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۲. دسترسي و آماده سازي:
احداث جاده هاي دسترسي و سايت حفاري اولين مرحله 
ــداث اين گونه جاده ها و  ــت. اح اجرايي عمليات حفاري اس
سايت ها در مناطقي مانند جنگل ها و يا مراتع باعث از بين 
رفتن پوشش گياهي مي  شود. به عنوان مثال در صورتي که 
در هر دو مترمربع تعداد يك اصله درخت وجود داشته باشد، 
احداث جاده  هاي به طول يک کيلومتر و عرض ۶ متر باعث 
از بين رفتن حداقل ۳ هزار درخت خواهد شد. اين در حالي 
ــاحت مورد نياز براي کار يک دستگاه  است که حداقل مس
حفاري بلژيکي دياموند بورت (DB۱۲۰۰)۲۲۵ مترمربع، 
دستگاه ۶۵۰M ZIF روسي ۵۰۰ مترمربع و دستگاه هاي 
ــاري ۱۲۰۰mp,A ZIF ۶۰۰ مترمربع، خواهد بود. به  حف
عبارتي آماده سازي سايت براي هر يک از اين دستگاه ها در 
نواحي جنگلي به ترتيب به بهاي از بين رفتن ۱۱۳، ۲۵۰ و 

۳۰۰ اصله درخت منجر خواهد شد.

۳. حفاري هاي سطحي:
ــک عمد ه ترين حفريات  ــل و چاه ــه، اکلون، تون ترانش
ــطحي هستند که جهت شناخت نوع، کيفيت، کميت،  س
ــوند. براي اينکه  ــواد معدني احداث مي ش ــاد و عيار م ابع
ــخص شود، در  ــطح زمين مش وضعيت ماده معدني در س
ــي، گودالي کانالي  ــترش ماده معدن ــت عمود بر گس جه
ــه معروف است و طول  ــکل حفر مي کنند که به ترانش ش
ــت[۴]. اکلون  ــترش عرضي ماده معدني اس آن تابع گس
ــل ماده معدني  ــت اغلب مايل که داخ ــز حفر هايي اس ني
ــترش زون هوازده و اکسيده  ــود تا بتوان گس حفر مي ش
ــرد. در صورتي که  ــايي ك ماده معدني را در عمق شناس
ــداث اکلون  ــد و يا امکان اح ــيده باش ــاده معدني پوش م
ــد مي توان از  جهت نمونه برداري در مقياس پايلوت نباش
ــاد و عمق کم بوده و چاهک  ــي که داراي قطر زي چاه هاي
ــتفاده كرد. جهت مراحل تکميلي  ــوند، اس ناميده مي ش
ــتي و بلندي  ــاف در مکان هايي که پس ــي اکتش و تفصيل
زمين اجازه دهد، حفر تونل هاي اکتشافي جهت شناخت 

