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  :چكيده
با توجه به توسعه روزافزون صنايع معدني در كشورمان و اهميت دفع صحيح مواد خطرناك و مسايل و 
مشكالت زيست محيطي غير قابل جبران ناشي از آن، انجام مطالعات بيشتر در اين زمينه به منظور 

  .ني و سدهاي پسماند ضروري به نظر مي رسدكنترل و مديريت آثار زيست محيطي فعاليتهاي معد
اغلب در ني تحت عنوان مواد باطله يا پسماند پسماندهاي باقي مانده از فعاليتهاي معد از آنجايي كه
 استخراج معادن، مسئله اساسي در يكي از مشكالتا بركه هاي رسوبي تخليه مي شوند و پشت سدها ي

، حفاري، استخراج و كانه آرايي درمعادن توليد مي شوندكه درطي عمليات  مواد پسماندي استي دفع 
داراي  لحاظ زيست محيطي دفع صحيح و اصولي آنها از ،برخي از آنها به دليل طبيعت سمي و خطرناك

  . اهميت بسزايي است
يكي از مهمترين . است در اين مطالعه اثرات زيست محيطي سدهاي باطله مورد بررسي قرار گرفته

اين سدها توليد زهاب هاي اسيدي، فلزات سنگين و سيانيد است كه منجر به آلودگي  اثرات ناشي از
همچنين باعث آلودگي هوا، آلوده شدن زمينهاي اطراف اين . آبهاي سطحي و زير زميني مي گردد
از اساسي ترين مخاطرات اين سدها، خطر شكست . مي شوند... سدها، ازبين رفتن زيستگاه جانوران و

ث فاجعه بار مربوط به آن مي باشد كه مستلزم انجام مطالعات ارزيابي ريسك زيست محيطي سد و حواد
در اين نوع مطالعات خطرات احتمالي ناشي از اين . پيش از ساخت سد است EIAدر كنار مطالعات 

سدها شناسايي و اولويت بندي مي گردد، اهميت، شدت و ميزان عوامل تهديد كننده محيط زيست 
ه و پايش و اندازه گيري شاخص هاي كليدي به منظور كاهش، حذف و يا كنترل عوامل تعريف شد

در ادامه نيز راهكارهايي جهت كنترل و پيشگيري از اثرات سوء اين نوع . تهديد كننده صورت مي گيرد
  .سدها آورده شده است

  
  محيطي، كاهش آثار، اثرات زيست سدهاي پسماند يا باطله، مواد باطله، محيط زيست :كلمات كليدي



  :مقدمه
پس از استخراج سنگ معدن از . ني مي باشندپسماندهاي باقي مانده از فعاليتهاي معد مواد باطله همان

معموالً مواد باطله به بركه هاي  .زمين، فلز درون آن خارج شده و مابقي مواد باطله را تشكيل مي دهد
   .رسوبي يا سدهاي باطله تخليه مي شوند

 از اساسي ترين مشكالت معدنكارييكي اسيدي در نتيجه اكسيداسيون كانيهاي سولفيدي  هاي ابتوليد زه
به حداقل  بهترين و اقتصادي ترين راه . باعث آلوده شدن آب هاي سطحي و زير زميني مي شود  است كه

معدني افزايش امروزه در كشور ما فعاليت هاي  .طله استدرسدهاي با موادرساندن اين تأثيرات تخليه اين 
همچنين با . اهميت يافته استچشمگيري داشته اند و به تبع آن مسئله دفع صحيح و بهداشتي مواد باطله 

توجه به اينكه در كشور ايران چنين مطالعاتي به ندرت صورت گرفته است، انجام تحقيقات و مطالعات بيشتر 
ي آبي آشنايي دارند ولي از سد هاي باطله معموالً مردم با سدها .در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد

معدن مس سرچشمه، معدن مس  سد باطله مي توان به از جمله سدهاي باطله ايران .شناختي ندارند
 كه. اشاره نمود... سونگون، سد باطله اهر، سد باطله مس انگوران، سد باطله كارخانه فرآوري طالي آقدره و 

