؛ فقر؛(غیره و دموکراسی ت،لحکومت/ دو بشر، حقوق) سیاسی

 .]4[شود جوامع را شامل می بر )تمامی( اثرات سایر و انسانی و اجتماعی سرمایه بر اثرات

 در SIAبا این وجود،  .]8و7[شده است  SIAهای نظری توسعه یافته ویژه منجر به فقدان بنیان SIAای زمینه رشته چند ماهیت

فرایند شناسایی پیامدهای آینده یک عملیات جاری یا "گیرد که به طور ساده به عنوان اثرات قرار می گسترده از ارزیابیمیدانی 

ارزیابی دارای نقاط مشترک زیادی با  SIAمربوطه،  های متخصصاننگرش در تفاوت . به رغم]9[د شوتعریف می "پیشنهادی

 .]12[باشد و سایر اشکال ارزیابی اثرات می (SEA) اقتصادی -اجتماعی ،(EIAاثرات زیست محیطی )

 :]12[ باشدارزیابی اثرات اجتماعی تالشی برای پاسخگویی به سواالت اصلی ذیل می

 باشد؟تحت تاثیر می جمعیت توسط شناسایی شده نیازهای با پروژه پیشنهادی سازگار آیا  -

 رود؟نتیجه عمل پیشنهادی انتظار می عنوان به زندگی جامعه کیفیت در یهایتفاوت چه -

 :]7[کند سرفصل زیر را دنبال می چهار گسترده طور به SIAبرای پاسخ به این سواالت، فرایند 

  موضوعات مرتبط با پروژه شناسایی و فهم -

 های توسعه که باید اجرا شوندهای تغییر یا پروژهبینی اثرات احتمالی حاصل از استراتژیپیش -

                                                 
5 International Principles for SIA 
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 نشده  بینیپیش یا بالقوه اجتماعی سازی اثراتکمینه به منظور کاهش خطرات هایاستراتژی توسعه -

 .یابند توسعه اجتماعی تغییرات نتیجه عنوان به شاید نشده که بینیپیش یاجتماع اثرات شناسایی برای نظارتی هایبرنامه توسعه -

خود را به عنوان ابزاری موثر در فهم چگونگی عملکرد جوامع و چگونگی  ،به عنوان یک حوزه توسعه یافته ارزیابی اثرات اجتماعی

به  SIAاست تا تفکر به کارگیری ال، تالش شده ورود جوامع متاثر در حل مسائل و توسعه اهداف جامعه نشان داده است. با این ح

 :]11[شود به موارد زیر تغییر یابد ریزی پروژه کوتاه مدت که عمدتا برای کاهش اثرات استفاده میعنوان ابزار برنامه

 گیری شرکتیهای تصمیمهای منسجم در سیستمایجاد منبعی از داده -

 و کسب ریزیبرنامه فرآیندهای ی شرکت در مورد محیط اجتماعی آن به طریقی کهفراهم ساختن اطالعات ساختاری و منظم برا -

 کند کار را هدایت

  های شرکتی و اثرات آنهافراهم ساختن اطالعات برای جامعه در مورد عملیات -

 .اجتماعی هایگذاریترین سرمایهپیرامون مناسبها گیریورود جامعه در تصمیم -

و  استنیازمند حمایت یک چارچوب سیاسی دولتی  واجتماعی است  توسعه جهت در و فعال مشارکتی، ،ارزیابی اثرات اجتماعی

-برنامه استقالل،/  نظیر وابستگی مسائلی به پرداختن نیازمند سیاسی چارچوب چنین کارا در راستای توسعه پایدار است.آش این امر

 و مسکونی هایزیرساخت و کوچک، مسکن کار و کسب توسعه معیشت، و اشتغال ای،توسعه منطقه ای،منطقه و محلی منابع ریزی

گیری به کار گرفته شده توسط ناظران دولت یا استانداردهای مورد تصمیم معیارهای .باشدسالمت جامعه می و پذیرینشاط، زیست

حت مشخص نبوده و شاید برای استفاده برای قضاوت درباره مثبت یا منفی بودن اثرات زیست محیطی و اجتماعی اغلب به صرا

 SIAتوجیه دیگری برای بنا نهادن  موضوعاین کنند. میهای انسانی را منعکس ای از ارزشتشخیص دشوار باشند زیرا آنها گستره

 .]12[باشد در چارجوب سیاسی توسعه پایدار می

در مورد محیط زیست و توسعه و  1992در سال مشارکت به عنوان موضوع کلیدی توسعه پایدار در اسناد سیاسی نظیر بیانیه ریو 

