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  در مديريت سدهاي پسماند معادن هاي بازسازي استراتژي
  

  رفيعا، شركت مهندسين مشاور كاوشگرانفرزان 
  محمدي، شركت مهندسين مشاور كاوشگران حسين سلطان

  ، شركت مهندسين مشاور كاوشگران1سيدمحمدعلي حسيني
  

  
  چكيده

اهميت صنعتي جهان مد نظر قرار گرفته است كه اين امر، در كنار  كاري از ديرباز در بسياري از كشورهاي در صنعت معدن عمليات بازسازي
سازي  متروكه يمناسب برا يبرنامه بازساز كي نيتدو. اشاره دارد نيز ي مسائل زيست محيطي برداري از منابع، به جايگاه برجسته بهره

معدني طرح اوليه يك در مراحل  دياست كه با ييها يزير برنامه نيپسماند، از مهمتر يسدهاكاري از جمله  نواحي متاثر از عمليات معدن
پسماند خواهد  ياز سدها يناش يطيمح ستيز هاي بيآس گستردگيامر به خاطر  نيا. ه و بودجه منتاسب با آن در نظر گرفته شودشد دهيد

 يسدها رو تيريمد يها ياستراتژ به ،يبازساز دافاه فيپس از تعر بايد، پسماند سد يبازساز يمناسب برا نهيگز فيبه منظور تعر. بود
در اين مقاله به بررسي  .را انتخاب كرد نهيگز ني، بهترها بر انتخاب آن موثرموجود و با درنظر گرفتن عوامل  يها نهيگز انيآورد تا از م

  .ته شده استآن پرداخمربوط به مديريت زيست محيطي كارهاي  انتخاب راهاهداف و دورنماي عمليات بازسازي سدهاي پسماند و 

 
 

 مقدمه - 1

امري است كه تاثيرات زيست محيطي ، پسماند و سدهاي انباشت باطله هاي  محل كاري، محدوده معدن در ياراض يساز آلوده
روزافزون به  ازيناهميت مسائل زيست محيطي، دسترسي به آب پاك و منابع طبيعي، . ناشي از آن بر همگان اثبات شده است

و اقليمي  ياقتصاد ،ياعاجتم طيتا با توجه به شرا سازد ميو اسكان، صاحبان معادن را وادار  ير دامامو ،يكشاورز هاي نيزم
  .مد نظر قرار دهندكاري  در حين و يا پس از اتمام معدنرا  يبازساز اتيمنطقه، عمل

اي كه ناحيه  شود؛ به گونه يم كاري بر روي محيط زيست اصالح و مرمت  ناپذير عمليات معدن اثرات اجتناب ابتدا ،بازسازيدر 
اين . هاي سطحي و زيرزميني و نيز مسائل زيست محيطي، ايمن باشد كاري از نظر فيزيكي، ژئوشيميايي، كيفيت آب پس از معدن

دهد؛ به طوري  امر بخش مهمي از گسترش سهم منابع معدني در اقتصاد جهاني را با درنظر گرفتن اصل توسعه پايدار تشكيل مي
  .]1[ شود كاري مدرن را شامل مي معدن زه در بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان، بازسازي بخشي از عملياتكه امرو
تواند اثرات  ، ميترين واحدهاي معدني ، به عنوان يكي از آاليندهسازي سدهاي پسماند مالحظات مربوط به متروكهپوشي از  چشم

مهمترين ، برخي از 1در جدول . اني سكنه منطقه را در بر داشته باشدزيست محيطي و حتي خطرات ج ،اقتصاديجبران ناپذير 
  .در مناطق مختلف جهان گردآوري شده است ،ماند اين سدهاي پس هب بوطحوادث مر

را براي اين زمين  ،قبول قابل يك كاربري تثبيت و استقرار پايدار، توسعه اصل و است زمين از موقت استفاده كاري معدن
اين . آتي است هاي كاربري براي ،ماند مناطقي نظير سدهاي پس پتانسيل شناسايي بازسازي، مركزي هسته راين،بناب. طلبد مي

