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 تقدیم هب

 ،، ایستادگی را تجرهب کنمپدرم هک عالماهن هب من آموخت ات چگوهن رد رعهص زندگی

کاری و عشق هک وجودم ربایش همه رنج بود و وجودش ربایم همه مهر.و ماردم، ردیای بی  کران فدا

  اس باشم.بوسم، باشد هک فرزندی قدرشندستان رنج کشیده و رپ ردد شما را می ،مارد خوب و پدر زعزیم
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 من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق

همتا را هک لطفش رب ما عیان است، ادای شکرش را چیه زبان و ردیای فضلش را چیه حمد و سپاس یکتای بی

 کران نیست و اگر رد این وادی هستیم، همه محبت اوست.

اند، این امر مرا یاری نمودهای رد انجام هک حتی رذه خواهم همه کسانی را رت از ما هب ما، از تو میالهی ای مهربان

.رد ساهی لطف و محبت بی ری  کرانت، سالمت، شادکام و موفق بدا

قدر جناب آاقی دکتر عطایی و جناب آاقی دکتر خالوکاکایی هک رد با تشکر و سپاس فراوان از اساتید عالی

گارش این مجموهع با راهنمایی ر شایستهاهی عالماهن و بجای طول ن کاندا یت این پایانشان، س  انهم ای رد هدا

 .اندبوده

کاری صمیماهن گان خواف، هک رد طی انجام این تحقیق، هم مجتمع سنگ آهن سن
همچنین از مسؤلین محترم 

ای با 

 نمایم.من دادنتش، قدردانی و تشکر می



 ج

 

 چکیده
زيست،اجتماعواصلمهممحيطزيستاستوازسهتوسعهپايدارايجادتعادلميانتوسعهومحيط

يكديگربودهوعدمتعادلدرهريك، ارتباطبا در هرسهاينپارامترها اقتصادتشكيلشدهاست.

بخش ساير مهمموجببرهمخوردنتعادلدر صنايعمعدنیاز خواهدشد. ترينابزارهایرشدها

محيطیبسيارازقبيلحال،آثارزيستاقتصادیورفاهاجتماعیدربسياریازکشورهااست.درعين

وتأثير مختلفاجتماعی تبعات ايجاد همچنين و ... و هوا آلودگی فرسايشخاک، آب، منابع بر

بخشمعدن وارد پايدار توسعه تا است دراقتصادیسببشده پايدار توسعه به توجه شود. کاری

معدنفعّاليت میهای زيستکاری مشكالت راتواند ومحيطی اجتماعی مثبت آثار و کاهشدهد

هایتوسعهپايدارموردتوجهويژهقرارکاریمدرن،شاخصاقتصادیبهدنبالداشتهباشد.درمعدن

ایاستکهتوسعهپايداربرقرارباشدوهمينگرفتهاستواستخراجوفرآوریموادمعدنیبهگونه

وثروتبيشتریبرخوردارباشند.بنابراينباتوجهموضوعباعثشدهاستتاکشورهایصنعتیازرفاه

درصنايعمعدنیمی بهتوسعهپايدار محيطويژه رفاهتواناز با همراه اقتصادیپويا زيستیسالمو

دستيابیبهتوسعهپايداردرصنايعمعدنی،نيازمنددرنظرگرفتنمالحظاتاجتماعیبرخوردارشد.

زيست رسيدن لذا و است زيستمحيطی آثار ارزيابی با هدف اين امكانبه بامحيطی است. پذير

میبهره روش اين از گيری آثار محيطفعّاليتتوان بر معدنی اقداماتهای و شناسايی را زيست

زيست ارزيابیآثار بهمنظور ابتدا اينمطالعه، در انجامداد. محيطیمعدنسنگپيشگيرانهالزمرا

يك از خواف سنگان مؤلفهآهن و مؤثر فاکتورهای که است شده استفاده ماتريسی هایساختار

میزيست تشكيل را ماتريس اين ابعاد مؤلفهمحيطی مؤثر، فاکتورهای تعيين برای هایدهند.

محيطیازهایزيستهريكازفاکتورهایمؤثربرمؤلفهتأثيرمحيطی،امتيازفاکتورهایمؤثروزيست

باکمّینظراتکارشناسیاف کلیبرهرمؤلفهتأثيرسازینظراتکيفی،رادخبرهاستفادهشدهاست.

برطبقنتايجبدستآمده،درصدآسيبزيستزيست هایمحيطیبرایمؤلفهمحيطیمشخصشد.

هایزيرزمينیوخاکمنطقهبيشترازسايرمواردبودهاست.کيفيتهوا،سالمتیوايمنیانسان،آب

استفسپس با زيست، آثار ارزيابی نتايج از ارزيابیاده به خواف سنگان سنگآهن معدن محيطی

دارای مطالعه معدنمورد نتايجبدستآمده، به توجه با است. پرداختهشده پايداریاينمجموعه

هایمختلفتمهيداتالزمباشدکهبايدبراساسدرصدآسيبمؤلفهضعيفمیخيلیسطحپايداری

اجراشود.بينیوپيش

.محيطی،معدنسنگآهنسنگانخوافتوسعهپايدار،ارزيابیآثارزيستکلمات کلیدی:
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 مقدمه -1-1

زيست،اجتماعوزيستاستوازسهاصلمهممحيطتوسعهپايدارايجادتعادلميانتوسعهومحيط

يكديگربودهوعدمتعادلدرهر ارتباطبا در هرسهاينپارامترها يك،اقتصادتشكيلشدهاست.

هاخواهدشد.موجببرهمخوردنتعادلدرسايربخش

ازيكسازد.کاریوتوسعهپايدار،انجاميكیرامستلزمانجامديگریمیارتباطمتقابلبينمعدن

شدنآن تمام احتمال معدنی، محدوديتمنابع نگرانیسو و آنها بابتکمبود از برایهايیکه ها

محيطیکهبهدليلازسویديگر،مشكالتاجتماعی،اقتصادیوزيستهایآيندهوجودداردونسل

گيردسببشدهتاتوسعهپايدارزيستوجوامعاطرافصورتمیکاریوبدونتوجهبهمحيطمعدن

کاریشود.هایطبيعی،انسانیواجتماعیواردبخشمعدنبهعنوانيكنيازبرایحفاظتازسرمايه

 بیان مسئله -1-2

کيفيتزندگیاستت معنایبهبود به پايدار کيفيتزندگینسل،وسعه نيزضمناينكه هایآينده

ندایکهدربلحفظشود.درواقع،توسعهپايداردستيابیبهاهدافاقتصادیواجتماعیاستبهگونه

.]4[هاتضمينشودزيستمحافظتشودوتندرستیورفاهانسانمدتمنابعنگهداریشوند،محيط

تحصيلتوسعه سعیدر يكجامعه، بشریدر توسعه اقتصادیو رشد کنار در پايدار توسعه

زيست و اجتماعی بخشاقتصادی، سه به همزمان توجه طريق از کشورهایمحيطیدارد.مستمر

واسطه به توسعه ابتدایمسير در يافته آنیتوسعه استخراج معدنیو منابعطبيعیو بر هاتكيه

محيطیهایابتدايیتوسعهرابردارند.بهمرورزمانوبراثربیتوجهیبهمسائلزيستستندگامتوان

نگاه تبعاتاجتماعیو توجهبهاين،اقتصادیبهموضوعصرفاًو مشكالتیايجادشدکهبهتدريج،

جنبه کنار پافعّاليتهایاقتصادیاينمسائلدر مفهومتوسعه موجبشدموضوعو مطرحها، يدار

شود.

 محيطفعّاليتامروزه قبيلتخريبگسترده از کاهشمنابعهایاقتصادیپيامدهايی زيستو

هایآيندهرابهدنبالدارند.ازاينرو،مخالفتبااهدافپايداریبسيارمشكلاست.طبيعیبراینسل

یزيادیبرانسانومحيطآثارمثبتومنفاقتصادیگستردهفعّاليتکارینيزبهعنوانيكمعدن

توانبهايننكتهاشارهکردکهامروزه،منابعهایمعدنیمیفعّاليتزندگیاودارد.دربيانآثارمثبت

ماشينهایبشرازساختمانفعّاليتمعدنیهستهاصلی وسايلخانه، آالتصنعتیوانرژیتاسازی،

شغلودرآمدتأمينکاریبامچنين،صنايعمعدندهد.ههایپيشرفتهفضايیراتشكيلمیتكنولوژی

می کيفيتزندگیانسانايفا بهبود پيشرفتاقتصادیو مثبت،نقشمهمیدر آثار بر عالوه کنند.
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زيست فرآوریموادمعدنیآثار قبيلکاهشسطحجنگلاستخراجو آلودگیها،محيطیبسياریاز

زيرزمينیآب و سطحی آلودگهای فرسايشخاک، هوا، طبيعی،ی مناظر و اراضی رفتن بين از ،

انرژی مصرف طريق از هوا و آب تغييرات به را ... منفی.دنداردنبالو آثار جمله از همچنين،

يكمنطقهمیفعّاليت پايينهایمعدنیدر بهعنوانمثال، کرد. توانبهتبعاتاجتماعیآناشاره

تواندبيكاریومهاجرتمردمرادرپیدريكمنطقهمیآمدنقيمتمادهمعدنیياپايانکارمعدن

 بهمنظورحفاظتازمحيطداشتهباشد. تماعیوايجاديكاقتصادزيست،کنترلتبعاتاجبنابراين،

کاریشدهاست.توسعهپايدارواردبخشمعدن،پويا

استکهبهترينمعادنسنگآهندرخاورميانهمعدنسنگآهنسنگانخوافيكیازبزرگ

استخراجمی محيطصورتروباز محدودهجمعيتیو اقتصاد، بر قابلتأثيرزيستاطرافخودشودو

موعهموردارزيابیقرارتوسعهپايداردراينمجازاينرو،دراينتحقيقسعیشدهتاتوجهیدارد.

.گيرد

 سابقه تحقیق -1-3

توسط رسمی طور به بار اولين پايدار توسعه جهانیمحيطمفهوم سالکميته در توسعه زيستو

4آيندهمشترکما"درگزارش4387
شناخته2مطرحشد.اينگزارشکهبهعنوانگزارشبروندلند"

،شودمی صورت به را پايدار توانايی"توسعه انداختن خطر به بدون امروز نسل نيازهای هایرفع

برایرفعنيازهایخودنسل کنفرانسسازمانمللدر.]2[دکنتعريفمی"هایآينده آن، پساز

محيط و توسعه با )رابطه UNCEDزيست
9 سال در که ريودوژانيرو4332( شد1در ،برگزار

ارائهکرد.بعدازانتشاراينبيانيه،برنامه24رابهعنوانبرنامهتوسعهپايداردرقرن24دستورالعمل

)محيط ملل سازمان UNEPزيست
تعدا5 از يك( که کرد درخواست عضو کشورهای از دی

برایمعدندستورالعملزيست ويرايشازمحيطیجامع نخستين کنند. تهيه پايدار توسعه کاریو

زيستردستو" العمل برای معدنیفعّاليتمحيطی "های سال حقيقت4331در در که شد منتشر

 شده نظر تجديد نسخه و "دنباله برلين، تح"4334دستورالعمل عنوان ومعدن"ت کاری

.]9[بود"زيستمحيط

                                                           
1
  Our Common Future 

2
 Brundlandt Report  

3
  United Nations Conference on Environment & Development 

4
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5
  United Nations Environment Programme 
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4وانبيلو احيایوفناوریدرنوآوریمداوم،اکتشافطريقازتنهارامعدندرپايدارتوسعه،

ذخايرمعدنیمحدودهستندوديريازودتمام"معتقداستکه2کراوسون.]1[داندمیزيستمحيط

کاری.گزارشتوسعهپايدارمعدن]5[ "شونددارمحسوبنمیکاریپايهایمعدنفعّاليتلذا،شوندمی

( معدنی مواد MMSDو
9 سال در )2112 که کرد معدن"بيان در پايدار توسعه از کاری،هدف

هایآنعادالنهتوزيعشودبدونبهطوریکهمنافعوهزينه،حداکثرکردنرفاهنسلکنونیاست

ترينمهم1.باسووکومار]6[ "نيازهاینسلآيندهکاهشيابداينكهپتانسيلآنبرایبرآوردهکردن

حكومتمی را اجرایمفاهيمتوسعهپايدار هايیمانندآموزشوتوسعهفعّاليتدانندکهدرآنجزء

ازاهميتويژهگيریوهمچنيناستخراجصحيحاستانداردهایاندازه .]7[استایبرخوردارمعادن،

 و معدنمسبپوررحماناصانلو معدنیبرمبنایحداکثرسودوحداکثرعمردر طراحیمحدوده ا

.]8[هایتوسعهپايدارايجادکردندسونگون،توازنوتعادلیميانتمامیجنبه

 اهمیت ارزیابی توسعه پایدار -1-4

ترينمسيرهادررسيدنبهتوسعهبخشمعدنوصنايعمعدنیدربسياریازکشورهاازجملهمهم

همزمانبهسه،توجهکاریازطريقمعدنصلدررسيدنبهتوسعهپايدارترينامهمپايداربودهاست.

محيطیواجتماعیبخشمعدناست.اصلاقتصادی،زيست

بهدليلوابستگیشديدبهمنابع،هایتوسعهنيافتهقراردارنداختياردولتدرمنابعمعدنیکه

د.نشوعايجادثروتبرایکشورمحسوبمیآن،بهعنوانيكمنبمالیحاصلازاستخراجوفروش

توسعهزيرساختمعدن باعثکاهشفقر، اينکشورها وکاریدر حرکاقتصادیدرحالتکلیمها

بهدولت اجازهمیمحسوبشدهو سيستمها بهبودبخشند.دهدتا بهداشتیخودرا هایآموزشیو

بادولتاستکهدرصورتدرآمدتأمينراهیبرای،يننهمچ وجوديكچارچوبمنظموقویو

ممكنا آمده ،ستنيرویکار شود. نيز کشور اينوجودموجبتوسعه کشورهای،با بسياریاز در

بخشمعدننتوانستهاستموجب،یقابلتوجهینيزبرخوردارهستندتوسعهنيافتهکهازمنابعمعدن

اشود.هتوسعهآن

گيرد.استانداردازمعادنصورتنمیاوجودکشفذخايرقابلتوجه،استخراجبدربخشمعدن

ياهاقرارگرفتهاستاغلبدرزمرهمناطقتوسعهنيافتهعالوهبرآنمناطقیکهمعادنبزرگدرآن

توسعه رتبهکمتر میيافته برنامهمی،بنابراين.دنشوبندی با ابعادريزیتوان در منطقی و درست

                                                           
1
 Von Below 

2
 Crowson 

3
 Mining, Minerals and Sustainable Development 

4
 Basu & Kumar 
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هایمختلفواتخاذجنبهبرریواعمالنظارتهماهنگکامحيطیمعدناجتماعیوزيستتصادی،اق

.تقويتکردنيزرامحيطیواجتماعیهایزيستبرتوسعهاقتصادی،جنبهقوانينمحكم،عالوه

 ضرورت ارزیابی توسعه پایدار -1-5

یدسترسیوفرآوریموادمعدنینقشمهمیهاهایمرتبطباآنمانندايجادراهفعّاليتکاریومعدن

زيست مشكالت جنگلدر کاهشسطح طبيعی، مناظر و اراضی رفتن بين از قبيل از ها،محيطی

کنند.درمقياسجهانی،بخشموادمعدنیفرسايشخاک،آلودگیشديدجو،آلودگیآبو...ايفامی

طريقبهگرمشدنهواوآلودگیکرهزمينکنندگانانرژیاستوازاينترينمصرفيكیازبزرگ

می آثارسوء يكیاز برهمزدنتعادلمحيطفعّاليتافزايد. استخراجموادهایمعدنی، زيستاست.

متعاقبآنتغييروضعيتشبكهآب بهايجادمشكالتهيدرولوژيكیمعدنیو هایزيرزمينیمنجر

هایسولفيدیدرطیفرآيندعتاکسيداسيونکانیشود.بابرهمخوردنتعادلمحيط،سرفراوانیمی

گيردوبهدنبالآنهرگونهجريانآبخروجیازمعدن،بهشدتاسيدیخواهدهوازدگیشتابمی

هایدريافتیبگذارند.باریرابرآبمحيطیزيانتوانندآثارزيستهایاسيدیمعادنمیشد.آب

ف از سنگآهنيكی معدنی، مواد ميان زميناستکهراواندر در فلزیموجود ترينعناصر

ازجملهاينمشكالتمیمشكالتزيست بهدنبالدارد. توانبهتغييراتیکهدرمحيطیمختلفیرا

باطلهکاریايجادمیزيستبهعلتوسيعبودنعملياتمعدنمحيط حجمزياد هایمعدنیوشود،

فعّاليتثرحفاریوانفجار،آلودگیصوتیناشیازانفجاروها،گردوغباربهوجودآمدهدرادپویآن

تفالهحاصلاز بينرفتناراضیومناظرطبيعی، از انتشارگازهایسمّیدرهوا، تجهيزاتمعدنی،

هایتوليدفوالدو...اشارهکرد.آورکورهتوليدفوالد،گازياگردوغبارزيان

محيطی،گستردهوعدمتوجهبهمسائلزيستعّاليتفبهعلّتمعدنسنگآهنسنگانخواف

بهمحيطآسيب است.هايیرا کرده طرفیزيستمنطقهوارد سرمايه،از هایبزرگگذاریشرکتبا

فعّاليت استبرایتوسعه کرده شرايطاقتصادیتغيير منطقه، هایمعدنیدر ورود همچنين، اين.

 و هنگفت مالی فرهنگمنابع با شدههایافرادی منطقه وارد کار قصد به که تبعات،اندمختلف

نيازاستتاتوسعهاجتماعیمختلفیرادرشهرستانکوچكخوافبهدنبالداشتهاست.ازاينرو،

پايداردراينمجموعهموردارزيابیقرارگيرد.

 اهداف تحقیق -1-6

است.بادراختيارنسنگانخوافهدفازانجاماينتحقيق،ارزيابیتوسعهپايداردرمعدنسنگآه

هااقدامتواننقاطضعفوقوتآنراشناسايیودرجهتبهبودآنداشتنميزانپايداریمعدنمی
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بنابراين،هدفاولدرمحيطیاست.الزمهارزيابیتوسعهپايداردريكپروژه،ارزيابیآثارزيستکرد.

اينارزيابیمحيطیمعدنسناينتحقيقارزيابیآثارزيست با توانمیگآهنسنگانخوافاست.

رابررسیکردآنبرشرايطاقتصادیواجتماعیمنطقهتأثيرمحيطیاينمعدنوهایزيستآلودگی

موردارزيابیقرارداد. را نهايتتوسعهپايدار شناسايیآثارزيستودر بررسیوضعيتبا محيطیو

بهبهبودشرايطمعدنتواناقداماتپيمی،معدنپايداری و انجامداد را نياز کاریدرشگيرانهمورد

منطقهکمكکرد.

 روش انجام تحقیق -1-7

ارزيابیآوریاطالعاتالزم،روشکاربراينمنوالخواهدبودکهپسازانجاممطالعاتاوليهوجمع

زيست )آثار 1محيطی
EIAمی انجام ) فاکتورهای ابتدا منظور، بدين مؤلفهشود. و هایمؤثر

هاسناريوهايیطرحشدهکهدرآنثرفاکتورهایمؤامتيازتعيينبرایشوند.محيطیتعيينمیزيست

چوناهميتمعيارهابايكديگرمتفاوتشود.ازنظراتکارشناسیافرادخبرهومتخصصاستفادهمی

بايكديگرفرقدارد وزنمع،استونوعنظرافراددرانتخابمعيارها درنتيجه،دهیمیيارها شوند.

تعيينشدهوماتريسگيریازروشمحيطیبابهرهمقاديروزنیاثرهرفاکتورمؤثربرهرمؤلفهزيست

پسازارزيابیآثارشود.محيطیمشخصمیهایزيستمؤلفهثربرکلیفاکتورهایمؤآثاردرنهايت

درمعدنسنگتوسعهپايدارهايی،ينبابررسیشاخص،بااستفادهازنتايجآنوهمچنمحيطیزيست

دهد.مراحلارزيابیتوسعهپايداررانشانمی4-4شكلگيرد.قرارمیارزيابیموردخوافآهنسنگان

 نامهساختار پایان -1-8

درفصلاولايننوشتار،ابتدابهتعريفمسئلهپرداختهشدهاست.سپس،تاريخچهموضوع،اهميتو

رتآنوروشانجامتحقيقبهطورخالصهآوردهشدهاست.درفصلدوم،سابقهموضوعشاملضرو

محيطیوارزيابیتوسعهپايداربيانشدهاست.درفصلسوم،منطقهموردمطالعهارزيابیآثارزيست

فصلچهارمشاملروشانجام يعنیمعدنسنگآهنسنگانخوافموردبررسیقرارگرفتهاست.

معدنسنگآهنسنگانخوافمیتحق در پايدار ارزيابیتوسعه اقداماتيقو اينفصل، در باشد.

نتايج درفصلپنجمنيز، موردبررسیقرارگرفتهواينتحقيقپيشگيرانهالزمنيزارائهشدهاست.

بعدیارائهشدهاست.مطالعاتپيشنهاداتیبرایانجام



                                                           
1
  Environmental Impact Assessment 





7 

 

تاعالطایروآعمج

رثؤمیاهروتکافنييعت
یاههفلؤمنييعت
یطيحمتسيز

رثؤمیاهروتکافزايتمانييعت

ینزوريداقمسيرتامليكشت

ريداقمسيرتامیزاسلامرن
ینزو

یطيحمتسيزراثآیبايزرا

رادياپهعسوتیبايزرا

مراحلارزيابیتوسعهپايدارنمودار-4-4شكل
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 مقدمه -2-1

مهم مؤثرترينعاملتغييراتزيستانسان درترينو زندگیخود دوام منظور به محيطیاستکه

راستا،ضمنايجادتغييراتبرداریازمعادنومنابعطبيعیداردکهدراينزيست،نيازبهبهرهمحيط

هایمعدنیمشكالتیازقبيلآلودگیهوا،فعّاليتآورد.مفيدومؤثرموجباتتخريبراهمفراهممی

هایسطحیوزيرزمينی،ازبينرفتنپوششگياهی،فرسايشخاکو...رابهدنبالدارندآلودگیآب

ازاينزيستمیودرنتيجهباعثتخريبمحيط رو،دستيابیبهتوسعهپايدارنيازمنددرنظرشوند.

زيست مالحظات زيستگرفتن آثار ارزيابی با هدف اين به رسيدن لذا و است محيطیمحيطی

زيستراشناسايیهایمعدنیبرمحيطفعّاليتتوانآثارگيریازاينروشمیپذيراست.بابهرهامكان

واقداماتپيشگيرانهالزمراانجامداد.

 محیطیارزیابی آثار زیست -2-2

 ارزيابی و تحليل و تجزيه برنامهفعّاليتبررسی، صحتهای از اطمينان حصول برای شده ريزی

بهعنوانEIAشود.ناميدهمیمحيطیمحيطیوتوسعهپايداردرهرمنطقه،ارزيابیآثارزيستزيست

واطمينانيافتنازاجرایتمالیيكپروژهمحيطی،بهمنظورشناختآثاراحيكابزارمديريتزيست

محيطیعبارتاستازارائه.درواقع،ارزيابیآثارزيست]41و3[رودمناسبوصحيحآنبهکارمی

پيش زيستروشیبرایتعيين، آثار تفسير کلمحيطبينیو بر بهداشتمحيطیيكپروژه زيست،

هاوابستهاست.بهآنهايیکهزندگیبشرعمومیوسالمتاکوسيستم

محيط وضعيت بر گذرا دههنگاهی در میزيست نشان اخير های که انسانیفعّاليتدهد های

مهم و زيستمؤثرترين تغييرات علل مناسب،ترين و مفيد تغييرات ايجاد ضمن استکه محيطی

راتواردهبرمنابع،آورد.درنتيجه،بهمنظوربهحداقلرساندنخساموجباتتخريبراهمفراهممی

زيستوهمچنينبرقراریيكنظامگستردهوپويابرایمواجههصحيحباآلودگیوتخريب،محيط

رسد.دراينراستا،محيطیبهعنوانيكیازارکانتوسعهپايدارضروریبهنظرمیارزيابیآثارزيست

هاواطمينانکافیازرعايتسياستتواندمحيطیمیهایعلمیارزيابیآثارزيستبهکارگيریروش

محيطیفراهمضوابط،معيارهاوقوانينزيستتأمينبرایهاراهاوطرحاهدافتعيينشدهدربرنامه

آورد.

زيست بازنگری و ارزيابی از زيستهدف مالحظات دادن دخالت فرآيندمحيطی، در محيطی

خاصالزماستتجزيهوتحليلجامعیدرزمينهريزیاست.درواقعپيشازانتخابيكگزينهبرنامه
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محيطیایکهکمترينعواقبزيستهایموجودصورتپذيردتاگزينهمحيطیگزينهپيامدهایزيست

هایفنیواقتصادینيزمطلوباستانتخابشود.کندوازنظرجنبهراايجادمی

زيست آثار ارزيابی کلی اهداف خالصه، طور معدنبه میمحيطی را زيرکاری شرح به توان

:]44[بندیکردجمع

 هایمعدنی.فعّاليتپيشگيریازآثارمخربناشیاز

 محيطیدرتماممراحلعمرمعدن.توجهبهقوانينواستانداردهایزيست

 محيطیدرمديريتپروژه.ايجاددانشکافیدرمورداهميتمسائلزيست

 محيطی.گيریازآثارنامطلوبزيستبرآوردهزينهموردنيازبرایپيش

 زيست.ارزيابیکمّیوکيفیپارامترهایمؤثرواحداستخراجبرمحيط 

 .ارائهپيشنهاداتیبرایکاهشآلودگیمنابعطبيعی 

زيست آثار روشارزيابی با ماتريسمحيطی قبيل از شبكههایمختلفی چكليستها، و ها،ها

.]42-45 [شودو...انجاممی هایفازی،مجموعه4ابیچرخهحياتماتريسارزيابیسريعآثار،ارزي

باشدکهمحيطیاستفادهازروشماتريسمیآثارزيستهایارزيابیيكیازپرکاربردترينروش

IFدرآنيكبعدماتريسفاکتورهایمؤثر)
9محيطی)هایزيست(وبعدديگرآنمؤلفه2

ECاست)

 مؤثر فاکتورهای توسط که میتأثيرتحت روشقرار آزمايشگيرند. به توجه با ماتريس هایهای

زيست آثار يافتهمختلفبرایارزيابی موردمحيطیتوسعه بودن قابلفهم دليلسادگیو به و اند

گيرند.استفادهقرارمی

 ماتریس لئوپد -2-2-1

پروژه اکثر گذشته، عملياتدر و نظها از تنها کار، شروع از قبل قرارها بررسی مورد اقتصادی ر

تدريج،عالوهبرهشد.امابآنمحاسبهمیدرآمدهاوفقطهزينهسازیپروژههگرفتندوبرایآمادمی

زيستوارزيابیآثاراحتمالیآنبرمحيطهایپروژه،وبررسیمنافعوهزينهتحليلمرسوماقتصادی

آثاربهمنظوربررسی4374درسالوهمكاران1لئوپد،ازاينرواکولوژینيزموردتوجهقرارگرفت.

.]46[،روشیراارائهکردندزيستاحتمالیيكپروژهبرمحيط
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 در روش لئوپد محیطیزیست آثارارزیابی مراحل  -2-2-1-1

شود.محورافقیاينماتريسوسيلهيكماتريسانجاممیهمحيطیبزيستآثارارزيابیدراينروش،

(.درمحورعمودیمؤثرشوند)فاکتورهایمحيطیمیزيستآثارهايیاستکهمنجربهفعّاليتشامل

 قرارمؤثرفاکتورهایتأثيراندکهممكناستتحتمحيطیواقعشدههایزيستمؤلفهاينماتريس،

گيرند.

شناسايیفاکتورهای منظور تمامیمؤثربه بايد ماتريس، از مفيد استفاده بفعّاليتو ها طوره

هر،قابلتوجهدرپروژهدرگيرهستنددقيقبررسیشوندوفقطمواردیکهبهطور انتخابشوند.

اندازهاثربرمؤثرفاکتور موردبررسیقرارتأثيرمحيطیواهميتهایزيستمؤلفهبايدازدوجنبه،

محيطیهایزيستمؤلفهريكازبرهمؤثرکلیهريكازفاکتورهایتأثيرگيرد.بهعبارتیديگر،بايد

بررسیشود.

 زمان به بايد ماتريسمشخصشده، فعّاليتدر از برخی کرد. توجه کفعّاليتها مدتها وتاه

زمانیکوتاه در يافتههستندو بهبود زمانیطوالنی، يكدوره در بنابراين، کوچكوآنتأثيراند. ها

 برخیاز اما هافعّاليتقابلاغماضاست. قابلتأثيرممكناستاوليهکمتر،تأثيربا ثانويهمداومو

.]46[زيادیبرپروژهداشتهباشندتأثيرتوجهايجادکنندودرنتيجهدريكمدتزمانطوالنی،

متراستبهپايينسمتچپرسمدراينماتريس،هربلوکتوسطيكخطموربکهازباالس

قسمتتقسيمشده، دو اينقسمتدشود.میبه از کدام هر میر قرار يكعدد نشانها که گيرد

معنی يكرابطه دهنده بينفاکتور مؤثردار محيطیاست.زيستمؤلفهو از 4يكعدد در41تا

دادهمی اندازهنسبیقسمتباالسمتچپقرار نشاندهنده41است.تأثيرشودکهنشاندهنده

ناندازههستند.درقسمتپايينسمتراستبلوک،يكعددترينشاندهندهکوچك4ترينوبزرگ

تريناهميتدارایبزرگ41است.عددتأثيرقراردادهشدهکهنشاندهندهاهميتنسبی41تا4از

است.

ها،موردبحثوفعّاليتبرایهريكازاختصاصيافتهبهاندازهواهميتدرنهايت،بايدمقادير

تربرایاندازهواهميتهايیراکهدارایمقاديرعددیبزرگراينبحث،بايدبلوکآناليزقرارگيرد.د

دادوداليل،هستندتأثير فاکتورهایتأثيرموردبررسیقرار هایمؤلفهبرمؤثرقابلتوجهبرخیاز

محيطیراارزيابیوبيانکرد.زيست
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 مطالعه موردی -2-2-1-2

بارامحيطیيكمعدنفسفاتزيستآثارلئوپدوهمكارانشده،بهمنظوربررسیصحتروشارائه

در2درشهرونتورا4پادرساينمعدندرپارکملیلس.استفادهازاينروشموردارزيابیقراردادند

ایوطرحآمريكاواقعشدهاست.اينمثال،يكخالصهکوتاهازتوجيه،تنظيممنطقه9ايالتکاليفرنيا

ارائه4-2درجدولکاریاست.نتايجاينارزيابیمعدنفعّاليتمحيطیدريكزيستآثارارزيابیکلی

:]46[باشدوتفسيرآنبهشرحزيرمیشدهاست

عبارتنداز:،باشندمحيطیرادارامیزيستآثارترين،فاکتورهايیکهبيش4-2باتوجهبهجدول

اجسطحی،فرآوریموادمعدنی،حملونقلوروشتخليهها،انفجار،استخرهاوپلساختنبزرگراه

 همچنين، باطله. زيستمؤلفهمواد بيشهای که آنمحيطی از را اثرپذيری شاملترين دارند ها

باشند.هاینادروکميابمیاندازهاومناظر،کيفيتبيابانوگونهچشم

ومناظريكیازويژگیچشم تحتجدیتوسطتوسعهپيشنهادیهطورهايیاستکهباندازها

کيفيتچشمتأثير گرفتهاست. بهسازهقرار توجه با بزرگراهاندازها پلهایصنعتی، و خطوطها ها،

محلتخلياستخراجسطحی،انتقال، نقلو استحملو اختاللشده دچار باطله مواد اينه همه .

.تربرایاهميترابههمراهدارندموارد،مقداریکمتامتوسطبرایاندازهوتاحدودیباال

ايناساس،کيفيتبيابان بر و اهميتیندارد اينمنطقه در استفاده بهعنوانيكزمينمورد

عالقهواشتياقانسانبهکويرنوردیوبياباناست.شود.آنچهکهمهماستندادهنمیامتيازیبهآ

وکيفيتبيابان به و پيشنهادیاوليه پروژه در بزرگراهسيلهسازهها پلهایصنعتی، و خطوطها،ها

ملونقلومحلتخليهموادباطلهحفرآوریموادمعدنی،استخراجسطحی،انتقال،حفاریوانفجار،

هواهميتدارایمقدارقرارخواهدگرفت.اثرهريكبررویکيفيتبيابانباتوجهبهاندازتأثيرتحت

تأثيربوپايينآمدنکيفيتبيابانشدهوممكناستبهعنوانيكکهمنجربهتخريمتوسطاست

.بالقوهمهمناشیازتوسعهارائهشده،درنظرگرفتهشود

مهمدررابطهباگونه تأثيرمحيطیتوسعهپيشنهادی،تريناثرزيستهاینادروکمياب،احتماالً

هادردرجههاثرتوسعهپيشنهادیبرکرکسبالقوهآنبرکرکسآمريكايیاست.اعتقادبرايناستک

5وامتيازها،مقدارمتوسطفعّاليتشود.برایهردویاينها،ناشیمیاولازانفجاروترافيكکاميون

است. شده گرفته نظر اهميتبقایکرکسدر اما گونه هر بنابراين، استو مهم بسيار ازتأثيرها

در بهاهميتامتيازاهميتبااليیبرخورداراست. دودگوگردهاستدادهشد41نتيجه، همچنين، .

