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محيطي و اجتماعي هاي زيستبررسي چالش

 معدن بوكسيت تاش 

 

 

 
 

 

 

 

 

 چكيده

افزوده باال یكی از عوامل مهم و های متعدد معدنی کشور و توليد محصوالت با ارزشاستفاده از ظرفيت

در صنایع است که یكی از فلزات استراتژیك  رشد اقتصادی کشور است. آلومينيم اثرگذار در توسعه و

انداز اساس سند چشمصنایع دفاعی و نظامی کاربرد دارد. بر ،مختلفی چون صنعت خودرو، هوافضا

انجام شده است.  1404ميليون تن آلومينيم تا افق  5/1توليد  برایگذاری هدفجمهوری اسالمی ایران 

شود که منجر های اساسی این صنعت محسوب میز چالشکمبود ماده اوليه این فلز استراتژیك یكی ا

هزار تن پودر  500، بيش از 1396به واردات پودر آلومينا به کشور شده است به طوری که در سال 

درصد ماده اوليه واحدهای توليد آلومينيم کشور وارداتی است.  70آلومينا وارد کشور شده است و حدود 

های خراسان شمالی )معدن بوکسيت جاجرم، معدن بوکسيت کوه ذخيره بوکسيت در کشور در استان

آباد(، سمنان )معدن بوکسيت تاش و معدن بوکسيت گانو(، یزد )معدن بابا(، گلستان )معدن بوکسيت علی

چك، معدن بوکسيت دشت ده شرقی و غربی(، کرمان )معدن بوکسيت دارسينوئيه و معدن بوکسيت چك

در اختيار  دون در استان کهكيلویه و بویراحمد شناسایی شده است و عمدتاًبوکسيت بلبلوئيه( و معدن من

 برداری معادن استان خراسان شمالی و سمنان آغاز شده است. که بهره استشرکت آلومينای ایران 

مبنای ارکان های معدنی، توسعه معادن باید برمحيطی و اجتماعی گسترده فعاليتدليل آثار زیستبه

برداری از مواد معدنی ارزشمند و توسعه اقتصادی، از وارد شدن ار صورت گيرد تا ضمن بهرهتوسعه پاید

 یتوجهبیآسيب به آب، هوا، خاك، گياهان، حيات وحش و زندگی اجتماعی جوامع محلی جلوگيری شود. 

مدت موجب وارد شدن خساراتی به کاری، در بلندهای معدنبه ارکان توسعه پایدار در فعاليت

افزوده حاصل از زیست و زندگی اجتماعی جوامع محلی خواهد شد که شاید چندین برابر ارزشمحيط

محيطی و اجتماعی ناشی از استخراج غيراصولی توليد محصوالت معدنی صرف جبران خسارات زیست

وجب ، م1380های معدنی در معدن بوکسيت تاش از اواخر دهه . در همين راستا، آغاز فعاليتشودمعادن 

ترین این ت که از مهمزیست، منابع طبيعی و مسائل اجتماعی شده اسهایی در حوزه محيطایجاد چالش

های سطحی و زیرزمينی، در خطر توان به خطر از بين رفتن ذخایر آب منطقه، آلودگی آبها میچالش

ا، مستعد شدن هدليل دپوی نامناسب باطلهقرار گرفتن حيات وحش، فرسایش خاك، ایجاد سيالب به

های منطقه به ایجاد گرد و غبار و ریزگرد، از بين رفتن مراتع و پوشش گياهی و کم رونق شدن جاذبه
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سوی شرکت محيطی و اجتماعی ازبه مسائل زیست توجهیبیاصلی گردشگری منطقه اشاره کرد. 

زیست و منابع ظت محيطناهماهنگی ميان سازمان صنعت، معدن و تجارت با سازمان حفا آلومينای ایران،

محيطی و اجتماعی شده است. های جدی زیستهای قانونی موجود موجب ایجاد نگرانیطبيعی و خأل

کنون، های معدنی صورت گرفته از زمان آغاز اکتشاف معدن تادر این گزارش ضمن بررسی فعاليت

جلوگيری از  برایياتی ه و راهكارهای عملشدبررسی محيطی و اجتماعی ایجاد شده های زیستچالش

 های بيشتر پيشنهاد شده است. وارد شدن خسارات

 

 معرفي معدن بوكسيت تاش .1

جمله معادن معدن بوکسيت تاش واقع در استان سمنان، شهرستان شاهرود و در نزدیكی روستای تاش از

ایميدرو،  –ی ایران شرکت آلومينای ایران است که زیر نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدن

نخستين گزارش از وجود پتانسيل کند. این شرکت تنها توليدکننده پودر آلومينا در ایران است. فعاليت می

 1387ارائه شده و مطالعات اکتشافی این معدن در سال  1365معدنی بوکسيت در معدن تاش در سال 

 انجام شده 44533به شماره  3/12/1387. همچنين ثبت محدوده در تاریخ دادانجام  بخش خصوصی را

ده است. کرسازمان صنعت، معدن و تجارت استان صادر  راپروانه اکتشاف این معدن  1389و در سال 

بوده و سنگ بستر کانسار تاش، آهك و دولوميت  AlOOHای از جنس کانی نوع ذخيره این معدن الیه

مطالعات تكميلی اکتشاف صورت گرفته است.  برایمتر حفاری  6573ه به همراه گمان 93است. تعداد 

اکنون برداری آن در همان سال آغاز شده است. همصادر و بهره 1393گواهی کشف این معدن در سال 

به نام شرکت آلومينای ایران است. مطالعات  52360/123برداری به شماره این معدن دارای پروانه بهره

ميليون تنی در این معدن است، این  31/8ذخيره  دهندهورت گرفته توسط شرکت مشاور، نشاناخير ص

هزار تن ذکر شده است. ظرفيت توليد  775برداری این معدن، ذخيره آن در حالی است که در پروانه بهره

 1شكلومتر مربع است. کيل 13/13هزار تن در سال و محدوده آن به مساحت  400الی  300این معدن 

دهد. در ضمن یك جاده اختصاصی خاکی مایل از محدوده معدن بوکسيت تاش را نشان می تصویر هوایی

کوه به معدن احداث شده است. براساس اعالم  آالت از دامنهاز روستای تاش جهت دسترسی ماشين

در برابر این ميليون تن بوکسيت استخراج شده است که  4/1کارشناسان شرکت آلومينای ایران، تاکنون 

پذیر نيز امكان 1به  56رداری تا نسبت ببرداری صورت گرفته و باطلهميليون تن باطله 86/1ميزان برداشت، 

بينی شده نهایی دامپ باطله نيز حدود )رسيدن به نقطه سر به سر از نظر اقتصادی( است. حجم پيش

 ميليون تن است.  62
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 تصوير هوايي از محدوده معدن بوكسيت تاش .1 شكل

 
 

طور غيرمستقيم در این فعاليت معدنی اشتغال نفر به 1000 – 1500طور مستقيم و نفر به 300

های مختلف پيمانكاری بخش خصوصی صورت های معدنی این معدن توسط شرکتدارند. فعاليت

نفر پرسنل تشكيل شده است که بنا به  33از حال حاضر کارفرما )شرکت آلومينای ایران( گيرد. درمی

نفر در  250نفر آن را از ساکنان بومی منطقه انتخاب کرده است و تعداد حداقل  21اظهارات کارفرما، 