 عواملنيز كليه و باشند داشته نيز را با اكوسيستم طبيعي ناحيه حداكثر برازندگي ي در بلند مدت، پايدارضمن حفظ ها بايد  كاربري
مناسب  هاي جا كه انتخاب بهترين گزينه از ميان گزينه از آن .در نظر گرفته شودن در آ ياكولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي و فن
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گيري چند معياره  تصميم هاي روشاستفاده از پارامترهاي زيادي دارد، حداكثري  برآزندگيماند نياز به  براي بازسازي يك سد پس
هاي بازسازي محدوده سدهاي پسماند  ازندگي گزينه، روش كلي تحليل بر1در شكل  .گشا باشد راه اندوت ميبراي اين منظور 

  .نشان داده شده است
  

  
  پسماند هايروند كلي انتخاب استراتژي مناسب براي بازسازي محدوده سد - 1شكل 

  

  ]2[ برخی از حوادث اخیر در رابطه با سدهای پسماند معادن ‐ ۱جدول 

  اثر  نوع حادثه  محل  تاريخ

آسيب به ديواره سد به خاطر   چين  2011الي جو
  هاي شديد باران

هاي آلوده به داخل رودخانه فوجيانگ، آلوده شدن آب آشاميدني تخليه آب
منزل مسكوني، آسيب به جاده و  272هزار نفر سكنه منطقه، تخليه  200
  هاي اهالي كه منجر به تخليه ناحيه گرديد خانه

 120كيلومتر مربع و كشته شدن حدود  8اي به مساحت سيل زدگي منطقه  اره سدشكست ديو مجارستان  2010اكتبر 
  نفر از ساكنين منطقه

شكست ديواره سد به خاطر  روسيه  2009آگوست 
  دفن يازده خانه زير لجن خارج شده از سد و كشته شدن تعدادي از سكنه  باران شديد

ار خاكستر زغال، آسيب به خطوط برق و شبكه گاز، هكت400پوشش  شكست ديوار حائل سد  آمريكا  2008دسامبر 
  منزل مسكوني 12تخريب 

اهالي نفر از  254گل و كشته شدن بيش از  آوار و دفن چندين خانه زير  ريزش ديواره  چين  2008سپتامبر 
  منطقه
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  تحليل رياضي مساله تصميم به كمك تكنيك هاي تصميم گيري 
  
 

 هاي نهاييشناسايي كاربري

 هاي ارزيابي بندي شاخص شناسايي و دسته

 هاتعيين اولويت بين گزينه

   انتخاب يك گزينه مديريتي
  بازگرداني 
  احيا 
  تم جايگزيناكوسيس 
  چشم پوشي 

 

 مطالعات فني ـ اجتماعي ـ اقتصادي 

 مطالعات اكولوژيكي

 مطالعه شرايط معدن

 بهره گيري از دانش و قضاوت خبره

 انتخاب يك كاربري نهايي
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  اهداف بازسازي -2

 با مطابق .استمحدوده سد  ازسازيب اهداف مشخص كردن نياز به چيز هر از پيش موفق، برنامه بازسازي يك داشتن براي
 به زير اهداف از يكي به يابي دست منظور به بازسازي، عمليات كلي طور زيست استراليا به محيط از حفاظت آژانس بندي تقسيم
  :رسد مي انجام

 اكوسيستم طبيعي منطقه كه وجهي ممكن و به شكل ترين دقيق به احداث سد از پيش شرايط به ناحيه بازگرداني .1
 .نشود تغييري ترين كوچك ستخوشد

 ساخت سدهاي ناحيه با دوره قبل از عمليات  اقتصادي و كاربري زمين  اي كه ارزش احياء و بازسازي منطقه به گونه .2
  .مشابه باشد

 جديد كاربري اين حالت، در. دارد تفاوت كامالً سايت اوليه كاربري با كه بهينه كاربري يك جهت ناحيه سازي آماده .3
  .داشت خواهد پي در براي جامعه احداث سد از پيش كاربري به نسبت بيشتري منافع كالً شده، اتخاذ

ارتباط مستقيمي با عوامل طبيعي، اقتصادي،  به طور كلي انتخاب طرح پايه عمليات بازسازي،دهد كه  مرور منابع نشان مي
  :اشاره نمود شود، ي كه در ادامه آورده مين به مواردتوا فرهنگي و اعتقادي مردم ناحيه خواهد داشت؛ از جمله اين عوامل مي

  شناسي زمين •  زمينشكل مورفولوژي  •
  هاي سطحي و زيرزميني وضعيت آب •  شناسي  خاك •
  هاي اطراف كاربري عمومي زمين •  پوشش گياهي و حيات جانوري •
نواحي يا مناطقي كه به داليل مختلف نظير آثار  •  مسائل فرهنگي و اعتقادي بوميان منطقه •