                                                           
1
  Los Padres 

2
  Ventura 

3
  California 



 

41 

 

هاازاينبخشناشیازفرآوریموادمعدنیممكناستبهعنوانيكعاملمهم،مانعاستفادهکرکس

اماقابلتصوراستکهآلودگیهوا،دودبررویپرندگانناشناختهاستتأثيرازمحدودهپارکشود.

اينتأثيردارد.اندازهبازمی،رایگرفتنطعمهدرهرکجاکهبوودودرخدادهاستهاراازفرودبآن

 .درنظرگرفتهشدهاست41واهميتآن5اقدام

 ]46[ماتريسبدستآمدهبرایمعدنفسفاتکاليفرنيا-4-2جدول

                            

 رمؤثفاکتورهای                                  
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2کيفيتآب

2

4

4

2

2

4

1

2کيفيتهوا

9



2فرسايش

2

4

4

2

2



2نشينیگذاریوتهرسوب

2

2

2

2

2



4هادرختچه

4



4هاعلف

4



2گياهانآبزی

2

2

9

4

1

2هاماهی

2

2

2

4

1

2رویمكانتفريحیومحلپياده

1



2اندازهاومناظرچشم

9

2

4

2

9

9

9

2

4

9

9



1کيفيتبيابان

1

1

1

2

2

4

4

9

9

2

5

9

5

9

5



2هاینادروکميابگونه

5

5

41

2

1

5

41

5

41



9سالمتیوايمنی

9
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 روش فولچی -2-2-2

درنتايجفسيرتهابيشترذهنیووابستهبهافكارشخصیاست.همچنين،گيریدرروشلئوپد،اندازه

روشترسادهوفهمقابلنتايجبهرسيدنمنظوربهدرنتيجه،.استدشواريندفرآيكلئوپولدروش

کاریسطحیدريكعملياتمعدنبرایاولينبارروشاين.شددادهتوسعه2119درسال4فولچی

حفاریوآتشباریهمراهبود،اجباايتاليا،استفادهشد.دراينمعدنکهعملياتاستخر2درساردينيا

مرحلهبهشرحزير7محيطیبااستفادهازروشفولچیانجامشد.اينروششاملارزيابیآثارزيست

:]47[باشدمی

شناسی،آبوهوا،شناسی،ژئوتكنيك،آبمحيطیازقبيلزمين.دراختيارداشتنمشخصاتزيست4

اقتصادو...

مؤث2 فاکتورهای شناسايی معدن. طول در که عواملی از دسته آن يعنی شرايطکاریمیر، توانند

(.2-2محيطیازپيشموجودراتغييردهند)جدولزيست

(.9-2گيریتغييراتهريكازفاکتورهایمؤثر)جدولایبرایاندازه.تعيينمحدوده9

مؤلفه1 تعيين زيست. مؤهای موجود. پيش از شرايط به توجه با زيستلفهمحيطی محيطیهای

پارامترهایزيستمعدن کاریشامل بيشترين که اقتصادیهستند و اجتماعی برتأثيرمحيطی، را

(.2-2هایمعدنی،تغييريابند)جدولفعّاليتممكناستدرنتيجهتوليدناشیازاستخراجدارندو

کاریبااستفادهازمقاديروزنیدنمحيطیمعهایزيست.ارتباطفاکتورهایمؤثرباهريكازمؤلفه5

)جدولکاریاستمحيطیمعدنهایزيستفاکتورهایمؤثربرمؤلفهتأثيرميزانکهمنعكسکننده

2-1.)

کاریبااستفادهمحيطیمعدنهایزيست.تعيينمقدارهريكازفاکتورهایمؤثرباتوجهبهمؤلفه6

(.5-2جدول)9-2آوریشدهدرجدولازاطالعاتجمع

هایفاکتورهایمؤثربرهريكازمؤلفهتأثيرمحيطیناشیازهایآثارزيست.محاسبهمجموعوزن7

(.6-2محيطی)جدولزيست

                                                           
1
 Folchi 

2
  Sardinia 
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 ]47[کاریدرروشفولچیمحيطیمعدنهایزيستمؤثرومؤلفهفاکتورهای-2-2جدول

 کاریمحیطی معدنهای زیستمؤلفه فاکتورهای مؤثر

.سالمتوايمنیانسان4درکاربریمنطقه.تغيير4

.مسائلاجتماعی2.وضعيترؤيتپيت2

.کيفيتآب9هایسطحی.تداخلباآب9

.کيفيتهوا1هایزيرزمينی.تداخلباآب1

.خاکمنطقه5.افزايشدرترافيكمنطقه5

.گياهانوجانوران6.انتشارگازوگردوغبار6

هایسطحی.سازه7.پرتابسنگ7

هایزيرزمينی.سازه8.سروصدا8

اندازمنطقه.چشم3.لرزشزمين3

.آلودگیصوتی41زائیبومی.ميزاناشتغال41

.مسائلاقتصادی44



 ثرفاکتورهای مؤ مقادیر -2-2-2-1

سناريواختصاصبرایتعيينمقدارفاکتورهایمؤثر،سناريوهايیتعريفشدهومقاديرعددیبههر

تأثيردرنظرگرفتهشدهکهنشاندهندهشدت41تا4يافتهاست.مقاديرعددیبرایهرسناريوبين

است.سناريوهایمختلفومقاديرمربوطبهتأثيرتريندارایبيش41باشد.عددمحيطیمیزيست

استفادهازاينجدول،مقاديرارائهشدهاست.با9-2هابرایهريكازفاکتوهایمؤثردرجدولآن

(.5-2فاکتورهایمؤثربرایمعدنموردمطالعهدرساردينياايتاليابدستآمدهاست)جدول

 تشکیل ماتریس مقادیر وزنی -2-2-2-2

مؤلفه مؤثر، فاکتورهای فولچی، نظر طبق معدنهایزيستبر میمحيطی تغيير را اينکاری دهند.

سطحاست:صفر،حداقل،متوسط1شديدباشدودارایتأثيرتاتأثيربدونتوانددرمحدودهتغييرمی

وحداکثر.مقدارحداکثرسطوحتعريفشدهدوبرابرمقدارمتوسطوبههمينترتيب،مقدارمتوسط

 مرحله در که همانطور است. حداقل مقدار برابر شد5دو بيان مناسب،نيز وزنی فاکتور تعيين

هابرایهرمؤلفهدرروشفولچیاست.دراينماتريس،مجموعهمهسطحتأثيرکنندهسطحمنعكس

فاکتورهایمؤثربرایهرمؤلفهتأثيراست.سطح41سازیشدهومقدارآنبرابرمحيطینرمالزيست

نشاندادهشدهاست.1-2محيطیوفاکتورهایوزنیعددیمرتبط،درجدولزيست
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]47[فاکتورهایمؤثردرروشفولچیمحدودهتغييرات-9-2جدول

 مقدار )اندازه( سناریوها فاکتورهای مؤثر

8-41ها،مناطقحفاظتشدهپارک.کاربریمنطقه4

6-8منطقهشهری

9-6منطقهکشاورزی،چوب

4-9منطقهصنعتی

6-41توانازمناطقمسكونیمشاهدهکرد.می.وضعيترؤيتپيت2

2-6هایاصلیمشاهدهکرد.هتوانازجادمی

4-2قابلرؤيتنيست.

6-41هاهاورودخانهتداخلبادرياچههایسطحی.تداخلباآب9

9-6بتداخلغيرمستقيمبامنابعآ

4-9عدمتداخل

5-41سفرهآبسطحیونفوذپذيرهایزيرزمينی.تداخلباآب1

2-5سفرهآبعميقونفوذپذير

4-2آبعميقونفوذناپذيرسفره

6-41%211افزايش.افزايشدرترافيكمنطقه5

9-6%411افزايش

4-9عدمتداخل.انتشارگازوگردوغبار6

7-41انتشارآزادانهدرهوا

2-7انتشاردرحدودمقداراستاندارددادهشده

4-2انتشارزيرمقاديراستاندارددادهشده.پرتابسنگ7

3-41بدونطراحیانفجاروروشبرداشتنمانع

1-3طراحیانفجاروبدونروشبرداشتنمانع

4-1طراحیانفجاروروشبرداشتنمانع.سروصدا8

کيلومتری4فشارهوابيشازحددرفاصله

        41-8

        8-1

4-1        .لرزشزمين3

7-41آستانهباال

9-7آستانهتحمل

4-9آستانهپايينیبومیزائ.ميزاناشتغال41

هاینيرویکارفرصت

7-41زياد

9-6متوسط

4-2کم
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 سازیمقیاسبی -2-2-2-3

محيطیمختلفبهصورتدرصدبايدعملياتهایزيستبراینشاندادنميزانآسيبواردهبهمؤلفه

روینرمال بر سازی شود. انجام وزنی نرمالماتريسمقادير منظور وزنی،به ماتريسمقادير سازی

همچنينعناصربردارستونیباهمجمعوهريكازاينعناصربراينمجموعتقسيممی با،شود.

ضرب41مقاديربدستآمدهدرعددهشدهبرایسطوحفاکتورهایمؤثر،توجهبهبازهدرنظرگرفت

ارائهشدهاست.1-2نتايجدرجدولاندکهشده



]47[محيطیدرمعدنساردينياماتريسمقاديروزنیاثرهرفاکتورمؤثربرهرمؤلفهزيست-1-2جدول

 های لفهمؤ           

 زیست              

 محیطی                                
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در4 تغيير .

کاربریمنطقه

متوسط

81/1

کم

77/1

صفر

1

صفر

1

زياد

74/5

کم

69/1

صفر

1

صفر

1

زياد

86/2

صفر

1

صفر

1

رؤيت2 وضعيت .

پيت

صفر

1

کم

77/1

صفر

1

صفر

1

متوسط

86/2

صفر

.

صفر

1

صفر

1

زياد

86/2

کم

11/2

صفر

1

با9 تداخل .

هایسطحیآب

زياد

61/4

صفر

1

زياد

11/1

صفر

1

صفر

1

زياد

51/2

متوسط

67/6

صفر

1

زياد

86/2

صفر

1

صفر

1

با1 تداخل .

هایزيرزمينیآب

کم

11/1

صفر

1

زياد

11/1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

متوسط

67/6

صفر

1

صفر

1

صفر

1

در5 افزايش .

ترافيكمنطقه

زياد

61/4

زياد

18/9

صفر

1

صفر

1

کم

19/4

زياد

51/2

صفر

1

صفر

1

کم

74/1

صفر

1

صفر

1

و6 گاز انتشار .

گردوغبار

زياد

61/4

کم

77/1

کم

44/4

زياد

11/41

صفر

1

زياد

51/2

کم

99/9

صفر

1

کم

74/1

صفر

1

فرص

1

زياد.پرتابسنگ7

61/4

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

متوسط

25/4

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

متوسط.سروصدا8

81/1

زياد

18/9

صفر

1

صفر

1

صفر

1

کم

69/1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

زياد

11/8

صفر

1

زياد.لرزشزمين3

61/4

متوسط

51/4

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

کم

99/9

صفر

1

صفر

1

صفر

1

ميزان41 .

زائیبومیاشتغال

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

1

زياد

11/41

4141414141414141414141مجموع
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 تأثیرتعیین امتیاز  -2-2-2-4

شود:محيطیبهطريقزيرتعيينمیبرایهرمؤلفهزيستتأثيرامتياز

 هريكازفاکتورهایمؤثرموردبررسیقرار9-2باتوجهبهمحدودهمشخصشدهدرجدول،

.(5-2)جدولشودمیوامتيازآنتعيينهگرفت

 شود:توسطفرمولسادهزيرتعيينمیتأثيرامتياز

تأثيرامتياز=بدستآمدهدرماتريسمقاديروزنیمقدارفاکتورمؤثرمقدار  

 اينک تكرار برابا کهدرمحيطیيكماتريستشكيلمیهایزيستیتمامیمؤلفهار شود

نشاندادهشدهاست.6-2جدول

 مؤثرمحيطیباجمعکردنمقاديروزنیبرایهمهفاکتورهایکلیبرایهرمؤلفهزيستتأثير

 (.6-2آيد)جدولبدستمی

  بيشتر411محيطیبرابرکلیبرایهرمؤلفهزيستتأثيرحداکثرامتياز هرچهامتياز است.

 کلیبيشترخواهدبود.تأثيرباشد،

 ]47[مقاديرفاکتورهایمؤثردرمعدنساردينيا-5-2جدول

 مقدار )اندازه( فاکتورهای مؤثر

6.تغييردرکاربریمنطقه4

1.وضعيترؤيتپيت2

9هایسطحی.تداخلباآب9

4هایزيرزمينی.تداخلباآب1

4ايشدرترافيكمنطقه.افز5

2.انتشارگازوگردوغبار6

4.پرتابسنگ7

1.سروصدا8

2.لرزشزمين3

9زايیبومی.ميزاناشتغال41



 محیطیآثار زیست -2-2-2-5

طورکهدهدوهماننشانمیفولچیراروشبااستفادهازمحيطیآثارزيستنتايجارزيابی4-2شكل

.اندترينآسيبراديدهاندازمنطقهبيشهایخاکمنطقه،آلودگیصوتیوچشممؤلفهمشخصاست
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]47[ايتاليامحيطیدرمعدنساردينياهرفاکتورمؤثربرهرمؤلفهزيستتأثيرماتريسنهايی-6-2جدول

 هایمؤلفه           

 محیطیزیست                 
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8/16/1119/918/9112/4711.تغييردرکاربریمنطقه4

14/9111/441111/4481ضعيترؤيتپيت.و2

8/119/49115/72116/811هایسطحیداخلباآب.ت9

1/111/111117/6111هایزيرزمينی.تداخلباآب1

6/44/9111/45/2117/111.افزايشدرترافيكمنطقه5

2/95/42/221157/611/411.انتشارگازوگردوغبار6

6/411119/411111.پرتابسنگ7

2/99/421115/2111921.سروصدا8

2/94/9111117/6111.لرزشزمين3

111111111191یبومیزائ.ميزاناشتغال41

8/227/2721214/176/227/269/499/931191مجموع





 اردينيامحيطیدرمعدنسنمودارارزيابیآثارزيست-4-2شكل

 محيطیدرمعدنساردينيانمودارارزيابیآثارزيست-4-2شكل



















]47[محيطیدرمعدنساردينياايتاليانمودارارزيابیآثارزيست-4-2شكل
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 اصالح شده فولچیروش  -2-2-3

ست.درهایفنیوعملياتیپروژهمتمرکزاروشفولچیبرایمعادنروبازارائهشدهوبيشتربرجنبه

جنبه بين تعادل ايجاد منظور به نتيجه، عملياتی و اجتماعی الگوريتمیEIAهای يكپروژه، در

قادراستآثاراجتماعیوعملياتیپروژهراکهارائهشد 2113درسالتوسطميرمحمدیوهمكاران

مسائلمورددرمعدنییهافعّاليتاحتمالیمثبتآثارارزيابیبرایالگوريتماينباهمدرنظربگيرد.

يافتهتوسعه،اجتماعیوفرهنگیتوسعهوجمعيتکنترل،بومیزائیاشتغالميزانماننداجتماعی

.]48[است

محيطیبرایارزيابیآثارزيست،یروشفولچیاستواقعاصالحشدهکهدرارائهشدهالگوريتم

ت.دراينالگوريتم،تعدادفاکتورهایمؤثرهایفرآوریتوسعهدادهشدهاسمعادنسطحیوکارخانه

آن برخیاز و افزايشيافته مشكالتناشیاز برایپوششبسياریاز هایمعدنیتغييرفعّاليتها

کرده همچنين، برایاند. کهشدهآمادهاالتسؤازفهمقابلليستيكالگوريتماين طيفاست

عنوانبهفاکتورمؤثررادربرداردوهربهمربوطمسائلپوششبرایممكنسناريوهایازایگسترده

.هااستفادهکردتوانازآنفاکتورهایمؤثر،میازيكهرمقدارارزيابیبرایاعتمادقابلراهنمایيك

سپس،ومحاسبهشدهمعدنیهایفعّاليتازناشیمهمفاکتورهایمؤثردراينروش،ابتدامقدار

.شودبررسیمیمحيطیهایزيستهريكازمؤلفهاينفاکتورهابرتأثير

 ارائه شده الگوریتم در محیطیزیست هایمؤلفه و مؤثر فاکتورهای معرفی -2-2-3-1

دراينالگوريتم،.استضروریثرمؤومخربپارامترهایمعرفی،محيطیزيستآثارارزيابیمنظوربه

باکلیفاکتور21،فرآوریهایکارخانهوسطحیدنمعاجملهازمعدنیهایفعّاليتآثاربررسیبرای

محدوده''مؤثرفاکتور''عنوان تعريفو که جدولآنامتيازمعرفیشده در است.7-2ها شده ذکر

نشان41وبهمعنیبدوناثربودنفاکتورمؤثرصفرکهدرنظرگرفتهشده41و1بينفاکتورمقدار

بينمقداریدارایفرهنگیواقتصادیمسائلمانندفاکتورهاازبرخی.بحرانیاستوضعيتیدهنده

.دهدنشانمیرافاکتورمثبتاثر،منفیعالمت.باشندمی41و-41

عنوانبهاستمحتملهاآندرکاریمعدنفعّاليتيكتأثيرکهیمسائلبعد،مرحلهدر

زيستمؤلفه شدهتعريفمحيطیهای 8-2جدول)اند زيستمؤلفه(. ازهايیبخشمحيطیهای

.گيرندمیقرارتأثيرفاکتورهایمؤثرتحتتوسطکههستندزيستمحيط
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 ]48[هاامتيازآنومحدودهفاکتورهایمؤثرتعريف-7-2جدول

 امتیاز تعریف فاکتورهای مؤثر

1-41کاریهایمعدنفعّاليتهاقبلازکاربریزمين.تغييردرکاربریمنطقه4

.وضعيترؤيتمحدوده2

کاریمعدن

1-41کاریاندازمحدودهمعدنچشم

1-41هایسطحیکاریوآبهایمعدنفعّاليترابطهبينهایسطحی.تداخلباآب9

1-41هایزيرزمينیکاریوجريانآبهایمعدنفعّاليترابطهبينهایزيرزمينی.تداخلباآب1

ازکارخانههایخروجی.پساب5

فرآوری

1-41هایکارخانهفرآوریمنطقهتخليهپساب

هایکارخانهفرآوری)ميلیگرمبرهایموجوددرپسابغلظتآالينده

ليتر(

41–1

1-41کاریبروضعيتترافيكمنطقهتاثيرمعدن.افزايشدرترافيكمنطقه6

1-41بخشازمعدنانتشارگردوغباردرهر.انتشارگردوغبار7

آالتحفاریماشين

انفجار

بارگيری

هادرجاده)ازمعدنبهسمتمحلتخليهياکارخانهحرکتکاميون

فرآوری(



هایدپوشدهگردوغبارتوليدشدهبهوسيلهبادازکانسنگياباطله

1-41ارخانهفرآوری.انتشارگردوغباردرمحوطهک

هادرجاده)ازمعدنبهسمتمحلتخليهياکارخانهحرکتکاميون

فرآوری(



گردوغبارتوليدشدهدرطولتخليهوبارگيریدراطرافسايت

هایباطلهوکنسانترهگردوغبارتوليدشدهبهوسيلهبادازدمپ

هایذوبوتصفيهدشدهبهوسيلهکارخانهگردوغبارتولي

گردوغبارتوليدشدهدرطولبارگيریکنسانتره

41-1(ppmهادرهوایمعدن)غلظتآاليندههایسمّیدرهوا.انتشارآالينده8

آالتدرمحيطکاربهصورتکمّیهاوماشينسطحصدایناشیازدستگاه.آلودگیصوتی3

یوکيف

41-1

سطحصدایناشیازآتشباری

حلاستراحتکارگرانواتاصلیزيرزمينی،متاًسيسشدتلرزشزميندر.لرزشزمين41

هاباسطحمعدن)ميليمتربرثانيه(چاهنقطهتقاطع

41-1



اتسطحیتاًسيسشدتلرزشدرسطحباتوجهبهفاصله

1-41سنگناشیازآتشباریپرتاب.پرتابسنگ44

1-41سطحآاليندگیموادموجوددرباطله.موادموجوددرباطله42

1-41هایتخليهباطلهروش.مالحظاتتخليهموادباطله49

بينیشناسیازسدباطله،ساختاردمپباطلهوپيشمطالعاتزمين

مدتزمانعمرسد



رطولعملياتسدنظارتوکنترلد

قراردادنعالئممخصوصونردهدراطرافمحلدپوباطلهوسدباطله

-41تا41زائیبومیدرواحدمعدنیميزاناشتغالزائیبومی.اشتغال41

-41تا41کاریبرجمعيتمنطقهمعدنتأثير.کنترلجمعيت45

کاریزعملياتمعدنکاریقبلوبعداجمعيتمحدودهمعدن

کاریبرتغييرجمعيتهایمعدنفعّاليتتأثيرنوع
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]48[هاامتيازآنفاکتورهایمؤثرومحدودهتعريف-7-2جدولادامه
درکاریقبلوبعدازعملياتمعدنوضعيتمؤسساتاجتماعیوفرهنگی.توسعهفرهنگیواجتماعی46

هایزير:زمينه

-41تا41



آموزشی،بهداشتودرمان،فرهنگومؤسساتهنری.

مؤسساتورزشی

هایاقتصادیمراکزتفريحیومؤسساتوبنگاه

معدن عمليات شروع از بعد و قبل شهری امكانات دروضعيت کاری،

هایزير:زمينه



هایجادهدنبرق،امكاناتآب،امكاناتگرمايشی،دردسترسبو

هایتلويزيونیواتصاالتتلفنکانالترسی،دريافتدس





1-41وضعيتپايداریسطحیوحفاریزيرزمينیدرمعادن.ناپايداریفضاهایايجادشده47

1-41کاریمعدنوضعيتنشستدرمحدوده.نشست48

درمعدن،درنظرگرفتنمالحظاتR&D،حضورواحدايجادفضایسبز.مالحظاتزيستمحيطی43

هایبررعايتبهداشت،ايمنیودستورالعملتأکيد،ISOمحيطیزيست

محيطی.زيست

-41تا41





واحدکنترلگردوغبار،کاهشسروصدا

هایصنعتیوبهداشتیواحدبازيافتآبسدباطله،پااليشفاضالب

کارینمعد



1-41نور)لوکس(درمحلکار.روشنايی21



 ]48[الگوريتمرگرفتهشدهبرایمحيطیدرنظهایزيستمؤلفه-8-2جدول

هایسطحی.سازه8.سالمتیوايمنیانسان4

هایزيرزمينی.سازه3.مسائلاجتماعی2

اندازمنطقه.چشم41هایسطحی.آب9

.آرامشصوتی44هایزيرزمينی.آب1

.مسائلاقتصادی42.کيفيتهوا5

.خاکمنطقه49.کاربریمنطقه6

.اکولوژی7

 

 روش اصالح شده فولچی در فاکتورهای مؤثر امتیازتعیین  -2-2-3-2

هاوسناريوهايیدرنظرگرفتهجدول،برایتعيينامتيازهريكازفاکتورهایمؤثردراينالگوريتم

باتوجهبهنوعکارخانهفرآوریووسطحیمعادنبهمربوطفنیمنابعاساسبراريوهاسنشدهاست.

بهصورت هربهتواندمیارزياب،اينسناريوهاازاستفادهبا.اندتعريفشدهکيفیویکمّفاکتورها

 اختصاصدهد.فاکتور امتيازیرا استکه ذکر به بهسناريوالزم توجه با ويرانااستانداردهایها

 .]48[اندتنظيمشدهالمللیبيناستانداردهایهمچنين،
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 : تغییر در کاربری منطقه1فاکتور مؤثر  -2-2-3-2-1

 ابتدا استفادهازجدولبايدبهمنظورتعيينامتيازفاکتورتغييردرکاربریمنطقه، مشخص3-2با

است.سپس،بااستفادهازجدولمعدنچهبودهفعّاليتشودکهکاربریاراضیمنطقهقبلازشروع

تعيينشود.حال،کاریتغييريافتهاستهایمعدنفعّاليتبايدمساحتیازمنطقهکهبهعلت2-41

توانامتيازفاکتورتغييردرکاربریمنطقهرامی4-2بااستفادهازايندومقداربدستآمدهورابطه

 رابطه در آورد. 4-2بدست ،X نهايی امتياز منطقه، کاربری در تغيير بهAفاکتور مربوط کد

(41-2)جدولکدمربوطبهمساحتمنطقهتغييريافتهBو3-2سناريوهایتعريفشدهدرجدول

.]48[است

(2-4)
  

   

 
 



 ]48[سناريوهایتعريفشدهبرایفاکتورتغييردرکاربریمنطقه-3-2جدول

 Aکد  سناریوها

4استفادهصنعتی

2صحرا-دشت–بيابان

9باپوششگياهیکموتپهکوه

1هایزراعتیمنطقهکشاورزیوزمين

5منطقهروستايی

6شهرکوچك

7شهربزرگ

8جنگل،درختوکوهباپوششگياهیزياد

3دريا،درياچه،رودخانهوباتالق

41پارکطبيعیومنطقهحفاظتشده



.]48[اندکاریتغييريافتههایمعدنفعّاليتحتمناطقیکهباتوجهمسا-41-2جدول

 Bکد  مناطق تغییر یافته

Kmکيلومترمربع)4کمتراز
2)4

Km)41تا4
2)2

Km)411تا44
2)9

Km)4111تا414
2)1

Km)41111تا4114
2)5

Km)41111بيشتراز
2)6
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 کاریت رؤیت محدوده معدن: وضعی2فاکتور مؤثر  -2-2-3-2-2

44-2جدولسناريوهایتعريفشدهدرتواندبااستفادهازارزيابمیبرایتعيينامتيازاينفاکتور،

رامشخصوامتيازآنراتعيينکند.)معدنسطحیوکارخانهفرآوری(مجتمعمعدنیوضعيترؤيت

]48[کاریمحدودهمعدنتعريفشدهبرایفاکتوروضعيترؤيتسناريوهای-44-2جدول

 امتیاز سناریوها

1قابلرؤيتنيست

2قابلمشاهدهازمناطقصنعتی

1قابلمشاهدهازجادهاصلی

6قابلمشاهدهازمناطقروستايی

8قابلمشاهدهازشهر

یطبيعیهاهايیباجاذبههايیکهپتانسيلگردشگریوجذبگردشگردارند.)مكانقابلمشاهدهازمكان

وتاريخی(

41

 های سطحی: تداخل با آب3فاکتور مؤثر  -2-2-3-2-3

تعيين42-2هایسطحیبااستفادهازسناريوهایتعريفشدهدرجدولامتيازفاکتورتداخلباآب

پاسخهر)آری(شود.همچنين،برایاينفاکتورسؤاالتیطراحیشدهکهدرصورتمثبتبودنمی

آن از آب،هاکدام با تداخل فاکتور امتياز مثبتبه میيكمقدار سؤاالتشود.هایسطحیاضافه

:]48[باشندطراحیشدهبهشرحزيرمی

خير(-.آيامادهمعدنیشاملفلزاتپايه،سولفيدها،زغالياپيريت)سولفيدآهن(است؟)آری4

خير(-هایاسيدیهستند؟)آریهایمعدنیدارایزهابفعّاليت.آيا2

خير(-هایسطحیتداخلدارد؟)آریهایاسيدیمعدنباآب.آيازهاب9

خير(-است؟)آری5/9هایاسيدیکمتراززهابpH.آيا1

]48[هایسطحیسناريوهایتعريفشدهبرایفاکتورتداخلباآب-42-2جدول

 امتیاز سناریوها

1تداخلوجودندارد

4فتخليه)دفع(تداخلباچاهبرایاهدا

2تداخلباباتالق

1تداخلبارودخانه

5تداخلبادرياچه

6تداخلبادريا
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 های زیرزمینی: تداخل با آب4فاکتور مؤثر  -2-2-3-2-4

.برایاينهایزيرزمينیراتعيينکردتوانامتيازفاکتورتداخلباآبمی49-2بااستفادهازجدول

ها،يكمقدارپاسخهرکدامازآن)آری(تیطراحیشدهکهدرصورتمثبتبودنفاکتورنيزسؤاال

سؤاالتطراحیشدهبهشرحزيرشود.هایزيرزمينیاضافهمیمثبتبهامتيازفاکتورتداخلباآب

:]48[باشندمی

خير(-ی.آيامادهمعدنیشاملفلزاتپايه،سولفيدها،زغالياپيريت)سولفيدآهن(است؟)آر4

خير(-هایاسيدیهستند؟)آریهایمعدنیدارایزهابفعّاليت.آيا2

خير(-هایسطحیتداخلدارد؟)آریهایاسيدیمعدنباآب.آيازهاب9

خير(-است؟)آری5/9هایاسيدیکمتراززهابpH.آيا1

 ]48[زمينیهایزيرسناريوهایتعريفشدهبرایفاکتورتداخلباآب-49-2جدول

 امتیاز سناریوها

1سطحايستابیآبعميقوزمينغيرقابلنفوذ

4سطحايستابیآبعميقوزميننفوذپذير

2سطحايستابیآبدرنزديكیسطحزميناست

1سطحايستابیآبباالترازسطحزمينوزمينغيرقابلنفوذاست

6فوذپذيراستسطحايستابیآبباالترازسطحزمينوزمينن



 های خروجی از کارخانه فرآوری: پساب5فاکتور مؤثر  -2-2-3-2-5

ازکارخانهفرآوریکجاهایخروجیپساببرایتعيينامتيازاينفاکتور،ابتدابايدمشخصشودکه

ئههاراشناسايیوبامقاديراستاندارداراشود.سپس،بايدعناصرمضرموجوددراينپسابتخليهمی

مقايسهکرد.اگرحتیمقداريكیازعناصر،باالترازمقداراستاندارددادهشده41-2شدهدرجدول

همچنين،شود.هایخروجیکارخانهفرآوریدادهمیبهفاکتورپساب3باشد،امتياز41-2درجدول

تصفيهآببرایضايعاتانسانیکهم تعداداگردرمجتمعمعدنیسيستمتصفيهباطلهيا تناسببا

فاکتورپساب،وجودنداشتهباشد،کارکنانباشد هایخروجیکارخانهيكامتيازديگرنيزبهامتياز

می اضافه پسابشود.فرآوری تخليه محل تعيين میبرای فرآوری، کارخانه خروجی ازهای توان

.]48[هایزيراستفادهکردگزينه

 هایسطحیتخليهدرآب

 هجاذبتخليهدرچا 

 تخليهدرمنابعآببااهدافکشاورزیوآبياری
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 ]48[هایخروجیازکارخانهفرآوریتعريفشدهبرایفاکتورپسابسناريوهای-41-2جدول

غلظت استاندارد  واحد آالینده

برای تخلیه در 

 های سطحی آب

غلظت استاندارد 

برای تخلیه در 

 چاه جاذب

غلظت استاندارد 

در  برای تخلیه

ابع آب با اهداف من

 آبیاری کشاورزی و

 - 6 6ميلیگرمبرليترفسفر

NO3 41 51ميلیگرمبرليتر - 

CN 4/1 4/1 5/1ميلیگرمبرليتر 

Cd 15/1 4/1 4/1ميلیگرمبرليتر 

Cr + 6 4 4 5/1ميلیگرمبرليتر 

Hg 114/1 114/1 114/1ميلیگرمبرليتر 

Co 15/1 4 4ميلیگرمبرليتر 

Mo 14/1 14/1 14/1ميلیگرمبرليتر 

Ni 2 2 2ميلیگرمبرليتر 

Pb 4 4 4ميلیگرمبرليتر 

Se 4/1 4/1 4ميلیگرمبرليتر 

Ag 4/1 4/1 4ميلیگرمبرليتر 

V 4/1 4/1 4/1ميلیگرمبرليتر 

As 4/1 4/1 4/1ميلیگرمبرليتر 

 41 41 41ميلیگرمبرليتر چربیروغن

COD
1

 211 61 61ميلیگرمبرليتر 

BOD
2
 411 91 91ميلیگرمبرليتر 5

pH -5/8–5/63-5 5/8-6 

TCU رنگ
3 75 75 75 

NTUکدورت
4 51 - 51 

 4 4 4تعداددرليتر تعدادتخمانگل)نماتد(

 1111 1111 1111تعداددرليتر تعدادباکتری

 

- COD)شيميايی خواهی )اکسيژن )BODو بيوشيميايی خواهی ازروزه5اکسيژن )

هایسنجشآلودگیفاضالبهستند.ترينشاخصمهم

                                                           
1
  Chemical Oxygen Demand 

2
  Biochemical Oxygen Demand 

3
  True Colour Unit 

4
  Nephelometric Turbidity Unit 
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 : افزایش در ترافیک منطقه6ثر فاکتور مؤ -2-2-3-2-6

رامشخصوکاریبروضعيتترافيكدرمنطقهمعدنتأثيرتواندارزيابمی45-2بااستفادهازجدول

يكمنطقهراتعيينکند.امتيازفاکتورافزايشدرتراف

 ]48[تعريفشدهبرایفاکتورافزايشدرترافيكمنطقهسناريوهای-45-2جدول

 امتیاز سناریوها

 41 دهد.برابرافزايشمی9ترافيكرابيشتراز

 7 يابد.برابرافزايشمی9تا2ترافيكبين

 1 يابد.برابرافزايشمی2تا4ترافيكبين

 4 تأثيربدون

 

 : انتشار گرد و غبار7فاکتور مؤثر   -2-2-3-2-7

بهبخش توجه با بايد ارزيابابتدا غبار، و گرد انتشار فاکتور بابرایتعيينامتياز بو هایالفو

هاتعيينکند.سپس،ميانگيندوامتيازفاکتوررابرایهريكازاينبخش46-2استفادهازجدول

هایبخشامتيازفاکتورانتشارگردوغباردرمعدنموردنظرخواهدبود.مقداربدستآمدهبهعنوان

.]48[باشندالفوببهشرحزيرمی

 انتشار گرد و غبار در هر بخش از معدن: -الف

آالتحفاری.ماشين4

.انفجار2

.بارگيری9

هادرجاده)ازمعدنتاکارخانهيامحلدپو(.حرکتکاميون1

توليدشدهازدپوهایباطلهوکانسنگدراثروزشباد.گردوغبار5

 انتشار گرد و غبار در محدوده کارخانه -ب

هادرجاده)ازمعدنتاکارخانهيامحلدپو(.حرکتکاميون4

.گردوغبارتوليدشدههنگامانباشتوبرداشتموادازسايتاختالط2

کانسنگدراثروزشباد.گردوغبارتوليدشدهازدپوهایباطلهو9

.گردوغبارتوليدیازکارخانهذوبوتصفيه1

.گردوغبارتوليدیهنگامبارگيریکنسانتره5
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 ]48[تعريفشدهبرایفاکتورانتشارگردوغبارسناريوهای-46-2جدول

 سناریوهای انتشار گرد و غبار

 و هيچگرد يا دارد وجود غبار و گرد حداقلمقدار قابلمشاهدهالف. از کمتر غبار و گرد مقدار ندارد. 5/9ایوجود

 (1گرمدرهرمترمكعبهوااست.)اندازه=ميلی

 محدوده در غبار و گرد مقدار است. قابلمشاهده غبار و گرد 5/9ب. است.ميلی5/29تا مترمكعبهوا هر گرمدر

 (9)اندازه=

شودوادواتووسايلبهتاماباعثايجادمشكلجدیبرایکارگرانوکارکناننمیپ.گردوغبارکامالقابلمشاهدهاس

 محدوده در غبار و گرد مقدار هستند. قابلمشاهده کافی 5/29اندازه است.ميلی15تا مكعبهوا متر هر در گرم

 (5)اندازه=

کارک برایکارگرانو و دارد وجود هوا قابلتوجهیدر غبار و گرد وسايلبهسختیقابلت. ادواتو است. نانمضر

 (7گرمدرهرمترمكعبهوااست.)اندازه=ميلی5/57تا15مشاهدههستند.تمرکزگردوغباردرهوادرمحدوده

بسيارزياداستوماشين مقدارگردوغباردرهوا مقدارگردوغبارج. آالتووسايلبهسختیقابلمشاهدههستند.