قالب پرسنل پيمانكار )پيمانكار استخراج و حمل، پيمانكار آتشباری معدن، پيمانكار بتن، پيمانكار ساخت 

كاران استعالمی و پيمانكار حمل بوکسيت از دپو محل معدن تاش به سوله، پيمانكار آسفالت، پيمان

 کار هستند. جاجرم( مشغول به

دليل نوع پراکندگی ذخيره، ابتدا به روش کواری بوده و با در معدن تاش، استخراج ماده معدنی به

این فضاها آالت معدنی در بين ها، امكان الزم برای تردد ماشيناحداث جاده دسترسی بين رخنمون

 5/5تا  4چرخ با ظرفيت  10چرخ و  6ها )د. بوکسيت استخراج شده توسط کاميونشوفراهم می

های د و در نهایت تریلیشومترمكعب( به باسكول مستقر در جاده اختصاصی حمل شده و در آنجا دپو می

توليد شمش  شكن واقع در جاجرم حمل و به پودر آلومينا )ماده اوليهکمپرسی به کارخانه سنگ

 شود. آلومينيوم( تبدیل می

منابع مصرفی در این معدن شامل سوخت، آب و مالچ هستند. سوخت عمده برای تجهيزات، معموالً 

شود. ميزان هزار ليتر مصرف می 40طور متوسط ماهيانه گازوئيل و برای گرمایش، نفت سفيد است که به

ی معدن )برای جلوگيری از ایجاد گرد و غبار( و هاآب مصرفی برای شرب، تجهيزات و آبپاشی جاده

هزار ليتر  30هزار ليتر و توسط پيمانكار  2آبياری درختان کاشته شده توسط کارفرما روزانه به ميزان 

شود و از های معدن توسط پيمانكاران استخراجی انجام میاست. شایان ذکر است که آبپاشی جاده
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ای از اطالعات معدن بوکسيت ، خالصه1 مانكاری هستند. جدولهای پيملزومات تجهيز کارگاه شرکت

 دهد.تاش را نشان می

 

 خالصه اطالعات مربوط به معدن بوكسيت تاش .1 جدول

 توضيحات تكميلي  شرح موضوع رديف

 - 1365سال  نخستين گزارش وجود پتانسيل معدنی 1

 - 1387سال  مطالعات اکتشافی 2

 3/12/87 – 44533ثبت محدوده به شماره  1387سال  ثبت محدوده معدنی 3

 مساحت محدوده معدنی اصالح شده است هكتار 1300 مساحت محدوده معدنی 4

 - 1389سال  صدور پروانه اکتشاف 5

 - متر  6573 ميزان حفاری برای اکتشاف 6

 - 1392سال  صدور گواهی کشف  7

 52360/123پروانه به شماره  1393سال  برداری صدور پروانه بهره 8

 سنگ معدن بوکسيت  ميليون تن  4/1 کنونبرداری از معدن تاميزان بهره 9

 است 1به  14برداری متوسط نسبت باطله ميليون تن  86/1 کنونبرداری از معدن تاميزان باطله 10

 ميليون تن است 3/8طبق مطالعات اخير  هزار تن  775 کل ذخيره معدن در پروانه  11

 هزار تن افزایش یافته 350این ميزان به  هزار تن 140 انه از معدن يميزان مجاز برداشت سال 12

 - نفر  300 اشتغال مستقيم معدن 13

 - نفر  1000 – 1500 مستقيم معدن اشتغال غير 14

 - ریال  300.000 هزینه استخراج هر تن بوکسيت  15

 - ریال  300.000 هزینه استخراج هر تن باطله  16

  

 كاريهاي محيطي منطقه معدنويژگي .1-1

های البرز شرقی است که در استان سمنان واقع شده متر( قله 4017ترین )قله شاهوار یكی از مرتفع

متر است.  3891و  3394ترتيب کاری بهاست. ارتفاع متوسط و حداکثر حوضه آبریز محدوده معدن

 دهد. کاری را نشان میارتفاعی محدوده معدننقشه پراکندگی  2شكل
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 كارينقشه پراكندگي ارتفاعي محدود معدن .2 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیستی شرکت آلومينای  های شيب محاسبه شده در گزارش مدیریت و پایش محيطبا توجه به نقشه

کاری درجه( در محدود معدن 65تر از های تند )بزرگایران برای معدن تاش، وسعت مناطق با شيب

جمله پارامترهای موثر بر مقدار رواناب، فرسایش و رسوب حوضه است. همچنين بسيار زیاد است. شيب از

های سطحی است. یكی از ها و در نتيجه انرژی جریانثر بر شيب طولی آبراههؤشيب حوضه، عاملی م

ای که هر چه شيب افزایش گونهاست، بهثر بر سهم جریان سطحی از کل بارش هم شيب ؤپارامترهای م

های باشيب کم های با شيب تند نسبت به حوضهشود. بنابراین در حوضهتر مییابد، زمان تجمع کوتاه

ثر دیگر، پوشش گياهی منطقه است که در منطقه شاهوار ؤتوان داشت. پارامتر مانتظار دبی باالتر را می

های زیاد شش گياهی بالشتكی منطقه و درختان اٌورس که در شيبهای بسيار نادری وجود دارند. پوگونه

ها دارند. مطابق گزارش مدیریت و پایش رویند نقشی اساسی در تثبيت خاك و جلوگيری از سيالبمی

های پهن برگ خزری و کویر کاری بين جنگلکه محدوده معدن محيطی معدن تاش، از آنجاییزیست

ها گونه جانوری زیادی در محدوده وجود دارد. طبق این گزارش بعضی از اینهای قرار گرفته است، گونه

 اند. کاری در معرض تهدید قرار گرفتهبا انجام فعاليت معدن
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 محيطي و اجتماعي معدن بوكسيت تاش هاي زيستچالش .2

و اجتماعی  محيطیهای زیستهای معدنی انجام شده در معدن بوکسيت تاش موجب ایجاد چالشفعاليت

 شرح زیر است و در این بخش به تفضيل مورد بررسی قرار گرفته است.شده است که اهم این موارد به

 تهدید ذخایر و منابع آب منطقه  .2-1

 های سطحی و زیرزمينی آلودگی آب .2-2

 از بين رفتن مراتع  .2-3

 در خطر قرار گرفتن حيات وحش  .2-4

 ایجاد ریزگرد و گرد و غبار  .2-5

 از بين رفتن جاذبه گردشگری اصلی منطقه )کوهنوردی(  .2-6

 از بين رفتن پوشش گياهی و درختان  .2-7

 هاچالش مدیریت باطله و ایجاد سيالب در اثر دپوی باطله در مسير آب و دره .2-8

 

 تهديد منابع آب زيرزميني منطقه   .1-2

های تری شكل گرفته است، در اثر بارشهای کوچكبسطام که خود از حوضچه ـ حوضه آبریز شاهرود

 ـ های آب زیرزمينی ایجاد شده است. کل منطقه شاهرودهزاران ساله و ذخيره شدن آب باران در سفره

 های آهكشوند. حفرات کارستيك سنگضه تغذیه میبسطام از طریق ذخيره ایجاد شده در این حو

د. شوقه، محل ذخيره آب است و از ذخایر استراتژیك آب ایران محسوب میموجود در این منط

ویژه انفجارهای صورت گرفته در معدن بوکسيت تاش، خطر نابودی سنگ مخزن ههای معدنی بفعاليت