  هاي خاص منطقه ساير ارزش •  باستاني و غيره اهميت خاصي داشته دارند
   وضعيت آب و هواي منطقه •

هاي مديريتي ممكن را  يابي به هدف نهايي در مورد بازسازي منطقه متاثر از احداث يك سد باطله، بايد گزينه به منظور دست
  .شود پرداخته ميها  مورد مطالعه قرار داد كه در ادامه به بررسي اين گزينه

  پسماند سدهاي سازي متروكههاي  گزينه -3

 زمين برازندگي كه گرفت نظر در توان مي گزينه مديريتي چهار ،هاي معدني ماند طق متاثر از انباشت پسامن  بازسازي براي
 :از عبارتند ها گزينه اين. شود تحليل بايد ها آن از يك هر براي ناحيه

 ؛عمليات انباشت از شپي اوليه شرايط به بازگرداني .1
 اكوسيستم؛ بالقوه خصوصيات از بعضي احياي .2
 متمايز باشند؛ كامالً كاري معدن از پيش اوليه شرايط با است ممكن كه جايگزين هاي اكوسيستم ايجاد .3
 نتايج انسان مداخله طبيعي بدون فرآيندهاي كه كرد توان اثبات مي ها آن به استناد با كه دارد وجود شواهدي وقتي .4

 .باشد بسيار مطلوبي مديريتي گزينه تواند طبيعي مي بازسازي ديگر، عبارت به يا پوشي چشم دهند، مي بهتري

ريزي شروع و تا آخرين  كاري از ابتدا و به هنگام طراحي و برنامه ها هرچه باشند بايد به صورت جزئي از عمليات معدن اين گزينه
در ادامه به . اي كه در پايان مراحل استخراج، محدوده آماده براي استفاده ديگر شود به گونه. مرحله از استخراج ادامه پيدا كند
  :شود ها پرداخته مي شرح عملكرد هر يك از اين گزينه
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  بازگرداني - 1- 3

 اوليه شرايط ظاهراً نامطلوب خصوصيات حتي گزينه، اين در. گرداند مي بر اوليه شرايط به مستقيماً را اكوسيستم بازگرداني،
 اي گزينه بازگرداني. شوند بازگردانده مي پذيرفته شده و بازسازي عمليات از بخشي عنوان به كاري نيز معدن از پيش اكوسيستم

 شده، كاري معدن زمين كه مناطقي در آن و اجراي هستند نظير بي اكولوژيكي نظر از كه است هايي اكوسيستم براي آل ايده
 براي بازگرداني بنابراين. گزينه اول خواهد بود است، باال و گردشگري اكولوژيكي هاي رزشا با بزرگتر اكوسيستم يك از بخشي

  .الزام خواهد بود يك دارند، قرار تعويض غيرقابل و نظير هاي بي اكوسيستم در كه معادني بازسازي
 :كرد اشاره زير به موارد توان مي گزينه اين پذيرش براي نياز مورد منابع و اطالعات از

  اوليه؛ شرايط اكولوژيكي اطالعات •
  بازگرداني؛ پيشرفت كنترل جهت مرجع هاي اكوسيستم •
  زيستي؛ هاي گونه منابع •
  و رفتارسنجي دوره طول و هزينه تخمين •
 .اوليه اكوسيستم اهميت درك •

  احيا - 2- 3

 كه است اي گزينه تر، قابل قبول و فتهيا بهبود شرايطي به اكوسيستم، يك مطلوب هاي ويژگي بعضي احيا يا دارانه جانب بازگرداني
 گونه هيچ كاري معدن از كه پيش اي رودخانه به عنوان نمونه. است شده تجربه مختلف كشورهاي معادن بازسازي در بارها
 به توجه با ولي گيرد؛ مي قرار كار در دستور اوليه وضعيت بازگرداني معدن، تعطيلي از پس است، نداشته اقتصادي وري بهره