 (41گرمدرهرمترمكعبهوااست.)اندازه=ميلی5/57رازبيشت



 ی در هواهای سمّ: انتشار آالینده8فاکتور مؤثر  -2-2-3-2-8

بايدنوعآالينده ابتدا اينفاکتور، تعيينوبرایتعيينامتياز هایتوليدشدهدرمعدنموردنظررا

مقايسهکرد.اگر48-2و47-2هایشدهدرجدولهایاستانداردارائهغلظتهاراباسپسغلظتآن

ارائهشدهيرمرجعواستانداردازمقادترهایتوليدشدهدرمعدنبيشحتّیمقداريكیازآالينده

شود.بهفاکتوردادهمی41امتياز،باشد

 ]48[هایسمّیدرهواسناريوهایتعريفشدهبرایفاکتورانتشارآالينده-47-2جدول





 

 

 

 



 (ppmغلظت )  آالینده

CO ساعت8حداکثرغلظتبهمدت

ساعت4حداکثرغلظتبهمدت

 )بيشترازيكباردرسال(

3

95
 

CO2 ميانگينساليانه

ساعت21حداکثرغلظتبهمدت

 ساعت9حداکثرغلظتبهمدت

12/1

4/1

5/1 

ساعت9حداکثرغلظتبهمدت هابجزمتانهيدروکربن

 صبح(3تا6)

91/1 

NO2 15/1 ميانگينساليانه 

ساعت4حداکثرغلظتبهمدت اکسيدهایفتوشيميايی

 )بيشترازيكباردرسال(

18/1 
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]48[هایسمّیدرهواهایتعريفشدهبرایفاکتورانتشارآاليندهآالينده-48-2جدول



 

 

 

 

 

 

 





 

 تی: آلودگی صو9فاکتور مؤثر  -2-2-3-2-9

دراثرانفجاروهمچنين بايدفشارسطحصدا ابتدا برایبدستآوردنامتيازفاکتورآلودگیصوتی،

آالتدرمحيطکاررابدستآورد.سپس،ميانگينايندومقدارماشينفعّاليتفشارسطحصدادراثر

بدستآمدهامتيازفاکتورآلودگیصوتیخواهدبود.

حداکثرفشاردرفاصلهيكکيلومتریازمنطقهبايدانفجار،راثرصدادسطحفشاربرایتعيين

استفادهازجدولگيریآتشباریاندازه ارزياب،درغيراينصورتتعيينشود.43-2وامتيازآنبا

همچنين،بااستفادهازکند.تعيينرابهصورتکيفیامتيازآن21-2گيریازجدولبابهرهتواندمی

آالترابهتوانفشارسطحصدادرمحيطکارباتوجهبهعملكردماشينمی22-2و24-2هایجدول

.]48[ترتيببهصورتکمّیياکيفیارزيابیکرد





 ماده
حداکثر غلظت )

گرم

مترمكعب
( ) 

  
) 

 1/1 سيليس

 14/1 آزبست

 4 نيكل

 41 زغال

 15/1 کروم

 4/1 مس

 5 منگنز

 5 موليبدنيوم

 25/1 آرسنيك

 4 آلومينيوم

 5/1 آنتيموان

 5 آهن

 2/1 اورانيوم

 112/1 بريليوم

 15/1 جيوه

 5 روی

 45/1 سرب

 2 قلع

 15/1 کادميم

 15/1 کبالت
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]48[بازهتعريفشدهبرایامتيازدهیکمّیفاکتورآلودگیصوتیناشیازآتشباری-43-2جدول

 امتیاز (dBسطح صدا )دسی بل( )

 4 424کمتراز

5/429–424 2 

426–5/429 9 

5/428–426 1 

494–5/428 5 

5/499–494 6 

496–5/499 7 

5/498–496 8 

414–5/498 3 

 41 414بيشتراز



]48[سناريوهایتعريفشدهبرایامتيازدهیکيفیفاکتورآلودگیصوتیناشیازآتشباری-21-2جدول

 امتیاز سناریوها

 1 بيعیونرمالشنوايیانسانحدودسطحط

 5/2 خراشکمیناراحتکنندهوگوش

 5/5 خراشبسيارناراحتکنندهوگوش

 5/7 حداکثرسطحیکهتوسطانسانقابلتحملاست

 41 خراشومضربسيارناراحتکننده،گوش



]48[آالتماشينليتفعّابازهتعريفشدهبرایامتيازدهیکمّیفاکتورآلودگیصوتیناشی-24-2جدول























 امتیاز (dBسطح صدا )دسی بل( )

61 1 

65–61 4 

71–65 2 

75–71 9 

81–75 1 

85–81 5 

5/32-85 6 

411–5/32 7 

5/417–411 8 

445–5/417 3 

 41 445بيشتراز
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]48[آالتماشينفعّاليتودگیصوتیناشیازسناريوهایتعريفشدهبرایامتيازدهیکيفیفاکتورآل-22-2جدول

 امتیاز سناریوها

 1 حدودسطحطبيعیونرمالشنوايیانسان

 5/2 خراشکمیناراحتکنندهوگوش

 5/5 خراشبسيارناراحتکنندهوگوش

 5/7 حداکثرسطحیکهتوسطانسانقابلتحملاست

 41 خراشومضربسيارناراحتکننده،گوش



 : لرزش زمین11فاکتور مؤثر   -2-2-3-2-11

هایحساسهایاصلیومكانباتوجهبهفاصلهساختمانتوانرامیشدتلرزشزمينامتيازفاکتور

بدينمنظور،شدتلرزشزميندرمكانازمنطقهآتشباری گيریوهایحساساندازهبدستآورد.

شود.اسبهمیمح25-2تا29-2هایامتيازآنبااستفادهازجدول

بهترتيببرایساختمان25-2تا29-2هایجدول فاصله 1هايیکهدر 31تا تا31متری،

طراحیشدهاست.،مترازمنطقهآتشباریفاصلهدارند4511متریوبيشاز4511

 ]48[شباریمترازمنطقهآت31تا1هایحساسدرفاصلهبينهاومكاندرساختمانزمينلرزش-29-2جدول





 

 

 

 

 

 

 امتیاز (⁄   لرزش زمین )

 4 92کمتراز

425/52–92 2 

251/72–425/52 9 

975/32–251/72 1 

5/442–975/32 5 

625/492–5/442 6 

751/452–625/492 7 

851/472–751/452 8 

439–875/472 3 

 41 439بيشتراز
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 ]48[مترازمنطقهآتشباری4511تا31هایحساسدرفاصلهبينهاومكانمانلرزشزميندرساخت-21-2جدول

 امتیاز (⁄   لرزش زمین )

 4 92کمتراز

425/52–92 2 

251/72–425/52 9 

975/32–251/72 1 

5/442–975/32 5 

625/492–5/442 6 

751/452–625/492 7 

851/472–751/452 8 

439–875/472 3 

 41 439بيشتراز



 ]48[مترازمنطقهآتشباری4511هایحساسدرفاصلهبيشترازهاومكانلرزشزميندرساختمان-25-2جدول

 امتیاز (⁄   لرزش زمین )

 4 92کمتراز

425/52–92 2 

251/72–425/52 9 

975/32–251/72 1 

5/442–975/32 5 

625/492–5/442 6 

751/452–625/492 7 

851/472–751/452 8 

439–875/472 3 

 41 439بيشتراز





 : پرتاب سنگ11ثر فاکتور مؤ -2-2-3-2-11

پرتابسنگمی فاکتور درجدولبرایتعيينامتياز سناريوهایتعريفشده استفاده26-2تواناز

ایبرایجمعدرنظرگرفتنطرحوبرنامهکرد.دراينجدول،حاالتمختلفپرتابسنگوهمچنين

هاذکرشدهاست.کردنسنگ
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]48[شدهبرایامتيازدهیفاکتورپرتابسنگتعريفسناريوهای-26-2جدول

 امتیاز سناریوها

پرتابسنگدرونمنطقهمسكونیواداریبدونالگوآتشباریقابلتوجهوبدونطرحیبرایجمعکردن

 هاسنگ

41 

ایبرایابسنگدرونمنطقهمسكونیواداریبدونالگوآتشباریقابلتوجهولیهمراهباطرحوبرنامهپرت

 هاجمعکردنسنگ

8 

عدمپرتابسنگدرونمنطقهمسكونیواداریوبدونالگوآتشباریقابلتوجهوبدونطرحیبرایجمع

 هاکردنسنگ

5 

ایداریوبدونالگوآتشباریقابلتوجهولیهمراهباطرحوبرنامهعدمپرتابسنگدرونمنطقهمسكونیوا

 هابرایجمعکردنسنگ

9 

ایبرایجمععدمپرتابسنگدرونمنطقهمسكونیواداریهمراهباالگوآتشباریقابلتوجهوطرحوبرنامه

 هاکردنسنگ

4 

 

 : مواد موجود در باطله12فاکتور مؤثر  -2-2-3-2-12

باطلهمیبرای موادموجوددر فاکتور 27-2توانازسناريوهایتعريفشدهدرجدولتعيينامتياز

منفیدارند.تأثيردراينجدول،منظورازعناصرمضرفلزاتیاستکهبرسالمتیانساناستفادهکرد.

 کبالت، کادميم، سرب، جيوه، بريليوم، اورانيوم، آنتيموان، کروم،اينفلزاتشاملآرسنيك، منيزيم،

pH،خاصيتقليايی9کمترازpH باشند.همچنين،منظورازخاصيتاسيدینيكلوموليبدنمی

.]48[است5/9کمترازpHپتانسيلباالبرایاسيديته،و3بيشتراز

]48[سناريوهایتعريفشدهبرایامتيازدهیفاکتورموادموجوددرباطله-27-2جدول

 ازامتی سناریوها

 4 آلودگیکم،مقدارفلزاتمضرکمترازيكدرصداست،خاصيتاسيدیوقليايیدرموادباطلهوجودندارد.

درجهحرارت طبيعینيست)بارشو هوا آبو يكدرصداست، از کمتر فلزاتمضر مقدار آلودگیکم،

 هميشهزياداست(.

1 

 7 هابسيارزياداست.ست،مقدارنمكآلودگیزياد،مقدارفلزاتمضربيشترازيكدرصدا

آلودگیبسيارزياد،مقدارفلزاتمضردرموادباطلهبسيارزياداست،پتانسيلبااليیبرایاسيديتهوشوری

 شدنوجوددارد.

41 
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 روش تخلیه مواد باطله: 13فاکتور موثر  -2-2-3-2-13

ازجدول،برایتعيينامتيازفاکتورروشتخليهموادباطله استفاده بايدبا محلتخليه28-2ابتدا

خير(-بهطورخالصه)آریدرموردسدباطله1تا4موادباطلهرامشخصکرد.سپس،بهسؤاالت

،يكمقدارمثبتبهامتيازفاکتورروشتخليه1تا4سؤاالتبرایبهازاءهرپاسخمنفی.دادپاسخ

می اضافه باطله سؤاالشودمواد زير. شرح به باطله مواد روشتخليه فاکتور برای شده طراحی ت

:]48[باشدمی

4 و سدها ساختن و احداث از قبل آيا باطلهدمپ. زمين،های قبيل از اوليه ومطالعات شناسی

خير(-)آریشود؟هاانجاممیهایاجتماعیواقتصادیدرموردآنژئوهيدروليكوبررسی

خير(-بينیشدهدرمرحلهطراحیاست؟)آریباطلهکمترازعمرپيش.آياعمرسدهای2

.آيادرطیادارهکردنسدکنترلونظارتی)شاملپايداریسد،حجمموادموجوددرسد،امكان9

خير(-واکنشبينمواد(وجوددارد؟)آری

خير(-وجوددارد؟)آریهایباطلهگذاریمناسبپيرامونسدهاويادمپ.آياحصارکشیوعالمت1

]48[سناريوهایتعريفشدهبرایامتيازدهیفاکتورروشتخليهموادباطله-28-2جدول





 ی بومیزائ: میزان اشتغال14فاکتور مؤثر  -2-2-3-2-14

توانامتيازمی23-2یبومیدرواحدمعدنیوهمچنيناستفادهازجدولزائتغالنرخاشباتوجهبه

زائیبومیرابدستآورد.فاکتورميزاناشتغال

]48[زائیبومیميزاناشتغالتعريفشدهبرایامتيازدهیفاکتوربازه-23-2جدول

 امتیاز )%( یوهاسنار

21-1 41 

11–21 5 

61–11 1 

81–61 5- 

411-81 41- 

 

 امتیاز سناریوها

 4 تخليهدرسدباطلهباغلظتمناسب

 2 تخليهدرسدباطلهبدونغلظتمناسب

 1 تخليهاطرافسايتمعدنیياکارخانه

 6 تخليهدرآب
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 : کنترل جمعیت15فاکتور مؤثر  -2-2-3-2-15

بايدبااستفادهازجدولبرایتعيينامتيازفاکتورکنترلجمعيت وضعيت94-2و91-2های،ابتدا

کاریبدستآورد.سپس،باهایمعدنفعّاليتازوبعدقبلبهترتيبمحدودهجمعيتیواحدمعدنیرا

محاسبهکرد.درنهايتنيز،هایمعدنیبرتغييرجمعيترافعّاليتتأثيرنوع92-2جدولاستفادهاز

اينرابطهبهراتعيينکرد.(X)امتيازنهايیفاکتورکنترلجمعيت2-2بااستفادهازرابطهتوانمی

:]48 [شودصورتزيربيانمی

(2-2)  (             )          

تا91-2هایبهترتيبمربوطبهسناريوهایتعريفشدهدرجدولCوA،B،کدهای2-2دررابطه

 باشند.می2-92

 :عبارتاستازمحدودهجمعيتیواحدمعدنی

قيممنطقهجغرافيايیاطرافمعدن)کارخانه(کهدرآنحرفهساکنانشبطورمستقيمياغيرمست

واحدهایمعدن به همچنينوابسته ،کاریاست. بفعّاليتاکثر هایاقتصادی غيره يا مستقيم طور

.]48[کاریمرتبطاستمستقيمبهواحدهایمعدن

 ]48[کاریهایمعدنفعّاليتوضعيتمحدودهجمعيتیواحدمعدنیقبلاز-91-2جدول

 Aکد  سناریوها

 5 شهربزرگ)مرکزکشور(

 1 هایبزرگسمیشهرستانمرکزر

 9 هایکوچكمرکزرسمیشهرستان

 2 شهرکوچك

 4 روستا

 1 غيرمسكونی



 ]48[کاریهایمعدنفعّاليتوضعيتمحدودهجمعيتیواحدمعدنیبعداز-94-2جدول

 Bکد  سناریوها

 5 شهربزرگ)مرکزکشور(

 1 هایبزرگمرکزرسمیشهرستان

 9 کوچكهایمرکزرسمیشهرستان

 2 شهرکوچك

 4 روستا

 1 غيرمسكونی
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]48[سناريوهایتعريفشدهبرایفاکتورکنترلجمعيت-92-2جدول

 Cکد  سناریوها

اند.هایمعدنیمنجربهتخريبمنابعطبيعیواقتصادمحلیوهمچنينايجادبيماریشدهفعّاليتسناریو اول:

 هستند.ردممحلیمجبوربهمهاجرتبنابراينم

5+ 

مكانفعّاليتسناریو دوم: از جوان افراد مهاجرت باعث معدنی مجاورهای معدنی واحدهای به مختلف های

درنتيجهتعدادکارگراندرشهرهایکوچكکاهشيافتهوسببنابودیاقتصادمحلیمیمی قبلازشود. شود.

اندوبدليلاحدهایمعدنی،اقتصادمحلیموفقداشتهکاری،اينشهرهایکوچكنزديكوهایمعدنفعّاليتشروع

 شود.مهاجرتافرادجوانبهسمتواحدهایمعدنی،اقتصادمحلیضعيفيابطورکلینابودمی

9+ 

شوند.اينبدانهایمعدنیمنتجبهيكجمعيتاضافیعالوهبرجمعيتساکندرمنطقهمیفعّاليت:سناریو سوم

کارینزديكشهرهايیباجمعيتزياد،منجربهمهاجرتکارگران)بهمنظورپيدادهایمعدنمعناستکهايجادواح

شوداگرچهامكاناتوتسهيالتکافیبرایبرطرفکردناحتياجاتکاریمیکردنکار(بهسمتواحدهایمعدن

شدهودرنهايتمنجربههایمعدنیباعثافزايشجمعيتفعّاليتاينجمعيتمهاجروجودندارد.بنابراين،اين

 شوند.ايجادگروهیازمردمبااستانداردهایپايينزندگیمی

2+ 

هايشان،تاثيرچندانیبرجمعيتمجاورفعّاليتواحدهایمعدنیبهعلتمقياسکوچكياماهيتسناریو چهارم:

 خودندارند.

1 

منطقهسكونتمهمیوجودنداردواينمحدودهجمعيتیواحدمعدنیمكانیاستکهدرآنجسناریو پنجم: ا،

 اند.واحدهایمعدنیباعثافزايشجمعيتدرآنمنطقهشده

2- 

محدودهجمعيتیواحدمعدنی،جمعيتکمواقتصادمحلیضعيفدارد.ايجادواحدهایمعدنیدرسناریو ششم:

 ست.اقتصادپررونقوپوياشدهااينمنطقهمنجربهافزايشجمعيتوساختن

9- 

کردنآنفعّاليتسناریو هفتم:  متمرکز جمعيتکمو مناطقیبا از مهاجرتمردم به درهایمعدنیمنجر ها

شده معدنی واحد جمعيتی دارایمحدوده جمعيتکم با مناطق هريكاز معدنی، واحدهای ايجاد از قبل اند.

 بردند.میاستانداردهایپايينزندگیبودندوازاقتصادمحلیضعيفرنج

5- 

 

 : توسعه فرهنگی و اجتماعی16فاکتور مؤثر  -2-2-3-2-16

Dinآيد.درمرحلهاول،بايدمقدارامتيازفاکتورتوسعهفرهنگیواجتماعیطیدومرحلهبدستمی

ایاستکهرابطهDinبدستآورد.91-2و99-2هایوهمچنينجدول9-2رابااستفادهازرابطه

فرهنگیوبرایبررس توسعه فاکتور نهايی امتياز راستایتعيين در یوضعيتمؤسساتمختلفو

اجتماعیتعريفشدهاست. برایهريكازمؤسساتذکرشدهدرجدولبدينمنظور، ،99-2ابتدا

 جدول در شده تعريف سناريوهای از 91-2يكی امتيازهایسپس،.شودمیانتخاب به توجه با

ب شده بهرهاختصاصداده همچنين و مختلف مؤسسات ه رابطه از 9-2گيری بدستDinمقدار

 .]48[آيدمی

(2-9) 
    

(                   )

 
 

 رابطه 9-2در ،A1 ،A2 ،A3 ،A4 ،A5 A6و جدول در شده 99-2معرفمؤسساتذکر

باشند.می
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]48[تورتوسعهفرهنگیواجتماعیدرفاکDinمقدارتعيينشدهبرایبدستآوردنمؤسسات-99-2جدول

 کد مؤسسهنوع 

 A1 آموزشی)تعليموتربيت(

 A2 بهداشتیوايمنی

 A3 فرهنگیوهنری

 A4 ورزشی

 A5 سرگرمیوتفريحی

 A6 اقتصادی



]48[سناريوهایتعريفشدهبرایفاکتورتوسعهفرهنگیواجتماعی-91-2جدول

تعداداستخراجواحددليلبهمعدن،واحداستقرارازپساماکافیبودهاستمؤسساتایحالداربهتامنطقهسناریو اول:

 +(5)امتياز=.استمحدودشدهآنهافعّاليتياکاهشيافتهمؤسسات

يستاًسبهمنطقهجمعيت،افزايشدليلبهامابودکافیمؤسساتتعداداستخراجواحدازبرداریبهرهشروعازقبلسناریو دوم:

 +(1اند.)امتياز=نشدهايجادجديدمؤسساتنياز،افزايشرغمبهبيشترینيازدارد،مؤسسات

شروعازبعدجمعيتافزايشدليلبهامابودکافیمؤسساتتعداداستخراجواحدازبرداریبهرهشروعازقبلسناریو سوم:

رامنطقهنيازآنهااماشدتاًسيسجديدمؤسسهتعدادیبنابرايندارد،بيشتریمؤسساتتاًسيسنيازبهمنطقهمعدن،فعّاليت

 +(9کنند.)امتياز=نمیبرآورده

بهمعدنواحداستقرارازپسبود،مردمنيازازکمترمؤسساتتعداداستخراجواحدازبرداریبهرهشروعازقبلسناریو چهارم:

 +(2)امتياز=.استمحدودشدهآنهااليتفعّياکاهشيافتهمؤسساتتعداداستخراجواحددليل

ازبعدجمعيتافزايشبدليل.بودندمردمنيازازکمترمؤسساتتعداداستخراجواحدازبرداریبهرهشروعازقبلسناریو پنجم:

آنهااماشدستاًسيجديدمؤسساتازبرخیبنابراينشوند،تاًسيسبيشتریمؤسساتنيازداشتتامنطقهمعدن،فعّاليتشروع

 +(4)امتياز=.کنندنمیبرآوردهمنطقهرانياز

ماهيتسناریو ششم: هيچتاثيرخاصیبررویتعدادفعّاليتواحدهایمعدنیبدليلمقياسکوچكيا يامؤسساتهايشان،

 (1احتياجاتمردمندارند.)امتياز=

ازبرخیاستخراجواحداستقرارازپسبود،نشدهمسكونیطقهمناستخراجواحدازبرداریبهرهشروعازقبلسناریو هفتم:

 (-4)امتياز=.کنندنمیبرآوردهمنطقهرانيازآنهااماشدتاًسيسجديدمؤسسات

ازبرخیاستخراجواحداستقرارازپسبود،کمجمعيتمنطقهاستخراجواحدازبرداریبهرهشروعازقبلسناریو هشتم:

 (-2)امتياز=.کنندنمیبرآوردهنيازمنطقهراآنهااماشدسيستاًجديدمؤسسات

استخراجاستقرارواحدازپسامابود،مردمنيازازکمترمؤسساتتعداداستخراجواحدازبرداریبهرهشروعازقبلسناریو نهم:

 (-9)امتياز=.استمنطقهنيازباکهمتناسبشدتاًسيسجديدمؤسسات

واحدازپسبود،نشدهمسكونیمنطقهاستخراجواحدازبرداریبهرهشروعازقبل:سناریو دهم مؤسساتاستخراجاستقرار

 (-1)امتياز=.استمنطقهنيازبامتناسبکهشدتاًسيسجديد

مؤسساتاجاستخراستقرارواحدازپسبود،کمجمعيتمنطقهاستخراجواحدازبرداریبهرهشروعازقبلسناریو یازدهم:

 (-5)امتياز=.استمنطقهنيازبامتناسبکهشدتاًسيسجديد
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تسهيالت و وضعيتامكانات اجتماعی، و فرهنگی توسعه فاکتور امتياز تعيين دوم مرحله در

عملياتمعدن آغاز بعداز ارزيابیقرارشهریقبلو مورد جمعيتیواحدمعدنی، محدوده کاریدر

هایتعريفشدهوضعيتامكاناتشهریازقبيلامكاناترحله،بااستفادهازجدولگيرد.دراينممی

کاریبررسیوامتيازآب،امكاناتگرمايشی،دسترسیبهبرقو...قبلوبعدازشروععملياتمعدن

وBtهایمعدنیبهترتيببافعّاليتشود.امتيازامكاناتشهریدرقبلوبعدازشروعهاتعيينمیآن

Ctهایتعريفشدهبدستوهمچنينجدول5-2و1-2شودکهبااستفادهازروابطنشاندادهمی

درهمينراستا،جدولمی برایبررسی96-2برایبررسیوضعيتامكاناتآب،جدول95-2آيند.

98-2برایبررسیوضعيتدردسترسبودنبرق،جدول97-2وضعيتامكاناتگرمايشی،جدول

جادهبر وضعيت بررسی ای جدول دسترسی، کانال93-2های دريافت وضعيت بررسی هایبرای

 .]48[برایبررسیوضعيتارتباطاتتلفنیطراحیشدهاست11-2تلويزيونیوجدول

(2-1)                      

 رابطه 1-2در ،B1 ،B2 ،B3 ،B4 ،B5 امكانB6و آب، امكانات امتياز بيانگر ترتيب اتبه

هایتلويزيونیوارتباطاتتلفنیهایدسترسی،دريافتکانالگرمايشی،دردسترسبودنبرق،جاده

باشد.کاریمیدرقبلازشروععملياتمعدن

(2-5)                      

 رابطه 5-2در ،C1 ،C2 ،C3 ،C4 ،C5 امكاناتC6و آب، امكانات امتياز بيانگر ترتيب به

هایتلويزيونیوارتباطاتتلفنیهایدسترسی،دريافتکانالترسبودنبرق،جادهگرمايشی،دردس

باشد.کاریمیدربعدازشروععملياتمعدن

]48[تعريفشدهبرایبررسیوضعيتامكاناتآبدرفاکتورتوسعهفرهنگیواجتماعیسناريوهای-95-2جدول

 امتیاز امکانات آب

 1 بدونامكانات

 5 ناتچشمهوق

 41 مرکزپااليشمحلی

 45 آببهداشتی
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]48[اجتماعیرمايشیدرفاکتورتوسعهفرهنگیوتعريفشدهبرایبررسیوضعيتامكاناتگسناريوهای-96-2جدول

 امتیاز امکانات گرمایشی

 1 بدونامكانات

 9 بااستفادهازچوب

 7 بااستفادهازبنزينونفت

 41 گازبااستفادهاز



]48[تعريفشدهبرایبررسیوضعيتامكاناتبرقدرفاکتورتوسعهفرهنگیواجتماعیسناريوهای-97-2جدول

 امتیاز دسترسی به برق

 1 دردسترسنيست

 9 دسترسیسيستمبرقمحلی

 7 دسترسیسيستمبرقکشور



]48[دسترسیدرفاکتورتوسعهفرهنگیواجتماعیهایتعريفشدهبرایبررسیوضعيتجادهسناريوهای-98-2جدول

 امتیاز های دسترسیجاده

 4 جادهخاکی

 2 جادهخدماتی

 1 جادهآسفالته



هایتلويزيونیدرفاکتورتوسعهفرهنگیواجتماعیتعريفشدهبرایبررسیوضعيتدريافتکانالسناريوهای-93-2جدول

]48[

 امتیاز زمینیهای تلوزیونی دسترسی به کانال

 1 ممكننيست

 7 هابرخیازکانال

 41 هایکشوریهمهکانال



]48[تعريفشدهبرایبررسیوضعيتارتباطاتتلفنیدرفاکتورتوسعهفرهنگیواجتماعیسناريوهای-11-2جدول

 امتیاز ارتباطات تلفن

 1 بدونارتباط

 5 تابلویبرق)کليد(مرکزی

 8 تلفنخانگی
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4کاری،بايدبهسؤاالتزتعيينامتيازامكاناتشهریدرقبلوبعدازشروععملياتمعدنپسا

توانامتيازخير(پاسخدادهشود.بادراختيارداشتنپاسخاينسؤاالتمی-بهطورخالصه)آری6تا

.]48[رابهطريقزيرتعيينکردCtوBtنهايی

مثبت9کنيم.اگرپاسخسؤالاضافهمیBt+رابهامتياز2مثبت)آری(بود،4اگرپاسخسؤال

+رابه9مثبت)آری(بود،5کنيم.همچنين،اگرپاسخسؤالاضافهمیBt+رابهامتياز9)آری(بود،

Btکنيم.بعدازانجاماينفرآيندمقدارنهايیاضافهمیBt48 [شودمحاسبهمی[.

مثبت1کنيم.اگرپاسخسؤالاضافهمیCt+رابهامتياز2،مثبت)آری(بود2اگرپاسخسؤال

+رابه9مثبت)آری(بود،6کنيم.همچنين،اگرپاسخسؤالاضافهمیCt+رابهامتياز9)آری(بود،

Ctکنيم.بعدازانجاماينفرآيندمقدارنهايیاضافهمیCt48[آيدبدستمی[.

در4 تلفنهمراه دسترسیبه آيا عملياتمعدن. آغاز معدنیقبلاز جمعيتیواحد کاریمحدوده

 خير(-وجودداشتهاست؟)آری

کاریوجود.آيادسترسیبهتلفنهمراهدرمحدودهجمعيتیواحدمعدنیبعدازآغازعملياتمعدن2

خير(-داشتهاست؟)آری

ايستگاهقطاردرمحدودهجمعيتیواحدمعدنیقبلازآغاز9 آيا کاریوجودداشتهعملياتمعدن.

خير(-است؟)آری

عملياتمعدن1 آغاز محدودهجمعيتیواحدمعدنیبعداز قطاردر ايستگاه آيا کاریوجودداشته.