بسطام در  ـ کاری در مرز شمالی حوضه آبخيز شاهرودمنابع آب منطقه را ایجاد کرده است. معدن

شود گيرد و تخریب وسيع در مرز حوضه آبخيز سبب میآباد گرگان صورت میلیمجاورت حوضه آبخيز ع

آوری آب به سمت شمال تغيير کند و آب به سمت حوضه های جمعکه شيب توپوگرافی در حوضچه

د. در سازندهای آهكی با شومين آب منطقه شاهرود دچار مشكل أآباد گرگان جاری شود و تآبخيز علی

متری امكان استخراج بوکسيت وجود دارد که در صورت  800يون سال تا عمق ميل 200سن بيش از 

 3طور که در شكل برداری روباز از این معدن، خطر نابودی ذخایر آب منطقه وجود دارد. همانادامه بهره

ای این حوضه نشان داده ای و رودخانهبسطام و سيستم آبراهه ـ مشخص است، حوضه آبخيز شاهرود

امير با سنگ خانی و چشمههای کارستيك شاهوار چشمه، پيرميشی، پریموقعيت چشمهشده است. 

مخزن آهكی در مجاورت ناحيه معدنی بوکسيت تاش نيز در این شكل مشخص است. بنابراین در حال 

های معدنی صورت گرفته بر ذخایر آبی منطقه ثير فعاليتأتوان در رابطه با ميزان تطور قطع نمیحاضر به

رویه خصوص و جلوگيری از انفجارها و برداشت باطله بیاما انجام مطالعات دقيق در این ،هار نظر کرداظ
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اساس زیرا بر ،ندکهای معدنی بر ذخایر آب منطقه جلوگيری فعاليت ءثيرات سوأتواند از تدر معدن می

که معادل ذخيره مخزن ميليون مترمكعب ذخيره آب وجود دارد  235شده، در این منطقه مطالعات انجام

 د. کنميليون مترمكعب( است که اهميت صيانت از این منابع را مشخص می 200سد کرج )

 

 اي اين حوضهاي و رودخانهمعدن و سيستم آبراهه ـ بسطام، محدوده حوضه آبخيز شاهرود .3 شكل

 
 

 هاي آهك و نحوه ذخيره آب در آنسنگ حفرات كارستيكشماتيك  .4 شكل

 
 

 هاي سطحي و زيرزمينيآلودگي آب .2-2

طور کنون بههای سطحی و زیرزمينی به فلزات سنگين مانند: سرب، نيكل، کروم و آرسنيك تاآلودگی آب

ها و مراکز پژوهشی و قطعی اثبات نشده است و نيازمند تشكيل تيم مستقل تحقيقاتی از دانشگاه

سوی محققان دانشگاه آزاد اسالمی اوليه ارائه شده ازهای . گزارشاستهای اصولی برداری به روشنمونه
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های معدنی بر ثير فعاليتأدهنده تهای مجلس موجود است، نشانشاهرود که نتایج آن در مرکز پژوهش

های آب آناليز شده توسط مرکز تحقيقات فراوری مواد معدنی کيفيت آب منطقه است به طوری که نمونه

افزایش  دهندهگيری شده است، نشانکاری و خارج از آن نمونهدوده معدنایران که از نواحی مختلف مح

است  ppm 5/3و  ppm 8/1 ،ppb 273  ،ppm 9/14ترتيب به غلظت به Na و Si ،Al ،Mgميزان 

 ppm 7/0و  ppm 1 ،ppb 59 ،ppm 8/0ترتيب ها بهکاری این غلظتکه در خارج از محدوده معدن

های شاهوار اس اعالم دهياری روستای تاش، ميزان آب جاری شده از چشمهاس بوده است. همچنين بر

 های معدنی کاهش محسوسی داشته است. از زمان آغاز فعاليت

 

 از بين رفتن مراتع  .3-2

دليل شروع با توجه به اشتغال اکثر مردم روستای تاش در حوزه باغداری، کشاورزی و دامپروری، به

يان بود از بين رفته ندین مرتع که مورد استفاده روستایکشی برای معدن، چجادههای معدنی و فعاليت

است و امكان استفاده از آن برای دامپروری وجود ندارد. مراتع موجب رونق دامپروری، توليد علوفه، توليد 

ها و حفظ حاصلخيزی خاك و اکسيژن، کمك به ذخيره شدن آب در زیرزمين و پرآب شدن چشمه

کند. ها ایجاد میهایی را در این زمينهها چالشرفتن آنشوند که از بين از فرسایش آن می جلوگيری

داران در زمان قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، حقوق عرفی مرتع (47)اساس ماده همچنين بر

 فعاليت این معدن واریز نشده است. 

 

 در خطر قرار گرفتن حيات وحش منطقه  .4-2

های معدنی در این حش منطقه شاهوار از تنوع زیستی بسيار باالیی برخودار است و فعاليتحيات و

های کشاورزی ها به زمين، قوچ و ميش از محدوده و ورود آنمنطقه موجب فرار کردن حيواناتی مانند بز

شود یای مقهوه شده است. همچنين انفجارهای انجام شده در معدن موجب فرار حيواناتی مانند خرس

ای در منطقه های اخير چندین مورد تلف شدن خرس قهوهکنند. در ماهکه زیستگاه خود را ترك می

زیست درخصوص دليل تلف شدن مشاهده شده است که البته نتيجه قطعی ازسوی سازمان محيط

 حيوانات ارائه نشده است. 

 

 ايجاد ريزگرد و گرد و غبار  .5-2

توان به از بين رفتن پوشش گياهی، ریزگرد و گرد و غبار در این منطقه میجمله دالیل مهم ایجاد از

جایی خاك و باطله، قرار دادن سرند در معدن توسط شرکت هها، جابمراتع و فرسایش خاك، تردد کاميون

آالت معدنی و عدم مدیریت صحيح باطله اشاره کرد. ایجاد ریزگرد آلومينای ایران، انفجار، فعاليت ماشين
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س بلكه به مرور موجب بسته شدن راه تنف ،دشوو گرد و غبار نه تنها موجب آلوده شدن آب و هوا می

های معدنی در این منطقه و ایجاد شود. همچنين ادامه فعاليتها میگياهان منطقه و از بين رفتن آن

با مشكالت  ریزگرد به همراه تخریب مراتع و پوشش گياهی ممكن است در بلندمدت شهرهای اطراف را

 د. کنخصوص گرد و غبار و ریزگرد مواجه جدی در

 

 از بين رفتن جاذبه اصلي گردشگري منطقه  .6-2

های مختلف کوهنوردی در انه گروهيهای اصلی منطقه شاهوار بوده است و سالیكی از جاذبه کوهنوردی

های معدنی در معدن فعاليت یافته و موجب رونق گردشگری در این منطقه شدند. با آغازها استقرارکمپ

ها و همچنين کنترل عبور و مرور افراد در محدوده معدن، این جاذبه بوکسيت تاش و تردد کاميون

دليل شرایط نامساعد منطقه و از بين رفتن طبيعت گردشگری نيز از رونق افتاده است و کوهنوردان به

دهند. کمپ کوهنوردی که شهرداری تهران بكر آن تمایلی به کوهنوردی در شاهوار از خود نشان نمی

کاری کم رونق شده و جاذبه گردشگری منطقه و تعداد های معدندليل فعاليتده بود بهکراحداث آن را 

 مسافران کاهش محسوسی داشته است. 