کند که مشارکت کند و بیان میتاکید می نیز بر اهمیت مشارکت OECD 7گرفته شده است. گزارش در نظر  6 21دستور کار 

به اجرای های جدید و منابع اطالعات ... و توسعه یک اجماع روی لزوم فعالیتی که منجر گسترده به باز کردن مباحث پیرامون ایده

جهت تسهیل مواجه جمعیت متاثر با تغییرات و  SIA. تاکید بر یک رویکرد مشارکتی برای کندبهتر )توسعه پایدار( شود کمک می

 .]13[باشد ارتقای اطالع ارزیابان از پیچیدگی تغییرات اجتماعی می

باشند که انباشته و یک فرایند اساسا سیاسی میرغم مزایای متعددشان ناچارا یک ارزش  های تکنیکی یا مشارکتی، علیSIAتمامی 

های خود را دارد مشارکت عمومی نیز محدودیت .]14[ریزی اثرات جدا شود تواند به طور کامل از طرحدر آن تمایالت مردم نمی

حصیالت باالتر و عمومی اغلب ت مشارکت فرایندهای در درگیر افراد. ]8و7[ جامعه نیست دهنده نشان سیستماتیک طور به لزوماو 

                                                 
6 1992 Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21 
7 Organisation for Economic Co-Operation and Development 
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هر رویکرد برای  قوت دیدگاه جامعی مورد نیاز است که به موجب آن نقاط .]15[اطالعات بیشتری از شهروندان عمومی دارند 

های ساکنان محلی از اثرات اجتماعی از دهد دیدگاهیک رویکرد چند روشی اجازه می .عایب رویکردهای دیگر استفاده شودم نیافت

های کمی تلفیق شود، منابع اطالعاتی اولیه و ثانویه شود، تحلیل شاخص آوری کیفی جمع و کمی هایتکنیک از وسیعی طریق طیف

پذیرش نحوه  و( نحوه ارزیابی اثرات) فرایند به دهد. اعتمادرا اجازه می SIAنظرات تخصصی شاغالن باتجربه  لحاظو ترکیب شوند 

حیاتی  ، بسیارکنندمی یگذارسرمایه هاشرکت آن در که اجتماعی توسعه کاراتابت بخشی اثر جامعه برای مدیریت اثرات توسط

 نشان داده شده است. 1چرخه ارزیابی اثرات اجتماعی در شکل  .]14و9[ هستند

 

 
 .]16[: چرخه ارزیابی اثرات اجتماعی 1شکل 
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 معدنکاری از دیدگاه علوم اجتماعی -4

ها و به طور بالقوه ها، دولت، به عنوان فرصتی برای تولید ثروت پایدار برای شرکتاز یک سو .است لبه دو شمشیر یک معدنکاری

 و نظر کننل دارد. به مستقیماجتماعی تاثیری  و زندگی زیست محیط تخریب شود و از سوی دیگر، درجوامع توصیف می

 و مرسوم دانش تواندد ولی در مقابل، میمحلی به دنبال دار بومی جوامع برای هایی راچالش ، اگرچه معدنکاری،]17[ 8هوویت

 نیز ]18[ 9گونه به عنوان مبنایی برای معامله و پرداخت خسارت محسوب گردد. به نظر گیبسونتقویت کند و بدین  را روابط

 رایب اقتصادی -اجتماعی و منافع سرعت اصالح شود به منفی آن اثرات گونه هر قبول باشد که قابل تواندمعدنکاری زمانی می

 به دنبال داشته باشد. محلی جوامع و رفاه پایداری

 برای مثال، یک. شوندعاید نمی معدنی اجتماعی به طور همزمان از استخراج مواد توسعه خوب و اقتصادی همیشه رشد متاسفانه،

شیلی )از زمان شروع  در 12پیرامون عملکرد اجتماعی معدن اسکوندیدا ]19[ای توسط کادمارتوری منطقه در سطح تحلیل و تجزیه

 این تحقیق، اکثر های زندگی پرداخته است. در( صورت گرفته که به توسعه انسانی و کیفیت شاخص1992به کار آن در سال 

دهند. در مقابل، مباحث زیادی می نشان منطقه در اقتصادی رشد با تقابل را در پایینی های بسیارارزش انسانی، توسعه های شاخص

 برای مثال، دیویس .]23-22[معدنکاری توام با توسعه اقتصادی در سطح کالن گزارش شده است  یای اجتماعی گستردهپیرامون مزا

تشویق کلیه  عمیمتکند. البته کن فقر را ریشه اقتصادی را ترقی دهد و توسعه تواندمی معدنکاری که نشان دادند ]24[و تیلتون 