کامل تر ماده معدني مورد توجه قرار مي گيرد.
ــطحي پس از برداشت  اغلب اوقات اين گونه حفريات س
ــي يا نمونه برداري مورد استفاده خاصي قرار  زمين شناس
نگرفته و به همان صورت اوليه رها مي شوند. در اين صورت 
ــه هاي متروک،  ــدن آب و ايجاد باتالق در ترانش جمع ش
تخريب سقف و يا خطر ريزش حفرياتي چون اکلون و تونل 
مي تواند خطرآفرين باشد. از آنجا که احتمال دارد ترانشه 
ــبي براي حضور  ــود، مکان مناس پس از حفر از آب پر ش
حيوانات جهت رفع تشنگي خواهد بود، اما باتالقي شدن 
ــد باعث فروافتادن  ــه و اطراف آن مي توان احتمالي ترانش
مالحظات زيست محيطي در پروژه هاي حفاري اکتشافي، 
مطالعه موردي در کانسار زغال سنگ پروده شرقي طبس 
ــت و  ــاالت هفتمين همايش ايمني، بهداش مجموعه مق
ــي جانوران در  ــادن و صنايع معدن ــت در مع محيط زيس
ــافي که رفت و آمد  ــود. از طرفي در مناطق اکتش آن ش
ــان، نقشه برداران، گروه هاي  گروه هايي چون زمين شناس
برداشت کننده ژئوفيزيک، مهندسان معدن و... زياد است، 
ــه ها و چاهک هاي متروک ممکن است باعث  وجود ترانش
ــردد. همچنين رها کردن  ــان گ ايجاد خطراتي براي ايش
ــقف  ــافي که خطر تخريب س ــا و تونل هاي اکتش اکلون ه
ــا در نواحي نزديک مناطق  ــت، خصوص در آنها بالقوه اس
مسکوني و يا توريستي، مي تواند خطراتي را در پي داشته 
ــت محل حفر تونل اکتشافي و يا  باشد. بنابراين بهتر اس
ــود که بتوان از آن در  ــي اکلون به صورتي انتخاب ش حت
مرحله استخراج نيز استفاده كرد. در صورتي که پرکردن 
ــه ها و چاهک ها پس از پايان حفاري عملي نباشد،  ترانش
ــود  بايد دور محل هاي اين گونه حفريات حتما محصور ش
ــافي  ــل ورودي اکلون ها و تونل هاي اکتش و نيز بايد مح
ــود. همچنين نصب تابلوهايي که ضمن  متروک بسته ش
ــخصات  ــدار درباره محل حفريات متروک، مش اعالم هش

فني آنها را هم ذکر کرده باشد، ضروري است.

۴. حفاري هاي عمقي:
ــافي  ــه يا چاه اکتش ــاري عمقي گمان ــن حف عمده تري
ــت. جهت حفر چاه ايجاد سايت حفاري الزامي است.  اس
ــن در هر گمانه جهت گردش گل حفاري نياز به  همچني
احداث حوض و مسيرهاي انتقال گل است. پس از اتمام 

ــاري که داراي خاصيت  ــات حفاري معموال گل حف عملي
ــد و يا در  ــا باقي مي مان ــت در اين حوض ه ــي اس ژالتين

منطقه رها مي شود.
ــس از اتمام  ــت گمانه ها پ ــت وضعي ــن الزم اس بنابراي
ــود. در اين فرم عالوه  حفاري در فرمي ثبت و بايگاني ش
بر مشخصات عمومي گمانه، ذکر مواردي چون قطر چاه، 
وضعيت سيمان آن و نوع، تعداد و عمق لوله هاي حفاري 

و جداري در چاه مانده الزامي است.
همچنين گروه هاي حفاري بايد اطالعات سوانحي چون 
هرز روي گل حفاري و بريدن يا گير کردن لوله ها در چاه 
و توقفاتي که حين انجام کار پيش مي آيد و نيز وضعيت 
گل حفاري را که در شناخت وضعيت آب هاي زيرزميني 
ــت كنند. بعضي  ــت، ثب ــز تکتونيک منطقه موثر اس و ني
ــا لوله هاي جداري به داليلي از  اوقات لوله هاي حفاري ي
ــزش چاه در آن باقي مي مانند. اين امر مي تواند  جمله ري
ــرد. حفر تونل  ــده مورد توجه قرار گي ــکاري آين در معدن
ــير اين گونه چاه ها مي تواند  ــتخراج در مس و يا کارگاه اس
ــت با کمک  ــد. بنابراين الزم اس ــي همراه باش ــا خطرات ب
ــگک و... نيز به  ــون لوله گيرها، قالويز، چن ــي چ تجهيزات
کمک تکنيک هاي حفاري نسبت به باال کشيدن لوله هاي 
ــا مانده اقدام كرد. همچنين وجود حفره ها (به عنوان  به ج