 

 از بين رفتن پوشش گياهي و درختان .7-2

القطع هانی و درختان ممنوعهای گياهی منحصربفرد ثبت شده جوجود پوشش گياهی متراکم، گونه

هداتی که شرکت آلومينای اساس تع. براستکاری های معدناورس در منطقه، مستلزم دقت باال در فعاليت

برداری از معدن به اداره منابع طبيعی و آبخيزداری شهرستان شاهرود ارائه داده خصوص بهرهایران در

ده و تحت هيچ شرایطی کردرختان اورس خودداری برداری معدن در مناطق دارای است، باید از بهره

 10.000اند که برداشت در مناطق واریزی در حد نند همچنين متعهد شدهكاقدام به قطع این درختان ن

مترمكعب صورت گيرد و بقيه عمليات در مناطق فاقد درخت اورس و با اخذ مجوزهای قانونی انجام شود. 

االمكان از صورت تونلی انجام گرفته و حتیری از ماده معدنی بهبرداهمچنين تعهد داده است که بهره

اساس مستندات موجود در اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان برداری روباز خودداری شود. بررهبه

کدام از تعهدات جامه عمل نپوشيده و عوامل مختلف موجب از بين رفتن پوشش هيچ سمنان، تقریباً

دليل ارتفاع باالی معدن نيز امكان درختكاری و احيای گياهی منطقه و قطع درختان اورس شده است. به

ناموفق  های صورت گرفته نيز عمدتاًهای معمول وجود ندارد و درختكاریمجدد پوشش گياهی به روش

های معدنی با روند فعلی موجب ه است. بنابراین با توجه به شرایط پوشش گياهی منطقه ادامه فعاليتبود

 از بين رفتن پوشش گياهی و تبعات ناشی از آن خواهد شد. 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  
 

 

10 

 هاچالش مديريت باطله و ايجاد سيالب در اثر دپوي باطله در مسير آب و دره .8-2

ينای ایران از زمان آغاز فعاليت معدنی در معدن بوکسيت براساس آمار اعالم شده توسط شرکت آلوم

تن  1.860.000است که در برابر آن  شدهبرداری تن ماده معدنی بوکسيت بهره 1.400.000تاش، 

برداری در این معدن اساس محاسبات انجام شده نسبت متوسط باطلهبرداری انجام شده است. برباطله

های آینده حجم قتصادی )نقطه سر به سر( خواهد بود. بنابراین در سالنيز ا 1به  56است و تا  1به  14

یریت این ميزان برنامه مشخص برای مد نبودميليون تن( توليد خواهد شد که  10عظيمی باطله )بيش از 

ها و مسير ها در درهحال حاضر باطلهبوکسيت تاش است. در های معدنترین چالشباطله یكی از مهم

شدت افزایش داده است به طوری که در ابتدای سال شوند که خطر جاری شدن سيل را بهیآب تخليه م

، سيل تاش موجب وارد شدن خسارت به روستا شده است. بنابراین، حذف و نابودی پوشش گياهی 1397

مرز حوزه آبریز در منطقه  ها و خطر شكسته شدندليل برداشت وسيع خاك، کور کردن مسير آبراههبه

های شاهوار که دستكاری طوری که در سایر درهترین مشكالتی است که ایجاد شده است بهمهماز 

ها سيل در دليل دپوی ماده معدنی و گرفتن آبراههاند، سيلی جاری نشده است اما در این دره بهنشده

 روستا جاری شده است. 

 

 برداري از معدن بوكسيت تاشبررسي روند قانوني اكتشاف و بهره .3

 زيست استعالم از سازمان حفاظت محيط .1-3

( قانون معادن و اصالحات بعدی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تنها یك 24مطابق ماده )

ند کزیست استعالم حيطجمله سازمان حفاظت مربط ازهای ذیبار برای صدور پروانه اکتشاف از دستگاه

نند؛ کگرفته اعالم نظر های صورتها مكلف هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعالمو دستگاه

، 1390شود. قبل از اصالح قانون معادن در سال نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت تلقی می عدم اعالم

( وزارت صنعت، معدن و تجارت 1384معدنی )مصوب های محيطی فعاليت( ضوابط زیست4مطابق ماده )

 کرد: زیست اقدام می در موارد ذیل نسبت به استعالم از سازمان حفاظت محيط

  ،های اکتشافصدور کليه پروانهـ  

  ،برداری معادن داخل مناطق چهارگانههای بهرهتمدید پروانهـ  

 .اکتشاف نداردبرداری معادنی که نياز به تمدید پروانه بهرهـ  

وزارت صنعت، معدن و  24/07/91مورخ  190098/60داخلی شماره  نامهاز طرفی، براساس آیين 

های معدنی مستقر در مناطق چهارگانه تجارت )معاونت هماهنگی و امور مجلس( تنها در ارتباط با طرح

محيطی در مورخ ر زیستاثآنامه ارزیابی ند. با تصویب آیينکزیست استعالم می از سازمان حفاظت محيط

معدنی مستقر در خارج از مناطق چهارگانه نيز  های بزرگوزیران، برخی طرحت ئدر هي 03/11/1390



 

 

 

11 

وزارت  1024شدند که طی دستورالعمل شماره  نامهاین آیين محيطی موضوعمشمول مطالعات زیست

های صنعت و معدن به سازمان 08/05/1396( در مورخ HSEصنعت، معدن و تجارت )شورای عالی 

محيطی ر زیستاثآنامه مذکور، گزارش ارزیابی رغم اینكه طبق آیيناست. علیهای کشور ابالغ شده استان

زیست بررسی شود،  ( مستقر سازمان حفاظت محيط2های معدنی باید در کارگروه ماده )طرح

مورخ  190098/60شماره  نامه داخلییينها با استناد به آهای صنعت و معدن استانسازمان

های معدنی مستقر در خارج از مناطق وزیران، برای طرح تئخالف تصویبنامه هيو بر 24/07/1391

حال حاضر، استعالم از سازمان کنند. در نتيجه، درزیست استعالم نمی چهارگانه از سازمان حفاظت محيط

مستقر در داخل مناطق چهارگانه  های معدنیاکتشاف طرحزیست تنها برای صدور پروانه  محيط حفاظت

گيرد. بنابراین با توجه به زمان صدور پروانه اکتشاف معدن بوکسيت تاش که مربوط به قبل صورت می

اساس قانون، سازمان صنعت، معدن و تجارت موظف بوده است تا نسبت به استعالم ، براست 1390از سال 

های ند که این امر صورت نگرفته است. در جدول زیر روند پيگيریکاقدام  زیستاز سازمان حفاظت محيط

 زیست استان آمده است.سازمان حفاظت محيط

 

 زيست استانهاي سازمان حفاظت محيطروند پيگيري .2 جدول

 شرح  مخاطب موضوع تاريخ

مرداد 

1390 

شكایت اداره کل حفاظت 

زیست شاهرود از  محيط

 شرکت آلومينای ایران 

خصوص احداث جاده و از بين رفتن شكایت در دادگاه عمومی بسطام 

پوشش گياهی، بر هم خوردن تعادل اکولوژیكی 

 مناطق ممنوع و دسترسی شكارچيان غيرمجاز به

جزایی دادگاه عمومی بسطام پس از  101شعبه 

ی بررسی موضوع قرار منع تعقيب شرکت آلومينا

 ایران را صادر کرده است. 