خير(-است؟)آری

کاریوجودداشتهاست؟.آيافرودگاهدرمحدودهجمعيتیواحدمعدنیقبلازآغازعملياتمعدن5

خير(-)آری

آي6 کاریوجودداشتهاست؟افرودگاهدرمحدودهجمعيتیواحدمعدنیبعدازآغازعملياتمعدن.

خير(-)آری

رابدستآورد.Dciمقدارتوانمی6-2واستفادهازرابطه CtوBtنهايیحالباتوجهبهمقادير

Dciنگیواجتماعیوبرایایاستکهدرراستایبدستآوردنامتيازنهايیفاکتورتوسعهفرهرابطه

اينرابطهبهبررسیوضعيتامكاناتشهریدرقبلوبعدازعملياتمعدن کاریتعريفشدهاست.

:]48[شودصورتزيربيانمی
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(2-6) 
    

(     )

  
 



بااستفادهازمقاديربدستآمدهبرای توانمی7-2یوهمچنينرابطهDciوDinدرنهايت،

.]48[فاکتورتوسعهفرهنگیواجتماعیرابدستآوردمقدارنهايی

(2-7)           

 

 : ناپایداری فضاهای ایجاد شده17ثر فاکتور مؤ -2-2-3-2-17

توانازسناريوهایتعريفشدهدرجدولمیبرایتعيينامتيازفاکتورناپايداریفضاهایايجادشده

هادرجشدهاست.کاروديوارهايداریسينهاستفادهکرد.دراينجدولحاالتمختلفپ2-14

 ]48[سناريوهایتعريفشدهبرایفاکتورناپايداریفضاهایايجادشده-14-2جدول

 امتیاز سناریوها

Aهانيازبهیافتد.ازجنبهپايداری،طراح:ساختارناپايداراستوبعدازانفجاریبزرگتخريباتفاقمی

 تغييراتجدیدارند.

41-6 

Bساختار افتدمیاتفاقزمانبهوابستهاغلبهاوخرابیثباتوناپايداراستبیحدودیتا: جنبهاز.

 .دارندجدیتغييراتبهنيازهاطراحیپايداری،

6–9 

Cونگهداریبهنيازديوارها.کردنداردنيازبهممانعتانفجارهرازبعد.استناپايدارحدودیتا:ساختار

 .هستندمحدودمقياسباومحلیهاخرابی.شيبدارندکاهشيا

9-4 

D.1 :ساختارپايداراست 



 : نشست18ثر فاکتور مؤ -2-2-3-2-18

.]48[گيردهایمعادنروبازموردارزيابیقرارنمیبرایپروژهنشستفاکتور

 محیطی: مالحظات زیست19فاکتور مؤثر  -2-2-3-2-19

امتيا تعيين مالحظاتزيستبرای فاکتور سؤاالتز به بايد ابتدا 4محيطی، خالصه41تا طور به

بااستفادهازرابطه-)آری بدستمی8-2خير(پاسخدادهشود.سپس، توانمقدارنهايیفاکتوررا

.]48[آورد

ازمساحتکلمنطقهمعدنوجوددارد؟٪41آياپوششگياهیدرحداقل.4

)تحقيقوتوسعه(درواحدمعدنیوجوددارد؟R & Dآياواحد.2

دارد؟ISOمحيطیاجرایمجموعهاستانداردهایزيستبهآياواحدمعدنیتصميم.9
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دارد؟وجودآناتمامازپساستخراجواحدبازسازیبرایخاصییطرحوبرنامهآيا.1

آيامقرراتبهداشتیوايمنیدرواحدمعدنیوجوددارد؟.5

آياطرحخاصیبرایاحياوبازسازیمعدنپسازبستهشدنآنوجوددارد؟.6

محيطیدرواحدمعدنیوجوددارد؟آيامقرراتزيست.7

ایبرایجمعآوریگردوغباروجوددارد؟آياادواتياوسيله.8

آيافاضالب)پساب(تصفيهشدهوبازگرداندهمیشود؟.3

شود؟(صنعتیوانسانیتصفيهمیهای)پسابآيافاضالب.41

(2-8)X= ( تباالسؤاالهایمنفی)نه(درتعدادپاسخ ) - ( تباالسؤاالهایمثبت)بله(درتعدادپاسخ ) 

 

 : روشنایی21فاکتور مؤثر  -2-2-3-2-21

چنينبهمنظوربدستآوردنامتيازفاکتورروشنايی،بايدمقداراينفاکتوررادرکارخانهفرآوریوهم

روشنايی نهايیفاکتور امتياز بدستآمده مقدار ميانگيندو معدنسطحیبدستآورد. محيطکار

خواهدبود.

12-2هایتواندمورداستفادهقرارگيرد.درنتيجه،جدولدراينبخش،ارزيابیکمّیياکيفیمی

11-2هاینهفرآوریوجدولبهترتيببرایارزيابیکمّیوکيفیفاکتورروشنايیدرکارخا19-2و

بهترتيببرایارزيابیکمّیوکيفیفاکتورروشنايیدرمحيطکارمعدنسطحیطراحی15-2و

.]48[اندشده

 ]48[بازهتعريفشدهبرایامتيازدهیکمّیفاکتورروشنايیدرمحيطکارکارخانهفرآوری-12-2جدول

 امتیاز نور )لوکس(

 41 911کمتراز

111–911 8 

511–111 6 

811–511 1 

4411–811 2 

 1 4411بيشتراز
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]48[سناريوهایتعريفشدهبرایامتيازدهیکيفیفاکتورروشنايیدرمحيطکارکارخانهفرآوری-19-2جدول

 امتیاز سناریوها

Aکافینيستوکارگربايدازتعدادیمنبعنوراضا روشنايیوجودندارديا برایراهرفتن: فی)المپايمنی(

 استفادهکند.

41 

B.5/7 :روشنايیفقطبرایراهرفتنکافیاستوبرایکارکردنمنبعنوراضافی)المپايمنی(موردنيازاست 

C5 آالتبهاندازهکافیواضحوروشننيست.:روشنايیفقطبرایکارکافیاستوسطحماشين 

D5/2 آالتبطورواضح،نورکافیاست.ن:برایديدنسطحماشي 

Eآالتبطورواضحوهمچنينانجامدقيقکارهايیمانندثابتکردن،:نوربهاندازهکافیبرایديدنسطحماشين

 وجوددارد.

1 



]48[بازهتعريفشدهبرایامتيازدهیکمّیفاکتورروشنايیدرمحيطکارمعدنروباز-11-2جدول

 تیازام نور )لوکس(

 41 911کمتراز

111–911 8 

511–111 6 

811–511 1 

4411–811 2 

 1 4411بيشتراز



]48[سناريوهایتعريفشدهبرایامتيازدهیکيفیفاکتورروشنايیدرمحيطکارمعدنروباز-15-2جدول

 امتیاز سناریوها

Aعدادیمنبعنوراضافی)المپايمنی(برایراهرفتن:روشنايیوجودنداردياکافینيستوکارگربايدازت

 استفادهکند.

41 

B.5/7 :روشنايیفقطبرایراهرفتنکافیاستوبرایکارکردنمنبعنوراضافی)المپايمنی(موردنيازاست 

C5 آالتبهاندازهکافیواضحوروشننيست.:روشنايیفقطبرایکارکافیاستوسطحماشين 

D:5/2 آالتبطورواضح،نورکافیاست.برایديدنسطحماشين 

Eکافیبرایديدنسطحماشين بهاندازه نور واضحوهمچنينانجامدقيقکارهايیمانندثابت: آالتبطور

 کردن،وجوددارد.

1 
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 محیطیمعرفی الگوریتم و نحوه ارزیابی آثار زیست -2-2-3-3

تعيين پساز اينروش، ميزاندر بايد فاکتورهایمؤثر مؤلفهتأثيرمقادير بر را هایاينفاکتورها

،4محيطیتوسطچهارعبارتصفرهرفاکتورمؤثربرهرمؤلفهزيستتأثيرمحيطیبدستآورد.زيست

متوسط2حداقل حداکثر9، می1و جدولشود.ارزيابی مثال، عنوان به 16-2های تأثير17-2و

برمؤلفهفاکتورهایمؤثرر معدنسطحیوکارخانهفرآوریيكترتيببرایهمحيطیبهایزيستا

دهند.نشانمیآلفرضیايده

محيطیراباتوجهبهضرايبتغييرهایزيستهريكازفاکتورهایمؤثروضعيتهريكازمؤلفه

مجموعاينضرايبمی فرضاينكه، با ومتوسطمقداررابردوبمقدارحداکثرتأثيرو41برابردهد.

باشدمتوسطتأثير حداقل برابر اه)جدولMماتريسايجادبهمنجرضرايباين،دو و16-2ی

است41برابرمجموعاعدادهرستون،M ماتريسدرشوند.(می2-17 جدولدر،مثالعنوانبه.

مربوطضرايبواست41برابرانسانايمنیویسالمتعنوانبادومستوندرضرايبمجموع2-16

بهحداقلومتوسط،حداکثرعباراتبه با .است2/1و8/1،1/1ترتيببرابر تأثيربدينترتيب،

.]48[توانبهصورتزيرنوشتمحيطیرامیهایزيستفاکتورهایمؤثربرمؤلفه

(2-3)[  ]  [  ]  [  ] 



(2-41)[  ]  [  ]  [  ] 



ماتريسيكCکارخانههستند.وسطحیمعادنبهترتيبنشاندهندهPوSفوق،معادالتدر

است.زيستهایمؤلفهدهندهنشانآنعناصرکهاست494 ماتريسيكFهمچنين،محيطی

يكدرCسماتريهایمؤلفهنهايت،در.مقاديرفاکتورهایمؤثرهستنددهندهنشانعناصرکه214

کهاندنموداریقرارگرفتهستون تشريحجداگانهطوربهمحيطیرازيستمؤلفههربرتأثيرمقدار

.]48[کندمی

شدهارائهماتريساز،کارخانهومعدنبخشدوهربرایM ماتريسبدستآوردنبهمنظور

مانندتیعبارااستفادهشدهاست.معادنوزيستمحيطکارشناسانهمچنيننظراتوفولچیتوسط

عباراتاينتبديلبرایروشيكازوبايدهستندذهنیهایبيانيهصفروحداقلمتوسط،حداکثر،

.شوداستفادهعددبه عددبهکارشناسانذهنیارزيابیتبديلبرای،شدهذکرروشدراينتحقيق،

                                                           
1
  Nil 

2
  Minimum 

3
  Medium 

4
  Maximum 
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بايد.استشدهاستفاده اينروش، ضربروندازپستا،باشد41برابرستونهراعدادمجموعدر

لفهمؤهربراییکلتأثيرحداکثر،هستند41تا-41و1-41محدودهدرکهثرفاکتورهایمؤمقدار

محيطیزيست يعنی،411ازکسریعنوانبهیمحيطزيستلفهمؤهربرکلیتأثيروشود411

.شوددادهنشان)درصد(استرايجبصورتیکه

 برای مطالعه موردی فرضی الگوریتم نتایج تجزیه و تحلیل -2-2-3-4

برای.استشدهدادهنشانفرضیآلايدهموردیمطالعهيكبرایالگوريتمازاستفادهبخش،ايندر

ومعدنمحيطیزيستشرايطكهاينفرضباثرمؤفاکتورهایمقاديرفرضی،یموردمطالعهاين

فرآوری استمطابقکارخانه دانهشدمحاسبه،استانداردها مورداينبرایمؤثرفاکتورهایمقادير.

ازاستفادهبا.استشدهدادهنشان18-2جدولدرفرضی تأثيراستانداردمقدارمقادير،اين

استانداردنموداردونتيجهدروهشدمحاسبهمحيطیهایزيستمؤلفهازيكهربرمؤثرفاکتورهای

و9-2شكل)هاستبدستآمدفرآوریارخانهمعدنسطحیوکدرمحيطیزيستهایلفهبرایمؤ

.دندهمینشانمحيطیزيستلفهمؤهررابرثرفاکتورهایمؤتأثيرهانموداراين(.2-1

دادننشانهابهمنظورنمودارازنوعاينباتوانمیراکارخانهواقعیومعدنهرارزيابیايجنت

تحتکهکارخانهومعدندرواقعیوضعيتوآلايدهشرايطبافرضیموردیمطالعهيكبينتفاوت

محيطیراهایزيستمؤلفهبرمعدنآثارهانمودارکهآنجااز.مقايسهکرد،دنباشمیارزشيابیفرآيند

بامواجههدرهمچنين،.شودمیپذيرامكانیمعدنواحدمحيطیزيستارزيابی،دنکشمیتصويربه

شدهمحاسباتومقداردهیبرایکهموجوداستانداردهایوپارامترينچند گرفته نظر مقدار،در

.]48 [آورددستبهتوانمیرازيستمحيطبرآناثرومجازحدازیمعدنواحدانحراف
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تغييردرکاربریمنطقه



Med Min Med Med Nil Max Min Nil Nil Max Min Max Max 

1/19/171/186/1179/414/11159/476/135/131/4

ودهوضعيترويتمحد

کاریمعدن

Nil Min Nil Nil Nil Med Nil Nil Nil Max Min Min Nil 

19/111186/111159/476/129/11

 Max Nil Max Max Min Med Max Min Nil Max Nil Min Maxهایسطحیتداخلباآب

8/1118/479/417/186/166/444/4159/4129/131/4

 Min Nil Max Max Min Min Max Nil Min Nil Nil Min Minزيرزمينیهایتداخلباآب

2/1118/479/417/119/166/4151/21129/117/1

 Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nilهایخروجیکارخانهپساب

1111111111111

 Max Max Nil Nil Min Nil Min Nil Nil Min Med Min Nilافزايشدرترافيكمنطقه

8/124/41117/1114/11198/159/429/11

انتشارگردوغبار



Max Nil Med Nil Max Min Min Nil Nil Med Nil Min Med 

8/1171/1131/419/114/11176/1129/135/1

 Med Min Med Min Max Min Min Nil Nil Nil Nil Max Nilهایسمّیدرهواانتشارآالينده

1/19/171/119/131/419/114/1111135/11

آلودگیصوتی



Med Max Nil Nil Nil Nil Med Nil Nil Nil Max Min Nil 

1/124/4111189/111117/929/11

لرزشزمين



Max Med Nil Nil Nil Med Max Max Med Nil Nil Med Nil 

8/16/111186/166/411/151117/11

پرتابسنگ



Max Med Nil Nil Nil Nil Min Med Nil Min Nil Min Nil 

8/16/1111114/122/2198/1129/11

موادموجوددرباطله



Max Med Max Max Med Med Med Nil Nil Nil Nil Max Max 

8/16/118/479/435/186/189/1111135/131/4

روشتخليهموادباطله



Max Med Max Med Max Max Med Nil Nil Max Nil Max Max 

8/16/118/486/131/479/489/11159/4135/131/4

 Nil Max Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Max Nilميزاناشتغالزائیبومی

124/411111111135/11

کنترلجمعيت



Min Max Nil Nil Nil Med Nil Nil Nil Nil Min Max Nil 

2/124/411186/1111176/135/11

 Med Max Nil Nil Nil Min Nil Nil Nil Nil Nil Med Nilتوسعهفرهنگیواجتماعی

1/124/411119/11111117/11

 Max Nil Min Med Nil Nil Nil Med Min Med Nil Max Nilيجادشدهناپايداریفضاهایا

8/1197/186/111122/251/276/1135/11

 Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nilنشست

1111111111111

 Max Med Max Max Max Min Min Nil Nil Max Max Max Medتمهيداتزيستمحيطی

8/16/118/479/431/419/114/11159/417/935/135/1

روشنايی



Max Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Med Nil 

8/1111111111117/11

 ]48[محيطیدرمعادنسطحیوزنیاثرهرفاکتورمؤثربرهرمؤلفهزيستمقادير-16-2جدول
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تغييردرکاربریمنطقه



Med Min Med Med Nil Max Min Nil Nil Max Min Max Max 

16/192/176/135/1179/451/11161/489/137/166/4

وضعيترويتمحدوده

کاریمعدن

Nil Min Nil Nil Nil Med Nil Nil Nil Max Nil Min Nil 

192/111186/111161/4121/11

 Max Nil Max Max Min Med Max Min Nil Max Nil Min Maxهایسطحیتداخلباآب

39/1159/431/414/186/125161/4121/166/4

 Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nilهایزيرزمينیتداخلباآب

1111111111111

 Max Min Max Max Med Med Med Min Min Med Nil Max Maxهایخروجیکارخانهپساب

39/192/159/431/489/186/1454181/1137/166/4

 Max Max Nil Nil Min Nil Min Nil Nil Min Med Min Nilافيكمنطقهافزايشدرتر

39/123/41114/1151/11111/166/421/11

انتشارگردوغبار



Max Nil Med Nil Max Min Min Nil Nil Med Nil Min Med 

39/1176/1166/419/151/11181/1121/189/1

 Max Med Med Min Max Med Max Nil Nil Nil Nil Max Nilسمّیدرهواهایانتشارآالينده

39/161/176/117/166/486/12111137/11

آلودگیصوتی



Med Max Nil Nil Nil Nil Med Nil Nil Nil Max Min Nil 

16/123/41111411199/921/11

لرزشزمين



Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

1111111111111

پرتابسنگ



Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil 

1111111111111

موادموجوددرباطله



Max Med Max Max Max Med Med Nil Nil Nil Nil Max Max 

39/161/159/431/466/486/14111137/166/4

روشتخليهموادباطله



Max Med Max Med Max Max Med Nil Nil Max Nil Max Max 

39/161/159/435/166/479/441161/4137/166/4

 Nil Max Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Max Nilميزاناشتغالزائیبومی

123/411111111137/11

کنترلجمعيت



Min Max Nil Nil Nil Med Nil Nil Nil Nil Min Max Nil 

29/123/411186/1111189/137/11

 Med Max Nil Nil Nil Min Nil Nil Nil Nil Nil Med Nilتوسعهفرهنگیواجتماعی

16/123/411119/11111118/11

 Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nilناپايداریفضاهایايجادشده

1111111111111

 Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nilنشست

1111111111111

 Max Med Max Max Max Min Min Nil Nil Max Max Max Medتمهيداتزيستمحيطی

39/161/159/431/466/419/151/11161/499/937/189/1

روشنايی



Max Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Nil Med Nil 

39/1111111111118/11

 ]48[محيطیدرکارخانهفرآوریهرمؤلفهزيستمقاديروزنیاثرهرفاکتورمؤثربر-17-2جدول
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 کارخانه فرآوری معادن سطحی فاکتورهای مؤثر

44تغييردرکاربریمنطقه

22کاریوضعيترويتمحدودهمعدن

11هایسطحیتداخلباآب

11هایزيرزمينیتداخلباآب

11هایخروجیکارخانهفرآوریپساب

44افزايشدرترافيكمنطقه

11انتشارگردوغبار

11هایسمّیدرهواانتشارآالينده

55آلودگیصوتی

51لرزشزمين

41پرتابسنگ

44موادموجوددرباطله

44باطلهروشتخليهمواد

11زائیبومیميزاناشتغال

11کنترلجمعيت

11توسعهفرهنگیواجتماعی

11ناپايداریفضاهایايجادشده

11نشست

11محيطیتمهيداتزيست

55روشنايی



ازاستفادهباومنظمایشيوهبهنيازموردهایدادهوفاکتورهایتمامالگوريتم،ايندر

هربرایهایمقداردهیجدولواستانداردهابهتوجهبا.شوندمیآوریجمعشدهطراحیایسناريوه

مربوطهاستانداردنمودارباوشدهکشيدهتصويربهیمعدنواحدمحيطیزيستارزيابیگرافسناريو،

.شودمیمقايسه

چندينتعاملو(مللیالبينوداخلی)موجوداستانداردهایازدقيقاستفادهالگوريتماينهدف

ارزيابیدرانسانیخطاهایالگوريتمايناين،برعالوهاست.پارامتر الگویيكودهدمیکاهشرا

توانمیالگوريتم،اينازحاصلنتايجازاستفادهبا.استمحيطیزيستآثاربررسیمنظوربهمناسب

توانمیرایمعدنواحدازبخشنچنديوداشتمحيطیزيستوضعيتمورددریدرستگيریتصميم

محيطیزيستارزيابیتبديل،طورکهمالحظهشدهمان.قراردادبررسیموردبهصورتسيستماتيك

برایرسيدنبهيكاماقابلدسترسیاست.عددیبصورتذهنیفرمازمعدنیهایفعّاليتبرای

هایبيشتریموردنيازاست.توسعه،دراپوششدهیمطالعاتموردیممكنالگوريتمکهبتواندهمه

 ]48[عدنسطحیوکارخانهفرآوریفرضیمفاکتورهایمؤثردرمقادير-18-2جدول
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-فنیاثردوهرارزيابیبراییکمّوجامعروشيكکهجديدالگوريتميكمعرفیبراساساًاينروش

،فرآوریاستکارخانهویسطحمعدنقبيلازمعدنیهایفعّاليتفرهنگی-اجتماعیوعملياتی

.]48[تمرکزدارد

موردیبستگیمطالعههرمحلیشرايطبهواستبعدیچندلهمساًيكمحيطیزيستارزيابی

نظردرجامعبررسیيكفقطوقدماولينعنوانبهبايدکلیهایارزيابیازنوعاين،بنابراين.دارد

اينخوشبختانهودارداصالحاتبرخیبهنيازیموردمطالعههربرایتردقيقارزيابی.شوندگرفته

.]48[يافتنواصالحداردتغييرقابليتسادگیبه،آنفهمقابلوآسانيتماهدليلبهالگوريتم


]48[محيطیمعدنسطحیفرضینمودارارزيابیآثارزيست-2-2شكل


]48[فرضیکارخانهفرآوریمحيطینمودارارزيابیآثارزيست-9-2شكل
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 توسعه پایدارارزیابی  -2-3

به ماحصليكمجموعه پايدار زيستتوسعه اجتماعیو اقتصادی، پيوسته بنيانهم محيطی)سه

برآوردهمیتوسعهپايدار(استکهبابرنامه درسازد.ريزیمناسبدردرازمدت،نيازهایمتعددیرا

 يكمفهومجهانیاستکهواقع، پايدار تعادلبينتوسعه ايجاد اجتماعیوهایجنبهبا اقتصادی،

کند.زندگیافراديكجامعهکمكمیوشرايطيتبهبهبودکيفمحيطیزيست

محيطیموردهایاقتصادیبشراستکههموارهازديدگاهزيستفعّاليتترينکاریازمهممعدن

تأثيرتوانندجوامعاطرافخودرابهويژهازنظراقتصادیتحتتوجهبودهاست.ازطرفی،معادنمی

محيطیمعادنوبهبودشرايطهایزيستبهمنظورکاهشآلودگیبنابراين،توسعهپايدارقراردهند.

کاریشدهاست.اقتصادیواجتماعیجامعه،واردصنايعمعدن

وپسازاجتماعاتیازقبيلکنفرانسريودر4331دراوايلدهه،توسعهپايداردرصنايعمعدنی

فتهدراينزمينهرهایانجامگرکاازبرخی13-2جدولموردتوجهمحققينقرارگرفت.4332سال

دهد.رانشانمی

کاریتوسعهپايدارومعدنتاريخچه-13-2جدول

 مؤلف 

 )سال انتشار(

 توضیح مختصر منبع

وانبيلو

(4339)

]1[  بيلو، احيایوفناوریدرنوآوریمداوم،اکتشافطريقازتنهارامعدندرپايدارتوسعهوان

.داندمیزيستمحيط



النآ

(4335)

آالنمعتقداستکهپايداریدرمعدنوقتیوجودداردکهنرخاستفادهازموادمعدنینسبتبه]43[

مجموعمنابعجديداکتشافشده،منابعجايگزينوموادبازيافتنیفراترنرود.



ليرمونت

(4337)

می]21[ که نشانداد زياد عمر موردیمعادنبا مطالعه عنوانيكانمعدنوتليرمونتبا به کاریرا

پايداردرنظرگرفت.فعّاليت



کراوسون

(4338)

هایفعّاليتلذا،شوندکراوسونمعتقداستکهذخايرمعدنیمحدودهستندوديريازودتماممی]5[

شوند.کاریپايدارمحسوبنمیمعدن



هيلسون

(2111)

سعهپايدارومعدنكاریدرکاناداراارائهدادکهدرآنيكمرورکلیازسياستگذاریتوهيلسون،]24[

برنامهپسازسالدولتکانادا تحقيقو ارائهپيشها نهايتبا در نويسريزیدقيقتوسعهپايدار،

.مفهومتوسعهپايدارعملياتیدرصنعتمعدنرابيانکرداوليه،



باسووکومار

(2111)

مهم]7[ کومار و جزءباسو میترين حكومت را پايدار توسعه مفاهيم آناجرای در که دانند

گيریوهمچنيناستخراجصحيحمعادن،ازهايیمانندآموزشوتوسعهاستانداردهایاندازهفعّاليت

ایبرخورداراست.اهميتويژه
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راجارامو

پارامسواران

(2115)

کاریسببتواندتاابدبهاستخراجادامهدهدومعدنبرطبقنظرراجاراموواران،هيچمعدنینمی]22[

توانددرقالبلذانمی،گذاردزيستمیاتمامذخايرتجديدناپذيرشدهوآثارمخربیبررویمحيط

اقتص بعد سه بين تعادل برقراری صورت در هرچند، بگيرد. جای پايدار وتوسعه اجتماعی ادی،

تواندپايدارباشد.کاریمیمحيطی،معدنزيست



ويالس

وشيلد

(2115)

است]29[ متفاوت پايدار توسعه با پايداری که داشتند اعتقاد شيلد يكديگر،ويالسو بجای هرچند

شده مشخصهاستفاده پايداری سيستماند. از زيستای و اجتماعی بههای و است سالم محيطی

برایتحمّلشوکانايیاينسيستمتو دارد.ها طبيعیاشاره کار بازگشتبه بيرونیو هایوارده

مشخصه مبنا، اين بر شده تعريف پايدارپايداری توسعه است. ناپذير تجديد معدنی مواد از ای

رايكپارچهنمودهتانيازهایفعلیوآيندهبشرراهایتوسعهمحيطیواستراتژیزيستهایسياست

زيستیکهزندگیمابهآنوابستهاستفراهمنمايد،کيفيتزندگیبشررابهبوددهدوازمحيط

محافظتکند.بااينتعريف،موادمعدنیصراحتاًبخشیازتوسعهپايدارهستند.



جينگيوو

همكاران

(2115)

راارائهکردندکه(DSDMRيكمفهومجديدازتوسعهپايدارمنابعمعدنی)ان،جينگيووهمكار]21[

برآوردننيازهاینسلبهتوانايیDSDMRباشد.قابليتارزيابیتوسعهپايداررادرمعادندارامی

.هااشارهداردمنابعمعدنیباتوزيعمنطقیوجايگزينیآنتأمينحاضروآيندهدر



ايگرت

(2116)

زيست،رعايتعدالتاجتماعیورشدکاریرادرحفظکيفيتمحيطايگرت،توسعهپايداردرمعدن]25[

داند.اقتصادیمی



مكکالوولوند

(2116)

معدن]26[ صنايع لوند، و مكکالو نظر طبق سمتکاهشريسكبر به حفظکاری و هایعملياتی

تيافتهاست.اينبيانگرمفهومتوسعهپايدارباايجادمجوزهایاجتماعیخوددراستخراجمنابعجه

بهينه زيرساخت(، و جامعه توسعه )اشتغال، آثارمعيشتپايدار حداقلرساندن به و سازیمنابع

باشد.محيطیواجتماعیپسازبستهشدنمعدنمیزيست



ميچ

(2116)

قمعدن]27[ عدم مديريت و ارزيابی به عموماً پايدار ريسكطعيتکاری و وها توسعه با مرتبط های

سازیتوسعهپايدارهمچناندرادبياتسازیمنابعزميناشارهدارد.بااينحال،مفهوموپيادهآماده

کارینيازبهيكچارچوبمشخصبرایايجادومديريتقابلبحثاست.درنتيجه،صنايعمعدن

زيست مسائل با ارتباط در پايدار بامحيطتوسعه مرتبط سياسی( )و اقتصادی و اجتماعی ی،

کاریدارند.معدن



گيانوپولوو

پانياس

(2116)

معدن]28[ عنوانيكیاز موردبهرهفعّاليتکاریبه میهايیکهمنابعمعدنیرا دهدنقشیبرداریقرار

بسياریازکشور داردبهگونهحياتیدر موادمعدنیفلایکهبهرهها غيرفلزیوبرداریاز زیو

برداریدهد.بهرهزايیاينکشورهاراتشكيلمیهابخشعمدهدرآمدواشتغالصنايعوابستهبهآن

ایدارد.درعينحالمعادنازاينمنابععالوهبراقتصاد،درتوسعهاجتماعینيزنقشتعيينکننده

.ب،خاک،هواوموجوداتزندهدارندایبرمنابعآمحيطیبسيارگستردهوصنايعمعدنیآثارزيست



نژادورشيدی

همكاران

(2118)

بلكهمتكیاستاقتصادیهایجنبهبهتنهانهکهاستعيارحدبهينهبرایيافتهتوسعهمدليك]23[

زهابنامطلوبمحيطیزيستآثار جمله احياءوهایاسيدیاز بازسازیو در شده ايجاد تأخير

رساند.میحداقلبهراهایمعدنیپسازپايانعمرپروژهفعّاليتتغييراتناشیاز
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اصانلوو

همكاران

(2118)

خالصارزشتنهانهکهدراينمقالهارائهشدهاستبهينهاصالحشدهعيارحدمدلازاستفادهبا]91[

بهپروژهنامطلوبمحيطیزيستآثاربلكهحداکثررسيدهبهپورفيریمسکاریمعدنپروژهفعلی

استحداقلبههمزمانطور استمؤثرتربلندمدتهایريزیبرنامهدرروشاين.رسيده برای.

مینشاننتايجوگرفتهشدهنظردرفرضیذخيرهيكدرسناريودومدل،اثربخشیدادننشان

باعثافزايشاصالحبهينهعيارحداستفادهازکهدهد 6/9شدهدرمقايسهباحالتپايهواوليه،

 شد.خواهدفعلیخالصارزشدرصدی



وورالو

همكاران

(2113)

وورالوهمكاراناعتقادداشتندکهتماممنابعمعدنیدرطولزمانمحدودوتجديدناپذيرهستند.]94[

طراستخراجمنابعمحدودزمين،ذاتاًناپايداراست.بنابراين،عملياتاستخراجازمعادنبهخا



سیهوو

همكاران

(2141)

آلودگی]92[ به توجه با همكاران و زغالهایزيستسیهو بهمحيطیمعادن نياز همچنين سنگو

بهاند.اينسيستممحيطیراطراحیکردهسنگخام،يكسيستمارزيابیزيستافزايشتوليدزغال

سنگوحفاظتازمنابعومنافعاقتصادیبرایمحيطیمعادنزغالشوضعيتزيستمنظورپوش

پايداری قابليت و شاخص هر وزن محاسبه برای است. شده ايجاد پايدار توسعه به دستيابی

)زيست مراتبی سلسله فرآيند تحليل روش ارزيابیAHPمحيطی برای و است شده پيشنهاد )

اينغالسنگدرمنطقهکيجينگدرغربچيناستفادهشدهاست.محيطیمعدنزپايداریزيست

سنگاستفادهمحيطیوبهبودتوسعهپايداردرمعدنزغالتواندبرایارزيابیآثارزيستسيستممی

شود.



جيسون

فيليپس

(2141)

نيكبهعنوا4338تئوریتجزيهوتحليلسيستمزمينتوسطهانسيوآخيماسچلنهوبردرسال]99[

زيستوانسانطرحشدهاست.دراينمقالهسيستمزمينهمراهبارابطهمحيطراهبرایتوصيف

بر در را آن پارامترهای و مفاهيم تمامی که شده ارائه پايدار توسعه برای رياضی مدل يك

مدلمی وومفاهيماينجزئياتدرعمومیرياضياتازگيریبهرهباگيرد. نهمچنيپارامترها

آمدهاست.وجودبهپايدارتوسعهبرایالزمشرايط



جيسون

فيليپس

(2144)

اماايننگرانیتابهحالماهيتمبهمتوسعهپايداراغلبيكیازمسائلمهمونگران]91[ کنندهاست.

له،(نشدهاست.دراينمقاEIAمحيطی)ایبينتوسعهپايداروارزيابیآثارزيستباعثارائهرابطه

هایشناسايیآثار،مفهومتوسعهديدگاهژئوسايبرنتيكدررابطهبينتوسعهپايداروباتوجهبهروش

EIA.مطرحشدهاست



جيسون

فيليپس

(2142)

تاحدودیبدونکاریپايدارمیهایباطلهدرحوزهمعدناينسؤالکهدمپ]95[ توانندپايدارباشند،

محيطیگيریازنتايجارزيابیآثارزيستقاله،ازيكمدلرياضیوبابهرهپاسخماندهاست.دراينم

(EIAبرایبررسیپايداریدمپ،)هایباطلهدرمعدنزغاللوپنیدردرهجيوجویکشوررومانی

بااستفادهازروشماتريسارزيابیسريعآثارانجامشدهاست.EIAاستفادهشدهاست.