ــتي) موجود يا گسترش آنها به خاطر  مثال غارهاي کارس
عبور سيال حفاري نيز مي تواند باعث هوازدگي ناحيه اي 
ماده معدني (خصوصا زغال سنگ) و نيز ايجاد سفره هاي 
ــود.  ــير حفريات معدنکاري آينده ش مصنوعي آب در مس
ــده و حفره هاي  ــوال پس از مدتي گمانه هاي حفر ش معم
ــده از آب پر شده و فشار آب در اعماق چاه زياد  ايجاد ش
ــود. اين مطلب هنگام استخراج ماده معدني داراي  مي ش
اهميت است، زيرا اگر محل گمانه در مسير تونل پيشروي 
ــار زياد آب باعث شکستن  ــتخراج باشد فش يا کارگاه اس
ــران و تجهيزات  ــيب ديدن کارگ ــايل نگهداري و آس وس
مي شود. براي جلوگيري از اين خطرات بايد پس از اتمام 
حفاري گمانه، تمام  آن قسمتي که حفر شد ه است توسط 
سيمان پر شود. اين عمليات پرکردن يا تامپوناژ نام دارد. 
براي اينکه وجود گمانه سبب آلودگي آب هاي زيرزميني 
ــت،  ــود، معموال باالي آن را که داراي لوله جداري اس نش
ــد[۱، ۴]. همچنين  ــيله يک درپوش فلزي مي بندن به وس
بايد پس از اتمام عمليات حفاري تابلويي جهت شناسايي 

گمانه در محل نصب شود.
ــي حفاري  ــي از مهمترين ارکان اساس گل حفاري يک
گمانه اکتشافي است. اين ماده عالوه بر خنک کردن مته 
ــارهاي  ــايش لوله ها، وظيفه کنترل فش و جلوگيري از س
ــتاتيکي چاه و عمل خارج کردن خرده سنگ ها  هيدروس
ــز برعهده  ــاري را ني ــريع در حف (CUTTING) و تس
ــت که همراه  ــن بخش گل حفاري آب اس دارد. عمده تري
ــس (يک نوع  ــوپر ميک ــي چون بنتونيت، س افزودني هاي
ــديم (شيشه مايع)،  ــود، سيليکات س پليمر) CMC، س

کربنات سديم و... است[۵]. همه گل هاي حفاري به طور 
معمول داراي برخي ترکيبات سمي تا نيمه سمي هستند 
ــانند.  ــيب برس که اين ترکيبات مي توانند به طبيعت آس
اين ترکيبات شامل فلزات سنگين، نمک و هيدروکربورها 
ــتند که غلظت آنها در انواع گل حفاري متغير است.  هس
ــا پايه آبي نامطلوب  ــور هيدروکربورها در گل هايي ب حض
ــوب مي شود.  بوده و به عنوان يک ماده آلوده کننده محس
 ۰/۵mg/lit ــه از اين گونه مواد به ميزان تنفس ۳۰ دقيق
ــيت بيني، دهان، شش ها،  در هوا عالئمي از قبيل حساس
ــي و تاثير بر سيستم اعصاب  ــرگيجه، بيهوش سردرد، س
ــنهاد شده براي تماس  ــتاندارد پيش را به دنبال دارد. اس
ــا توجه به نوع آن بين  ــان با هيدروکربورهاي نفتي ب انس
ــت. خرده سنگ هاي حاصل  ۲۵ تا ۴۳۰ppm متفاوت اس
ــتند که در  ــاي حفاري موادي هس ــاري يا کنده ه از حف
ــياالت حفاري به سطح آورده  هنگام حفاري به وسيله س
ــيته  ــوند. کنده هاي حفاري عموما از ذرات با دانس مي ش
ــکالت زيست محيطي،  ــتند و عالوه بر ايجاد مش کم هس
ــاري مي گذارند.  ــر نامطلوبي بر خواص گل حف عموما اث
ــط  ــتم تصفيه گل با طراحي و تغييرات جديد توس سيس
ــازنده اين دستگاه ها در تالش به  شرکت هاي مختلف س
ــته هستند.  ــاندن اين ميزان جامدات ناخواس حداقل رس