بهمن 

1396 

گزارش سازمان صمت استان 

برداری از خصوص بهرهدر

معدن پيرو جلسات با سازمان 

 زیست  محيط

نمایندگان مجلس، 

 استانداری، فرمانداری،

 اداره کل حفاظت محيط

زیست سمنان، اداره کل 

منابع طبيعی سمنان و آب 

 ای سمنانمنطقه

 آلومينای ایران به:الزام شرکت 

یيد أدار و مورد تمعرفی شرکت مشاور صالحيتـ 

منظور پایش آب منطقه و انجام زیست بهمحيط

 آناليز و ارائه گزارش 

ها و تهيه طرح انتقال باطله از داخل مسيلـ 

 آبریزها 

ماه  یكبررسی کل محدوده معدنی ظرف مدت ـ 

برداری معدن طبق مشخصات پروانه بهره

نامه سراسری بين منابع طبيعی و مبنای تفاهمبر

 سازمان صمت

تهيه طرح بازسازی نقاط استخراج شده ظرف  ـ

 ماه و ارائه آن به اداره کل منابع طبيعی  6مدت 
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 شرح  مخاطب موضوع تاريخ

منظور اخذ مجوزهای الزم ار منابع طبيعی بهـ 

سترسی خارج از محدوده احداث جاده د

 معدن  شدهنهایی

برداری مطابق با ارائه طرح مدیریت بهره ـ

سوی اداره کل حفاظت خدمات اعالم شده از

دار زیست به کمك مشاور قانونی صالحيتمحيط

 زیست باشد.که مورد وثوق اداره کل محيط

اسفند 

1396 

های ابالغ رئوس سرفصل

شرح خدمات تهيه گزارش 

محيطی مدیریت زیست

توسط اداره کل حفاظت 

 زیست سمنان محيط

معدن و سازمان صنعت، 

 تجارت استان سمنان

اعالم فهرست مندرجات در گزارش طرح مدیریت 

 محيطی: زیست

 وضعيت موجودـ 

معدنی و  های محيطی محدودهبررسی قابليتـ 

 هاآثار فعاليت معدن بر آن

های محيطی و عوامل برآورد و تعيين آالیندهـ 

 زیست ناشی از فعاليت معدن تخریب محيط

امه مدیریت ریسك برای بررسی و ارائه برنـ 

 فعاليت معدن 

خرداد 

1397 

گزارش تشكيل جلسات 

منظور تهيه طرح به

محيطی و اعالم عدم زیست

سوی شرکت ارائه طرح از

 آلومينای ایران 

دفتر هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری 

 سمنان 

برگزاری جلسات متعدد با شرکت آلومينای ایران 

توجيه نحوه تهيه گزارش و اعالم عدم ارائه  برای

سوی شرکت آلومينای طرح تا تاریخ مذکور از

 ایران

تير 

1397 

پيگيری ارائه طرح 

 محيطی زیست

شرکت آلومينای ایران، 

سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان سمنان 

محيطی طرح زیست شگذشت مهلت ارسال گزار

 زارشوری جهت تهيه و ارسال گآمعدن و یاد

تير 

1397 

ارائه گزارش روند پيگيری 

محيطی معدن مسائل زیست

 تاش 

نماینده محترم شاهرود در 

مجلس شورای اسالمی، 

اداره کل دفتر ارزیابی 

محيطی سازمان زیست

 زیست حفاظت محيط

اقدامات انجام شده در زمينه پيگيری مسائل 

 محيطی معدن بوکسيت تاش:زیست

توافق درخصوص نحوه تهيه گزارش طرح  ـ

 محيطی معدن زیست

 ابالغ رئوس طرح به شرکت آلومينای ایرانـ 

ارائه گزارش اقدامات به دفتر مكاتبات مدیر کل ـ 

سازمان بازرسی و دفتر هماهنگی امور اقتصادی 

 استانداری سمنان

اعالم اخطار پایان مهلت ارائه طرح مدیریت ـ 

 محيطی زیست

بر انعقاد شرکت آلومينای ایران مبنیاعالم ـ 

 محيطی قرارداد با شرکت مشاور زیست
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 استعالم از سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري   .2-3

اما  ،ها، مراتع و آبخيزداری کشور، استعالم از منابع طبيعی انجام شده استاساس اعالم سازمان جنگلبر

اما سازمان صنعت، معدن و  ،هكتاری بوده است 2موافقت این سازمان با برداشت واریزی در محدوده 

حال حاضر حدود ده و برای کل محدوده مجوز صادر کرده است و دركرله توجه نئتجارت وقت به این مس

ای ایران در نامه، مدیرعامل وقت شرکت آلومينای 25/05/1390هكتار دستكاری شده است. در تاریخ  65

 متعهد شده است که:

 شود.برداری در مناطق دارای درخت اورس خودداری میاز بهرهـ  

تحت هيچ شرایطی اقدام به قطع درختان اورس نكرده و در صورت مشاهده قطع یا آسيب درختان ـ  

و چنانچه موجب  استاورس، کليه مسائل مرتبط حقوقی و کيفری به عهده شرکت آلومينای ایران 

 تعطيلی پروژه شود، شرکت حق هيچ اعتراضی ندارد. 

مترمكعب خواهد بود و مابقی عمليات اکتشاف در  10.000برداشت در مناطق واریزی در حد ـ  

 گيرد.مناطق فاقد درخت اورس با اخذ مجوزهای الزم صورت می

احداث جاده جدید با اخذ مجوز  های غيرضروری اجتناب شده و در صورت نياز بهاز احداث جادهـ  

 د.شواز اداره کل منابع طبيعی اقدام می

برداری روباز خودداری االمكان از بهرهبرداری از ماده معدنی حتیشرکت آلومينای ایران، در بهرهـ  

 ند. کصورت تونلی عمل میو به

این معدن مطابق با اساس این تعهد، اداره کل منابع طبيعی شهرستان شاهرود نيز فعاليت بر

های اداره کل مجوزهای صادره در محدوده مورد موافقت را بالمانع تشخيص داده است. پس از بررسی

های مكرر با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اظهار شده نگاریمنابع طبيعی استان سمنان و نامه

رعایت مقررات منابع طبيعی پایبند  است که شرکت آلومينای ایران به هيچ یك از تعهدات خود مبنی بر

 عنوان تخلفات شرکت آلومينای ایران ذکر شده است: نبوده است. موارد زیر به

 ،کاری در مناطق دارای درختان اورسخصوص خودداری از معدنعدم عمل به تعهدات درـ 

  ،مترمكعب 10.000خصوص برداشت واریزی در حد عدم عمل به تعهدات درـ 

هكتاری بدون هماهنگی و طی مراحل قانونی و اخذ  65اری غيراصولی در سطح بيش از بردبهرهـ 

 ،ویژه در مناطقی که دارای محدودیت و ممنوعيت قانونی هستندهمجوز الزم ب

برداری و دپوی باطله و افزایش حساسيت منطقه به دليل باطلهتغيير شبكه هيدرولوژی منطقه بهـ 

  ،خيزی و فرسایشسيل

  ،ف در احداث جاده خارج از محدوده دارای پروانهتخلـ 

  ،های کار شده قدیمیعدم موفقيت شرکت آلومينای ایران در احيا و بازسازی محدوده ـ
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  .اقدام به دپوی باطله بدون نهایی کردن مراحل صدور مجوز برای محل دپوـ 

ار شده است که امكان اداره کل منابع طبيعی استان سمنان اظه 02/04/1397همچنين در نامه 

کاری وجود نداشته و این اداره کل با هكتار دستكاری شده جهت عمليات معدن 65توسعه بيش از 

 هرگونه توسعه و افزایش معدن در محدوده معدنی مخالف است. 