جيسون

فيليپس

(2142)

پاسخدادهاينپرسشکهچگونهيكسايتمعدن]96[ پايانعمرعملياتیخودپايداراست، کاریدر

ارزيابیآثارزيستمحيطی) کاری(راهیبرایبررسیپايداریيكسايتمعدنEIAنشدهاست.

ازيكمدلاينمقالهاستامااينروشاستنتاجیويكروشارزيابیذهنیاست.بنابراين،در ،

رياضیبرایبررسیپايداریمعدنمتروکهدرآهكدرجنوبکرانهغربیفلسطيناستفادهشده

استفادهشدهاست.EIAاست.دراينمدلرياضی،ازنتايج
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جيسون

فيليپس

(2142)

هنداستفادهپرادشآندرابوکسيتايداریدرمعدندراينمقاله،ازيكمدلرياضیبرایبررسیپ]97[

(کهبااستفادهازروشماتريسEIAشدهاست.دراينمدل،ازنتايجارزيابیآثارزيستمحيطی)

استفادهشدهاست.،اندارزيابیسريعآثاربدستآمده



جيسون

فيليپس

(2149)

داریباتوجهبهنتايجارزيابیآثارزيستمحيطیدراينمقاله،ازيكمدلرياضیبرایبررسیپاي]98[

(EIAاستفادهشدهاست.درمدل(دردومعدنروبازآهندرايران)چغارتوگل)هایاستفادهگهر

،بهمنظورنشاندادنسطحبالقوهوماهيتپايداریبرایدومعدنازروشفولچیEIAشدهبرای

استفادهشدهاست.



اصانلوو

پوررحمان

(2141)

مسمعدنسودماکزيمموعمرماکزيممدرمبنایبرمعدنیطراحیدومحدودهمقاله،ايندر]8[

برایمفاهيمبرمبتنیروشيك.استشدهبررسیسونگون سطحکمّیتعيينروشفولچی

تخابانپايداریروش،اينازاستفادهدرطراحیهرمحدودهمعدنیاستفادهشدهاست.باپايداری

.کرداعالممعدنطراحیپايداریيكعنوانبهراآنکهبدستآمد532معدنبرایطراحیشده

معنا تعادلیانتخابشده،طراحیکهبدين و ايجادپايدارتوسعههایجنبهتمامیميانتوازن

.کندمی





 مدل ریاضی پایداری -2-3-1

براساسارزيابی تفاسيرتوسعهپايدار فيليپسذهنیانجاممیهایبيشتر اينرو، از سال4شود. در

شاخص2149 اينمدل، پرداختهاست. ارائهيكمدلرياضیبهتعريفاصولتوسعهپايدار هایبا

می بيان کمّی صورت به را پايدار محدوديتهمچنينکند.توسعه و پارامترها مدل، اين هایدر

بيانشده،تواندرخدهدمیناپايداریوياپايداریآنشرايطیکهتحتهایکليدیوهمچنينمؤلفه

هاازنتايجهاوعملياتبهمنظورتعيينسطحوماهيتتوسعهپايداردرپروژه،درمدلارائهشدهاست.

.]98[شدهاستبهعنوانورودیمدلاستفادهمحيطیارزيابیآثارزيست

گهردرايراناستفادهردرمعادنآهنچغارتوگلفيليپسازاينمدلبرایارزيابیتوسعهپايدا

.]98[محيطیبااستفادهازروشفولچیانجامشدهاستکردهاست.دراينمعادنارزيابیآثارزيست

 به51-2جدول توجه با فيليپسو توسط که است پايداری رياضی مدل ساده شرح شامل

تشريحشدهاست.مورداستفادهدرروش،معادالت
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 ]98[رياضیپايداریمدلمورداستفادهدرکليدیمعادالتازسادهشرح-51-2جدول

 جدول به توجه زيستمؤلفه،51-2با معدنهای فولچیمحيطی روش در گروهبهکاری دو

4هایمحيطی)مؤلفه
E98[شوندبندیمی(تقسيم   2هایانسانی)(ومؤلفه[.

                                                           
1
 Environment 

2
 Human Needs and Interests 

شماره 

 معادله

 شرح معادله مدل

(2-44) ( )   ( ) برایحاالتمختلفپايداری) ( )     مدل اوليه معادله وSاينفرمول )

نشانمیtبرایهرنقطهخاصدرزمان) مقداردهدکهتوسط(را

(منهایمقدارEنسبتدادهشده)تعيينشده(بهعواملمحيطی)

( انسانی عوامل به شده( )تعيين شده داده بدست   نسبت  )

آمدهاست.

(2-42) ( ) تعريفمی (       )  زير فاکتور توسطچهار محيطی برایعوامل که شوند

(،B(،بيوسفر)A:اتمسفر)هایکلیموردنيازهستندتمامعمليات

( )Hهيدروسفر ليتوسفر و )Lماهيت و توسعه بر عوامل اين .)

محيطیمؤثرهستند.عواملزيست

(2-49) ( ) انسانی،Eعواملمحيطی) [         ]  درستهمانندهرسيستمطبيعیيا ،)

محد راوديتحداکثر عملياتها به توجه فاکتوبا و رهایها

ازمحيطیبرایافزايشايمنیدرعملياتزيست هایدرحالاجرا،

بهفضایموردنيازيافاکتورهایدرEکنند.بنابراينقبلتعيينمی

،انطباق،تكاملموردنيازبرایزماننظرگرفتهشدهبرایعمليات،

اصالحکاهش تعيينسيستمو مقدار هر نتيجه، در است. وابسته

نس کنندهبزرگیواهميتبايدمنعكسEبتدادهشدهبهشدهيا

باشد.E)بالقوهياواقعی(باتوجهبهشرايطووضعيتکنونیتأثير

(2-41)   ( )  [              ] HNIبهمنابعوخدماتموجودوابستهاستوتوسطEکهشرايط

م زنده و زندگی برای تحمل میقابل تضمين را انسان ،کنداندن

 نرخ اگر است. آمده HNIبوجود ضرر افزايشEافزايشيابد نيز

برایمی اندازه حداکثر که دارد وجود استنتاج اين بنابراين، يابد.

HNI خدمات و منابع مبنای بدينEبر اين دسترساست. در

دربيشازيكنقطهوبدونبازگشتودرهرEمعناستکهاگر

جايیديگر زندگیدر به نياز انسان مقياسفضايیتخريبشود،

شودکهبرایپتانسيلتعيينشدهيامقداردارد.بنابرايننتيجهمی

بدستآمدهبرایهرنقطهخاصاززمان،HNIنسبتدادهشدهبه

محدوديتوجوددارد.

(2-45) ( )       ( ) Sيكسطحازبرای    زماننقطههردر يكمقياسبرایوایاز

مشخصشده)نسبتدادهبايدمقدار،رخمیدهدمشخصفضايی

برایبيشترازEشده(برای مقدارتعيينشده)نسبتدادهشده(

HNI.باشد

(2-46) ( )     ( )   ( ) کمتريامساویEمشخصشده)نسبتدادهشده(برایاگرمقدار   

برایبا شده( )نسبتداده تعيينشده اتفاقS،باشدHNIمقدار

مینمی ايجاد ناپايداری نتيجه در و اينافتد به رويداد اين شود.

بايديكمنبع دليلاستکه از Eپيوسته برایاستفادهHNIو

رابهخطراندازد.Eوجودداشتهباشدونبايدايمنیعمليات
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(عبارتنداز:Eمحيطی)هایمؤلفه

 4اتمسفر(کيفيتهوا:A1(آرامشصوتی،)A2) 

 گياهانوجانوران:2بيوسفر(B1) 

 آبکيفيت:9هيدروسفر(H1) 

 1ليتوسفر )خاک: L1منطقه )هایسازه(، L2سطحی )هایسازه(، (،L3زيرزمينی

 .(L4اندازمنطقه)چشم

(و    (،مسائلاجتماعی)    (عبارتنداز:سالمتیوايمنیانسان)   هایانسانی)مؤلفه

(    مسائلاقتصادی)

 مقادير مدل، اين Eدر    و ترتيب به از استفاده با محاسبه48-2و47-2روابط

 .]98[شوندمی

(2-47)  
     ∑ 

∑    
 
(∑     ∑ )  (∑     ∑ )  (∑     ∑ )  (∑     ∑ )

∑     ∑     ∑     ∑    
 

 

 

    
∑       ∑   

∑      
 
[(         )  (            )]

∑      
 (2-48)  



Amaxهایآنيعنیکيفيتهواوآرامشصوتیاست.معرفاتمسفرومؤلفهA،47-2دررابطه

تهواوآرامشصوتیبدستهایکيفيمقدارماکزيمماتمسفراستکهازجمعمقاديرحداکثرمؤلفه

بيانگرHباشد.نيزمقدارحداکثراکولوژیمیBmaxمعرفبيوسفرواکولوژیمنطقهاستوBآيد.می

همچنين،هایآنيعنیآبهيدروسفرومؤلفه مقدارماکزيممHmaxهایسطحیوزيرزمينیاست.

مؤلفه حداکثر جمعمقادير از استکه آبهایسطهایآبهيدروسفر هایزيرزمينیحاصلحیو

هایاستازجمعمقاديرحداکثرمؤلفهLکهمقدارماکزيممLmaxبيانگرليتوسفراستوLشود.می

 منطقه، تاًسيسکاربری سطحی، چشمتاًسيساًت زيرزمينی، بدستات منطقه خاک و منطقه انداز

می مؤلفهEآيد. معرف و محيطی Emaxهای ماکزيمم حداکثراستEمقدار مقادير جمع از که

 .]98[شوداتمسفر،بيوسفر،هيدروسفروليتوسفرنتيجهمی
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استکهازجمعHNIمقدارماکزيممHNImaxهایانسانیومعرفمؤلفهHNI،48-2دررابطه

(ومسائلاقتصادیHNI2(،مسائلاجتماعی)HNI1هایسالمتیوايمنیانسان)مقاديرحداکثرمؤلفه

(HNI3بدستمی)98[آيد[.

هایمحيطیوانسانیتعيينابتدابايدمقاديرحداکثرمؤلفه48-2و47-2برایاستفادهازروابط

بنابراين،)درصد(درنظرگرفتهشدهاست.411شود.مقدارماکزيممبرایهرمؤلفهمحيطیوانسانی

،211هابهترتيبهایآنهتعدادمؤلفهباتوجهبHNImaxوAmax،Bmax،Hmax،Lmax،Emaxمقادير

.]98[باشدمی911و411،411،111،811

S)بهمنظوربررسیپايداری
بهرهگرفت.بدينترتيبکهاگر   وEتوانازمقاديرپروژهمی(1

اگرو(   )باشد،پروژهپايدار   بزرگترازمقداربدستآمدهبرایEمقداربدستآمدهبرای

.]98[(   )کوچكترمساویآنباشدپروژهناپايداراست



.]98[محاسبهشود،آيدبدستمی43-2کهازرابطهSپروژهبايدمقداردرصورتپايداری

(2-43)        



توانسطحوماهيتپايداریپروژهرامی54-2باتوجهبهدامنهتعريفشدهدرجدول،درنهايت

.]98[مشخصکردSساسمقدارمحاسبهشدهبرا

 ]98[بازهدرنظرگرفتهشدهبرایتعيينميزانپايداری-54-2جدول











گهردرايراناستفادهوبازچغارتوگلفيليپسازاينمدلبرایارزيابیپايداریدردومعدنر

محيطیايندومعدنبااستفادهازروشفولچیانجامشدهاستونتايجکردهاست.ارزيابیآثارزيست

جدول است.52-2آندر معدنناپايدارنتايجارزيابیپايدارینشانمیارائهشده ايندو دهدکه

                                                           
1
  Sustainability 

 دامنه پایداری

754/1–4خيلیقوی

514/1–751/1قوی

254/1–511/1ضعيف

114/1–251/1خيلیضعيف
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برای بدستآمده مقدار زيرا برایکمترEهستند بدستآمده مقدار ارزيابیHNIاز نتايج است.

ارائهشدهاست.59-2پايداریدرجدول

 ]98[گهردرايرانرتوگلامحيطیمعادنچغآثارزيستارزيابینتايج-52-2جدول

 کاریمحیطی معدنهای زیستمؤلفه                                
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                                           گذاری مدلنشانه

61581/512/127/659/996151562/6681معدنچغارت

7/916/556/6471 51616/17511/947/967/76گهرمعدنگل



 ]98[گهردرايراننتايجارزيابیپايداریمعدنچغارتوگل-59-2جدول

 Sسطح  Sمقدار      E معادن

ناپايدار174/1174/11چغارت

ارناپايد-524/1622/1414/1گهرگل

 بندیجمع -2-4

روش ابتدا فصل، اين زيستدر آثار ارزيابی ماتريسی است.های گرفته قرار بررسی مورد محيطی

ترجامع،روشاصالحشدهفولچینسبتبهماتريسلئوپدوروشفولچیشدطورکهمالحظههمان

ردادهاست.اينروشمحيطیبيشتریراموردبررسیقراهایزيستاستوفاکتورهایمؤثرومؤلفه

موردمطالعه،معدنتوانباتوجهبهشرايطمحلیوهمچنينقابليتتغييريافتنواصالحداردومی

توانتوسعهپايداررامحيطیمیاصالحاتموردنيازراانجامداد.بااستفادهازنتايجارزيابیآثارزيست

مطالعه مورد معدن داد،در قرار ارزيابی مورد نوعو و معدن پايداری سطح به توجه با

محيطیايجادشده،اقداماتموردنيازراانجامداد.ازاينرو،بهمنظورارزيابیآثارهایزيستآلودگی

مطالعهزيست مورد منطقه معدنو استتا نياز پايدار، متعاقبآنارزيابیتوسعه مورد،محيطیو

وممعدنسنگآهنسنگانومنطقهخوافبهويژهازديدگاهبررسیقرارگيرد.بنابراين،درفصلس

محيطیموردارزيابیقرارگرفتهاست.زيست
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 فصل سوم:

گان خوافمعرفی   معدن سنگ آهن سن
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 مقدمه -3-1

روباازصورتبهکهاستخاورميانهدرآهنسنگمعادنترينبزرگازيكیسنگانآهنسنگدنمع

عنوانبههرات -سنگان-خوافآهنخطوسنگانسازیگندلهکارخانهکناردروشودمیاستخراج

وضاعيتازسانگانمعاادنمحادوده.اساتشادهمعرفایکشاورشرقملیپروژهترينبزرگ لحاا 

رسوبیدگرگونیبيرونی،ودرونیآذرينمختلفهایسنگواستمرکزیايرانجزءساختمانی درو

پيروتيت،پيريت،هماتيت،مگنتيت،شاملمنطقهدرموجودفلزیسازیکانی.ددارنحضورمنطقهاين

پاردازش.انادشادهمختلفتشاكيلهایدورهدرهاکانیايناغلبکهباشدمیکووليتوکالكوپيريت

است.ييدتاًسازیکانیدرراهاگسلنقشایماهوارهتصاوير اصلیکرده منطقاهمهامهایگسلروند

باامطالعااتژئاوفيزيكیدرايانکانساار.باشادمیسازیکانیروندبامنطبقکهاستربیغ-شرقی

گساترش،بااالعيااراينکانساارمشخصاتجملهازاست.گرفتهصورتسنجیمغناطيسهایبررسی

اساتکاهفسافرازجملاهمضارعناصارناچيزبسيارمقاديرباهمراهمعدنیموادبودنحجيموزياد

 .]93[استدادهکانساربهایهويژاهميت

 خواف معرفی معدن سنگ آهن سنگان -3-2

درنتايجمطالعااتانجاامشادهکوهواليتقراردارد.سنگآهنسنگاندرقسمتشرقیرشتهمعادن

وذخيارهودهبکيلومترمربع26×8تقريبیکانسارسنگاندرحدود کهابعاددهدنشانمیاينمنطقه

هایزياادیازدراينمنطقهآنومالی.شودتخمينزدهمی ميلياردتن2/4درحدودشنااسیآنزمين

   .]93[(4-9اند)شكلزیوشرقیمعرفیشدهمرکهایغربی،آهنوجودداردکهبهنامآنومالی

یتشاكيلجنوبCشمالیو A ،A´ ،B،Cآنومالی5کيلومتراز9×2تقريبیاآنومالیغربیباابعاد

ایمورداکتشافقرارگرفتهاست.شدهاستوبهطورگسترده

باشادکاهازدوکيلومترمربع(می41ر)بهمساحتکيلومت2×5اآنومالیمرکزیدارایابعادتقريبی

قسمتباغكودردویتشكيلشدهاست.

تارينرقیدرشاکيلاومترمرباع(415)باهمسااحتکيلومتر5×24اآنومالیشرقیباابعادتقريبی

هاایفرزناهوساايرآنوماالیهایسنجدک،آهنسنگانقرارداردوشاملآهنمحدودهمعادنسنگ

ناحيهشرقیتامرزافغانستاناست.
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 ]93[اههایمختلفمعدنسنگآهنسنگانخوافومراحلمطالعاتیآنجانمايیآنومالی-4-9شكل



 موقعیت جغرافیایی -3-3

 غاربجناوب کيلاومتری 68 ،مشهد شرقیجنوب کيلومتری 231 در خواف انسنگ آهن سنگ کانسار

11 و سانگان شهرساتان شارقیشامال کيلاومتری 48 ف،اخاو شارقیجناوب کيلاومتری 11 تايبااد،

 ایمحادوده در کوهساتانی ناحياه يك در کانسار اين.(2-9)شكلددار قرار افغانستان مرز کيلومتری

 از ناحياه ايان تقريبی ارتفاع .است شده واقع کيلومتر 8 عرض و رکيلومت 26 حدود طول مستطيلیبه

 آن عماده برجساتگی .باشدمی متر 4811 دريا سطح از آن ارتفاع حداکثر وشودمی مترشروع 4211

 حدود کوه رشته اين عرض و است شده کشيده شرقجنوب به غربشمال از که است بلندی رشتهکوه

 که طالب کوهد.يابمی کاهش شرقجنوب به شرقلشما از کوهاينرشته عارتفا است.کيلومتر 45تا41

 تارينپسات خواف دشت.باشدمی متر 4842 ارتفاعدارای ،گيردمی بر در را آهن ترينکانسنگعمده

.]11[تاس عشدهواق آن غربجنوب و غرب در استکهمنطقه قسمت
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 ]11[عه)بدونمقياس(موقعيتجغرافيايیمنطقهموردمطال-2-9شكل

 های دسترسیراه -3-4

جاامتربات–فريمان–مشهد جاده مسيراول ت.اس پذيرامكان مسيرآسفالته دو از معدن به دسترسی

سنگان–خواف–حيدريهتربت–کيلومترومسيردومجادهمشهد944سنگانبافاصله–تايباد–

– حيدرياه تربت – خواف آهن خط طريق از معدن اين ،ضرحا درحال باشد.کيلومترمی285بافاصله

 هرات – سنگان – خواف آهن خط ساخت دامهابا ،همچنينت.اس متصلکشور ريلی شبكه به نيشابور

 د.شومی ممكننيز ايران شرقی همسايه کشورهای به دسترسی ،اجرااست دست در که

 شرایط آب و هوایی منطقه -3-5

کيلومتردر51وزد.ميانگينسرعتبادروزانهدرحدودشديدیدرتابستانمیدراينمنطقهبادهای

تا411خشكوبيابانیاست.ميزانبارشساليانهتقريباًبينساعتاست.آبوهوایاينمنطقهنيمه

متردرسالمتغيراست.درارتفاعاتهواسردتروميزانبارنگیبيشتراست.بهطوریکهميلی211

بهصورتميلی451انمتوسطبارندگیدرارتفاعاتميز بارشدرزمستانعمدتاً متردرسالاست.

76تا42وازدرصدبوده11برفاست.متوسطميزانرطوبتنسبیساليانهدراينمنطقهدرحدود

ماه ترتيبدر به میدرصد تغيير دی تا هایخرداد ساليانه حرارت درجه متوسط درجه45کند.

هوارباشد.درزمستانوبهاگرادمیدرجهسانتی-44ترينمقداروکم98گرادوباالترينمقدارسانتی
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اکثررودخانه ابریاست. ولیچشمهغالباً فقطچندهفتهدرسالجرياندارند. تمامطولها در ها

منطقهازلحا پوششگياهیفقيراستودرقسمتسالجريانثابتی هایپستودشتهادارند.

هايیبهنامهایکوهستانیوارتفاعاتدرختچهشودودربخشقدبيابانیمشاهدهمیهایکوتاهبوته

.]11[بنهموجوداست

 بادخیزی -3-6

غربجريانبهطورکلیمنطقهسنگانخوافبادخيزبودهودربيشترايامسالباددرجهتجنوب

کيلومتربر61تا91غربباسرعتتقريبیشرقتاجنوبشمالجهتدرباد،دارد.درنيمهاولسال

جهت در باد سال، دوم نيمه در و ساعت تقريبی سرعت با و مختلف ساعت51های بر کيلومتر

.]11[وزدمی

 محیطیمعدن سنگ آهن سنگان خواف از دیدگاه زیستبررسی  -3-7

معدن عمليات طريق از اغلب آهن سنگ میکااستخراج انجام روباز باری مقايسه در که شود

وریبيشتروايمنیباالتریبرخورداراست.امااينروشاستخراجکاریزيرزمينیازضريببهرهمعدن

پايداربايدارزيابیفعّاليتمحيطیقابلتوجهیبهدنبالداردوبرایتبديلشدنبهيكآثارزيست

.]14[درستیازآثارآنصورتبگيرد

گستردهفعّاليتوبهدليلشودبهصورتروبازاستخراجمیخوافنيزهنسنگانمعدنسنگآ

انجاماقداماتآثارزيست بررسیاينآثارومشكالتو اينرو، از بهدنبالدارد. محيطیبسياریرا

زيستمنطقهراکاهشدهد.تواندميزانآسيبواردهبهمحيطپيشگيرانهالزممی

 های معدنیباطله -3-7-1

مهم توليدباطلهترينمسائلزيستيكیاز استخراجسنگآهن، عدممحيطیدر هایمعدنیاست.

زيستتواندمنجربهتخريبمحيطمحيطیوتخليهغيراصولیموادباطلهمیمديريتصحيحزيست

دادهوباعثآلودگیآنقرارتأثيرهایموجوددرموادباطله،اکوسيستممنطقهراتحتشود.آالينده

باطلهمی تخليهودپو همچنين، باعثتخريبچشمشود. محيط، در مناظرطبيعیها منطقهو انداز

آثارمی ديگر از جانوران حيات گرفتن قرار خطر معرض در و گياهی پوشش تخريب شود.

هایمعدنیاست.محيطیباطلهزيست
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تواندمنجرکهمیقرارداردراطرافسايتمعدنیدرمعدنسنگآهنسنگان،دپوهایباطلهد

هایتوليدشدهدرمعدنسنگان،باطله9-9شكلاندازمنطقهوپوششگياهیشود.بهتخريبچشم

دهد.رانشانمی

















 ]93[هایتوليدشدهدرمعدنسنگآهنسنگانخوافباطله-9-9شكل

 انتشار گرد و غبار -3-7-2

گيردکهمنجربهتوليدگردوغبارندرمعادنروبازباحفاریوانفجارصورتمیاستخراجسنگآه

شود.وزشبادنيزهادرجاده،گردوغبارتوليدمیشود.همچنين،دراثربارگيریوحرکتکاميونمی

تواندمنجربهتوليدگردوغبارازدپوهایباطلهوکانسنگشود.می

شود.سيليكوزيسگذاردوموجبايجادبيماریمیمیتأثيرايمنیانسانگردوغباربرسالمتو

اتقابلهایناشیازگردوغباراست.اينبيماریکهدراثراستنشاقذرترينبيماریيكیازخطرناک

هاومرگغيرقابلبرگشتبودهوبيشتراوقاتباعثازکارافتادنريه،شودتنفسسيليسايجادمی

چشمشودمی گياهی، پوشش تخريب هوا، کيفيت آمدن پايين باعث همچنين غبار و گرد انداز.

شود.نامناسب،آثارمضربرجانورانو...می

معدنسنگ اثرعملياتآدر در دريلهنسنگانخواف، انجامهایحفاریکهبا پيكور واگنو

هادرجادهوبارگيریحرکتکاميونودر،بارگيریبهوسيلهلها،شكنسنگفعّاليتشود،آتشباری،می

شود.ازطرفی،چوندراينمنطقهميزانوزشبادکنسانترهدرمحدودهکارخانهگردوغبارتوليدمی
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تأثيرتریراتحتوبخشوسيعشودتاگردوغباردرشعاعبيشتریپراکندهشودسببمی،زياداست

شود.اعثپايينآمدنکيفيتهوقراردادهوب در6-9و5-1،9-9هایشكلا توليدگردوغباررا

د.ندهمعدننشانمیهایمختلفبخش



]93[گردوغبارناشیازعملياتحفاریدرمعدن-1-9شكل

















 ]93[گردوغبارتوليدشدهدراثرآتشباری-5-9شكل
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 ]93[گردوغبارناشیازحرکتتراکدرمعدن-6-9شكل

 (4AMD) معدن زهاب اسیدی -3-7-3

وضعيت تغيير با ترکيباتسولفيدیهستند. و گوگرد غنیاز معموالً آهن، کانسارهایفلزیمانند

دستمی از را ترکيباتپايداریخود اين کانیمحيط، سنگآهن، استخراج هایسولفيدیدهند.

می هوازده آبوديگرعوامل، معرضاکسيژن، در آنرا درگرفتناينکانیقرارد.کنموجوددر ها

هایشود.دراينشرايط،کانیهادراثراکسايشمیشرايطاکسيدیباعثناپايداریوازهمپاشیآن

اسيد اکسايش، اين محصول و شده اکسيد اصطالحاًسولفيدی زهاباسيدیسولفوريكاستکه

دمعدنیمختلفیدرتماسبودهوممكناستبامواحرکتخودشود.اينزهابدرمسيرناميدهمی

قادراستتاعناصرنادروخطرناکرا،کهگاهممكناستبسيارشديدباشدبهعلتخاصيتاسيدی

و معدنیشسته مواد اين باز خود با رودخانههمراه )همچون آبیسطحی منابع درياچهه وها، ها

توانبههایاسيدیمیازديگرآثارزهابد.زيرزمينیمنتقلکنهایآبسفرهياهایساحلی(وآب

.]12[جوداتبهويژهآبزياناشارهکردخاصيتخورندگی،آلودهکردنخاکوازبينبردنمو

معدنسنگآهنسنگانخوافنيزمهم وفسفرهستندکهمقداردر ترينعناصرمضرگوگرد

باغكدارایومعدنشمالی Cلیباشد.آنومادرصدمی19/1درحدفسفردراينمعدنبسيارکمو

بااستخراجآهنوبرهمگوگردبهشكلپيريتهستند.مقدارترينبيش دراينمعدننيز، بنابراين،

                                                           
1
  Acid mine drainage 
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زيرزمينیوجودسطحیوآنبرمنابعآبتأثيرخوردنتعادلمحيطامكانتشكيلزهاباسيدیو

دارد.

 آلودگی صوتی -3-7-4

کاميون عبور سنگگاهدستها،انفجار، ذوبوکارخانهفعّاليتها،شكنهایحفاریو هایکنسانتره،

آلودگیصوتیايجادمی اگرسروصدایتوليدشدهبيشتصفيهو... ازسطحطبيعیشنوايیکنند.

باشد ومی،انسان اهلی حيوانات بر شده توليد صوتی آلودگی همچنين شود. آسيب باعث تواند

شودکهدامپروریمنطقهبامشكلمواجهشود.ذاشتهوباعثمیگتأثيردامپروریمنطقه

هاحرکتکاميونبارگيریبهوسيلهلودر،واگنوپيكور،انفجار،حفاریبادريلدرمعدنسنگان،

جاده، هاشكنسنگخردايشتوسطدر آلودگیصوتیفعّاليتو توليد به منجر کنسانتره کارخانه

بيناينمواردشود.می بيشدر استکهصدایگوش، خراشیترينآلودگیصوتیمربوطبهانفجار

تواندبرحيواناتنيزمؤثرباشد.توليدکردهوعالوهبرانسان،می

 لرزش زمین -3-7-5

آيدرالرزشزمينگويند.درشوکولرزشیکهدراثرانفجارموادمنفجرهدرداخلزمينبهوجودمی

ازآنعالوهبرشكستنوجابجاکردنسنگ،باعثلرزشزمين،پرتابسنگ،هرانفجارانرژیحاصل

نيزمیعقب ترازسايرعوارضشودکهدراينبينمدتزمانلرزشزمينبسيارطوالنیزدگیو...

اينلرزشمی هاودرشرايطخاصباعثتخريبهاوسازهتواندباعثارتعاشساختمانانفجاراست.

شود.هاآن

اکثرساختمان معدنسنگان، سازهدر و آتشباریها منطقه زيادیاز نسبتاً هایسطحیفاصله

اتندارندولرزشزمينتاًسيسچندانیبراينتأثيرلرزشزميندارند.درنتيجه،انفجارومتعاقبآن

شود.هااحساسنمیدرآن

 پرتاب سنگ -3-7-6

دهسنگبراثرانفجاراستويكیازمنابعاصلیآسيباينپديده،حرکتکنترلنشدهقطعاتخردش

دهد.هاوتجهيزاتوصدمهديدنافرادراتشكيلمیديدنسازه
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صلهنسبتاًزيادیاهایسطحیفاکثرسازهدرمعدنسنگانطورکهدربخشقبلبيانشد،همان

امانهستند.همچنين،رعايتپرتابسنگدرناشیازازمنطقهآتشباریدارند.بنابراين،ازخطرات

بهپرسنلواردشود.نكاتايمنیدراينبخشسببشدهتاصدماتکمتری

 های خروجی از کارخانه فرآوریپساب -3-7-7

مهم از زيستيكی آثار ترين معدنفعّاليتمحيطی پسابهای در موجود مضر عناصر هایکاری،

هایکارخانهفرآوریسنگآهن،پيريتدرپسابترينعنصرمضرخروجیکارخانهفرآوریاست.مهم

(FeS2سفره پيريتبه نفوذ است. آنزيرزمينیمیهایآب( باعثاسيدیشدن درتواند شود. ها

شودکهکفاينسدهاهایخروجیازکارخانهفرآوریدرسدهایباطلهذخيرهمیمعادنآهن،پساب

هایشودتاازنفوذموادسمّیبهخاکوجريانآببندیپوشيدههایمخصوصآببايدتوسطپوشش

زيرزمينیجلوگيریکند.

باشدبندی)الينر(میهایمخصوصآبدرمعدنسنگان،سدباطلهکارخانهفرآوریفاقدپوشش

هایسطحیآبوهایآبچاهیتوليدشدهدرکارخانهبهخاک،کهاينامرمنجربهنفوذموادسمّ

باریرابههمراهداشتهباشد.دآثارزيانتوانمیشودومی

 منابع آب زیرزمینی -3-7-8

خشكوبيابانیاستوهمانندبيانشد،منطقهخوافجزءمناطقنيمه5-9همانطورکهدربخش

هایآبآبدراينمنطقه،سفرهتأمينترينمنبعاکثرمناطقکشورباکمبودآبهمراهاست.مهم

مصرفکمبودبارشود.نشوسازیمیهاازطريقنزوالتجویتغذيهودوبارهزيرزمينیاستکهتن

هایکشاورزی،شهریوصنعتیباعثافتسطحآبدراينمنطقهشدهاست.رويهآبدربخشبی

ترينمصرفآبمربوطبهکارخانهفرآوریاستکهآبموردنيازخودرادرمعدنسنگان،بيش

ازطرفیدراينمجتمعکند.میتأمينازمنابعزيرزمينیيقوبرداشتآبهایعمازطريقحفرچاه

دردستساختمیسازی،کارخانهذوبهابسياریازقبيلگندلهمعدنی،کارخانه باآهنو... باشند.