ــتگاه ها، الک لرزان و دستگاه سانتريفوژ  از جمله اين دس
ــتگاه از آن در سيستم  ــت که به صورت متوالي دو دس اس
ــنگ  ــارهايي مانند زغال س ــرد[۶]. در کانس ــرار مي گي ق
ــت  ــان عمليات حفاري نياز به برداش ــا آهن پس از پاي ي
ژئوفيزيکي گمانه يا به اصطالح چاه پيمايي است. برداشت 
راديواکتيو يکي از بخش هاي اين عمليات است که در آن 
ــو اکتيو فعال مانند  ــوندي حاوي يک نوع ماده رادي از س
ــزيم ۱۳۷ (Cs ۱۳۷) استفاده  كبالت ۶۰(Co ۶۰) يا س
مي شود. پرتوافکني چشمه هاي راديواکتيو مورد استفاده 
ــي را هم براي  ــلم خطرات ــات کاروتاژ به طور مس در عملي
ــتاندارد در  محيط و هم براي کاربر در پي دارد. طبق اس
ــمه پرتوزا استفاده  صورتي که از کبالت ۶۰ به عنوان چش
ــعه  ــود، فرد نبايد بيش از ۱۵ روز در معرض تابش اش ش
قرار گيرد. در صورتي که چشمه راديواکتيو حاوي سزيم 
ــتر از ۴ تا ۵  ــد، ميزان پرتو دريافتي نبايد بيش ۱۳۷ باش
ــيورت در سال براي اپراتور و بيشتر از يك ميلي  ميلي س
ــر زمان تماس  ــد. حداکث ــيورت براي افراد عادي باش س
ــا توجه به نوع  ــمه نيز ب ــراد جهت کار با اين نوع چش اف
ــت. بنابراين الزم است  ــش بسته محافظ ۱۵ روز اس پوش
ــن کار نيز  ــد و ضم ــمه راديواکتيو کامال ايزوله باش چش

پرتوسنجي هاي الزم صورت پذيرد.
ــاه باقي بماند،  ــوند راديواکتيو در چ ــي که س در صورت
منطقه از نظر پرتوهاي مضر آلوده تشخيص داده مي شود 
و بايد سوند مورد نظر در اسرع وقت به کمک ترفندهاي 
ــود. در صورتي که بيرون آوردن  ــاري بيرون آورده ش حف
سوند با موفقيت همراه نباشد، بايد محل گير کردن سوند 

ــپس چاه با سيمان کامال پر شده و  ــر باندود شود و س س
ــل دهانه چاه نيز تا  ــداردهنده مح ضمن نصب عالئم هش
مسافتي به وسيله حصار کامال محصور شود. ضمنا مراتب 
ــات  ــني در گزارش جهت اطالع طراح معدن بايد به روش
مربوطه ارائه شود تا تمهيدات الزم انديشيده شود. بعضي 
ــاه مي تواند  ــع راديواکتيو در چ ــي ماندن مناب اوقات باق
ــته شدن منطقه اکتشافي از سوي مراجع  حتي باعث بس
ذيصالح شود. در صورت گير کردن سوند راديو اکتيو و يا 
ــوند ديگري، امکان پاره شدن کابل هاي رابط وجود  هر س
دارد. براي باال آوردن سوند استفاده از تجهيزات وسيله گير 
و يا حفاري مجدد با قطر بزرگتر و نيز جلوگيري از کالف 