 

 سوي شركت آلوميناي ايران محيطي ارائه شده ازاقدامات انجام شده و طرح زيست .3-3

اساس های معدنی در معدن بوکسيت تاش و برمحيطی فعاليتاز خسارات زیستمنظور جلوگيری به

محيطی به گرفته در شورای معادن استان، این شرکت اقدام به ارائه طرح مدیریت زیستتوافق صورت

های ده است. در جدول زیر اهم برنامهکرزیست یيد سازمان حفاظت محيطأکمك شرکت مشاور مورد ت

 یران در این خصوص آمده است. شرکت آلومينای ا

 

 برداري از معدنمحيطي بهرهمديريت زيست رايهاي شركت آلوميناي ايران باهم برنامه .3 جدول

 اقدامات انجام شده عامل آالينده 
راهكارهاي پيشنهادي برنامه پايش 

 محيطي معدن تاشزيست

ی هوا
آلودگ

 

آلودگی هوای ناشی از 

 عمليات حفاری

آالت مجهز به استفاده از ماشين .1

سيستم جذب و تصفيه گرد و غبار جهت 

 حفاری

های حفاری و سرویس منظم دستگاه .2

های تيز جهت جلوگيری استفاده از مته

 از انتشار گرد و غبار

کاهش پراکندگی نشت گرد و غبار  .3

 بيشتر با جلوگيری از نشت هوای فشرده

کاهش سرعت هوای خروجی از  .4

 تجهيرات بادی تا حد امكان

های حامل مواد هنگام پوشاندن بار کاميون .1

 نقلوحمل

آالت و وسایل سرویس و تنظيم موتور ماشين .2

 نقليه سبك و سنگين

به حداقل رساندن تعداد دفعات تردد و انتخاب  .3

 نقلوآالت حملمناسب اندازه ماشين

های تردد جهت باال بردن رطوبت پاشی مسيرآب .4

نسبی منطقه و جلوگيری از پراکنش ذرات گرد و 

 غبار 

زنی و انفجار در محل و انجام عمليات چال .5

 های مناسبزمان

کاهش ميزان مواد منفجره و همچنين انفجارات  .6

 کنترل شده

رعایت مقررات مربوط به استفاده از مواد منفجره  .7

 و انفجار

از کارگران با استعداد و با تجربه و با دقت استفاده  .8

 باال

 ثر مواد منفجرهؤکاربرد صحيح و م .9

آلودگی هوای ناشی از 

 آتشباری

 کاهش تعداد دفعات آتشباری .1

کار آتشباری در صورت پاشی سينهآب .2

 امكان

انتخاب ماده منفجره مناسب، محل و  .3

طرح مناسب آتشباری و مقدار ماده 

 منفجره مصرفی

آلودگی هوای ناشی از 

 بارگيری و باربری

نظافت مسير باربری جهت پاکسازی  .1

 هامحصوالت معدنی در اثر عبور کاميون

 هاپاشی مسير حرکت کاميونآب .2

جلوگيری از بارگيری بيش از حد  .3

 ها کاميون

 مالچ پاشی کل مسير .4
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 اقدامات انجام شده عامل آالينده 
راهكارهاي پيشنهادي برنامه پايش 

 محيطي معدن تاشزيست

آلودگی هوای ناشی از 

 هاانباشت باطله

 ها داشتن باطله مرطوب نگه

ك
ب و خا

ی آ
آلودگ

 

آلودگی آب ناشی از 

 انباشت باطله

جلوگيری از تخليه و رهاسازی فاضالب توليدی  .1 هاها به دور از آبراههدامپ باطله

 در محيط

 آوری ایجاد سيستم جمع .2

ممانعت از دورریز و پخش مواد زائد و پسماندها  .3

 به واسطه مدیریت آنها

تالش در جهت استحصال حداقلی آب و مصرف  .4

 بهينه آن

های معدنی و سایر مواد پيشگيری از پخش باطله .5

توليدی در اطراف معدن در جهت جلوگيری از ایجاد 

 ترکيبات مضر

رعایت استانداردهای فنی در احداث و ترميم  .6

 های دسترسیجاده

کشی طبيعی منطقه و جلوگيری از حفط رژیم زه .7

 ها و پسماندهای توليدی معدنتخليه و نفوذ پساب

جلوگيری از ریزش و نشت مواد سوختی و روغنی  .8

 در محيط با ایجاد دیوار بتنی پيرامون مخازن سوخت

 یب خاكدقت در حداقل تخر .9

مجدد خاك در مناطقی که تخریب و  یاحيا .10

 جایی خاك صورت گرفنه استهجاب

حفاظت از بافت  برایاحيای پوشش گياهی  .11

 خاك

جلوگيری از ورود فاضالب و پسماندهای جامد  .12

 به خاك

انتخاب سایت مناسب برای دفن پسماندهای  .13

 توليدی معدن

ایجاد سد باطله با رعایت نكات بهداشتی و ایمنی  .14

 برای جلوگيری از آلودگی خاك 

ی توده خاك یجاهجاب

 ناشی از باگيری

ممانعت از استخراج و بارگيری بوکسيت 

هایی که درخت اورس روی در محدوده

 آن رشد و نمو دارد 

آلودگی خاك ناشی از 

 آالتریزش روغن ماشين
 آالتماشينموقع سرویس به

آلودگی خاك ناشی از 

 انباشت باطله

های بندی و ترازبندی محلشيب .1

انباشت باطله و طراحی براساس قوانين 

 ایژئوتكنيكی برای پایداری توده

ای در قرار دادن مصالح مقاوم قلوه .2

قاعده و پاشنه محل انباشت باطله جهت 

پایين آوردن فشار منفذی سنگر و 

 پایداری هيدرولوژیكیافزایش 

ی
ی صوت

آلودگ
 

آلودگی صدای ناشی از 

 حفاری

 های آتشباری در شبعدم انجام فعاليت .1 های تيزاستفاده از مته

 کاری کم سر و صداآالت معدناستفاده از ماشين .2

تعمير و سرویس تجهيزات و وسایل آالینده  .3

 )آالینده صوتی(

باشد و در  های کنترل از بتنجنس کف اتاقك .4

 کف آنها از موکت ضخيم استفاده شود

 گيری منظم ميزان سر و صدااندازه .5

 دن وسایل مستهلكکراز رده خارج  .6

آلودگی صوتی ناشی از 

 آتشباری

طراحی الگو و شبكه انفجاری مناسب و 

 خرج ویژه به کارگيری کمترین

آلودگی صوتی ناشی از 

 بارگيری و باربری 

سرویس و نگهداری مناسب تجهيزات  .1

 بارگيری و باربری

کن روی اگزوز نصب صدا خفه .2

 تجهيزات بارگيری دیزلی
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 اقدامات انجام شده عامل آالينده 
راهكارهاي پيشنهادي برنامه پايش 