باشد. آنچه در اجتماعی به علت متمایز بودن سیاست آنها صحیح نمی -شد توام اقتصادییابی به رکشورها به معدنکاری جهت دست

های مرتبط با باشد که آیا جوامع محلی به موازنه مناسبی از مزایا برای جبران هزینهاین زمینه حائز اهمیت است پاسخ به این سوال می

سیاسی ایجاد کند خواهند رسید. زیرا، در اکثر  و فرهنگی -ماعیاجت است مشکالت ممکن آنچه هر اثرات منفی روی معیشت خود و

اکثر منافع آن به  گردد ولی در مقابل،متحمل می معدنکاری را اجتماعی و محیطی زیست هایهزینه از محلی بسیاری جامعه مواقع،

 . یابددیگر جریان می جایی

 

 منافع اقتصادی معدنکاری در راستای توسعه اجتماعی -5

 :]25[ بخشد را بهبود محلی جوامع تواند رفاهمعدنکاری به طرق زیر می اقتصادی منافع

 محلی هایدولت به امتیاز حق و مالیات -

 حق امتیاز و پرداخت خسارت به مالکان زمین -

 استخدام )دستمزد( -

 خرید محلی )خرید کاالها و خدمات برای معدن( -

                                                 
8 Connell & Howitt 
9 Gibson 
10 Escondida  
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غیر مرتبط به دنبال  تر و کسب و کارهاییشاید مزایای جانبی برای جوامعی وسیع ها کهزیرساخت و خدمات در گذاریسرمایه -

  داشته باشند

 و هنر زیست، محیط سازی،ظرفیت هایی نظیرعرصه در نتایج مثبت به یابیدست اجتماعی برای هایبرنامه گذاری درسرمایه -

 تندرستی بهداشت و سرگرمی،

 بخش جامعه در کارکنان سطتو داوطلبانه هایتالش از حمایت -

  ساخت و پاالیش مانند پردازش، دست، پایین تجاری هایفعالیتتدارک مواد اولیه برای  -

 باال. هایاثرات فزاینده فعالیت طریق از مستقیم غیر مزایای -

ا چاره برای تامین یک منبع و تنه توسعه گزینه ترینشاید محتمل مناطق دوردست، معدنکاری در ویژه به جهان، نقاط از بسیاری در

 و افراد مرتبط، رفاه برخی فزاینده اثرات طریق از و به اقتصاد نقد پول تزریق باشد. باتر به فعالیت اقتصادی سرمایه برای ورود گسترده

های دیگری هستند لجامعه مثا بهداشت و سالمت هایبرنامه خدمات بهداشتی انسان و در گذاریسرمایه .یابد بهبود تواند می هاگروه

کنند. بنابراین، معدنکاری به طور بالقوه، راهکاری جهت های معدنکاری بزرگ به اقتصاد محلی کمک میکه به واسطه آنها، شرکت

 باشد.یابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی تعریف شده در مقیاس محلی میتسهیل دست

 

 معدنکاری اجتماعی ارزیابی اثرات -6

های یح تعامل بین یک پروژه معدنی و جامعه محلی به منظور افزایش اثرات مثبت و کاهش اثرات منفی فعالیتهمواره درک صح

های معدنی است که در آن، شناسایی، پروژه الزامی است. ارزیابی اثرات اجتماعی، راهکاری برای مدیریت اثرات اجتماعی پروژه

یابی به اهداف پیشنهادی بر محیط زیست برای توصیه اقدامات الزم جهت دست تجزیه و تحلیل اثرات بالقوه یک فعالیت یا توسعه

در یک پروژه  SIAباشد. اهداف اصلی یک فرایند مستقیم و غیر مستقیم توسعه پایدار و کاهش اثرات منفی آن حائز اهمیت می

 :]26[عبارتند از معدنی 

 ها و جلسات عمومیفکریتعامل همه ذینفعان در هم -

 ریزی توسعه، پیشگیری و نظارت بر آیندهاطالع از وضعیت ابتدایی فعالیت به عنوان مبنایی برای برنامه -

 شناسایی اثرات مثبت و منفی اجتماعی فعالیت در هر دو سطح محلی و ملی -

 پروژه عمر طول معدنی در هایفعالیت از ناشی منفی اثرات کاهش و مثبت اثرات سازیبهینه  -

های ذینفعان متفاوت از دیدگاه یک هر به توجه با هافعالیت اجتماعی معانی زیرا استثرات اجتماعی یک عملیات دشوار تعیین ا

-سرمایه مورد در گیریتصمیم زمان معدن سایت مدیران که مسائل وجود دارند از ایگسترده با این وجود، طیف. ]8و7[ هستند

های بدین منظور، ساختارسازی پروژه .]3[گردند موثر می SIAلزم به انجام یک شوند و مبا آن مواجه می اجتماعی گذاری
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معدنکاری از ابتدا و در طول چرخه حیات معادن باید به طریقی صورت بگیرد که مزایا برای جوامع محلی بیشنه گردند و اثرات 

 مخرب به حداقل برسند.

