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مراتع  خاک تخریبو  آبهای معدنی جهت کاهش آلودگی ابزه های زیست محیطیبحران بررسی

 (مس سونگون)مطالعه موردی: 

 2، مجید یونسی*1سیده محدثه احسانی

مدیر پروژه طرح جامع آب صنایع ملی کترای فرآوری مواد معدنی، د -2دانشجوی دکتری علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  -*1

 مس ایران

 چکیده

ای بر محیط زیست ف می باشد لذا اثرات قابل مالحظهاز آنجایی که معدنکاری در ارتباط مستقیم با طبیعت و محیط اطرا

شورهای پیشرفته داشت. بطور کلی تاثیرات عملیات معدنکاری بر روی مقدار آب، کیفیت آب، هوا و خاک می باشد. امروزه در کخواهد 

شود. محیطی توسط مراجع ذیصالح صادر میهای معدنکاری پس از ارائه و تصویب گزارش ارزیابی اثرات زیست مجوز شروع فعالیت

یت معدنکاری با دقت انجام نشود عالوه بر تاثیرات مخرب بر محیط زیست، بازسازی را با مشکل با توجه به اهمیت بازسازی اگر فعال

شود. در این مقاله به تاثیر و غیر اقتصادی بودن مواجه خواهد کرد و در نتیجه کل پروژه معدنی از نظر اقتصادی با مشکل مواجه می

های های اسیدی، کمپلکسها می تواند شامل زهابزهابت. این بر آب و خاک پرداخته شده اس 1(AMD) های معدنکاریزهاب

ار زیست محیطی سیانیدی فلزات و فلزات سنگین باشد که افزایش بیش از حد مقادیر آنها از محدوده مجاز باعث صدمات زیان ب

ها، نفوذ ناپذیر کردن کف به کانالآوری و هدایت آنها جمع های آزاد از طریقتوان به کاهش دادن آبهای مقابله میشود. از روشمی

های باطله و تصفیه آب از طریق رسوب دادن فلزات پایه ، کاشت گیاهان مقاوم بر روی دامپهای باطله از موادی مانند بنتونیتدامپ

 د.اشاره کر 6-9در حدود  pH و مضر مانند مس، سرب، روی و نیکل با تنظیم

 

 مس سونگونمجتمع  ،های معدنی، دامپ باطلهزهابآلودگی خاک، آب و پوشش گیاهی، کلمات کلیدی: 

                                                           
1 Acid Mine Drainage  
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 مقدمه

های ترین نوع خاکهای اراضی معدنکاری شده از جمله شایعهای انسانی است. خاکتخریب خاک گاهی ناشی از فعالیت

و صدمات بسیار جدی را برای محیط زیست به همراه  گذاردانداز میای بر چشماین اختالالت شدید، اثر گسترده دارای آلودگی هستند.

بعلت اینکه معدنکاری در ارتباط مستقیم با طبیعت و محیط اطراف می باشد لذا اثرات قابل بحث و مطالعه ای بر محیط زیست  دارد

ن بک منبع دائمی سطوح حاصل از باطله در معرض فرسایش آبی و بادی هستند و به عنوا .(Pedrol et al., 2010) خواهد داشت

های اراضی معدنکاری شده خاک(. Tordoff et al., 2000; Wong, 2003) کنندانتشار آلودگی فلزات به محیط اطراف خود عمل می

اند، بافت و ساختار نامطلوب دارند و مستعد آبشویی اسید با اکسیداسیون سولفید هستند و مواد مغذی آلیحاوی مقادیر ناچیزی از ماده

(Singh et al., 2002) .های های گیاهی و ویژگیتشکیل اجتماع طبیعی گیاهان به دلیل دو عامل مشکالت مهاجرت گونه

های اراضی استخراج شده باعث طیف وسیعی از مشکالت برای استقرار و خاک (.Gray, 1982فیزیکوشیمیایی بستر محدود است )

با وجود اینکه آهن، منگنز، مس و روی در حد مجاز . (Wong, 2003متفاوت است )حفظ پوشش گیاهی شده که بسته به نوع معادن 

بطور کلی تاثیرات عملیات   .باشندزات سنگین مطرح میند، در مقادیر باالتر به عنوان فلاز عناصر کم مصرف ضروری برای گیاه هست

همچنین یکی از مهمترین  .(Sheoran et al., 2010) باشد، خاک فرهنگی و اجتماعی می بر روی مقدار آب، کیفیت آب، هوا معدنکاری

 استهای فرآوری زغال، تولید و گسترش زهاب اسیدی معدن های باطله کارخانهها و سدناشی از دمپمشکالت زیست محیطی 