 محيطي معدن تاشزيست

آالتی که از بوق استفاده جریمه ماشين .3

 کنندمی

های آالت و چرخکاری مرتب ماشينروغن .7

 ها و تنظيم موتوردستگاه

آلودگی صوتی ناشی 

 عمليات استخراج

و مناسب  ایتعمير و نگهداری دوره

ها، تجهيزاتی از قبيل کمپرسورها، بادبزن

 ها، مولدها و موتورهای برقپمپ

مواد زائد جامد
 

 مواد زائد معدن تاش

جانمایی برای انباشت ضایعات فلزی و  .1

 غير فلزی

 جانمایی سطل زباله .2

 های سوختهآوری روغنجمع .3

نظارت مستمر بر پيمانكار اکتشافی  .4

جهت استفاده مجدد از گل حفاری 

 آوری آنبازگشتی و نيز جمع

 تر و خشكتفكيك پسماندهای .1

صنعتی در صورت  ـ بازیافت پسماندهای اداری .2

 امكان

خانگی توليدی در  ـ نگهداری پسماندهای اداری .3

 محل مناسب

 طراحی و ایجاد مخازن نگهداری موقت زباله .4

تدوین و اجرای برنامه زمانبندی مناسب و منظم  .5

 آوری پسماندهابرای جمع

قابل نفوذ یا یك بستر دامپ باطله از سنگ غير .6

الیه خاك رس فشرده پوشيده شود تا از نفوذ 

 های زیرزمينی جلوگيری کندآالیندها به آب

 ها ر بستر دامپ باطلهنصب سيستم زهكشی زی .7

 های دامپ باطلهکاهش شيب دیواره .8

ش
ت وح

حيا
 

تهدید حيات وحش 

دليل فعاليت منطقه به

 کاریمعدن

تهيه آبشخور و خریداری و توزیع  .1

 علوفه در فصول سرد سال

نصب تابلوهای هشداردهنده عبور  .2

حيوانات وحشی در مسيرهای تردد 

 آالتماشين

احداث سایت نگهبانی برای جلوگيری  .3

 از شكارچيان غيرمجاز به منطقه

های الزم به پرسنل و کارکنان ارائه آموزش .1

 منظور عدم مزاحمت برای حيات وحش منطقهبه

های بازسازی مناطق تخریب ریزیاعمال برنامه .2

 شده

ممانعت از تخریب  برایسازی کنترل عمليات راه .3

 اهیغيرضروری پوشش گي

های مجاور جلوگيری از نا امن کردن زیستگاه .4

 محل معدن

 های آتشباری در طول شبعدم انجام فعاليت .5

محيطی و توجه به عادات و لزوم ارزیابی زیست .6

 هارفتار حيوانات حين ساخت جاده

ویژه ایجاد مانع جهت ورود جانوارن مختلف به .7

 پرندگان به محل دامپ باطله
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 اقدامات انجام شده عامل آالينده 
راهكارهاي پيشنهادي برنامه پايش 

 محيطي معدن تاشزيست

ش 
پوش

ی
گياه

 

تهدید پوشش گياهی 

دليل فعاليت منطقه به

 کاریمعدن

ایجاد، گسترش و نگهداری از انواع گياهان،  .1

 ی منطقهیمتناسب با شرایط آب و هوا

اصله نهال زبان  1500کاشت  .2

 1392گنجشك در سال 

حداقل تخریب ممكن طبيعت در طرح  .3

احداث جاده اختصاصی معدن )ایجاد 

های زیاد در مواجه با شعاع قوسی و پيچ

 درختان اورس(

های پرهيز از احداث جاده روی خاك .4

 پذیرفرسایش

کاری در برگزاری همایش هفته درخت .5

اصله نهال  3000و خریداری  1396سال 

 جمله اورساز

ایجاد گلخانه و کاشت درخت در  .6

 های استخراج شدهمحدوده

جی سنهای گياهی خاص و امكانمطالعه گونه .1

 نقاط مناسب برای کاشت درخت

های گياهی مناسب و پاشيدن آن خرید تخم گونه .2

 روی مناطق استخراج شده

 

اثآ
ر جاده

 

ثيرات محيطی جاده أت

 ارتباطی معدن

پاشی مسير جاده اختصاصی و معدن مالچ .1

 جهت جلوگيری از ایجاد گرد و غبار 

 پاشی منظم مسير جاده اختصاصیآب .2

ها جهت گذاری در مسير آبراههلوله .3

 های سطحیهدایت آب

 رعایت فاصله ایمن از رودخانه تاش .4

 های معدن ایجاد قنو در سرتاسر جاده .5

ایجاد کانال در محدوده پيرميشی  .6

 جهت هدایت سيالب

یابی مناسب جهت به حداقل رساندن طول مكان .1

 هاجاده

حين انداز و مناظر های چشمرعایت ارزش .2

 کشیجاده

سكوسازی شيب و یا دیوار حایل یا گابيون برای  .3

های تند حين های مستعد فرسایش با شيبخاك

 سازیجاده

ها جهت جلوگيری از ورود طراحی اصولی پل .4

ها و مصالح حاشيه جاده به های سطحی جادهرواناب

 رود

عنوان ها بهها و آبراههعدم استفاده از مسير رود .5

 جاده

 سازیها در جادهمتری رودخانه 30رعایت حریم  .6

های زیاد و ناپایدار و سازی در شيبپرهيز از جاده .7

 همچين مناطق مستعد لغزش 

ها کاری باید تمام جادهبعد از اتمام فعاليت معدن .8

صورت طبيعی با بذر گياهان و خاك سطحی به

 بازگردانده شوند

ی
گردشگر

 

 - تهدید گردشگری منطقه

ایجاد دریاچه مصنوعی در معدن و همچنين احداث 

 دست معدن و مجاورت روستا سد خاکی در پایين
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محيطی معدن بوکسيت تاش های پيشنهادی در طرح زیستخصوص اقدامات انجام شده و برنامهدر

 مل است: أموارد زیر قابل ت

ها و انباشت رفت و آمد کاميونباری، غبار ناشی از عمليات حفاری، آتش خصوص ایجاد گرد ودرـ 

ثير چندانی بر ميزان ایجاد گرد و أهای کلی بوده و تشده گزارهرسد راهكارهای ارائهنظر میها، بهباطله

ای به سرند موجود در کارخانه که یكی از عوامل مهم ایجاد غبار نداشته باشند. در این قسمت هيچ اشاره

حل مناسب و ها راهکار معدن و جادهها، سينهپاشی باطلهبگرد و غبار است نشده است، همچنين آ

باری نيز معدن نيست و در عمل اتفاق نخواهد افتاد. عمليات آتش کنترل گرد و غبار عمده رایبعملياتی 

خصوص ای درها هيچ اشارهحلناپذیر است، در صورتی که در راهدر روش فعلی استخراج معدن اجتناب