مطالعاتي جهت ارتقا سد در دست  پرشده است و در حال حاضر سرچشمه معدن مس هم اكنون سد پسماند
يكي از مشكالت مهم سدهاي باطله در ايران مسئله شكست سد است كه بارها اتفاق افتاده است  .انجام است

ر سدهاي و اين در حالي است كه ايران رتبه سوم سدسازي در جهان را داراست و تاكنون چنين اتفاقي د
ه است، اين موضوع بيانگر اين مسئله است كه در زمينه ساخت سدهاي باطله با كمبود آبي مخزني رخ نداد

  .متخصص روبرو هستيم
  

  ):پسماند(سد باطله 
ت اساسي يكي ازمشكال .برجا مي گذارد فراوانيتأثير  زيست محيطيآوري منابع كاني برمنابع راستخراج و ف

باطله  .است) باطله هاي معدني(استخراج معادن  ل ازات معدني حاصي دفع زايد استخراج معادن، مسئله در
به دليل و  ها مواد زايدي هستند كه درطي عمليات حفاري، استخراج و كانه آرايي درمعادن، توليد مي شوند

از اهميت بسزايي لحاظ زيست محيطي  ، دفع صحيح و اصولي آنها ازبرخي از آنهاطبيعت سمي و خطرناك 



محلي مناسب و انباركردن مواد  ن روش براي انباركردن باطله، ساختن سد باطله دررايج تري .برخوردار است
مسائل و  منجر بهمواد آالينده از محدوده سد باطله شود  خروج هرعاملي كه باعث .در پشت سد است

  .مشكالت زيست محيطي مي گردد
  

  :مقايسه سدهاي باطله با سدهاي آبي
ي بارز و قابل توجهي با هم و سدهاي آبي وجود دارد ولي تفاوت هااگر چه شباهتهايي بين سدهاي باطله 

و مقاديري آب به روش هاي ايمن  سدهاي باطله نگهداري مواد باطله هدف از طراحي درجه اولدر كه  دارند
ساخته شده  و پايدار زيست محيطي است ولي سدهاي آبي جهت آبگيري و ذخيره آب و كنترل ايمن آب

ط طراحي مهندسي براي هر دو نوع سد پايداري در برابر زلزله، ايستايي، هيدرولوژي بر پايه از نظر ضواب. اند
سيالبهاي پايين دست و ريسك زيست محيطي در نظر گرفته مي شود ولي در سدهاي باطله فرآيندها نيز 

  .در نظر گرفته مي شوند
ست محيطي در مراحل ساخت و از نظر ضوابط زيست محيطي در سدهاي آبي به حداقل رساندن اثرات زي

بهره برداري مد نظر قرار مي گيرد ولي در سدهاي باطله به حداقل رساني اثرات زيست محيطي در حين 
در حد قابل قبول و همچنين به حداقل ) يا مرحله پس از بهره برداري(ساخت، بهره برداري و متروكه شدن 

  .ن بهره برداري و دوران متروكه شدن مد نظر استرساني خروج و نفوذ مواد به محيط زيست اطراف در حي
اين دو سد با هم تفاوت دارند به اين صورت كه در سدهاي آبي يك فاز ساخت  ساخت نيزدوره از نظر 

ساخت مرحله اي در حين بهره جهت ذخيره مناسب مورد نياز، مستقل وجود دارد ولي در سدهاي باطله 
  .صورت مي گيردبرداري 

برداري سدهاي باطله، طراحي حين اجرا، بهره برداري و كنترل ذخيره سازي جهت تخليه در دوره بهره 
  .زيست محيطي پسماندها صورت مي گيرد و تجهيزات كنترل رسوب مورد نياز مي باشند

زماني است  يا پس از بهره برداري مرحله متروكه ساختن. اختالف ديگر در مرحله پس از بهره برداري است
كه اين مرحله در سدهاي پسماند از اهميت زيادي برخوردار  اي استخراج معدن متوقف مي شودكه فرايند ه

ساليان دراز مي اي ايمن و پايدار براي ايجاد سازه جهت  پايدار زيست محيطيو ارائه راه حل هاي  است
   .انجام مي گيردن آباشد كه معموالً با پوشاندن سد هاي باطله و كاشت پوشش گياهي بر روي 