(Doulati Ardejani et al., 2008از ویژگی .)توان به کاهش ها میهای بارز این زهابpH فلزی محلول  هایافزایش میزان یون

میلی گرم بر لیتر  10000تا  500  ها با غلظتی بینمانند آهن، آلومینیوم، مس، کادمیوم، سرب، روی و جیوه(، افزایش میزان سولفات)

ها ممکن است در درازمدت سبب وارد آوردن این زهاب .(Vandersluis et al., 1995) های باالی اکسیژن اشاره کردتظو نیز غل

ها از اهمیت شایان های سطحی و زیرزمینی( و یا خاکی شوند. از این رو بررسی و مطالعه آنناپذیری به منابع آبی )آبجبران خسارات

امروزه در کشورهای پیشرفته مجوز شروع فعالیت های  .(Singer&Stumm, 1970و  Williams et al. 1979توجهی برخوردار است )

با توجه به اهمیت  شود.گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط مراجع ذیصالح صادر میمعدنکاری پس از ارائه و تصویب 

و غیر اقتصادی انجام نشود عالوه بر تاثیرات مخرب بر محیط زیست بازسازی را با مشکل  بازسازی اگر فعالیت معدنکاری با دقت

مشکالت زیست محیطی بخش اعظمی از  شود.با مشکل مواجه میبودن مواجه خواهد کرد و در نتیجه کل پروژه معدنی از نظر اقتصادی 

 باشد:شامل موارد زیر می باطله از سدهای ناشی مشکل ترینمهمدر معدنکاری مربوط به سدهای باطله می باشد. 
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 آب هدر رفتن -

 محیط شدن آلوده -

-  pHگردد.می در محیط زیست تغییراتی ، باعثآمده بدست زهاب 

  در کارخانه. و حضور سیانور محلول ، روی، سربمانند مس زهابدر  محلول سنگین فلزات -

 گیرد. قرار می مورد استفاده آراییکانه در فرآیندهای که مختلفی حضور مواد شیمیایی -

 کارخانه. خروجی موجود در فاضالب جامد معلق ذرات -

های اسیدی حاصل از اکسیداسیون کانی زهابتولید  ،در رابطه با تولید مسهای زیست محیطی یکی از مهمترین نگرانی

بررسی این  مطالعههدف این باشد که باید تمهیداتی برای کاهش آن انجام شود. جود در باطله های این کارخانه میسولفیدی مو

های کنندهنیک، جیوه و کادمیم از ذوبو فلزات تبخیر شونده مانند آرس 2SOانتشار گاز . عالوه بر این، باشدمشکل زیست محیطی می

 باشد.  می یکی دیگر از پیامدهای زیست محیطی این کارخانه مس

 مواد و روش تحقیق

 30کیلومتری شمال غرب اهر و  75کیلومتری شمال شرقی تبریز،  130معدن مس سونگون در استان آذربایجان شرقی در 

داغ متر در رشته کوههای قره 2000وسط ورزقان قرار دارد. کانسار مس سونگون در یک منطقه کوهستانی، با ارتفاع مت کیلومتری شمال

های معتدل دارد. میانگین های سرد و یخبندان و تابستانمتر می باشد و زمستان 2700واقع شده است. حداکثر ارتفاع محدوده معدن 

-85میلیمتر در سال با رطوبت نسبی  350درجه سانتی گراد است. حداکثر بارندگی  -20زمستان و در  33درجه حرارت در تابستان 

های سونگون چای و پخیر چای و چندین رودخانه خانهباشد. همچنین جهت وزش باد بطرف جنوب غربی است. روددرصد می 52

د و آنهم در نهایت به رود ارس دهنچای را تشکیل میرودخانه ایگینه  ،بهمن فرعی در منطقه معدن جریان دارند که پس از پیوست

های باشد. کانیمیدرصد مس  61/0میلیون تن با عیار  388و  796این کانسار به ترتیب  قابل استخراجریزد. ذخیره قطعی و می

یریت، بورنیت، کالکوسیت )کالکوپ مس سولفیدی در معدن شامل پیریت، مولیبدنیت، گالن، اسفالریت، مارکازیت، پیروتیت، سولفیدهای

درصد  98شوند، در حین این عملیات حدود بروش تغلیظ و ذوب به مس تبدیل میهای سولفیدی مس کانسنگباشد. می و کوولیت(

گرد های مس عناصری مانند گوکنند. در صورت تشویه کانسنگباطله دپو شده یا رودها را پر میماده استخراج شده از معدن بصورت 
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از اکسیداسیون باشند ناشی ادن که عامل اصلی تخریب مراتع میهای اسیدی در معزهابشوند. تولید ک بصورت بخار آزاد میو آرسنی