در دنيا معادنی مانند معادن درنيس و آبرواك خراج تونلی ماده معدنی نشده است. بررسی امكان است

 اند.کراواسی و معدن موستار و بوسانسكا بوسنی عمليات استخراج بوکيت به روش زیرزمينی را انجام داده

ارائه نشده در رابطه با آلودگی آب و خاك بيشتر راهكارهای ارائه شده کلی بوده و روش اجرای عملياتی ـ 

های ایجاد شده در معدن که با پيشرفت استخراج روز به خصوص مدیریت باطلهاست. همچنين راهكاری در

بين رفتن ذخایر آبی موجود در  ، ازجلوگيری از ایای برعالوه برنامهه. به استدشیابد، ارائه نروز افزایش می

 های سطحی و زیرزمينی وجود ندارد. سنگ بستر آهكی و دولوميتی و پایش منظم ترکيب شيميایی آب

زیست موفق نبوده  های اداره کل منابع طبيعی و محيطاساس گزارشکاری در منطقه، بردرختـ 

ب گياهی و رویش مجدد آن بسيار دشوار دليل شرایط خاص ارتفاعی منطقه، انتخاب گونه مناساست و به

 است. 

ایجاد دریاچه مصنوعی در این منطقه پشتوانه مطالعاتی و تحقيقاتی کافی نداشته و ممكن است ـ 

های زیست منطقه و ایجاد مشكالت و چالش در صورت اجرای نامناسب موجب برهم خوردن محيط

آالت معدنی، گرد و غبار، انفجار و خطرات احتمالی ماشيندليل فعاليت مستمر کما اینكه به ،دشوجدی 

 رسد.  نظر میهای معدنی بعيد بهریزش معدن، احيای مجدد گردشگری در حين فعاليت

های معدنی ثر از فعاليتأدر رابطه با مسائل اجتماعی ایجاد شده در روستای تاش و سایر روستاهای متـ 

ای مردم منطقه در اثر از بين رفتن مراتع و سایر مشكالت ایجاد شده ای صورت نگرفته است و نيازهمطالعه

يان و از دست رفتن منابع یمنظور جلوگيری از مهاجرت روستانادیده گرفته شده است. بنابراین برنامه دقيق به

 وليت اجتماعی شرکت در این راستا پذیرفته شود.  ئد و مسشودرآمدی آنان باید تدوین 
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 ارائه راهكار  بندي وجمع

های های معدنی در معدن بوکسيت تاش موجب ایجاد چالشاساس شواهد و مدارك موجود، فعاليتبر

محيطی و اجتماعی شده است. در خطر قرار گرفتن ذخایر آب منطقه، آلودگی احتمالی جدی زیست

برنامه مدون  نبودروستا )ها و وقوع سيالب در ها در مسير آبراهههای سطحی و زیرزمينی، تخليه باطلهآب

(، از بين رفتن پوشش گياهی و فرسایش خاك، ایجاد گرد و غبار و در خطر قرار برای مدیریت باطله

های محيطی ایجاد شده است. همچنين جاذبهترین مسائل زیستجمله مهمگرفتن حيات وحش منطقه از

آالت رونق خود معدنی و تردد ماشينهای دليل فعاليتفرهنگی و گردشگری روستاهای مجاور معدن به

عنوان مين بوکسيت برای توليد پودر آلومينا بهأموارد فوق، نياز کشور به ت اند. در کنار همها از دست دادهر

المللی نيز واردات پودر ها و فشارهای بينماده اوليه واحدهای توليد آلومينيم غيرقابل انكار است و تحریم

بينانه با ارائه راهكارهای عملياتی و واقع دهایی مواجه کرده است. بنابراین بایا چالشآلومينا به کشور را ب

های مين نياز کشور به بوکسيت، امكان رفع نگرانیأکاری و تهای معدنبر تداوم فعاليتعالوه

منظور بازسازی منطقه و رعایت الزامات د و اقدامات الزم بهشومحيطی و اجتماعی فراهم زیست

محيطی که توسط برداری معدن با رعایت الزامات زیستمحيطی صورت گيرد. طرح مدیریت بهرهستزی

محيطی منطقه نشان شرکت آلومينای ایران ارائه شده است، تصویر روشنی از بهبود وضعيت زیست

يری از از بين ویژه در رابطه با مدیریت باطله و جلوگهدهد و نيازمند بازبينی و ارائه برنامه عملياتی بنمی

 رفتن ذخایر آب و پوشش گياهی منطقه است. 

های قانونی توان به خألوجود آمدن وضعيت فعلی برای معدن بوکسيت تاش میهجمله دالیل باز

دليل عدم تدوین معيارهای به های معدنی اشاره کرد. عموماًمحيطی فعاليتجدی در زمينه قوانين زیست

زیست و منابع طبيعی، های حفاظت از محيطمعدن با سازمانشفاف و مشخص برای تعامل بخش 

گذاری در این حوزه به سمت نافزایی ميان این نهادها صورت نگرفته است و روند قانوهماهنگی و هم

دليل عدم قرار گرفتن معدن بوکسيت طوری که بهمحيطی حرکت کرده است بههای زیستکاهش نظارت

زیست انجام نشده است و تنها استعالم انجام شده از م از سازمان محيطتاش در مناطق چهارگانه، استعال

اداره کل منابع طبيعی نيز به درستی اجرا نشده و تخلفات واضحی صورت گرفته است. بنابراین بررسی 

حل های موجود راهمحيطی بخش معدن و صنایع معدنی و رفع موانع و خألدقيق قوانين و مقررات زیست

های توسعه پایدار له به تفضيل در گزارشئجلوگيری از وقوع اتفاقات مشابه است که این مساساسی برای 

 است.  شدهای مجلس بررسی و تحليل مرکز پژوهش

در صورت زیست معدن بوکسيت تاش و نگرانی از تخریب بيشتر محيط با توجه به حساسيت موضوع

 د: شوزیر ارائه میتداوم فعاليت معدن به همان شيوه سابق، راهكارهای 

  ،در شورای عالی معادنتوقف کامل معدن در دستور کار قرار دادن موضوع  .1
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بررسی دقيق  رایها و مراکز پژوهشی بتشكيل یك تيم تحقيقاتی مستقل به کمك دانشگاه. 2

  ،های آب و پوشش گياهی منطقهآلودگی

ویژه در حوزه هجامع توسعه پایدار ب برداری معدن و ارائه طرحبازنگری در طرح مدیریت بهره .3

  ،از بين رفتن ذخایر آب و پوشش گياهی منطقه خطر مدیریت باطله و برنامه جلوگيری از

  ،های تخصصی شورای معادن استانمحيطی معدن در کارگروهبررسی طرح مدیریت زیست .4

های تخصصی شورای کارگروههای وارد شده به آب، خاك و هوای منطقه توسط برآورد خسارات .5

  ،معادن استان و جبران خسارات توسط شرکت آلومينای ایران

خصوص ها، مراتع و آبخيزداری درن جنگلزیست و سازماارائه گزارش سازمان حفاظت محيط .6

 ،زیستمحيطی معدن به شورای عالی محيططرح مدیریت زیست

  ،اتعمل به توافق رایتعهد شرکت آلومينای ایران ب .7

  .زیست کشورمحيطی از طریق دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محيطزیست مستمر نظارت و ارزیابی .8
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