اینهچنداندور،منابعآببسياریموردنيازخواهدبودکهباهادرآيندهاينکارخانهفعّاليتشروع

می منطقه، آبدر کمبود به همتوجه از بايد بنابراين، کند. ايجاد مشكالتبسياریرا اکنونتواند

بينیواجراشود.تمهيداتالزمبرایمواجههبااينمسئلهپيش
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 بندیجمع -3-8

دهدکهاينمعدنشرايطمعدنسنگآهنسنگاننشانمیوهمچنينخوافوضعيتمنطقهبررسی

است.تمشكالتزيس منطقهايجادکرده در محيطیرامشكالتزيستترينمهممحيطیفراوانیرا

قرارگرفتنمنابعآبزيرزمينیدانستکهدراينراستاتأثيرتوانپايينآمدنکيفيتهواوتحتمی

خشكبودنمنطقهنيزدرايجاداينشرايطآبوهوايیمنطقهنظيربادخيزیوکمبودبارشونيمه

تربهطوردقيقهایايجادشدهوآلودگی،بايدمشكالتازاينروگذاربودهاست.تأثيركالتبسيارمش

 شود. اجرا و انديشيده الزم اقداماتپيشگيرانه و فصلچهارمبدينمنظور،شناسايی آثاردر ابتدا

هازنتايجآنموردارزيابیقرارگرفتهوسپسبااستفادسنگآهنسنگانخوافمحيطیمعدنزيست

درنهايتنيز،باتوجهبهسطحپايداریپرداختهشدهاست.مجموعهبهارزيابیتوسعهپايداردراين

محيطیاقداماتموردنيازارائهشدهاست.معدنونوعمشكالتزيست
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 فصل چهارم:

گان خواف ر رد معدن سنگ آهن سن  ارزیابی توسعه پایدا
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 مقدمه -4-1

روندوبهدليلداشتنمزايایباالیهایصنعتیدرجهانبهشمارمینايعمعدنیازپوياترينبخشص

است ممكن حال، عين در هستند. مطرح اقتصادی توسعه محورهای از يكی عنوان به اقتصادی

نظوربهمهمراهداشتهباشد.ازاينرو،محيطیوتبعاتاجتماعیمختلفیبهکاریآثارزيستمعدن

کاریشدهاست.وسعهپايدارواردبخشمعدنتهایطبيعی،اجتماعیوانسانیحفاظتازسرمايه

زيستمحيطوافرادبرراتأثيرترينکمکهشوندطراحیایگونهبهبايدکاریمعدنهایواحد

وپيشگيری.ندقراردارخوداطرافمحيطبامستقيمارتباطدرمعدنیهایفعّاليتزيراداشتهباشند.

اصلیهدفکاری،معدنهایپروژهپايانهمچنينوبرداریبهره،شروعدرمخربآثارکاهشحتیيا

باشندمیفرهنگیواقتصادیاجتماعی،هایشاخصشاملآثاراين.استمحيطیزيستآثارارزيابیاز

.]48[هستندهوابستزيستمحيطپاکيزگیبهشدتبهانسانوايمنیسالمتدليلبهکه

زيست آثار بايدارزيابیدقيقیاز ابتدا بخشمعدن، در پايدار بررسیتوسعه منظور محيطیبه

کاریانجامگيرد.سپسبرمبناینتايجاينارزيابی،توسعهپايدارموردبررسیقرارهایمعدنفعّاليت

شود.گرفتهوميزانپايداریبخشمعدنبرآوردمی

محيطیمعدنسنگآهنسنگانخوافازيكساختارنظورارزيابیآثارزيستدراينفصل،بهم

مؤلفه و مؤثر فاکتورهای که است شده استفاده زيستماتريسی ماتريسراهای اين ابعاد محيطی

هایاوليهوامتيازدهیهريكازپارامترهاازنظراتکارشناسیآوریدادهجمعبرایدهند.تشكيلمی

ا خبره کمّیافراد با است. شده ستفاده کيفی، نظرات زيستتأثيرسازی مؤلفه هر بر محيطیکلی

استمشخصشد رياضیفيليپسه مدل از استفاده با نيز، انتها در مبنای. بر ارزيابیآثارو نتايج

،توسعهپايداردراينمجتمعموردارزيابیقرارگرفتهمحيطیمعدنسنگآهنسنگانخوافزيست

است.

 محیطی معدن سنگ آهن سنگان خوافارزیابی آثار زیست -4-2

مؤلفه فاکتورهایمؤثرو ابتدا اينمطالعه، معدنروبازسنگآهنسنگانهایزيستدر محيطیدر

مرحله6اينروششاملمحيطیآنموردارزيابیقرارگرفتهاست.خوافتعيينوسپسآثارزيست

باشد:بهشرحزيرمی







 

79 

 

 آوری اطالعاتجمع -4-2-1

شناسای،ژئوتكنياك،محيطایاطالعااتیهمچاونزماين،بهمنظورارزيابیآثارزيساتبخشدراين

آوریوبررسیشدهاست.هيدرولوژی،آبوهواو...ازمنطقهموردمطالعهجمع

 محیطی های زیستشناسایی فاکتورهای مؤثر و مؤلفه -4-2-2

بررسی منظور مؤلفهفعّاليتتأثيربه و بايدفاکتورهایمؤثر ابتدا محيطیراهایزيستهایمعدنی،

 طول در که هستند عواملی از دسته آن شامل مؤثر فاکتورهای کرد. توانندکاریمیمعدنتعيين

محيطیمعدنسنگمحيطیازپيشموجودراتغييردهند.بهمنظورارزيابیآثارزيستشرايطزيست

 جدول43آهنسنگانخواف، در استکه شده گرفته نظر در مؤثر است.4-1فاکتور درجشده

بهمعنیصفرکندکهتغييرمی41و1شودامتيازاکثراينفاکتورهابينگونهکهمالحظهمیهمان

 مؤثرتأثيربدون فاکتور مانندفاکتورهاازبرخی.یوضعيتبحرانیاستنشاندهنده41وبودن

فاکتورمثبتاثرمنفی،عالمتباشندکهمی41و-41بينمقداریدارایرهنگیفواقتصادیمسائل

.دهدرانشانمی

هافاکتورهایمؤثرمعدنسنگآهنسنگانخوافومحدودهامتيازآن-4-1جدول

 محدوده امتیاز فاکتورهای مؤثر

1-41.تغييردرکاربریمنطقه4

1-41کاری.وضعيترؤيتمحدودهمعدن2

1-41هایسطحی.تداخلباآب9

1-41هایزيرزمينی.تداخلباآب1

1-41هایخروجیازکارخانهفرآوری.پساب5

1-41.افزايشدرترافيكمنطقه6

1-41.انتشارگردوغبار7

1-41هایسمّیدرهوا.انتشارآالينده8

1-41.آلودگیصوتی3

1-41ين.لرزشزم41

1-41.پرتابسنگ44

1-41موادموجوددرباطله42

1-41.روشتخليهموادباطله49

-41تا41زائیبومی.ميزاناشتغال41

-41تا41.کنترلجمعيت45

-41تا41.توسعهفرهنگیواجتماعی46

1-41.ناپايداریفضاهایايجادشده47

-41تا41محيطی.تمهيداتزيست48

1-41.روشنايی43
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فاکتورهایتأثيرکهتحتزيستهستندمحيطازهايیکاریبخشمحيطیمعدنهایزيستمؤلفه

قرار اينمؤلفهمیمؤثر شاملپارامترهایزيستگيرند. کهها اقتصادیهستند اجتماعیو محيطی،

تأثيربيشترين دارند. استخراج از ناشی توليد بر را اين زيست42مطالعه،در موردمؤلفه محيطی

کيفيتزندگی، مسائلاجتماعیو ايمنیانسان، سالمتیو گرفتهاستکهعبارتنداز: بررسیقرار

آبآب سطحی، کاربریهای هوا، کيفيت زيرزمينی، های اکولوژی، سطحیتاًسيسمنطقه، ،ات

منطقه.اندازمنطقه،آرامشصوتی،مسائلاقتصادیوخاکچشم

 تعیین امتیاز فاکتورهای مؤثر  -4-2-3

هايیبرایهريكازفاکتورهاتهيهشدهاست.بهمنظورامتيازدهیفاکتورهایمؤثرسناريوهاوجدول

جدول و سناريوها و شده بخشتقسيم چند به مؤثر اختيارفاکتورهای بخشدر هایمختصهر

زاينرو،امتيازفاکتورهايیازقبيلتغييردرکاربریمنطقه،اند.اکارشناسانوافرادخبرهقرارگرفته

هایسطحی،پرتابسنگو...توسطکارشناسانبخشاستخراجشاغلدرمعدنوامتيازتداخلباآب

فاکتورهایاجتماعیوفرهنگیازقبيلکنترلجمعيت،توسعهفرهنگیواجتماعیو...توسطافراد

مسائ با آشنا کارشناسو شهردار،  جمله از شهراعضایلاجتماعی درشورا مربوطه کارشناسان ،

شهرستان فرمانداری معدنی، مؤثر فاکتورهای امتيازدهی برای است. شده تعيين ... از27و نفر

پرسشنامه به خواف سنگان آهن سنگ معدن دادهمهندسين پاسخ منظوراند.ها به همچنين،

هابهپرسشنامهنفرازافرادآشنابامسائلمربوطه47نگیواجتماعی،امتيازدهیفاکتورهایمؤثرفره

اند.پاسخداده

توسطاف تمامیفاکتورهایمؤثر کارشناسبدينترتيب، متخصصو اندکهشدهامتيازدهیراد

باشد.بهشرحزيرمییتعيينامتيازاينفاکتورهانحوهومقادير

 ر کاربری منطقه: تغییر د1فاکتور مؤثر  -4-2-3-1

کاربریمنطقه در تغيير فاکتور تعيينامتياز منظور بابه ابتدا معدنسنگآهنسنگانخواف، در

.باموردبررسیقرارگرفتمعدنفعّاليتوضعيتاراضیمنطقهقبلازشروع3-2استفادهازجدول

پوششگياهیکماست،هایميدانی،منطقهسنگانشاملکوهوتپهباتوجهبهمشاهداتوبررسی

مراجعهسپسباتعلقگرفت.Aبهکد9امتياز3-2لذاباتوجهبهسناريوهایتعريفشدهدرجدول

مساحتیازمنطقهکهبهعلت41-2استفادهازجدولگروهاستخراجمعدنوهمچنينسرپرستبه

هبهواحدهایاستخراج،سدهاوهایدسترسی،مناطقوابستکاریازقبيلايجادراههایمعدنفعّاليت

بنابراين،.شدکيلومترمربعتخمينزده411تا44بين،بودقرارگرفتهتأثيردپوهایباطلهو...تحت
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برایفاکتور5/4امتياز4-2گيریازرابطهبدستآمد.درنهايتنيز،بابهره9نيزامتيازBبرایکد

تغييردرکاربریمنطقهحاصلشد.

يازنهايیفاکتورتغييردرکاربریمنطقهامت = 6(99) = 5/4  

 کاری: وضعیت رؤیت محدوده معدن2فاکتور مؤثر  -4-2-3-2

معدن محدوده رؤيت وضعيت فاکتور امتياز تعيين برای جدول از سنگان، معدن در 44-2کاری

تيارافرادکارشناسدرقالبپرسشنامهمعدنیوبدوندرجامتيازدراخاستفادهشدهاست.اينجدول

برای7/9گيریازاينمقاديرامتيازمقداربرایاينفاکتوربدستآمدکهباميانگين27قرارگرفتو

ارائهشدهاست.2-1نتايجنظرسنجیدرجدولکاریحاصلشد.فاکتوروضعيترؤيتمحدودهمعدن

کاریيازفاکتوروضعيترؤيتمحدودهمعدنامتنظراتکارشناسانمعدنسنگاندرراستایتعيين-2-1جدول

 کاریامتیاز فاکتور وضعیت رؤیت محدوده معدن پاسخ دهندگان

46متخصص

21متخصص

92متخصص

11متخصص

51متخصص

61متخصص

72متخصص

81متخصص

31متخصص

412متخصص

446متخصص

421متخصص

491متخصص

418متخصص

451خصصمت

461متخصص

476متخصص

481متخصص

431متخصص

211متخصص

242متخصص

222متخصص

291متخصص

212متخصص

251متخصص

2641متخصص

278متخصص

 7/3 میانگین
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 های سطحیتداخل با آب: 3فاکتور مؤثر  -4-2-3-3

مورداستفاده9-1یسطحیدرمعدنسنگان،جدولهابهمنظورتعيينامتيازفاکتورتداخلباآب

هایسطحیونوعآب)معدنسنگان(قرارگرفتهاست.دراينجدول،باتوجهبهمنطقهموردمطالعه

هایمعدنیفعّاليتتوانتداخلهامیدراينمنطقهسناريوهايیتعريفشدهاستکهبااستفادهازآن

لذا،اينجدولبدوندرجامتيازدرپرسشنامهمعدنیقراررد.هایسطحیمنطقهمشخصکراباآب

 کارشناسان، دريافتنظرات پساز که27گرفتو بدستآمد فاکتور اين مختلفبرای بامقدار

آببرایفاکتور26/4گيریازمقاديربدستآمدهامتيازميانگين .هایسطحیحاصلشدتداخلبا

برایازطرفیارائهشدهاست.4ارهنتايجايننظرسنجیدرپيوستشم فاکتورتعيينامتيازنهايی،

درفصلدومنيز،استفاده9-2-9-2-2ازسؤاالتطراحیشدهدربخشهایسطحی،تداخلباآب

تداخلبا فاکتور امتياز به اينسؤاالتيكمقدار از کدام هر پاسخمثبتبه ازاء به استکه شده

میآب شهایسطحیاضافه کارشناسانبخشاستخراجود. تعدادیاز برایيافتنپاسخسؤاالتبا

املکانسارهایآهنشباشد:بهشرحزيرمینظراتدريافتشدهمعدنبهطورمستقيمگفتگوشدکه

گوگرد، نظير پيريتمیترکيباتسولفيدی و فسفر سؤال پاسخ نتيجه در و مثبتاست.4باشند

هایسولفيدیهوازدهشدهوراجوبرهمخوردنتعادلمحيطکانیهمچنين،درطیمراحلاستخ

2کهمحصولايناکسايشتشكيلزهاباسيدیاست.بنابراين،پاسخسؤالشونددچاراکسايشمی

هایسطحیمنطقههایاسيدیمعدنتداخلیباآبباتوجهبهنظرکارشناسانزهابنيزمثبتاست.

پاسخسؤال لذا و اينكهمن9ندارد به توجه همچنينبا معدنزهابpHفیاست. هایاسيدیدر

ازسؤالگيرینمیسنگاناندازه صرف1شود، است. اينكهپاسخدونظرشده توجهبه با نهايت، در

آب با تداخل فاکتور امتياز به ديگر امتياز دو مثبتاست، و26/4هایسطحی)سؤال شد اضافه )

ایاينفاکتوربدستآمد.بر26/9بنابراينامتياز

هایسطحیسناريوهایتعريفشدهبرایفاکتورتداخلباآب-9-1جدول

 اندازه سناریوها

1تداخلوجودندارد

4گيرتداخلباآب

9هاتداخلباچشمه

5رودخانهفصلیتداخلبا

7هایآبشربچاهتداخلبا
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 های زیرزمینیتداخل با آب: 4فاکتور مؤثر  -4-2-3-4

بدوندرجامتياز49-2زمينیدرمعدنسنگان،جدولهایزيربرایتعيينامتيازفاکتورتداخلباآب

49-2درپرسشنامهمعدنیقرارگرفت.پاسخدهندگانباتوجهبهسناريوهایتعريفشدهدرجدول

مشخصکردند را زمين نفوذپذيری و آب ايستابی دريافتنظروضعيتسطح با کمّی. و سازیات

 آب27نظراتکيفی، تداخلبا برایفاکتور ميانگينهایزيرزمينیبدستآمدمقدار گيریازکهبا

درجشدهاست.2نتايجنظرسنجیدرپيوستشمارهبرایاينفاکتورحاصلشد.39/1هاامتيازآن

استفادهشد.ازآنجاکه1-2-9-2-2برایتكميلامتيازاينفاکتورازسؤاالتطراحیشدهدربخش

آب تداخلبا برایفاکتور سؤاالتطراحیشده مشابه لذاباشدهایسطحیمیاينسؤاالتدقيقاً ،

گرفتهشد.بنابراين،باتوجهبهحذفشدوازپاسخسهسؤالديگربرایاينفاکتورنيزبهره1سؤال

اضافهشدودر(39/1هایزيرزمينی)خلباآبمقدارديگرنيزبهامتيازفاکتورتدا2،دوپاسخمثبت

برایاينفاکتوربدستآمد.39/2نتيجهامتياز

 های خروجی از کارخانه فرآوری: پساب5فاکتور مؤثر  -4-2-3-5

جدولهمان بيانشد، فصلدوم کهدر برایسهحالت41-2طور را استانداردعناصرمضر مقادير

تخليتخليهدرآب اهدافکشاورزیوآبياریهایسطحی، تخليهدرمنابعآببا هدرچاهجاذبو

هایخروجیکارخانهفرآوریوجودداشتهپسابدهد.هريكازاينعناصرممكناستدرنشانمی

هایخروجیکارخانه،ابتدابايدمحلتخليهپساب41-2باشند.بنابراين،بهمنظوراستفادهازجدول

سپ بايدنوععناصرمضرموجوددرپسابفرآوریمشخصشود. بدستس، هایخروجیکارخانهرا

.آوردوبامقاديراستانداردارائهشدهدراينجدولمقايسهکرد

حوضچه يا چاه جاذب، نزديكیسدباطلهحفرمیچاه ایاستکهدر تا شيرابهشود دوغابو

هایچاهجاذبباپوششپالستيكیديوارهناشیازپسابسدباطلهدرآنتخليهشود.معموالًکفو

شودتاازنفوذعناصرمضربهخاکومنابعآبزيرزمينیجلوگيریشود.همچنين،بهمحافظتمی

هاواکنشدادهريزندتاباپسابعلتخاصيتاسيدیپسابسدباطله،معموالًدرچاهجاذبآهكمی

 هاراخنثیکند.وخاصيتاسيدیآن

هایخروجیکارخانهفرآوریدرمعدنسنگآهنسنگانآوردنامتيازفاکتورپساببرایبدست

بهبخشايمنیوبهداشتمعدن) HSEخواف،
(مراجعهشدوپسازگفتگوباکارشناسمربوطه1

جاکهدرمعدنازآنشود.تخليهمینهفرآوریدرسدباطلههایخروجیکارخامشخصشدکهپساب

هایسطحیزميندرسدباطلهبهعنوانچاهجاذبدرنظرگرفتهوجودندارد،اليهسنگانچاهجاذب

                                                           
1
Health, Safety and Environmental  
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شدهاستومقاديرعناصرمضربامقاديراستانداردارائهشدهبرایتخليهدرچاهجاذبمقايسهشده

توجهبهنتايجآناليزفيزيكیازاينرواست. با شيميايیسدباطلهدرمعدنسنگآهنسنگان–،

نيترات)خو نيكل)NO3افمشخصشدکهمقاديرعناصر ،)Ni(سرب ،)Pb(کروم ،)Cr واناديم(،

(V،)(کبالتCo(وموليبدن)Moبيشترازمقداراستانداردارائهشدهدرجدول)باشد.اينمی41-2

حدمجازترازکهبيشاينعناصرمقاديردرجشدهاست.درنتيجه،باتوجهبه1-1مقاديردرجدول

هایخروجیکارخانهفرآوریتعلقگرفت.همچنين،باتوجهبهاينكهبهفاکتورپساب3امتياز،است

باشد،يكامتيازديگرنيزسيستمتصفيهباطلهوتصفيهضايعاتانسانیدرمجتمعسنگانموجودنمی

آوریدرمعدنسنگآهنهایخروجیکارخانهفربهاينفاکتوراضافهشد.بدينترتيب،فاکتورپساب

باشد.می41سنگانخوافدارایوضعيتبحرانیوامتياز

نتايجآناليزفيزيكیوشيميايیپسابسدباطلهدرمجتمعسنگآهنسنگانخوافکهتوسط

ارائهشدهاست.9شمارهورسازانمتينانجامشده،درپيوستشرکتمهندسينمشاوربهره

هایخروجیکارخانهفرآوریمعدنسنگآهنسنگانبامقاديراستاندارددرپسابموجوديرعناصرمقايسهمقاد-1-1جدول

41-2ارائهشدهدرجدول

 های خروجیغلظت عناصر موجود در پساب نام عنصر

  کارخانه فرآوری معدن سنگان )

 
) 

غلظت استاندارد برای 

  تخلیه در چاه جاذب )

 
)

NO3 9/4241نيترات

Ni 9/22نيكل

Pb 2/24سرب

Cr 54کروم

V 44/1واناديم

Co 3/74کبالت

Mo 96/114/1موليبدن



 : افزایش در ترافیک منطقه6فاکتور مؤثر  -4-2-3-6

ازمعدنتأثيربرایبررسی منطقه وضعيتترافيكدر است.45-2جدولکاریبر شده بااستفاده

پسازرونقگرفتنمعدنسنگانوافزايشنسبیجمعيتهایميدانی،ررسیتوجهبهمشاهداتوب

هایمنطقهکهمنتهیبهمنطقه،ميزانترددخودروهایسبكوسنگينبهطورچشمگيریدرجاده

،بهادارهراهترميزانترافيكمنطقهبااينوجودبرایارزيابیدقيقمعدنهستند،افزايشيافتهاست.

همچنيناستفادهازرستانخوافمراجعهوپسازدريافتنظراتکارشناسانمختلفووترابریشه
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بين45-2جدول 2مشخصشدکهترافيكدرمنطقهخوافتقريباً برابرافزايشيافتهاست.9تا

برایفاکتورافزايشدرترافيكمنطقهبدستآمد.7امتياز45-2باتوجهبهجدولبنابراين،

 : انتشار گرد و غبار7کتور مؤثر فا -4-2-3-7

برایتعيينامتيازفاکتورانتشارگردوغبار،ابتدابايدبااستفادهازسناريوهایتعريفشدهدرجدول

برایهريكازبخش2-46 هایمعدن)بخشالف(وهمچنينمحدودهامتيازفاکتورگردوغباررا

گيریازدومقداربدستآمده،امتيازاينفاکتوررانکارخانه)بخشب(محاسبهکرد.سپس،باميانگي

بهمنظورتعيينامتيازاينفاکتوردرمعدنسنگآهنسنگانخواف،]48[بدستآورد ازاينرو، .

 بخش46-2جدول و اين)بدوندرجامتياز( در شد. معدنیگنجانده پرسشنامه بدر هایالفو

بخشالفدارای حرکتکاميونشينقسمت)ما5پرسشنامه، بارگيری، انفجار، درآالتحفاری، ها

جاده)ازمعدنتاکارخانهيامحلدپو(وگردوغبارتوليدشدهازدپوهایباطلهوکانسنگدراثر

باشد.همچنين،بهدليلعدموجودکارخانهذوبوتصفيهدرمعدنسنگان،بخشبوزشباد(می

درجاده،گردوغبارتوليدشدههنگامانباشتوبرداشتموادازهاقسمت)حرکتکاميون1دارای

سايتاختالط،گردوغبارتوليدشدهازدپوهایباطلهوکانسنگدراثروزشباد،گردوغبارتوليدی

يكی46-2هنگامبارگيریکنسانتره(استکهبرایهرقسمتبايدبهطورمجزاوبااستفادهازجدول

بخشالفشوند.هادارایيكامتيازمیسمتراانتخابکرد.درنتيجه،هرکدامازاينقازسناريوها

گيریبرایهرکداميكمقدارامتيازمختلفاستکهباميانگين1امتيازوبخشبدارای5دارای

غبارهایالفوببهعنوانامتيازنهايیفاکتورگردوآيد.درنهايتمقدارمتوسطبخشبدستمی

خواهدبود.

46-2هایالفوبيكیازسناريوهایجدولهادربخشپاسخدهندگانبرایهريكازقسمت

هایالفوبمحاسبهشدوراانتخابکردند.درنتيجه،برایهرپرسشنامه،ابتدامقدارمتوسطبخش

يتنيز،باتوجهبهتعدادسپس،ميانگيندوبخشالفوببهعنوانامتيازفاکتوربدستآمد.درنها

78/1امتيازهاگيریازآنمقدارمختلفبرایفاکتوربدستآمدکهباميانگين27،پاسخدهندگان

نتايجنظرسنجیفاکتورانتشارگردوغباردرپيوستشمارهبرایفاکتورانتشارگردوغبارحاصلشد.

ارائهشدهاست.1

 های سمّی در هواآالینده : انتشار8فاکتور مؤثر  -4-2-3-8

48-2و47-2هایتوانازجدولهایسمّیدرهوامیبرایبدستآوردنامتيازفاکتورانتشارآالينده

بهمنظورهامقاديراستانداردغلظتآاليندهاستفادهکرد.دراينجدول هایمختلفذکرشدهاست.
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شودرابدستآورديیکهدرمعدنموردنظرتوليدمیهاهاابتدابايدنوعآاليندهاستفادهازاينجدول

کرد مقايسه شده ارائه استاندارد مقادير سپسبا اين]48[و امتياز برایبدستآوردن نتيجه، در .

کارشناسمربوطه و بهداشتمعدن و بخشايمنی به خواف سنگآهنسنگان معدن در فاکتور

شدهدراينمعدنمشخصشدکهميزانسيليستوليدهایتوليدمراجعهشد.پسازبررسیآالينده

برایفاکتورانتشار41گيریبيشترازحدمجازاست.بنابراين،امتيازهایاندازهشدهدرتمامیايستگاه

گيریميزانتراکمسيليسدرهایمربوطبهاندازههایسمّیدرهوادرنظرگرفتهشد.جدولآالينده

آوردهشدهاست.5شمارهرپيوستد،هایمختلفايستگاه

 : آلودگی صوتی9فاکتور مؤثر  -4-2-3-9

،21-43،2-2هایبرایتعيينامتيازفاکتورآلودگیصوتیدرمعدنسنگآهنسنگانخواف،جدول

اختيارمهندسينمعدنقرارگرفت.22-2و2-24 قالبپرسشنامهمعدنیدر در بدوندرجامتياز

کهبهترتيببرایارزيابیکيفیفشارسطحصدا22-2و21-2هاین،ازجدولتمامیپاسخدهندگا

 و انفجار اثر در اثر در سطحصدا طراحیشدهماشينفعّاليتفشار محيطکار استفاده،اندآالتدر

ابتدابدينترتيبکردند. امتيازفاکتورآلودگیبرایهرپرسشنامهپسازکمّی، سازینظراتکيفی،

،سپسآالتمحاسبهشد.ماشينفعّاليتگيریازدومقداربدستآمدهبرایانفجاروباميانگينصوتی

گيریازمقدارمختلفبرایاينفاکتوربدستآمدکهباميانگين27،هاباتوجهبهتعدادپرسشنامه

آلودگیصوتینتايجنظرسنجیفاکتوربرایفاکتورآلودگیصوتیحاصلشد.11/1اينمقاديرامتياز

ارائهشدهاست.6درپيوست

 : لرزش زمین11فاکتور مؤثر  -4-2-3-11

21-29،2-2هایبرایتعيينامتيازفاکتورلرزشزميندرمعدنسنگآهنسنگانخواف،ازجدول

هایحساسازهایاصلیومكانهابراساسفاصلهساختماناستفادهشدهاست.اينجدول25-2و

اند.اریطراحیشدهمنطقهآتشب

 لرزشزمين ميزان دقيق تعيين خوافبرای سنگان سنگآهن معدن ودر بخشايمنی به

گونههيچدراينمعدنمشخصشدکهگوبامسئولمربوطهداشتمعدنمراجعهشدوپسازگفتبه

،يازاينفاکتوربنابراين،برایتعيينامتگيریبرایتعيينميزانلرزشزمينانجامنشدهاست.اندازه

مكان در ساختمانحضور و ها آتشباری انجام هنگام در حساس نظرهای گرفت.مد فاصلهقرار

درساختمان محلانفجار تا ... نگهبانیو تعميرگاه، آزمايشگاه، ساختمانمديريت، هایاصلینظير

 اينمكان6حدود لرزشزميندر تا اينفاصلهسببشده است. احکيلومتر اينها با ساسنشود.
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 پرسنلاينمكانوجود، بسياریاز ميزانلرزشبا مورد مهندسينبخشاستخراجدر بهويژه و ها

هایمختلف،مشخصشدکه.باجوياشدننظراتپرسنلبخشزميندرهنگامآتشباریگفتگوشد

اينمكانکنونهيچتا آتشباریدر هنگام لرزشیدر استکهگونه احساسنشده توانآنرامیها

مكان اين زياد فاصله از دانست.ناشی انفجار منطقه از وها مشاهدات به توجه با بنابراين،

برایفاکتورلرزشزميندرنظرگرفتهشد.4هایميدانی،امتيازبررسی

 : پرتاب سنگ11فاکتور مؤثر  -4-2-3-11

بهمنظوراستفادهشدهاست.26-2جدولبرایتعيينامتيازفاکتورپرتابسنگدرمعدنسنگان،از

.،انفجاردرمعدنسنگانونحوهپرتابسنگازنزديكمشاهدهوبررسیشداستفادهازاينجدول

امتيازهمان بخشتعيين در که ساختمانفاکتورطور فاصله شد، بيان ولرزشزمين اداری های

است.مكان زياد تقريباً انفجار منطقه خطراتپرتابسنگاينمكانهایحساساز رابنابراين، ها

گونهگزارشیدرموردآسيبديدگیدراثرپرتابسنگدراينمعدنکند.همچنين،هيچتهديدنمی

آتشباریدارایطرحوالگويیمنظممی ازطرفیدرمعدنسنگان، وموادباشددريافتنشدهاست.

جمع سنگشكنمعدنی به و شده منتقلآوری دقيقمیها تعيين برای همچنين، امتيازشوند. تر

کار سال چندين طی در که سنگان معدن باتجربه مهندسين از تعدادی با سنگ پرتاب فاکتور

اند،گفتگوشد.برطبقنظرهایزيادیراانجامدادهومراحلآنراازنزديكمشاهدهکردهآتشباری

الگو،اينکارشناساننيز طرحو با معدنیجمعانفجار آنمواد پساز و آوریيیمنظمانجامشده

هایحساسگونهگزارشیدررابطهباپرتابسنگبهبخشاداریوساختمانشوندوتاکنونهيچمی

گيریازبهرهتوجهبهمشاهداتانجامشده،نظراتکارشناسانودريافتنشدهاست.بدينترتيب،با

تعلقگرفت.پرتابسنگربهفاکتو4امتياز،26-2جدول

 : مواد موجود در باطله12فاکتور مؤثر  -4-2-3-12

 معدن تاتهایمعدنیکمباطله،سنگآهنسنگانخوافدر استو گرفته قرار توجه مورد کنونر

اطلهانجامنشدهاست.دپوهایبموجوددرگيریبرایشناسايیوتعيينعناصرمضرگونهاندازههيچ

توانگيرینشدهاستوبنابراينبهطوردقيقنمیدپوهایباطلهاندازهpHنونميزانکهمچنين،تا

ترکيباتسولفيدیمانند که آنجا از اما بحثکرد. قليايیايندپوها يا موردخاصيتاسيدیو در

باشدوامكانتشكيلزهاباسيدیدراثرهوازدگیوجودگوگردوپيريتدرمعدنسنگانموجودمی

باتوجه.ازاينرو،تواننددارایخاصيتاسيدیباشندتواندريافتکهدپوهایباطلهنيزمیمی،رددا

 مورددپوهایباطله، فاکتورموادموجوددربهنداشتناطالعاتکافیدر برایبدستآوردنامتياز
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.اينفتهاستگرقراراستفادهمورد27-2باطلهدرمعدنسنگان،سناريوهایتعريفشدهدرجدول

 باتوجهبهشرايطمنطقهونوععناصرموجوددرکانسارتاحدودیتغييريافتهودرقالبسناريوها

تاازتجربهاينکارشناساندرتعيينهاستپرسشنامهمعدنیدراختيارمهندسينمعدنقرارگرفت

شود. استفاده اينفاکتور يافتهجدول5-1جدولامتياز باشدکهبدوندرجمی27-2نمونهتغيير

 سازیوکمّیپسدريافتنظراتکارشناسانمعدنسنگانامتيازدرپرسشنامهمعدنیگنجاندهشد.

برای9امتيازهاگيریازآنمقدارمختلفبرایاينفاکتوربدستآمدکهباميانگين27،نظراتکيفی

باطلهدموادموجوفاکتور فاکتورموادموجوددرنتايجنظرسنجیبر.حاصلشددر ایتعيينامتياز

ارائهشدهاست.7باطلهدرپيوستشماره

سناريوهایتعريفشدهبرایتعيينامتيازفاکتورموادموجوددرباطله-5-1جدول

 اندازه سناریوها

 4 د.آلودگیکم،مقدارعناصرمضر)گوگردوفسفر(کمترازيكدرصداست.پتانسيلاسيدیشدنوجوددار

آلودگیکم،مقدارعناصرمضر)گوگردوفسفر(کمترازيكدرصداست.آبوهواطبيعینيست)بارشو

 درجهحرارتنسبتاًزياداست(.خاصيتاسيدیموادباطلهکماست.

1 

 7 هابسيارزياداست.آلودگیزياد،مقدارعناصرمضر)گوگردوفسفر(بيشترازيكدرصداست.مقدارنمك

آلودگیبسيارزياد،مقدارعناصرمضر)گوگردوفسفر(درموادباطلهبسيارزياداست.پتانسيلبااليیبرای

 اسيديتهوشوریشدنوجوددارد.