 رودخانه كه كرد ادعا توان مي. شود مي ماهي پرورش رودخانه جهت احياي روي اي ويژه تمركز اكولوژيكي، و اجتماعي يازهاين
 پيدا اوليه شرايط به نسبت اكولوژيكي نظر از تري مناسب بسيار شرايط خود، اوليه حفظ وضعيت ضمن معدن، بازسازي از پس
 مورد مجزايي نيز منابع و اطالعات شد، ذكر بازگرداني مورد در كه چه آن از غير موفق، احياي برنامه يك داشتن براي .است كرده
  :از عبارتند كه نيازند
  شوند؛ احيا بايد كه اكولوژيكي شرايط از جزء به جزء و صريح شناختي •
  آن بازگرداني نه و اكوسيستم احياي بودن موثرتر توجيه •
  احيا از پس شده ايجاد شرايط اكولوژيكي پايداري •
  و اكوسيستم روي احتمالي منفي اثرات شناخت •
 .اكوسيستم احياي يا بازگرداني بين اقتصادي و اجتماعي هاي برتري مقايسه •

  جايگزين هاي اكوسيستم - 3- 3

ر ب در غيره و جنگل، تفريحي، استقرار كشاورزي، قبيل از را زمين كاربري از متعددي موارد توانند مي جايگزين هاي اكوسيستم
 :عنوان كرد را زير موارد توان مي جايگزين هاي اكوسيستم گزينه پذيرش براي نياز مورد منابع و اطالعات از .گيرند

 جايگزين اكوسيستم از جزء به جزء و صريح شناختي •

 جديد اكوسيستم برقراري) رفتارسنجي و عملياتي اي، سرمايه( مديريتي هاي هزينه پرداخت چگونگي •
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  موجود اكوسيستم تغيير در پيشين هاي تجربه وجود بررسي •
  و اكولوژيكي - فيزيكي پايداري به رسيدن در جايگزين اكوسيستم سرعت •
  .جايگزين اكوسيستم اجتماعي و اقتصادي، شناختي، زيبايي گردشگري، هاي ارزش •

  چشم پوشي - 4- 3

 براي. باشد مديريتي هاي گزينه ديگر اتخاذ زا بهتر است ممكن ها اكوسيستم از برخي بازسازي از پوشي چشم يا معدن كردن رها
 اشاره كرد نفتي مواد به آغشته هاي باطله براي بهسازي كننده ضدعفوني مواد و ها شوينده از استفاده به توان مي گفته اين اثبات
 .دارند جانوران و روي گياهان نفتي مواد خود به نسبت زيانبارتري شدت به آثار كه
 بيشتر زوال يا جايگزين و هاي اكوسيستم ايجاد يا اوليه، شرايط به بازگرداني به منجر است ممكن پوشي چشم كلي طور به

 چنين آمد پي باشد، داشته وجود به اكوسيستم نسبت دقيقي بسيار اطالعاتي منابع كه هنگامي تنها حال، هر در. شود اكوسيستم
 را خود بتواند اكوسيستم مديريتي، اقدامات مداخله بدون كه است ممكن صورت اين در. گردد بيني پيش تواند مي اي گزينه

 .برسد شرايط مطلوب به هزينه صرف بدون و كرده بازسازي
  :كرد ذكر را زير موارد توان مي گزينه اين پذيرش براي ضروري منابع و اطالعات از

 كنند ييدتا موجود مديريتي اقدامات به نسبت را طبيعي فرآيندهاي كارايي كه كافي شواهدي •

 اوليه شرايط با شود مي ايجاد گزينه اين اتخاذ با كه اكوسيستمي تفاوت •

 غيره و اسيدي زهاب مانند اكوسيستم، بر گزينه اين منفي اثرات •

   و كرد متقاعد منطقي لحاظ از را قانوني هاي نهاد و جامعه بتوان كه محكم داليلي •
 عمومي امنيت و سالمتي به مربوط مالحظات •

  رديمطالعه مو -4

برداري از آن به  عمليات بهره 1974  اي مرتفع واقع شده بود كه در سال در ايالت كلورادو آمريكا و در منطقه 2معدن موليبدن يوراد
كاري در اين  هاي معدن هكتار از ناحيه طبيعي اطراف سايت به خاطر فعاليت 125منطقه وسيعي با مساحت بيش از . پايان رسيد

گير ناشي از  ، وسعت حوزه تاثير سد باطله معدن و تاثيرات زيست محيطي چشم2شكل . ثير قرار گرفته بودناحيه به شدت تحت تا
  . دهد آن را در اين منطقه نشان مي