  :رات زيست محيطي سدهاي باطلهاثمهمترين 
يكي از مصوبات شورايعالي حفاظت محيط زيست كشور، لحاظ نمودن سدهاي باطله بعنوان يك دسته از 

پروژه هايي است كه الزاماً و قانوناً پيش از اجرا بايستي مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قرار گرفته و 
در خصوص ارائه راهكارهاي كنترل و كاهش آثار منفي پروژه اقدام مثبت و منفي آنها،  ضمن پيش بيني آثار

رات زيست محيطي اثو پارامترهاي طراحي داراي  محيطي به شرايط بستهسدهاي باطله  .به عمل آيد
  :جمله اين تاثيراتاز . مختلفي مي باشند

 فاجعه بار ناشي از آن احتمال خرابي و شكست سد و حوادث -

 خسارات به محصوالت كشاورزيو  آلودگي زمينهاي اطراف سد -

  زيرزميني منطقه در اثر توليد زهاب اسيدي، فلزات سنگين و سيانيد آلودگي آبهاي سطحي و -
  سبب اسيديته، شوري و سمي بودن آب مي شود كهحضور مواد شيميايي و كاني ها  -
  نابودي ماهيان و ساير موجودات آبزي -
 ستمهاي لوله كشي، قايقها، اسكله ها و ساختمانهاخوردگي سي -

 زمينهاي قابل سكونت كاهش -

 سطح سد باطله آلودگي هوا ناشي از پراكنده شدن مواد دانه ريز موجود در -

 زيستگاه جانورانتخريب  -

 قابليت اكسيداسيون و انحالل دارايمواد  آلودگيهاي ناشي از -

آلوده شدن آبهاي سطحي و  حيوانات و پرندگان به دليل سانها،خطرات زيست محيطي تهديد كننده ان -
   نيزيرزمي

   خطر تجمع پذيري فلزات سنگين در بدن موجودات زنده و اثرات سرطان زايي اين مواد -
سردرد، سرگيجه، تهوع، لرزش ماهيچه  بسيار خطرناك است و باعث عالئمي چون سيانيد آلودگي ناشي از -

  .در انسان مي شوداحساس خفگي  وها، تشديد ضربان قلب 
  

  :راههاي كنترل و پيشگيري از آلوده شدن آب و خاك



 مهمترين و شايع ترين اثر زيست محيطي باطله ها، توليد زهاب اسيدي و آلوده كردن آبهاي از آنجا كه  

. يردگ تتالشها و مطالعات بيشتري در اين زمينه صور ضروريست كه سطحي و زيرزميني مي باشد، بنابراين
  :آورده مي شودخالصه  راه هاي مختلفي براي كنترل و پيشگيري از اين نوع مسائل پيشنهاد شده كه بطور

  تدوين مقررات و دستورالعمل هاي زيست محيطي جهت سد هاي باطله - 1
  انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي پيش از ساخت سد باطله  - 1
  زيست محيطي همزمان با انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطيانجام مطالعات ارزيابي ريسك  - 2
  ساخت حوضچه هايي براي نگهداري، تصفيه و يا استفاده مجدد از آب هاي آلوده - 3
انتقال آب هاي آلوده از طريق كانالها و نهر هاي حفاظت شده به حوضچه هاي تصفيه جهت جلوگيري از  - 4

  آلودگي آب و خاك
  ستم هاي بازيافت، يا استفاده مجدد از آبهاي آلوده پس از عبور از فيلتر و تصفيه كنبكارگيري سي - 5
  استفاده از آهك جهت كاهش اسيديته آب و خروج فلزات و ذرات معلق از آب هاي آلوده - 6
  استفاده از تاالب هاي تصفيه - 7
ا حوضچه ها جهت جلوگيري از استفاده از اليه هاي رسي و يا تركيب رس با مواد ديگر در كف مخزن و ي - 8

  نفوذ آلودگي 
  جهت جذب فلزات سنگين... همچون ني، پر طوطي و  استفاده از گياهاني - 9
  