 .]27[ور کامل جهت کاربرد در صنعت معدنکاری استفاده نگردیده است به ط SIAبر مبنای نظرات برخی از محققین، از پتانسیل 

معدنی پذیرفته شده  هایشرکت ترینبزرگ میان در پروژه ریزیبرنامه ابزار یک عنوان به گسترده طور به SIAدر واقع، اگرچه 

 و جوامع دولت با همکاری و کار و کسب های استراتژی در پایداری و اجتماعی توسعه از گنجاندن معموال عمل ولی در است،

  .]11[نشده است  حمایت

بینی اثرات اجتماعی و کاهش ریسک آنها تالش های معدنی برای افزایش توانایی خود برای پیشدر این راستا، برخی از شرکت

 اجرا و ا جهت بهبود( رSEAT) 12اقتصادی -ابزار ارزیابی اجتماعی جعبه 11سیالشرکت آنگلو آمریکن پیاند. برای مثال، کرده

 گذاریسرمایه هایایجاد طرح محلی؛ کار و کسب توسعه از حمایت محلی برای تدارکات افزایش هایی نظیرفعالیت مشارکت

 . ]25[ است شدن معدن توسعه داده بسته از پس ریزیبرنامه و مشارکت؛ اندازی انسانی؛ راه سرمایه توسعه جدید؛ اجتماعی

دو  هر عمده تمرکز. دارد وجود جوامع توسعه در معدنکاری گذاریسرمایه محدودی از اثربخشی ارزیابی ، تنهابا این وجود، امروزه

 طبیعت این عملیات بوده و مرتبط با محیطی زیست نامطلوب اثرات روی معدنکاری، متعاقب در و بینی شدهاثرات پیش ارزیابی نوع

 در مورد اثرات برای مثال،. باشدآنها می با مرتبط اجتماعی اثرات و کاریمعدن متناهی و طبیعت زمین تخریب آن، استخراجی

 مانند حوادثی همچنین و صدا و سر خاک و آب، هوا، با آلودگی کوتاه و شدید گرفتن در معرض قرار نامطلوب سالمتی ناشی از

 تنوع رفتن اکوسیستم، از دست اختالل ،آب کمبود سنگین، نقلیه وسایل ترافیک باطله مباحثی مطرح شده است. افزایش سد شکست

 اثرات از جمله رفتن مراتع، دست از کاهش بازدهی محصوالت و محیطی، به علت تغییر شرایط بیماری افزایش مواجه با زیستی،

 .]29و28[هستند  بزرگ مرتبط با توسعه معدنکاری در مقیاس شناسایی شده

ها باشد. بنابراین، سبک سنگین کردن بین ذینفعان و ضرر سایر گروه ی از گروهبه طورکلی، اثرات معدنکاری ممکن است به نفع یک

باشد. موضوع با تغییر طبیعت اثرات نیز نوعا دشوار می سازی اثراتیباشد. کمّناپذیر می اجتناب اثرات اجتماعی هایمزایا و هزینه

 چارچوب ماده معدنی و ذخیره موقعیت، عمر، طول اندازه، از نظر شود. معادنتر نیز میاجتماعی یک عملیات معدنکاری پیچیده

اثرات  .دهندقرار می تاثیر معدنکاری را تحت احتمالی عملیات اجتماعی اثرات بالقوه، طور به اینها از کدام کنند. هرقانونی تغییر می

 همچنین اجتماعی باشند. اثراتجود میاجتماعی به خودی خود پیچیده هستند و تابعی از طبیعت و قدرت نظام اجتماعی از پیش مو

، برخی از مطالعات 1جدول  .]25[ کنندشدن معدن تغییر می اکتشاف تا عملیات و تا بسته از عملیات معدنکاری، یک عمر طول در

 دهد:را نشان می SIAمعدنی انجام شده در زمینه 

 

                                                 
11 Anglo American plc 
12Socio-Economic Assessment Toolbox 
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 SIAانجام شده در زمينه  معدنی اي از تحقيقاتخالصه: 1جدول 