  حوزه طبيعي تحت تاثير سد باطله معدن موليبدن يوراد، قبل از عمليات بازسازي - 2شكل
                                                 
2 Urad 
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مذكور، كه به دريافت جايزه بزرگ زيست محيطي از طرف دولت اياالت پس از تحقيقات بسيار زياد، بازسازي محدوده معدن 
متر  19000تن لجن خشك شده و  4200ميليون تن باطله از يكي از معادن روباز مجاور،  5/1متحده نيز انجاميد، با استفاده از 

  .چوب انجام شد تراشهمكعب 
به . و ديواره سد شديداً تحت فرسايش آب و باد قرار داشتندنشست شده در كف  هاي ته با توجه به مورفولوژي منطقه، باطله

ي معدني  ها و نيز ايجاد بستر مناسب براي كاشت و رشد پوشش گياهي در اين ناحيه وسيع، از باطله منظور پايدارسازي باطله
دني تركيب و بر روي هاي مع چوب نيز با باطله تراشهلجن خشك شده و . يكي از معادن روباز در نواحي اطراف استفاده شد

  .دهد پوشانيده شدن منطقه با استفاده از خاك تركيبي را نشان مي 3شكل . منطقه سد پوشانيده شدند

  چوب و لجن خشك تراشهپوشش منطقه سد با تركيبي از باطله،  -  3شكل 
  

متر  3170اي با ارتفاع  بودند؛ زيرا در ناحيهسپس اقدام به كاشت بذر گياهاني در منطقه شد كه قادر به ادامه حيات در ارتفاع زياد 
به منظور . از سطح دريا و با توجه به وضعيت آب و هوايي نامساعد منطقه، رشد پوشش گياهي بسيار سخت و كند خواهد بود

 39000اد عالوه بر بذرپاشي تعد. ها در فصل اول رشد آبياري مصنوعي در منطقه انجام شد اطمينان از كافي بودن آب براي دانه
هاي سيل گير نيز در ناحيه ايجاد شدند كه بعدها به يك تفرجگاه  عالوه بر اين، سيستم. اصله نهال نيز در ناحيه كاشته شد

  .دهد ، نمايي از سايت را قبل و بعد از عمليات بازسازي نشان مي4شكل . گيري و غيره تبديل شد عمومي براي ماهي
  

  معدن يوراد، قبل و بعد از بازسازينمايي از سد باطله  - 4شكل 
  

از آن تاريخ تاكنون تحقيقات . ميليون دالر به پايان رسيد 7اي در حدود  سال و با صرف هزينه 7بازسازي اين منطقه در حدود 
 .شد نظير است، انجام بسيار زيادي براي ارزيابي عملكرد اين سيستم بازسازي كه در نوع خود به خاطر ارتفاع زياد منطقه بي

سنجي آغاز شده و  كاري بايد در مرحله مطالعات پيش امكان معدنمتاثر از عمليات بنابراين طرح مفهومي استفاده آتي از محدوده 
  .شود تر تحليل و بررسي  به تدريج و با افزايش عمر معدن به صورت جزئي
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  بندي جمع -5

طرح  مختلفهايي است كه بايد در مراحل  ريزي برنامهاز مهمترين  ،تدوين يك برنامه بازسازي مناسب براي سدهاي پسماند
به منظور تعريف گزينه . اين امر به خاطر وسعت و شدت آسيب زيست محيطي ناشي از سدهاي پسماند خواهد بود. ديده شود

هاي  گزينه هاي مديريت سدها روي آورد تا از ميان مناسب براي بازسازي سد، بايد پس از تعريف اهداف بازسازي، به استراتژي
براساس تجربيات به دست آمده از عملكرد . موجود و با درنظر گرفتن عوامل فرهنگي موثر، بهترين گزينه موجود را انتخاب كرد

هاي مربوط به بازسازي محدوده اجراي عمليات معدني، از جمله سدهاي پسماند، بايد در  كشورهاي توسعه يافته، برآورد هزينه
توان در چهار  هاي مناسب براي بازسازي و متروكه سازي سدهاي پسماند را مي گزينه. طرح انجام شود سنجي مرحله پيش امكان

اين گزينه هرچه باشد بايد بيشترين انطباق با اكوسيستم ناحيه و . بندي كرد پوشي طبقه گروه بازگرداني، احيا، جايگزيني و چشم
  .حداقل ناپايداري را در درازمدت داشته باشد
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