  :ارزيابي ريسك زيست محيطي
ثرات زيست محيطي سدهاي باطله اشاره گرديد، اين سدها اثرات و خطرات مهمي را اهمانطور كه در بخش 

ه اساسي ترين خطر ناشي از اين سدها، خطر شكست سد و حوادث بر محيط زيست اطراف وارد مي سازند ك
از اين رو  انجام مطالعات ارزيابي ريسك زيست محيطي در كنار مطالعات . فاجعه بار مربوط به آن مي باشد

EIA در  .پيش از ساخت سد مي تواند از بروز خطرات پيشگيري نمايد و يا باعث كاهش اثرات گردد
كليه خطرات ناشي از اين  بايستي ك زيست محيطي سدهاي پسماند، در مرحله اولارزيابي ريس مطالعات

در  اين مرحله سيالب و خشكسالي ها، كيفيت آبهاي سطحي و زير زميني، . سدها مورد شناسايي قرار گيرد
، حساسيت هاي جوامع و جمعيت تحت تاثير سد خاك و نفوذ پذيري آن، فلزات سنگين و ساير آالينده،



ژيكي، گونه هاي گياهي و جانوري داراي ارزش هاي ملي يا بين المللي و يا منحصر بفرد، هماهنگي اكولو
در مرحله بعد با استفاده از يك مدل . در منطقه مورد بررسي قرار مي گيرد... هاي داخلي و بين سازماني و 

  .ائه مي گرددانتخابي ارزيابي ريسك صورت گرفته و سپس راهكارهاي الزم جهت كاهش اثرات ار
  

  :نتيجه گيريبحث و 
با توجه به اينكه امروزه فعاليتهاي معدني در كشور ما رشد چشمگيري داشته است و به دليل نوپا بودن 

وجود متخصصين  ،مطالعات مربوط به سدهاي باطله، هنوز كمبودهاي زيادي در زمينه انجام مطالعات
همچنين سدهاي باطله داراي خطرات و اثرات .  دارد وجودو همينطور قوانين و دستورالعمل ها مربوطه 

، از جمله شكست سدهاي كه به برخي از مهمترين اثرات آنها اشاره گرديد مهمي هستندزيست محيطي 
و آلودگي هاي ناشي از زهابهاي اسيدي، فلزات سنگين و  پسماند كه بارها در ايران اتفاق افتاده است

از اين رو انجام مطالعات ارزيابي اثرات زيست  .ه دنبال خواهد داشتسيانيدها كه اثرات فاجعه باري ب
در خصوص  ، تدوين دستورالعمل هاي الزمسدهاي پسماند محيطي، مطالعات ارزيابي ريسك زيست محيطي

، آموزش متخصصين و انجام كليه راهكارهايي كه به حذف يا كاهش ساخت و بهره برداري از سدهاي پسماند
  .اين سدها كمك مي كند، ضروري به نظر مي رسداثرات ناشي از 

  
  

  :منابع
مديريت زيست محيطي سدهاي باطله تحليل پايداري و ،  1386، عليرضا ياراحمدي بافقي، مهدي نجفي - 1
پنجمين همايش زمين شناسي ) رخانه فراوري معدن فسفات اسفورديسد باطله كا: مطالعه موردي(

  مهندسي و محيط زيست ايران
دومين همايش تخصصي مهندسي محيط ، مديريت زيست محيطي سدهاي باطله،  1387،مهاجر اعظم - 2

  زيست
، ارزيابي اثرات زيست محيطي، سازمان حفاظت محيط زيست، معاونت محيط 1384مسعود منوري، - 3

  زيست انساني



  سيروس اميني، مديريت زمين شناسي و اكتشافات معدني منطقه شمال شرق - 4
 

 
5- Annika Benckert and Jan Eurenius, Tailing dam construction, 

Seminar on SAFE TAILINGS DAM CONSTRUCTIONS Gällivare, 
20-21 September 2001Technical Papers 

6- Harvey McLeod, Howard Plewes, Klohn Crippen, 2003, CAN 
TAILINGS DAMS BE SOCIALLY ACCEPTABLE?, ICOLD 
Symposium on Major Challenges in Tailings Dams, June 15, 2003  

  
 

  