های اسیدی معدن حاصل تجزیه پیریت تحت تاثیر یک اکسید کننده زهابباشد. های سولفیدی موجود در باطله میپیریت و سایر کانی

 که بصورت زیر است. باشدمانند هوا و در حضور آب می

423222                                                            1رابطه  2)(5.375.3 SOHOHFeOHOFeS  

مراتع اطراف دهد و باعث آلودگی دورتر انتقال می ههای اسیدی باعث انحالل فلزات سنگین شده و آنها را به منطقآب

 دهد.ها به سد باطله و نمایی از محل انباشت باطله و سد باطله را نشان میلولهنمایی از انتقال باطله توسط  1شکل  شود.می

  

 نمایی از انتقال باطله توسط لوله ها به سد باطله و نمایی از محل انباشت باطله و سد باطله -1شکل 

 نتایج

فید، ممرز، گالبی اوری، بلوط سغالب اراضی پیرامون منطقه سونگون شامل گون، مرغ، چمن و گونه های جنگلی مانند 

ها و ب بخشی از جنگلتخریها باعث  زهابباشد. انجام عملیات معدنکاری و تغلیظ در منطقه سونگون و تولید وحشی و غیره می

های معدنی صورت گرفته در محدوده روستای سونگون در حوضه سونگون چای با توجه به فعالیتمراتع در محدوده طرح شده است. 

با توجه به احداث سد باطله در محدوده روستای زرنکاب مقداری از  ها از بین رفته است.پخیر چای اراضی تخریب شده و جنگلو 

همچنین منطقه امن کلن بدلیل تنها زیستگاه گونه پرندهای به نام سیاه خروس در کشور از  .مراتع این روستا نیز تخریب شده است

 تاکنون تاثیر منفی عملیات معدنکاری بر این مناطق مشاهده نشده است.اهمیت خاصی برخوردار است ولی 
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شود که اگر تمهیدات الزم در دره پخیر ریخته می های معدن بهسونگون چای و پخیر چای در محدوه معدن قرار دارند. باطله

در وجود دارد. با توجه به اینکه این دو رودخانه به همدیگر وصل شده و اسیدی کارخانه زهاب نظر گرفته نشود احتمال جاری شدن

شود لذا احتمال آلودگی این رودخانه و کل مناطق دهند و آنهم در نهایت به رودخانه ارس ریخته مینهایت ایگینه چای را تشکیل می

سونگون چای و پخیر چای احداث یک کانال سرپوشیده های ای جلوگیری از آلودگی آب رودخانهبر پایین دستی سونگون وجود دارد.

همچنین  در بستر رودخانه سونگون و یک کانال روباز در جناح شمالی دره پخیر و در تراز باالی دامپ های باطله پیش بینی شده است.

در باالدست رودخانه  برای جلوگیری از نزوالت جوی و آب رودخانه زرنکاب به سد باطله دو کانال در دو یال شمالی و جنوبی

 نشان داده شده است. 1در جدول  نتایج برخی از پارامترها از رودخانه های محدوده طرح مس سونگون احداث شده است.

 نتایج برخی از پارامترها از رودخانه های محدوده طرح مس سونگون -1جدول 

 برداریمحل نمونه
 گیریهای مورد اندازهپارامتر

 TDS (MG/L) )میکروزیمنس بر سانتی متر( pH EC )سانتی گراد(درجه حرارت 

 418 846 056/9 8/9 رودخانه پخیر بعد از دامپ باطله

 383 786 905/8 17 رودخانه پخیر قبل از تقاطع با رودخانه سونگون

 436 891 651/9 8/14 رودخانه سونگون قبل از تالقی با رودخانه پخیر

قبل از تالقی با رودخانه رودخانه پخیر و سونگون 

 میانکافه
1/19 829/9 730 356 

رودخانه میانکافه قبل از تالقی با رودخانه پخیر و 

 سونگون
2/20 085/10 307 6/147 

های متر بعد از تالقی رودخانه 50رودخانه ایلکنه چای 

 پخیر، سونگون، میانکافه
7/19 975/9 520 250 

 9/152 318 662/9 2/32 به رودخانه ارس رودخانه ایلکنه چای قبل از تخلیه

 

ترین موضوع در طرح مس سونگون کمیت و کیفیت آب و نگرانی از آلودگی آب ها به ویژه توسط فلزات سنگین و حساس

 780طبق برآوردها حدود  باشد. لذا استخراج مواد و انباشت باطله ها باید بصورت جدی در نظر گرفته شود.می های اسیدیزهاب

میلیون تن  39درصد این باطله پیریت می باشد لذا حدود  5اینکه حدود  بهبا توجه  در دره پخیر انباشته خواهد شد. میلیون تن باطله
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تن اسید سولفوریک دارد لذا در بدترین حالت  63/1از نظر تئوری هر تن پیریت قابلیت تولید  پیریت در دره پخیر انباشته خواهد شد.