 مرجع نوع مطالعه موضوع مطروحه سال قمحق

و  هیلسون

 13مارک
2222 

ارائه مفهوم توسعه پایدار در معدنکاری شرکتی و بیان راهکارهای مناسب برای 

 عملکرد پایدارتر با تشریح عملکرد دو شرکت معدنی کانادایی

مفهومی و 

 مطالعه موردی
]32[ 

و  14سینها

 همکاران
2227 

اری معدنکاری سطحی کانسنگ آهن در هند شرقی با بیان مسائل مرتبط با پاید

 تاکید بر اثر معدنکاری روی اقتصاد محلی

ارزیابی و مطالعه 

 موردی
]31[ 

 2228 15استیوز
های گذاری شرکتبرای ارزیابی زمان و چگونگی سرمایه SIDAT16توسعه روش 

 معدنی جهت توسعه اجتماعی جوامع میزبان

ارزیابی و مطالعه 

 موردی
]2[ 

و  17ولومونس

 همکاران
2228 

ها و بررسی ابعاد اجتماعی معدنکاری در استرالیا با تشریح تحقیقات، سیاست

 های عملیاتیچالش

مروری و مطالعه 

 موردی
]32[ 

ها و اداره کانی

 18نفت گرینلند
 راهنمایی برای ارزیابی اثرات اجتماعی برای پروژهای معدنکاری در گرینلند 2229

 ارزیابی و مطالعه

 موردی
]33[ 

و  19لوکی

 همکاران
2229 

قبل و بعد  22معدن زغالسنگ کوپابال کوئیزلند مرکزی SIAتشریح نتایج دو مطالعه 

 از یک جهش اقتصادی بزرگ در قیمت و تولید زغال

ارزیابی و مطالعه 

 موردی
]34[ 

و  21پتکووا

 همکاران
2229 

ی روی شش شهر در تشریح نتایج چهار مطالعه اثرات اجتماعی و توسعه معدنکار

 کوئیزلند مرکزی 22بوون باسین

ارزیابی و مطالعه 

 موردی
]35[ 

استیوز و 

 23وانکالی
2229 

معرفی مفهوم تحلیل نیازهای توسعه اجتماعی در صنعت معدنکاری به عنوان 

 شرکتی -گذاری اجتماعی ابزاری مفید برای کمک به سرمایه
 ]25[ مفهومی

و  24هاجکوویچ

 همکاران
2211 

 71های کیفیت زندگی و ارزش ناخالص تولید مواد معدنی برای سه شاخصمقای

 های معدنکاریناحیه دولتی محلی استرالیا دارای فعالیت

ارزیابی و مطالعه 

 موردی
]36[ 

کوئتزی و 

 25استادن
2211 

های معدنی آفریقای های مختلف سازمانسازی ایمنی کارگران در گزارششفاف

 عه موردی حوادث معدنکاریجنوبی همراه با دو مطال

مفهومی و 

 مطالعه موردی
]37[ 

                                                 
13 Hilson & Murck 
14 Sinha 
15 Esteves 
16 Social Investment Decision Analysis Tool 
17 Solomon 
18 Bureau of Minerals and Petroleum, Greenland 
19 Lockie 
20 Central Queensland’s Coppabella 
21 Petkova 
22 Bowen Basin 
23 Vanclay 
24 Hajkowicz 
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 : ادامه1جدول 

 مرجع نوع مطالعه موضوع مطروحه سال محقق

 2213 26سوپاجاروی
های معدنکاری در فنالند شمالی از دیدگاه ارزیابی اثرات اجتماعی در پروژه

 هااصول بین المللی و ارائه راهکارهای مناسب برای چنین ارزیابی

یابی و مطالعه ارز

 موردی
]38[ 

تیااینن و 

 همکاران
2214 

لزوم ارزیابی و مدیریت اثرات اجتماعی معدنکاری برای توسعه پایدار صنعت و 

 جامعه میزبان با مطالعه موردی معدنی در قرقیزستان

ارزیابی و مطالعه 

 موردی
]39[ 

 2214 27کووالسکا
در طی فرایند فرآوری بررسی مسائل زیست محیطی و مدیریت ریسک اجتماعی 

 زغالسنگ

ارزیابی و مطالعه 

 موردی
]42[ 

 2214 28ماسون
بررسی علل ازدیاد مشکالت اجتماعی و زیست محیطی در مناطق معدنکاری 

 های اخیر در زمینه نظارت زیست محیطیرغم پیشرفت سیرالئون علی

ارزیابی و مطالعه 

 موردی
]41[ 
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