41 



 : روش تخلیه مواد باطله13فاکتور موثر  -4-2-3-13

بخش استخراجسنگآهناز به توجه با معدنسنگآهنسنگانخواف، جملههایمختلفدر از

توسطشرکت ... دردویو باغك، نمیمعادنتپهقرمز، مختلف، دقيقدرهایپيمانكار توانبهطور

گيریغلظتدراينسدها،حصارکشیاطرافموردمحلتخليهموادباطله،عمرسدهایباطله،اندازه

برایارنظرکرد.لذا،شناسیبرایتعيينمحلسدباطلهو...اظهدپوهایباطله،انجاممطالعاتزمين

جدول فاکتورروشتخليهموادباطلهدرمعدنسنگان، وسؤاالتطراحیشده28-2تعيينامتياز

برایهر فاکتور اين مقدار دريافتنظرات، پساز گرفت. معدنیقرار پرسشنامه در آن به مربوط

ستآمدکهباتعيينمقدارمقدارمختلفبرایاينفاکتوربد27محاسبهشد.درنتيجه،پرسشنامه

امتيازمتوسطآن نتايجنظرسنجیفاکتورروشتخليهموادباطلهحاصلشد.برایفاکتور83/9ها،

درجشدهاست.8محلتخليهموادباطلهدرپيوستشماره
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 زائی بومی: میزان اشتغال14فاکتور مؤثر  -4-2-3-14

23-2بومیدرمجتمعسنگآهنسنگانخواف،جدولزائیبرایتعيينامتيازفاکتورميزاناشتغال

بهبخشکارگزينیمعدنوکارشناسمربوطهمراجعه بدينمنظور، مورداستفادهقرارگرفتهاست.

ميزانپرسنلبومیاينمجتمعبين23-2شد.برطبقنظرکارشناسوهمچنيناستفادهازجدول

بهاينفاکتورتعلقگرفت.5درصدبرآوردشد.بنابراين،امتياز11تا21

 : کنترل جمعیت15فاکتور مؤثر  -4-2-3-15

 در جمعيت کنترل فاکتور امتياز تعيين جمعيتیبرای خواف،محدوده سنگان سنگآهن معدن

مورداستفادهقرارگرفتهاست.شهرخوافدرقبلاز2-2ورابطه92-94،2-91،2-2هایجدول

بودوکمترتوسعهيافتهجزءمناطقمحروم،سنگانمعدنیهایمجتمعفعّاليتشروعورونقگرفتن

جمعيتکموشهریکوچك توجهبهجدولمحسوبمیبا با لذا، 91-2شد. بهوضعيت2امتياز

بعدازرونق(Aکد)کاریتعلقگرفتهایمعدنفعّاليتمحدودهجمعيتیواحدمعدنیقبلاز اما .

افرفعّاليتگرفتن ،ادمهاجرزيادیبهقصدکارواردمنطقهشدندوبابهبودشرايطاقتصادیمعدن،

باتوجهبهجدولهمراهبودهاست.بنابراين،جمعيتتاحدودیباافزايشخوافتوسعهيافتهومنطقه

کداعطاشد)کاریهایمعدنفعّاليتازبعدبهوضعيتمحدودهجمعيتیواحدمعدنی9امتياز2-94

B).کدفعّاليتتأثيرنين،برایبررسیهمچ(هایمعدنیبرتغييرجمعيتCجدول)بدوندرج92-2

نفرازافرادکارشناسازجمله47اينپرسشنامهدراختيار.گنجاندهشدامتيازدرپرسشنامهاجتماعی

پسگرفت.شهردار،بخشدار،اعضایشوراشهر،کارشناسانمربوطهدرفرمانداریشهرستانو...قرار

هاگيریازآنبدستآمدکهباميانگينCمقدارمختلفبرایکد47ازدريافتنظراتکارشناسان،

برایفاکتور59/1امتياز2-2برایاينکدحاصلشد.درنهايتنيز،بااستفادهازرابطه59/4امتياز

معدنیبرتغييرجمعيتدرهایفعّاليتتأثيرنتايجمربوطبهنظرسنجیکنترلجمعيتبدستآمد.

ارائهشدهاست.3پيوستشماره

فاکتورکنترلجمعيت  = (9-2)  + 59/4  = 59/1  

 : توسعه فرهنگی و اجتماعی16فاکتور مؤثر  -4-2-3-16

محيطیمعدنسنگآهنسنگانخواف،امتيازفاکتورتوسعهفرهنگیودرراستایارزيابیآثارزيست

درپرسشنامهاجتماعیقرار91-2و99-2هایينترتيبکهابتداجدولاجتماعینيزتعيينشد.بد

99-2گرفتوازپاسخدهندگاندرخواستشدکهبرایهرکدامازمؤسساتذکرشدهدرجدول

برایDinمقدار9-2راانتخابکنند.درنهايت،بااستفادهازرابطه91-2يكیازسناريوهایجدول
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جدولنهايیآنومقدارهرپرسشنامه سپس، 95-2هایبدستآمد. وهمچنينسؤاالت11-2تا

به Bt،Ctمربوطهدرپرسشنامهاجتماعیگنجاندهشد.پسازدريافتنظراتافرادکارشناسمقادير

محاسبهشد.همچنين،باتوجهبهپاسخسؤاالتطراحیشده5-2و1-2ترتيببااستفادهازروابط

Dciمقدار6-2برایهرپرسشنامهبدستآمد.درادامهنيز،بااستفادهازرابطهBt،Ctمقاديرنهايی

توسعهبرایهرپرسشنامه،مقدارنهايیفاکتورDciوDinمحاسبهشدوبادراختيارداشتنمقادير

ها،نامهبدستآمد.درنهايتنيز،باتوجهبهتعدادپرسش7-2فرهنگیواجتماعیبااستفادهازرابطه

اجتماعی47 و فرهنگی توسعه فاکتور مختلفبرای ميانگينمقدار با که اينبدستآمد از گيری

امتياز نتايجنظرسنجیفاکتورتوسعهفرهنگیواجتماعیبرایاينفاکتورحاصلشد.-2/1مقادير،

ائهشدهاست.ار41شمارهکهشاملامتيازنهايیاينفاکتوربرایهرپرسشنامهاستدرپيوست

 : ناپایداری فضاهای ایجاد شده17فاکتور مؤثر  -4-2-3-17

ناپايداریفضاهایايجادشده فاکتور معدنسنگآهنسنگانخوافبرایتعيينامتياز پساز،در

ومشخصموردبررسیومشاهدهقرارگرفتهاانجاممراحلآتشباریوبارگيریموادمعدنی،ديواره

نيازبهنگهداریياکاهششيبندارندوساختارپايداراست.همچنينبرایاطمينانهاشدکهديواره

تعدا،ترامتيازفاکتورناپايداریفضاهایايجادشدهبيشتروارزيابیدقيق یازمهندسينباتجربهدبا

شدهبعدهاگفتگوشد.برطبقنظراينکارشناساننيز،فضاهایايجادمعدندرموردپايداریديواره

توجهبهسناريوهایتعريفشدهدرجدول با بنابراين، بهصفرامتياز14-2ازانفجارپايدارهستند.

.فاکتورناپايداریفضاهایايجادشدهتعلقگرفت

 محیطیزیست تمهیدات: 18فاکتور مؤثر  -4-2-3-18

زيست تمهيدات فاکتور امتياز تعيين برای معدن در خوافانسنگآهنسنگمحيطی ، سؤاالتاز

براساس8-2استفادهشدهاست.رابطه8-2وهمچنينرابطه43-2-9-2-2دربخشطراحیشده

هایمثبتومنفیتعريفشدهاست.تعدادپاسخ

بررسی مشاهداتو به توجه با در حداقل پوشش41هایميدانی، معدن مساحتمنطقه از %

اينميان،دره،پستهوحشیو...وجوددارد.هایبنی،درختچههایکوتاهقدبيابانگياهیشاملبوته

باغك دردویو مناسب،مناطق پوششگياهی و داشتنطبيعتبكر عملياتبا شروع از قبل در

امروزهجزمناطقاصلیبهعنوانمكانیتفريحیمورداستقبالعمومقرارمیبرداریبهره اما گرفت.

روند.بنابراينپاسخسؤاليكمثبتاست.شمارمیاستخراجسنگآهندرمعدنبه
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دومينسؤالدرموردوجودواحدتحقيقوتوسعهدرمعدناستکهاينواحددرمجتمعسنگان

وجوددارد.

مورداستانداردهایزيستبرای رعايتمقررات)سؤالسوم(محيطیيافتنپاسخسؤاالتیدر و

سنگانمحيطیزيست معدن در هفتم()سؤال واحد در مربوطه کارشناس با گفتگو ،HSEو

،بهبخشبدينترتيببرایيافتنپاسخسؤالسومهایميدانیمورداستفادهقرارگرفتهاست.ارزيابی

ايمنیوبهداشتمعدنوکارشناسمربوطهمراجعهشدوپسازگفتگووشنيدننظراتکارشناس

مجتمعس ISOمحيطیاجرایمجموعهاستانداردهایزيستایکنونبرنگانتامشخصشدکهدر

هایعمومیراروش ISOمحيطیگونهاقدامیصورتنگرفتهاست.مجموعهاستانداردهایزيستهيچ

زيستباتوجهبهمسئوليتاجتماعیوقانونیآندرقبالمحيطبرایمديريتيكسازمانياپروژه

می کمبيان سازمان طیآن که محيطترينآسيکند به برا کند، اصولزيستوارد طوریکه به

حفظمنابعطبيعی،مزايايیازقبيلهایسازمانلحا شود.ايناستانداردهافعّاليتتوسعهپايداردر

ايمنیوبهداشت،مديريتپسماندها،کاهشمصرفمنابع،بازيافت،توسعهپايدارو...رابهدنبالدارد.

،هایميدانیمحيطی،باتوجهبهحضوردرمعدنومشاهداتوبررسیيستدرزمينهرعايتمقرراتز

عملیتاکنونهيچ اقدام اينراستاگونه پوششدر برایاحياء عنوانمثال، به است. نشده مشاهده

هيچ اثرعملياتاستخراجتخريبشدهاست، گونهاقدامیصورتنگرفتهگياهیبومیمنطقهکهدر

گيردونوععناصرمضراينسدهاوکنترلدقيقیبرسدهایباطلهصورتنمینظارت.همچنين،است

بنابراين،پاسخسؤاالتسهوهفتمنفیاست.تاکنونشناسايینشدهاست.

هامشخصشدندرمعدنسنگان،پسازگفتگوبامهندسينبخشاستخراجودريافتنظراتآ

برنامهخاصیبرایبازسازکههيچ اتمامبهرهگونهطرحو برداریوجودیواحدهایاستخراجپساز

سالتخمينزدهشده111جاکهعمرتقريبیمعادنسنگآهنسنگانحدودندارد.همچنين،ازآن

هايیکهدرآيندهتشكيلکلمعدنوپيتگونهطرحوبرنامهخاصیبرایبازسازیاست،تاکنونهيچ

،پاسخسؤاالتچهاروششمنفیاست.خواهدشد،ارائهنشدهاست.بنابراين

هایهاوفاضالبگونهسيستموساختاریبرایتصفيهپسابجاکهدرمعدنسنگان،هيچازآن

التنهودهنيزمنفیاست.ؤاصنعتیوانسانیوجودندارد،لذاپاسخس

رتمامشتیددرمجتمعسنگآهنسنگان،مقرراتايمنیوبهداHSEباتوجهبهوجودواحد

واحدبخش فرآوریو کارخانه ويژه گرفتههایاستخراجهایمعدنبه قرار توجه تمامواستمورد

شود.بنابراين،پاسخسؤالپنجمثبتاست.ترعايتالشبرايناستتااينمقرراتبهطورکامل
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ريزگردهاآوریگردوغبارودرمعدنسنگان،اخيراًتعدادیماشينمكندهمخصوصبرایجمع

خريداریشدهاست.لذا،پاسخسؤالهشتنيزمثبتاست.

با نهايت، ازدر پاسخمثبتوششپاسخمنفیسؤاالتطراحیشدهاستفاده دارایچهار که

محيطیبدستآمد.برایفاکتورتمهيداتزيست2امتياز8-2رابطهگيریازوبهرههستند

محيطیامتيازفاکتورتمهيداتزيست (هایمنفیتعدادپاسخ) = (هایمثبتتعدادپاسخ) - = 1-6  = 2 

 : روشنایی19فاکتور مؤثر  -4-2-3-19

معدنوهمچنينکارخانهفرآوری درمحيطکار ميزاننور بهبخشبرایتعيينسطحروشنايیو

هدرهایانجامشدگيریايمنیوبهداشتمعدنوکارشناسمربوطهمراجعهشد.پسازبررسیاندازه

درسالگيریزمينهروشنايی،مشخصشدکهايناندازه انجامشدهوتاکنوندوبارهمورد4989ها

هاودردفاترکاربهثبترسيدههادرداخلساختمانگيریبازبينیقرارنگرفتهاست.اکثرايناندازه

بنابراي همچنين،درآنزمانکارخانهفرآوریهنوزاحداثنشدهبود. ايناندازهبود. برایگيرین، ها

بهمنظورازاينرو،تعيينامتيازفاکتورروشنايیدرمحيطکارمعدنوکارخانهفرآوریکارآمدنبود.

کهبهترتيببرای15-2و19-2هایبدستآوردنامتيازفاکتورروشنايیدرمعدنسنگان،جدول

اند،فرآوریومحيطکارمعدنروبازطراحیشدهارزيابیکيفیفاکتورروشنايیدرمحيطکارکارخانه

 گرفت. قرار استفاده ومورد معدن محيطکار روشنايیدر فاکتور امتياز برایتعيين بدينمنظور،

 جدول گرفت.15-2بخشاستخراج، قرار معدنی پرسشنامه در امتياز درج دريافتبدون پساز

برایفاکتورروشنايیدرمحيطکارمعدنبدست8/9سازینظراتکيفیامتيازهاوکمّیپرسشنامه

همچنينبرایبدستآوردنامتيازفاکتورروشنايیدرکارخانهفرآوری،باتعدادیازکارکنانوآمد.

ازجدول استفاده نهايتبا در اينبخشبرای5/2امتياز19-2مهندسيناينبخشگفتگوشدو

برایفاکتورروشنايی45/9گيریازدومقداربدستآمدهامتيازبدستآمد.درنهايتنيز،باميانگين

نتايجمربوطبهنظرسنجیفاکتورروشنايیدرمحيطکارمعدندرمجتمعمعدنیسنگانحاصلشد.

درجشدهاست.44روبازدرپيوستشماره

 امتیاز نهایی فاکتورهای مؤثر -4-2-4

محيطیمعدنسنگآهناستایارزيابیآثارزيستدرر،مالحظهشد9-2-1طورکهدربخشهمان

 خواف مؤثرسنگان فاکتورهای شدهتمامی تخصصامتيازدهی و تجربه از راستا اين در که اند

هاومشاهداتميدانیوهمچنينتجربهافرادآشنامهندسينمعدنسنگآهنسنگانخواف،بررسی
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شه اعضایشورا مسائلاجتماعیازقبيلشهردار، استفادهشدهاست.با بخشدارو... 6-1جدولر،

دهد.امتيازاتنهايیفاکتورهایمؤثرمعدنسنگانرانشانمی

 امتيازفاکتورهایمؤثرمعدنسنگآهنسنگانخواف-6-1جدول

 

 

 تشکیل ماتریس مقادیر وزنی -4-2-5

مرحله اين در بايد مؤلفهتأثير، بر مؤثر زيستفاکتورهای باهای کار اين کرد. بررسی را محيطی

ازروشماتريسانجاممی بعدديگرآناستفاده شودکهدرآنيكبعدماتريسفاکتورهایمؤثرو

هایزيستمؤلفه محيطیتوسطششعبارت،هرفاکتورمؤثربرهرمؤلفهزيستتأثيرمحيطیاست.

N)تأثيربی
2رکم)(،بسيا4

VL(کم،)L
M(،متوسط)9

H(،زياد)1
VH(وبسيارزياد)5

(وبهترتيب6

 شود.بيانمی5و1،4،2،9،1بهصورتمقاديرکمّی

                                                           
1
  Nil 

2
  Very Low 

3
  Low 

4
 Medium 

5
  High 

6
  Very High 

 امتیاز فاکتورهای مؤثر

5/4تغييردرکاربریمنطقه.4

7/9وضعيترويتمحدودهمعدنکاری.2

26/9آبهایسطحیتداخلبا.9

39/2تداخلباآبهایزيرزمينی.1

41پسابهایخروجیازکارخانه.5

7افزايشدرترافيكمنطقه.6

78/1انتشارگردوغبار.7

41انتشارآاليندههایسمیدرهوا.8

11/1آلودگیصوتی.3

4لرزشزمين.41

4پرتابسنگ.44

9موادموجوددرباطله.42

83/9روشتخليهموادباطله.49

5ميزاناشتغالزايیبومی.41

59/1کنترلجمعيت.45

-2/1توسعهفرهنگیواجتماعی.46

1ناپايداریفضاهایايجادشده.47

2تمهيداتزيستمحيطی.48

45/9روشنايی.43
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ایدرقالبيكماتريسطراحیشدودراختيارافرادمتخصصقرارپرسشنامهدراينبخشنيز،

محيطیابعادآنراتشكيلهایزيستومؤلفهگرفت.دراينپرسشنامهماتريسیکهفاکتورهایمؤثر

رافاکتورهایمؤثرتأثيرازپاسخدهندگانخواستهشدتابااستفادهازعباراتتعيينشده،،دهندمی

مؤلفه يكاز هر اجتماعیمحيطیهایزيستبر بخشمعدنیو دو در اينپرسشنامه تعيينکنند.

سازینظراتکيفیميزانرفت.پسازدريافتنظراتوکمّیتهيهودراختيارافرادکارشناسقرارگ

ايننتايجدرجدولمحيطیهایزيستفاکتورهایمؤثربرهريكازمؤلفهتأثير 7-1مشخصشد.

درجشدهاست.

محيطیمعدنسنگآهنسنگانخوافمقاديروزنیارزيابیآثارزيستماتريس-7-1جدول

 محیطیهای زیستمؤلفه     
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492191941219تغييردرکاربریمنطقه

111111114111کاریوضعيترويتمحدودهمعدن

419914414114هایسطحیتداخلباآب

921112241122هایزيرزمينیتداخلباآب

211911411112هایخروجیکارخانهپساب

941152114241افزايشدرترافيكمنطقه

121159299191انتشارگردوغبار

211254111111هایسمیدرهواانتشارآالينده

411111411111آلودگیصوتی

111111442114لرزشزمين

111111112111پرتابسنگ

214924211119موادموجوددرباطله

111141114114روشتخليهموادباطله

411112121911زايیبومیزاناشتغالمي

211219191291کنترلجمعيت

211412121291توسعهفرهنگیواجتماعی

111112114111ناپايداریفضاهایايجادشده

992225921999تمهيداتزيستمحيطی

411111112141روشنايی

28298212728464522482146مجموع
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 سازیمقیاسبی -4-2-6

سازیماتريسمقاديروزنی،عناصربردارستونیباهمجمعوهريكازاينعناصربربهمنظورنرمال

می تقسيم مجموع امتيازاين محدوده برای شده گرفته نظر در بازه به توجه با همچنين شود.

فاکتورهایمؤث عدد در بدستآمده مقادير جدولضربشده41ر، نتايجدر ارائهشده8-1اندکه

اند.دراينجدولتمامیاعدادتادورقماعشارگردشدهاست.

 محیطیارزیابی آثار زیست -4-2-7

بدستآمدهبرایهرفاکتورامتيازمحيطی،بايدهرمؤلفهزيستتأثيربهمنظوربدستآوردنامتياز

هرفاکتورمؤثربرتأثيرررادررديفمربوطبهآندرماتريسمقاديروزنیضربکرد.بدينترتيبمؤث

بهعنوانمثال،مقداروزنیبرایفاکتورتغييردرمحيطیبدستمیهایزيستهريكازمؤلفه آيد.

(است.5/496/1=51/1)51/1کاربریمنطقهباتوجهبهمؤلفهسالمتوايمنیانسانبرابر

محيطیبرایهردرماتريسبدستآمدهمجموعاعدادهرستونآنبيانگردرصدآسيبزيست

گونهنشاندادهشدهاست.همان4-1وشكل3-1باشدکهنتايجدرجدولمحيطیمیمؤلفهزيست

کمنطقهوخاهایزيرزمينیآبيفيتهوا،سالمتیوايمنیانسان،هایکشود،مؤلفهکهمشاهدهمی

امتيازهایبهت 88/17رتيببا بيشازسايرمؤلفه54/99و12/12،15/98، دچارآسيبدرصد، ها

اند.شده
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تغييردرکاربریمنطقه



VL M L H M H M VL H L N M 

96/19/45/267/444/419/488/467/182/444/4188/4

وضعيترويتمحدوده

کاریمعدن

N N N N N N N N VL N N N 

1111111115/1111

 VL N M M N VL VL N VL N N VLهایسطحیبتداخلباآ

96/1175/925/4196/169/1115/11169/1

 M L N H N L L VL N N L Lهایزيرزمينیتداخلباآب

17/487/1167/4174/125/467/111425/4

 L N N M N N VL N N N N Lهایخروجیکارخانهپساب

74/11125/41169/1111125/4

 M VL N N VH L N N VL L VL Nافزايشدرترافيكمنطقه

17/419/11185/474/11115/144/45/11

انتشارگردوغبار



H L N N VH M L M M N M N 

19/487/11185/417/425/4296/415/41
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روشتخليهموادباطله



N N N N VL N N N VL N N VL 
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 VL H N N N L N L N M H Nميزاناشتغالزايیبومی

96/171/411174/1199/4167/421

کنترلجمعيت
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 L H N VL N L N L N L M Nتوسعهفرهنگیواجتماعی

74/171/4112/1174/1199/4144/45/41

ناپايداریفضاهایايجاد

شده

N N N N N L N N VL N N N 

1111174/11115/1111

 M M L L L VH M L H M M Mتمهيداتزيستمحيطی

17/49/45/289/171/173/488/499/482/467/45/488/4

روشنايی
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96/1111111134/115/11
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 محيطیدرمعدنسنگآهنسنگانخوافهایزيستفاکتورهایمؤثربرمؤلفهکلیاتتأثير-3-1جدول

 محیطیهای زیستمؤلفه     
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51/135/475/954/267/445/282/214/479/267/4182/2تغييردرکاربریمنطقه

1111111167/4111کاریوضعيترويتمحدودهمعدن

47/4129/4218/1147/415/2117/41115/2هایسطحیتداخلباآب

41/955/2183/1118/266/936/41139/266/9هایزيرزمينیتداخلباآب

4/7115/42119/611115/42هایخروجیکارخانهپساب

13/714/91135/4237/11145/977/75/91افزايشدرترافيكمنطقه

81/646/11181/844/538/556/35/6147/71انتشارگردوغبار

4/7119/85/486/9111111هایسمیدرهوادهانتشارآالين

6/4111118/21186/311آلودگیصوتی

11111169/167/134/11169/1لرزشزمين

111111111934111پرتابسنگ

49/2175/975/922/218/475/9111161/5موادموجوددرباطله

111111/411175/41115/2هموادباطلهروشتخلي

8/47/811155/9165/6195/8411زايیبومیميزاناشتغال

98/132/1111/178/157/1116/4153/18/11کنترلجمعيت

1-9/1-122/1-127/1-141/1-118/1-95/1-41/1توسعهفرهنگیواجتماعی

111111111111اهایايجادشدهناپايداریفض

41/26/2566/418/458/976/966/261/991/9976/9تمهيداتزيستمحيطی

49/4111111187/2158/41روشنايی

12/1251/2979/2115/9888/1772/2775/949/296/2596/9468/2854/99مجموع
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محيطیدرمعدنسنگآهنسنگانخوافهایزيستزيابیدرصدآسيبمؤلفهنمودارار-4-1شكل

 ارزیابی توسعه پایدار در معدن سنگ آهن سنگان خواف -4-3

بايدارزيابیآثارزيست گونهمحيطیانجامشود.همانبهمنظورارزيابیتوسعهپايداردرمعادن،ابتدا

روشارزيابیآثارزيستمالحظهشد،2-1کهدربخش محيطیمعدنسنگآهنسنگانخوافبا

فولچی ماهاصالحشده ايننتايجکهمبنایکاربردمدلدرمحاسباتسطحو يتانجامشدهاست.

ارائهشدهاست.3-1درسطرآخرجدولباشد،توسعهپايداردرمعدنمی

حيطیبهدوگروهمهایزيستمحيطی،بايدمؤلفهپسازبدستآوردننتايجارزيابیآثارزيست

مؤلفهEهایمحيطی)مؤلفه و تقسيم   هایانسانی)( مؤلفهبندی( انسانیشوند. هایمحيطیو

باشد.معدنسنگآهنسنگانخوافبهشرحزيرمی

(عبارتنداز:Eمحيطی)هایمؤلفه

 (اتمسفر:کيفيتهواA1(آرامشصوتی،)A2) 

 (بيوسفر:اکولوژیB1) 

 بهيدروسفر:آ(هایسطحیH1آب،)(هایزيرزمينیH2) 

 (ليتوسفر:کاربریمنطقهL1،)تاًسيس(اتسطحیL2)چشم،(اندازمنطقهL3خاک،)

 (L4منطقه)

(و    (،مسائلاجتماعی)    (عبارتنداز:سالمتیوايمنیانسان)   هایانسانی)مؤلفه

.(    مسائلاقتصادی)
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 مولفه های زیست محیطی
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48-2و47-2توانازروابطهایانسانیمیهایمحيطیومؤلفهردنمقاديرمؤلفهبرایبدستآو

بايدمقاديرحداکثرمؤلفهبنابراين،.استفادهکرد جاکهازآنهایمحيطیوانسانیتعيينشود.ابتدا

مقادلذا،)درصد(درنظرگرفتهشدهاست411مقدارماکزيممبرایهرمؤلفهمحيطیوانسانی ير،

Amax،Bmax،Hmax،Lmax،EmaxوHNImax211،411هابهترتيبهایآنباتوجهبهتعدادمؤلفه،

باشد.می911و211،111،311

47-2محيطیمعدنسنگآهنسنگانخواف،روابطحال،بااستفادهازنتايجارزيابیآثارزيست

رامحاسبهHNIوEتوانمقاديرمی،وانسانیهایمحيطیمؤلفهماکزيمممقاديروهمچنين48-2و

کرد.

  
     ∑ 

∑    

 
(∑     (     ))  (∑     (  ))  (∑     (     ))  (∑     (           ))

∑     ∑     ∑     ∑    
 

  
(      )  (     )  (      )  (      )

               
 
        

   
        

 

    
(           )  (         )

   
 
      

   
        



بدينترتيبراموردبررسیقرارداد.پايداریپروژهتوانمی   وEاکنونباتوجهبهمقادير

برای بدستآمده برایبزرگتEکهاگرمقدار بدستآمده مقدار از اگر   ر و پايدار پروژه باشد،

 است.کوچكتر ناپايدار پروژه محاسباتیمساویآنباشد مقادير به توجه برایمعدنسنگآهنبا

شود.استولذاپروژهپايدارارزيابیمی(             )     ،سنگانخواف

          

(معدنسنگآهنسنگانخوافمحاسبهS،ميزانپايداری)43-2رابطهدرنهايتبابكارگيری

است.2263/1شدهاستکهميزانپايداریآنبرابر

                             

دهدنشانمی54-2ومحدودهمشخصشدهدرجدولSهمچنين،مقايسهمقدارمحاسبهشده

ازاينرو،بايدباضعيفقراردارد.خيلیوافدرکالسکهميزانپايداریمعدنسنگآهنسنگانخ

محيطیمعدنراکاهشدادوسطحپايداریآنراباالتربرد.انجاماقداماتپيشگيرانه،مشكالتزيست
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محیطی معدن سنگ های زیستاقدامات پیشگیرانه برای کاهش آسیب -4-4

 آهن سنگان خواف

معدنسنگآهنسنگانخوافازنظرپايداریدرکالسمالحظهشد،9-1طورکهدربخشهمان

میخيلی هایتوانناشیازدرصدآسيبباالبرایبرخیازمؤلفهضعيفقرارداردکهاينشرايطرا

محيطیدانست.زيست

بهوخاکمنطقههایزيرزمينیآبکيفيتهوا،سالمتوايمنیانسان،هایکهمؤلفهنظربهاين

هاامتيازبيشتریرانسبتبهسايرمؤلفهدرصد،54/99و88/17،12/12،15/98يازهایامتترتيببا

اقداماتبايدموردعنايتويژهقرارگيرند.بدينمنظور،،اندمحيطیکسبکردهدرارزيابیآثارزيست

رسد.پيشگيرانهزيرضروریبهنظرمی

گيرانهدرموردتخليهقوانينسختوضعکاریمحيطیعملياتمعدنبرایکاهشآثارزيست -

آلودگیآبودپوموادباطله مؤثرخواهدبود.درجلوگيریاز وپخشموادمضردرهوا ها

آبپاک پاک، هوا اي،ماننداليحه در که ... بازيافتمنابعو آمريكاالاحفاظتو تمتحده

خراجموادمعدنیودپوشود.درحالیکهدرکشورهایدرحالتوسعهعملياتاسترعايتمی

 شود.شودوحتیاگرقوانينیباشدبهخوبیاجرانمیهامشمولقوانينچندانینمیباطله

 هاکاهشيابد.هایمعدنیبادرصدوزنیباالکهتناژباطلهتوليدیآناستخراجمحدوده -

 هایگودبرداریشده)محدودهاستخراجشدهقبلی(تدفينباطلهدرمحل -

 هادرمحلدپوباطلهازبادشكناستفاده -

 هایگردوغبارتثبيتکننده -

 فشاندرمحلخروجیهرنوارنقالهاستفادهازآب -

توانندنقشمهمیدرکاهش:درختانمیکاریدراطرافمعدنتوسعهفضایسبزودرخت -

توده باشند. داشته هوا میآلودگی حمل باد وسيله به که غباری و گرد های در اثرشود،

ايجادمانعازبرخوردباگياهانرسوبکردهوازغلظتآنکممی بهعالوهگياهانبا شود.

هادرخاکباعثحفظخاکشدهوازفرسايشوحرکتسرعتبادکاستهوبانفوذريشه

 کاهند.ذراتخاکمی

 اينسدهاکفگذاریکنترلونظارتبيشتربرسدهایباطلهوپوشش -

-  اطمينان باطلهحصول انتقال برای نظر پمپمورد و لوله ايمنیخطوط اينخطوطاز ها.

 زنند.زيستمیهايیرابهمحيطعموماًتخريبشدهوخسارت
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باطله - سد خاکريز پايداری و مقاومتوايمنی شيبخاکريز، خاکريز، ارتفاع از تابعی که

مق خاکريز، نفوذپذيری خاکريز، ساخت برای مصرفی مواد پیفشردگی فشردگی و اومت

 خاکريزودرنظرگرفتنارتفاعخارجازآبکافیبرایاطمينانازسرريزنشدنآباست.

 درنظرگرفتنارتفاعمناسببرایخاکريزسدباطلهبرایجلوگيریازسرريزشدنآب -

ترينمساًلهدرسدهایباطلهآلودگیآباست.برایکنترلآلودگیبايستیپااليشآبمهم -

سدباطلهموردتوجهقرارگيرد.ميزانآبورودیازفرآيندبهسدباطله،آببازگشتیبهدر

هایفرورووهایشديد،بارندگیبرفوباران،آبنشتیازمخزنسد،آبکارخانه،آبباران

 هایتبخيرشدهبايدموردتوجهقرارگيرند.آب

 ودهکارخانهويژهبررعايتنكاتايمنیدرمعدنومحدتأکيد -

 هایاستاندارددرکارخانهفرآوریملزمکردنکارکنانبهاستفادهازماسك -

 رعايتاستانداردهایمجازارائهشدهدرزمينهايجادسروصدا -

 آبموردنيازکارخانهتأمينعدماستفادهازمنابعآبزيرزمينیبرای -

 نيازکارخانهآبموردتأمينتصفيهفاضالبشهریوبهکارگيریآنبرای -

کهشيبمنطقهبهسمتکشورافغانستاناست - هايیکهدردرهنگامبارندگیآب،ازآنجا

توانشوند.بنابراين،میکنند،ازکشورخارجمیهایفصلیجريانپيدامیهاورودخانهکانال

تأميناهایمعدنرهايیدرنقطهصفرمرزیآبموردنيازکارخانهوديگربخشباحفرچاه

 کرد.
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 گیری و پیشنهاداتهجیتن
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 مقدمه -5-1

جملهمعدن پايهفعّاليتکاریاز از انسانو شودکههایاصلیتوسعهبشریمحسوبمیهایاوليه

پوياترين از معدنی صنايع و معادن نيز، امروزه است. داشته پيشرفتزندگیبشر نقشبسزايیدر

معادنمیهایصنعتیدرجهانبهشمارمیبخش هایتوانندبخشمهمیدربسياریازطرحروند.