در مورد سد  میلیون تن اسید سولفوریک تولید شده و روانه جریان های سطحی و زیر زمینی شود. 5/63حدود  شودمیپیش بینی 

 باشد.می 2جدول تولید نخواهد شد. کیفیت آب برگشتی از سد باطله بصورت  اسیدی زهابشود که باطله پیش بینی می

 کیفیت آب برگشتی از سد باطله -2جدول 

 pH 9تا  7

بر سانتی متر میکروزیمنس Nom 6000 هدایت الکتریکی 

1000ppm Cao 

2000ppm So4 

350 ppm Mg 

20/0  ppm Fe 

2 ppm Pb 

1 ppm Zn 

1 ppm Cu 

 بحث

در ساخت سایت کارخانه بخشی از دره سونگون در محدوده معدن با سنگ های رس، سیلت یا ماسه پر شده است که از نظر 

های جاری در بستر بوجود آمده روی سطح ها و آبسونگون، نفوذ نزوالت جوی، تراوشات دیوارههیدرولوژی جریان رودخانه 

های ها و تخریببا توجه به فعالیت انباشتگاه وارد این توده نفوذپذیر شده و مواد آالینده را به سمت پاشنه شرقی هدایت خواهد نمود.

گذاری وبخورده سبب رسهای دستفرسایش زمین باشد.می ناپذیراجتنابگذاری ایش و رسوبفرس ،صورت گرفته در محدوده طرح

های حیات وحش و ، از بین رفتن پوشش گیاهی، زیستگاههاها خواهد شد که آنهم باعث مسدود شدن بستر رودخانهدر رودخانه

 های آبی خواهد شد.ارگانیسم

 .بندی شده است طبقهورت زیر در طرح مس سونگون میزان فرسایش و رسوبگذاری زیاد است و بص

 فرسایش و رسوبگذاری در اثر انباشت مواد باطله در دره پخیر -
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شکن، کارخانه پرعیارسازی های سنگثر دپوی مواد برداشت شده از سایتفرسایش و رسوبگذاری در ا -

 و ساخت تیکنر باطله در دره سونگون

 در طول مسیر جاده های داخلی سایتفرسایش و رسوبگذاری  -

 رسوبگذاری در سد باطله و پایین دست آن -

فرسایش و رسوب ذرات ریز در حد سیلت در پایین دست معدن باعث شده که این ذرات در مناطق کشاورزی رسوب کرده 

 به منظور کنترل آلودگی آب و جلوگیری از تخریب مراتع موارد زیر پیشنهاد می گردد. و در سیستم آبیاری آنها مشکالتی بوجود آید.

 هاآوری و هدایت آنها به کانالهای آزاد از طریق جمعکاهش دادن آب -

 های باطله و نفوذ ناپذیر کردن کف آنها از موادی مانند بنتونیتمپاها در دحمل و انباشت صحیح باطله -

 کاشت گیاهان محکم بر روی دامپ های باطله  -

در حدود  pHاز طریق رسوب دادن فلزات پایه و مضر مانند مس، سرب، روی و نیکل با تنظیم تصفیه آب  -

 با استفاده از موادی مانند آهک،  9-6
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Since mining is directly related to nature and the environment, so it will have significant environmental 

impacts. In general, the mining operations have effects on the amount of water, water quality, air and soil. 

Today, in developed countries, mining licenses are issued after the submission and approval of the 

environmental impact assessment report by the competent authorities. Considering the importance of 

rebuilding, if mining activity is not carried out carefully, in addition to destructive effects on the environment, 

the reconstruction will be faced with the problem and non-economic, and as a result, the entire mining project 

will be economically inaccurate. In this paper, the effect of Acid Mine Drainage (AMD) on soil and water has 

been investigated. These drainage systems can include acid drainage, cyanide complexes of metals and heavy 

metals, with excessive increase in their values from the permissible limits causing harmful environmental 

damage. Coping methods can be used to reduce free water by collecting and directing them to canals, 

impervious to the foaming of the tailings from materials such as bentonite, planting resistant species on tailings 

dumps And water purification by sinking base and harmful metals such as copper, lead, zinc and nickel with 

a pH adjustment of about 6.9. 

Keywords: Soil contamination, Water and vegetation cover, Acid Mine Drainage, Tailings dump, Sungun 

copper complex 

 