ایدراقتصادکشورهایدرحالتوسعهداشتهباشند.درعينتوسعهملیباشندوسهمقابلمالحظه

ابعآب،محيطیبرمنهایمعدنیبهعلتتوليدموادزائدخطرناکمتعددوآثارزيستفعّاليتحال،

هایمهمبرایشناسايیمحيطیازتكنيكخاکوهوابايدموردتوجهقرارگيرند.ارزيابیآثارزيست

توسعهبهمربوطمسائلهمهارزيابیتواندبرایمیکهاستابزاریوزيستاستمعادنبرمحيطتأثير

تواننقاطضعفومحيطیمیزيستگيریازنتايجارزيابیآثاربابهرهگيرد.قراراستفادهموردپايدار

بدستآوردوازاينطريقبهبهبودشرايطمعدنهایفعّاليتقوت بادرمعدنیرا کاریکمكکرد.

توانتدابيرالزمراانديشيدوبرایکاهشوبهحداقلهایمعدنیمیفعّاليتاختيارداشتنآثارمنفی

توانانجامداد.همچنين،بادراختيارداشتنآثارمثبتمیرساندناينآثاراقداماتپيشگيرانهالزمرا

مثبتو آثار بهبود با داد. انجام را نياز اقداماتمورد آثار اين بخشیبيشتر اثر و جهتتداوم در

منفیدر آثار پايداریهایمعدنیمیفعّاليتپيشگيریاز زمينه استانداردهایمناسبیدر به توان

کاریرامشاهدهکرد.سطحباالتریازتوسعهپايداردربخشمعدنمعادندستيافتو

محيطیمعدنسنگآهنسنگانخوافوسپسنتايجدراينفصل،ابتدانتايجارزيابیآثارزيست

رسيدنبهارزيابیتوسعهپايداردراينمعدنموردبررسیقرارگرفتهاست.درنهايتنيز،بهمنظور

،پيشنهاداتیارائهشدهاست.العاتبعدیتردرمطنتايجمطلوب

 محیطی معدن سنگ آهن سنگان خوافبررسی نتایج ارزیابی آثار زیست -5-2

تواناززيستمیبينیوشناسايینتايجوپيامدهایيكپروژهبرعناصرمحيطبهمنظورمطالعه،پيش

یمناسبجهتبهحداقلرساندنکارمحيطیاستفادهکرد.اينروشبهعنوانراهارزيابیآثارزيست

ريزانمحسوبگيریمديرانوبرنامههایمناسببرایتصميموناسازگارپروژهوارائهگزينهآثارمنفی

کارهايیبرایاستفادهازمنابعطبيعیوانسانی،سببکاهشمحيطیباارائهراهشود.ارزيابیزيستمی

برنامههزينه در و شده کوتاريزیها های مدت بلند و ارزيابیتأثيره همچنين، دارد. توجهی قابل

هاموجبحفاظتهرچهبيشترمنابعشدهوازبروزآثارريزیمحيطیبهدليلتسريعدربرنامهزيست

باتوجهبهاينكهپروژهزيستجلوگيریمیناپذيربرمحيطجبران دارایآثاروکند. هایتوسعه،غالباً

محيطیدرطراحیوبادرنظرگرفتنمالحظاتزيست،باشندزيستمیربرمحيطهایناسازگاپيامد
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محيطیرادرها،حداقلپيامدهایزيستهایتوسعهواحداثاينپروژههایاوليه،برنامهريزیبرنامه

گذارند.خودبرجامیتأثيرمناطقتحت

نمیامروزهبهدليلمحدوديت مالیو... بههایزيستتمامیآسيبتوانهایزمانی، محيطیرا

هایمتعددیبرایارزيابیهااقدامکرد.روشطورهمزمانموردتوجهقراردادوبرایکاهشآثارآن

ترينوهاوجوياشدننظرخبرگانازکمهزينهمحيطیوجودداردکهاستفادهازماتريسآثارزيست

آنترينروشدقيق از گهايیاستکه بهره میها عنوانهایماتريسیمیروششود.رفته به توانند

زيست ارزيابیآثار وکارآمددر اينروشابزاریساده گيرند. قرار قادرندبامحيطیمورداستفاده ها

دسترس،بهره در اطالعاتی منابع ساير و دانشکارشناسی پرسشنامه، ميدانی، اطالعات از گيری

محيطیپروژهوضعيتزيست و بهصورتکمّیوهایتوسعهعّاليتفها صرفزماناندکو با ایرا

پذيرنشاندهند.مقايسه

زيست آثار ارزيابی اينتحقيق، روشماتريسمعدنمحيطیدر با سنگآهنسنگانخواف،

ازنظراتکارشناسانحوزه دراينروش، هایمختلفانجامونتايجبهصورتکمّیارائهشدهاست.

 زيستاجتماعی، است.اقتصادیو گرفتهشده مالحظههمانمحيطیبهره فصلچهارم در که گونه

مؤلفهشد ايمنیانسان،هایک، سالمتیو خاکمنطقههایزيرزمينیآبيفيتهوا، ترتيبباو به

تأثيرمحيطیتحتهایزيستبيشازسايرمؤلفهدرصد،54/99و88/17،12/12،15/98امتيازهای

محيطیپيشگيرانهزيستاقداماتوانجامهالذاتوجهبهاينمؤلفه،اندتهودچارآسيبشدهقرارگرف

محيطیبرایکاهشزيستاقداماتبندیتوانددراولويتضروریاست.نتايجحاصلازاينتحقيقمی

کاریدرمعدنسنگآهنسنگانخوافمؤثرواقعشود.آثارمنفیمعدن

 کیفیت هوا -5-2-1

بهرهاست و میخراج معادن از باشد.برداری همراه خاک سنگو از بااليی حجم جابجايی با تواند

آاليندهفعّاليتترينآلودگیاينمهم ديگر از است. غبار و گرد توليدذراتمعلقو هایناشیازها

میفعّاليت معدنی آاليندههای به ماشينتوان سوخت احتراق از ناشی های و سبك سنگين،آالت

ای،گردوغبارناشیازعملياتانفجاروبرخیازفلزاتسنگينوموادشيميايیاشارهگازهایگلخانه

اگرپسازبستهشدنمعادنبرنامهخاصیبرایکنترلاينآلودگی هاوجودنداشتهکرد.همچنين،

شوند.اتبديلمیهایموجوددرمعدنبهيكمنبعبزرگانتشارذراتمعلقدرهوباطله،باشد

همان معدنسنگآهنسنگانخوافنيز، عملياتدر اثر در بيانشد فصلسوم در که گونه

 باربری، بارگيری، انفجار، توليدشكنسنگفعّاليتحفاری، غبار و گرد ... و کنسانتره بارگيری ها،

تحتمی بهدليلوزشبادهایشديدشعاعبيشتریرا و میتأثيرشود ودهقرار عملياتانفجار د.
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ایوواگنو...منجربهتوليدگازهایگلخانهاحتراقسوختتجهيزاتمعدنینظيرلودر،کاميون،دريل

دراثرتبخيرآبدرسدباطله،گردعناصرمضربررویخاکنشستهشود.همچنين،ايجادآلودگیمی

دهد.بنابراين،کيفيتهوادرمعدنسنگقرارتأثيرتواندکيفيتهواراتحتمیکهدراثروزشباد

قرارگرفتهودچارآسيبشدهتأثيرترتحتمحيطیبيشهایزيستآهنسنگاننسبتبهسايرمؤلفه

استوبايدموردتوجهويژهقرارگيرد.

 سالمتی و ایمنی انسان -5-2-2

هایاوليهبايددرطراحیمحيطیسالمتیوايمنیانساناستکههایزيستترينمؤلفهيكیازمهم

باشدکهاينمهمراموردتوجهقرارگيرد.اينمؤلفهدرمعدنسنگاندارایدرصدآسيببااليیمی

توانناشیازعواملزيردانست.می

مهمپايينآمدنکيفيتهوا تهديدمیاز باعثترينعواملیاستکهسالمتیانسانرا و کند

شود.مچونسيليكوزيسشدهودرنهايتمنجربهمرگمیهایخطرناکیهايجادبيماری

بلندمدت کارکنانکارخانهفرآوریمعدندرمعرضموادشيميايیخطرناکقراردارندکهدر

تواندآثارزيانباریرابههمراهداشتهباشد.می

همچ تجهيزاتمعدنیو با کار هنگام در يا فرآوری کارخانه در ايمنی رعايتنكات نينعدم

انگاریياعدمديدکافیدرآالتسنگيندرمعدنبهدليلسهلتصادفخودروهایسبكباماشين

ناپذيریرابههمراهداشتهاست.شب،خساراتجبران

ايمنیانسان عواملیاستکهبرسالمتیو از درمیتأثيرآلودگیصوتیدرمعادننيز گذارد.

MSHAمعادن)آمريكا،سازمانايمنیوسالمتشغلی
(بهمنظورحفاظتازمعدنچياندربرابرسر1

هایکنترلصدارادرپيشگرفتهاست.طبقمقرراتآنمواجههکارگرانوصدایبيشازحد،برنامه

.]19[باشدبلمجازنمیدسی445ایباسروصدایبيشترازمعادنبهطورلحظه

حفاری،بارگيری،ترددتجهيزاتمعدنی،،نشدطورکهدرفصلسومبيادرمعدنسنگانهمان

شوندهاوکارخانهفرآوریوبويژهعملياتانفجارمنجربهتوليدآلودگیصوتیمیشكنسنگفعّاليت

قراردهند.تأثيرتوانندسطحشنوايیافرادراتحتومی

ایدرمحدودهجادهتصادفات،گذاردمیتأثيريكیديگرازعواملیکهبرسالمتیوايمنیانسان

ميزانترددخودروهایمعدنسنگآهنسنگانمی رونقگرفتنمعدندرچندسالاخير، با باشد.

                                                           

1
  Mine Safety and Health Administration 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwirzZGlmNnJAhVLJnIKHZcBBLEQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.msha.gov%2F&usg=AFQjCNFXN675bdk-vGKamYWxHMsw4Zf1jg&sig2=YpB-VIAFnhinxJfe1CwgPA&bvm=bv.109910813,d.bGg
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هایمنتهیبهمعدنبهميزانچشمگيریافزايشيافتهاست.اينخودروهایسنگينسنگيندرجاده

حملمی نقا کشور بهساير را کنسانتره ايج،کنندکهسنگآهنو به حوادثمنجر تصادفو اد

اندکهباعثشدهاستمؤلفهسالمتیوايمنیانسانازدرصدآسيببااليیبرخوردارناگوارزيادیشده

باشد.

 های زیرزمینیآب -5-2-3

خشكوبيابانیاستوبامشكلگونهکهدرفصلسومبيانشد،منطقهخوافجزءمناطقنيمههمان

هایآبزيرزمينیاست.آبدراينمنطقهسفرهتأميننبعترينمکمبودآبهمراهاست.مهم

بخش ساير فرآوریو کارخانه نياز آبمورد معدنسنگآهنسنگانخواف، هایمعدنازدر

حفرچاهسفره با حدودیباعثافتسطحآبدرمیتأمينهایعميقهایزيرزمينیو تا شودکه

يزانامالحموجوددرآبافزايشيافتهوباعثپايينمنطقهشدهاست.باافتسطحآبدرمنطقه،م

آمدنکيفيتآبشدهاست.

،هایزيرزمينیدراينمنطقهشدهاستيكیديگرازعواملیکهباعثپايينآمدنکيفيتآب

معدن،زهاب در فسفر و مضریهمچونگوگرد عناصر دليلوجود به هایاسيدیمعدناستکه

هایآبباشدودرمسيرخودعناصرنادروخطرناکراشستهوبهسفرهدارایخاصيتاسيدیمی

کند.زيرزمينیمنتقلمی

تأثيرتوانندبررویکيفيتآبهایخروجیکارخانهفرآورینيزمیپساب در نزديكیبگذارند.

2دوددرفاصلهح،کنندمیتأمينچندينروستاراتعدادیچاهعميقکهآبموردنيازمعدنسنگان،

ازآن کهکيلومتریسدباطلهکارخانهفرآوریواقعشدهاستو سدباطلهکارخانهفرآوریفاقدجا

آبوپايينهایچاهبهممكناستسببنفوذعناصرسمّی،باشدبندیمیهایمخصوصآبپوشش

.شودآمدنکيفيتآب

 خاک منطقه -5-2-4

بافتودرجهتخلخلخاکوفرسايشدرمحلشدهوتوانندموجبتغييرکاریمیهایمعدنفعّاليت

برغلظتبرخیازعناصررادرخاککاهشياافزايشدهندکههردومسئلهمی توانندآثارخودرا

می معادن دهند. موجبجنگلمحيطنشان تشديدتوانند در نقشمهمی امر اين که زدايیشوند

کند.يفامیخيزخاکاهایحاصلفرسايشوجابجايیاليه
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مهم معدنسنگانيكیاز باعثتخريبخاکمیدر هایخروجیپساب،شودترينعواملیکه

کارخانهفرآوریاستکهبهدليلعدموجودپوششمخصوصدرکفسدباطلهبهخاکنفوذکردهو

شود.سببازبينرفتنخاکمی

دنسنگانمنجربهتخريبپوششعملياتاستخراجوبرداشتموادودپوباطلهدرمعهمچنين،

فرسايشو سبب تخريبپوششگياهی است. شده منطقه اين در اراضی رفتن بين از و گياهی

ترخاکهایخاکشدهاستکهدراينرابطهوزشبادهایشديدنيزدرفرسايشبيشجابجايیاليه

مؤثربودهاست.

 گ آهن سنگان خوافبررسی نتایج ارزیابی توسعه پایدار در معدن سن -5-3

بااهدافتوسعهپايدارتوانندتوسعهبخشباشندکهدرچارچوبقوانينوهممعادنزمانیمی راستا

برایاينكهيكبرنامه،پروژهياطرحمطابقاصولتوسعهپايدارباشدبايد.برداریقرارگيرندموردبهره

محيطیراموردتوجهقرارومسائلزيستهرسهجنبهپايداریيعنیرشداقتصادی،عدالتاجتماعی

کاریهایمعدنیبهشدتبايكديگررابطهدارند.بنابراين،آيندهمعدنفعّاليتدادکهاينسهجنبهدر

وصنايعمعدنیبهطورمستقيمبهايننكتهمرتبطخواهدبودکهچگونهبامساًلهپايداریمواجهشده

ودرمسيرآنحرکتکنند.

ترينمعادنسنگآهندرخاورميانهاستکهبهسنگآهنسنگانخوافيكیازبزرگمعدن

استخراجمی محيطصورتروباز محدودهجمعيتیو اقتصاد، بر قابلتأثيرزيستاطرافخودشودو

زيست آثار ارزيابی نتايج از استفاده با مطالعه، اين در دارد. باتوجهی و معدن اين محيطی

باتوجهبهگيریبهره  پايداریاينمجموعهموردارزيابیقرارگرفتهاست. ازمدلرياضیفيليپس،

هایرازمقداربدستآمدهبرایمؤلفهتمحيطیبزرگهایزيستبرایمؤلفهکهمقداربدستآمدهاين

،S = E - HNIشود.همچنينبااستفادهازرابطهپروژهپايدارارزيابیمی،(است     انسانی)

 پايداریمعدن ميزان توج2263/1برابر با که بدستآمد جدول به پايداری54-2ه خيلیبيانگر

تواناينپايداریضعيفراناشیازدرصدآسيبباالبرایباشد.ازاينرو،میضعيفاينمجموعهمی

زيستمؤلفه کهای انسان،محيطی ايمنی و سالمتی هوا، زيرزمينیآبيفيت منطقهوهای خاک

و88/17،12/12،15/98امتيازهایرتيبدارایمحيطیبهتدانستکهباتوجّهبهارزيابیآثارزيست

بنابرايناينمؤلفهمیدرصد54/99 ويژهقرارگيرندوتمهيداتالزمبرایباشند. بايدموردتوجّه ها

هاانديشيدهشود.آن
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 یبرای مطالعات بعد پیشنهادات -5-4

من دقيقبه ارزيابی نتايجظور به رسيدن و خواف سنگان آهن سنگ معدن در پايدار توسعه تر

توانازمحيطیمیتردرمطالعاتبعدی،پيشنهاداتیارائهشدهاستکهدرارزيابیآثارزيستمطلوب

هابهرهگرفت.آن

آب-4 با تداخل فاکتور امتياز تعيين وضعيتسطبرای بررسی و زيرزمينی وهای آب ايستابی ح

می زمين، نفوذپذيری از معدنتوان اکتشافی پروفيلمطالعات داشتن اختيار در با کرد. استفاده

توانشودومیهاینفوذپذيروغيرقابلنفوذزمينبهترمشخصمیشناسیمنطقه،وضعيتاليهزمين

ترهایزيرزمينیبهطوردقيقهایمعدنیراباآبفعّاليتآوردوتداخلسطحايستابیآبرابدست

بررسیکرد.

آب با تداخل فاکتور امتياز تعيين برای تحقيق، اين انجام عدمدر دليل به زيرزمينی، های

شناسیمنطقه،ازنظرسنجیاستفادهشدهاست.دسترسیبهاطالعاتونداشتنپروفيلزمين

شناسیسدتوانازپروفيلزمينرآوری،میهایخروجیکارخانهفبرایتعيينامتيازفاکتورپساب-2

سطحوزمينبندیزميندرسدباطله،ميزاننفوذپذيریباطلهاستفادهکرد.بادراختيارداشتناليه

هایسدباطلهتوانميزانآلودگیعناصرمضرپسابشودوازاينطريقمیآبزيرزمينیمشخصمی

باالتریمحاسبهکرد.رابرخاکومنابعآبزيرزمينیبادقت

پساب فاکتور تعيينامتياز کارخانهفرآوریبهدليلعدمهمكاریمسئوليندر هایخروجیاز

پذيرنبود.شناسیسدباطلهامكانمربوطهدسترسیبهپروفيلزمين

راتوانسرعتحرکتاينپسابرابدستآوردونفوذآنگيریدبیپسابسدباطله،میبااندازه

منابعآبسطحیومنابعآببرایمصارفکشاورزیوآبياریبررسیکرد.به

بهعنوانمثال،عنصرسرببسيار عناصرمضرموجوددرسدباطلهبهيكميزانمضرنيستند.

بايدتواندمشكلترازموليبدناستوحتیمقاديرناچيزآننيزمیخطرناک ازاينرو، آفرينباشد.

طبقه مضر وزنبنعناصر آسيب، حسبميزان بر و عنصریکهدیشوند ترتيب، بدين دهیشوند.

برخاکومنابعآبزيرزمينیمیتأثيرترينبيش بهمخاطرهمیرا ،اندازدگذاردوسالمتیانسانرا

هاراتعييندهیوامتيازآنتوانوزنبههمينترتيب،سايرعناصرمضررانيزمیگيرد.می41امتياز

د.کر

گيریشودتابهطورهااندازهباطلهpHبرایبدستآوردنامتيازفاکتورموادموجوددرباطله،بايد-9

بازیآن تعيينميزاندقيقبتواندرموردخاصيتاسيدیو شناسايیو با همچنين، بحثکرد. ها
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کتورموادموجوددرباطلهتریازامتيازفاتوانارزيابیدقيقعناصرمضرموجوددردپوهایباطله،می

بهعملآورد.

برایتعيينفاکتورتوسعهفرهنگیواجتماعیدرشهرستانخوافودرراستایبررسیامكاناتو-1

هایتلويزيونیوتوانازبررسیامكاناتآب،دردسترسبودنبرق،دريافتکانالتسهيالتشهری،می

 شروع زيرا کرد. خودداری تلفنی ارتباطات گرفتن رونق معدنفعّاليتو های اينتأثيرکاری بر ی

اخيروپسازهایديجيتالدرچندسالکهشبكهباوجوداينامكاناتنداشتهاست.بهعنوانمثال،

 گرفتن استفعّاليترونق دريافت قابل شهرستان در هيچ،معدن شروعاما بين ارتباطی گونه

وجودندارد.بههمينترتيب،سايرامكاناتذکرشدهنيزدرصورتهاکاریودريافتاينکانالمعدن

هایامروزیقابلدسترسیبودند.عدموجودمعدنوباپيشرفت

ب-5 اينمطالعه، جایبررسیفاکتورهایمختلفازقبيلکنترلجمعيتوتوسعهفرهنگیوهدر

استاينفاکتورهادرقبلوبعدازرونقبهترکاریهایمعدنفعّاليتاجتماعیدرقبلوبعدازآغاز

معدنواستخراجازآنبهچنديندههفعّاليتکاریبررسیشوند.زيراشروعهایمعدنفعّاليتگرفتن

اتمعدنسنگآهنسنگانخوافبرمنطقهمربوطبهچندسالتأثيرترينگرددوبيشقبلبازمی

باشد.اخيرودرپیرونقگرفتنآنمی

دقيق-6 بررسی دقيقبرای طور به و شيفتشب در ويژه به نور ميزان بايد روشنايی فاکتور تر

.هایمختلفراکاهشدادردهدربخشگيریشودتابتواندرصدآسيبوااندازه

نيزدرمنطقهخواف،عالوهبرمجتمعسنگآهنسنگان،معادنپالسریکوچكوبزرگبسياری-7

هابرمحيطیآنتوانازآثارزيستدهندونمیاتاستخراجسنگآهنراانجاممیوجودداردکهعملي

بهمنظورارزيابیدقيقمنطقهچشم بنابراين، بايدارزيابیپوشیکرد. ترتوسعهپايداردراينمنطقه،

انجامشود.،ترکهشاملمعادنپالسرینيزباشدمحيطیدرمقياسبزرگآثارزيست

،بايدتوجهبيشتریبهاينبخششود.کهيكیازاضالعتوسعهپايدارمسائلاقتصادیاستازآنجا-8

محيطیهایزيستمحيطیبااستفادهازروشاصالحشدهفولچیبيشتربرجنبهدرارزيابیآثارزيست

اجتماعی درتأکيدو است. گرفته بررسیقرار مورد مختصر طور اقتصادیبه مسائل استو شده

يجه،باتوجهبهاينکهمسائلاقتصادیازارکاناصلیتوسعهپايداراست،بايدموردتوجهويژهقرارنت

آنبرمنطقهانجامشود.تأثيرترازمعدنسنگآهنسنگانخوافوگيردويكبررسیاقتصادیکلی
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 هاپیوست

هایسطحی:نتايجنظرسنجیمربوطبهفاکتورتداخلباآب4پيوستشماره

 های سطحیکتور تداخل با آبامتیاز فا پاسخ دهندگان

41متخصص

21متخصص

99متخصص

14متخصص

51متخصص

61متخصص

71متخصص

89متخصص

35متخصص

411متخصص

449متخصص

421متخصص

491متخصص

414متخصص

455متخصص

469متخصص

471متخصص

481متخصص

439متخصص

211متخصص

241متخصص

224متخصص

299متخصص

211متخصص

259متخصص

261متخصص

271متخصص

 26/1 میانگین
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هایزيرزمينی:نتايجنظرسنجیمربوطبهفاکتورتداخلباآب2پيوستشماره

 های زیرزمینیکتور تداخل با آبامتیاز فا پاسخ دهندگان

44متخصص

24متخصص

94متخصص

14متخصص

51متخصص

64متخصص

74متخصص

84متخصص

34تخصصم

414متخصص

444متخصص

424متخصص

494متخصص

414متخصص

454متخصص

464متخصص

474متخصص

484متخصص

434متخصص

211متخصص

244متخصص

224متخصص

294متخصص

214متخصص

254متخصص

264متخصص

274متخصص

 93/1 میانگین
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نتايجآناليزفيزيكیوشيميايیپسابسدباطلهدرمجتمعسنگآهنسنگان:9پيوستشماره

خواف

 
 

 

 

 



 

442 

 

 












 

449 

 














 

441 

 














 

445 

 

:نتايجنظرسنجیمربوطبهفاکتورانتشارگردوغبار1پيوستشماره

 بخش ب بخش الف پاسخ دهندگان

46/66/9متخصص

2515/1متخصص

967/156/2متخصص

12/796/9متخصص

582/138/2متخصص

68/562/9متخصص

787/54/5متخصص

877/783/9متخصص

377/52/1متخصص

413/137/2متخصص

4439/119/2متخصص

425/129/9متخصص

497/565/2متخصص

412/551/9متخصص

4582/142/5متخصص

464/633/9متخصص

4797/685/9متخصص

486/568/1تخصصم

439/557/9متخصص

2117/566/1متخصص

2417/751/9متخصص

22785/9متخصص

2937/549/1متخصص

2165/732/2متخصص

256/539/9متخصص

269/65متخصص

27622/9متخصص

85/57/9ميانگين

 78/4 میانگین دو مقدار الف و ب
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هایسمّیدرهواآاليندهگيریاندازهنتايج:5پيوستشماره
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 محل  شماره

 بردارینمونه

 مدت

 بردارینمونه 

میزان گرد و  دبی

 (ppmغبار )

مقدار مجاز 

 (TLVسیلیس )

 نتیجه

شكن)فكورکارگرسنگ4

صنعتتهران(

باالتراز7/412/2457/1ساعت4

استاندارد

رانندهلودر)فكورصنعت2

تهران(

باالتراز7/452/357/1ساعت4

استاندارد

رانندهلودر)شرکتکف9

فرش(

باالتراز21/757/1ساعت4

استاندارد

کارگرسنگشكن1

)شرکتکففرش(

باالتراز7/46/4657/1ساعت4

استاندارد

اپراتورسنگشكن5

)شرکتکففرش(

باالتراز25/557/1ساعت4

استاندارد

گهبانیورودی)سايتن6

اصلی(

باالتراز7/452/357/1ساعت4

استاندارد

باالتراز27/257/1ساعت4نگهبانیضلعشرقی7

استاندارد

باالتراز7/42/4157/1ساعت4سازیکك8

استاندارد

باالتراز7/46/4357/1ساعت4شكنآزمايشگاهسنگ3

استاندارد

نيكیرانندهبيلمكا41

)سايتاصلی(

باالتراز21/757/1ساعت4

استاندارد

باالتراز7/452/357/1ساعت4دريل)سايتاصلی(44

استاندارد

رانندهبولدزر)سايت42

اصلی(

باالتراز7/44/757/1ساعت4

استاندارد

 





















 

448 

 

 نتايجنظرسنجیمربوطبهفاکتورآلودگیصوتی:6پيوست

  امتیاز بدست آمدهمیانگین دو  آالتماشین فعّالیتامتیاز  امتیاز انفجار ندگانپاسخ ده

45/55/21متخصص

2415/575/7متخصص

95/55/21متخصص

15/55/55/5متخصص

55/55/21متخصص

65/25/25/2متخصص

75/75/25متخصص

85/25/51متخصص

3415/575/7متخصص

415/55/55/5تخصصم

445/55/55/5متخصص

425/55/21متخصص

495/25/51متخصص

415/5175/2متخصص

455/75/25متخصص

465/55/55/5متخصص

475/2125/4متخصص

485/25/25/2متخصص

435/75/55/6متخصص

215/7175/9متخصص

245/55/21متخصص

225/55/21صمتخص

295/25/25/2متخصص

215/55/21متخصص

255/25/51متخصص

265/75/25متخصص

275/55/55/5متخصص



 44/4 امتیاز نهایی فشار سطح صدا
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:نتايجنظرسنجیمربوطبهفاکتورموادموجوددرباطله7پيوستشماره

 اد موجود در باطلهامتیاز فاکتور مو پاسخ دهندگان

 4 4متخصص

 41 2متخصص

 7 9متخصص

 7 1متخصص

 4 5متخصص

 4 6متخصص

 4 7متخصص

 4 8متخصص

 4 3متخصص

 4 41متخصص

 4 44متخصص

 4 42متخصص

 4 49متخصص

 4 41متخصص

 1 45متخصص

 1 46متخصص

 1 47متخصص

 4 48متخصص

 7 43متخصص

 4 21متخصص

 4 24متخصص

 4 22متخصص

 4 29متخصص

 41 21متخصص

 4 25متخصص

 4 26متخصص

 41 27متخصص

 3 میانگین
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:نتايجنظرسنجیمربوطبهفاکتورروشتخليهموادباطله8پيوستشماره

 امتیاز فاکتور روش تخلیه مواد باطله پاسخ دهندگان

 2 4متخصص

 7 2متخصص

 9 9متخصص

 6 1متخصص

 1 5متخصص

 9 6متخصص

 5 7متخصص

 2 8متخصص

 2 3متخصص

 9 41متخصص

 2 44متخصص

 5 42متخصص

 9 49متخصص

 2 41متخصص

 8 45متخصص

 7 46متخصص

 9 47متخصص

 9 48متخصص

 6 43متخصص

 5 21متخصص

 1 24متخصص

 5 22متخصص

 1 29متخصص

 4 21متخصص

 9 25متخصص

 5 26متخصص

 2 27متخصص

 89/3 میانگین













 

424 

 

(Cهایمعدنیبرتغييرجمعيتمنطقه)کدفعّاليتتأثير:نتايجنظرسنجیمربوطبه3پيوستشماره

 (Cهای معدنی بر تغییر جمعیت منطقه )کد فعّالیت تأثیر پاسخ دهندگان

 -9 4متخصص

 2 2متخصص

 9 9متخصص

 2 1متخصص

 9 5متخصص

 9 6متخصص

 -5 7متخصص

 9 8متخصص

 2 3متخصص

 2 41متخصص

 5 44متخصص

 2 42متخصص

 2 49متخصص

 2 41متخصص

 9 45متخصص

 9 46متخصص

 -9 47متخصص

 53/1 میانگین
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:نتايجنظرسنجیمربوطبهفاکتورتوسعهفرهنگیواجتماعی41پيوستشماره

 ه فرهنگی و اجتماعیامتیاز فاکتور توسع پاسخ دهندگان

 -425/1 4متخصص

 25/1 2متخصص

 -975/1 9متخصص

 -875/1 1متخصص

 39/1 5متخصص

 74/1 6متخصص

 -23/9 7متخصص

 555/1 8متخصص

 -465/1 3متخصص

 19/1 41متخصص

 -23/1 44متخصص

 -57/2 42متخصص

 -23/4 49متخصص

 -73/1 41متخصص

 895/1 45متخصص

 82/4 46متخصص

 895/1 47متخصص

 -2/1 میانگین
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نظرسنجیمربوطبهفاکتورروشنايیدرمحيطکارمعدن:نتايج44پيوستشماره

 امتیاز فاکتور روشنایی در محیط کار معدن  پاسخ دهندگان

 5 4متخصص

 5/2 2متخصص

 5 9متخصص

 5/2 1متخصص

 5 5متخصص

 5 6متخصص

 5/2 7متخصص

 5/2 8متخصص

 5 3متخصص

 1 41متخصص

 5 44متخصص

 5/2 42متخصص

 5/7 49متخصص

 5 41متخصص

 5/2 45متخصص

 5 46متخصص

 1 47متخصص

 5/2 48متخصص

 1 43متخصص

 5/2 21متخصص

 5 24متخصص

 5/7 22متخصص

 5/2 29متخصص

 5 21متخصص

 5/7 25متخصص

 5 26متخصص

 5/2 27متخصص

 8/3 میانگین
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Abstract 

 Sustainable development causes balance between development and environment 

and consists of three main aspects including environmental, society and 

economical factors. All these parameters are related to each other and imbalance 

in any of them would causes imbalances in other section. Mining activities are 

one of the most important industries for economical growth and social welfare in 

many countries. On the other hand, due to the many environmental effects of 

mining such as water and air pollution, soil erosion, various social and economic 

problems have led to enter the sustainable development into mining sector. 

Paying attention to sustainable development in the mining activities can reduce 

environmental problems and have positive social and economical effects. In 

modern mining, special attention is paid to sustainable development. Nowadays 

exploitation and processing minerals are carried out with regard to sustainable 

development. This led to have more welfare and wealth for industrialized 

countries. Therefore, with special attention to sustainable development in the 

mining industries one can enjoy a healthy environment and dynamic economy 

with social welfare. In order to achieve sustainable development requires taking 

into account environmental considerations and to reach this goal need to assess 

environmental effect. By using this method, one can identify the effects of 

mining activities on the environment and hence perform the necessary 

precautionary activities. In this study, in order to evaluate the environmental 

effects of Sangan iron ore mine in Khaf, a matrix structure has been used in 

which effective factors and environmental components form the dimensions of 

this matrix. In order to determine the effective factors, environmental 

components, score of the effective factors and the effect of each effective factor 

on environmental components, expert’s judgments have been used. By 

quantification of qualitative comments, the overall effect on each environmental 

component was determined. The result showed that the percentage of 

environmental damage for air quality, human health and immunity, underground 

water and Soil of the area are more than other environmental components. Then, 

demonstrate the assessment of sustainable development of Sangan iron ore mine 

in khaf with the use of environmental effects of this mine. The result showed that 

the mine has a poor stability level and is necessary to predict and carry out 

required activities based on the percentage of damage of various components. 

 

Keywords 

Sustainable development, Environmental Impact Assessment, Sangan iron ore 

mine, Khaf. 
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