شدن کابل پاره شده الزامي است. 
از ديگر عمليات ژئوفيزيکي که مي تواند پيامدهاي مضر 
ــد، عمليات ژئوفيزيک  ــت محيطي در پي داشته باش زيس
ــواد منفجره  ــا انفجار م ــن روش ب ــت. در اي ــرز ه اي اس ل
ــواج در داخل زمين  ــده و اين ام ــواج لرزه اي ايجاد ش ام
ــار يا انعکاس آنها بر اثر برخورد  ــر مي شوند و انکس منتش
ــرار مي گيرد.  ــف زمين مورد مطالعه ق ــا اليه هاي مختل ب
انفجار و لرزه هاي ايجاد شده مي تواند تا حدودي بر روي 
ــتم جانوري منطقه تاثير بگذارد[۷]. از آنجا که  اکوسيس
معموال اين عمليات در هر منطقه در مدت زمان کوتاهي 
ــت جهت انفجار فقط از مواد  ــود شايسته اس انجام مي ش
ــتفاده كرد تا ضمن  ــره مرتبط (مانند ژئوفکس) اس منفج
حصول نتيجه مناسب، صدمات کمتري به محيط  اطراف 
ــرعت انفجار اين نوع ديناميت که ديناميت  وارد شود. س
ــده  نامي ــز  ني  (Seismic Dynamite) ــگاري  لرزه ن

مي شود، برابر ۴۵۰۰ متر بر ثانيه است.

۵. مطالعه موردي، منطقه پروده شرقي طبس:
ــهر  ــرقي در ۱۲۰ کيلومتري جنوب ش منطقه پروده ش
طبس در شمال شرق استان يزد واقع شده و داراي آب و 
ــک بياباني است. متوسط بارش ساليانه  هواي گرم و خش
ــده  ــال گزارش ش ــس ۸۵ ميليمتر در س ــه طب در منطق
ــت[۸]. منابع آبي منطقه به صورت عمده چشمه هاي  اس
ــت که اغلب در دامنه هاي ارتفاعات  شور و نيمه شور اس
ــاد در منطقه نيز به طور  ــرار دارند. جهت وزش ب محل ق
ــرقي  ــمال غربي ـ جنوب ش ــمالي ـ جنوبي و ش عمده ش
ــغال، کفتار، روباه، قوچ،  ــت. پستانداراني چون يوز، ش اس
ــراه پرندگاني چون عقاب  ــتر و خرگوش به هم ميش، ش
طاليي، عقاب دوبرادر و عقاب تاالبي، زاغ بور کويري، غراب 
(کالغ سياه)، چکاوک هدهدي، هدهد، چکاوک معمول يو 
دال (الشخور) و خزندگاني چون مار (به خصوص مارشتري) 
و مارمولک در منطقه ديده شده اند. به دليل هواي فوق العاده 
گرم و خشک منطقه و نيز قابليت تطبيق زياد جانوران منطقه 
با اين شرايط خاص، بيماري خاصي در آنها مشاهده نمي شود. 
بخش اعظمي  از منطقه معدني پروده جزو منطقه حفاظت شده 
ــان منطقه به طور عمده  ــت. گياه حيات وحش نايبندان اس
ــور، طاق، ليچ و درمنه بوده و داراي پوششي پراکنده  گز، ش
ــت طبس،  ــمي  اداره محيط زيس ــت. بنابر آمار نيمه رس اس
ــال آغاز عمليات اکتشافي در منطقه  ــال ۱۳۵۶ که س از س
ــه به خاطر مرگ يا  ــتانداران منطق ــت، از تعداد پس بوده اس
مهاجرت حدود ۷۰ درصد کاسته شده است. شکار بي رويه، 
آلودگي محيط زيست و رفت و آمدهاي گروه هاي اکتشافي 
ــش بوده اند. آلودگي هاي  ــي از عوامل مهم اين کاه و معدن
محيطي که در منطقه گزارش شد ه است، اغلب مربوط به 
ــده در معادن و کارخانه زغال شويي  آلودگي هاي ايجاد ش
بود ه است. منطقه اکتشافي پروده شرقي طبس که از نظر 
ــي در محدوده بين ترياس  ــازندهاي زمين شناس سن س
ــيک تحتاني قرار دارد، شامل سنگ هاي  بااليي تا ژوراس
ــيل تاستون، زغال سنگ و  ــه سنگ، شيل، س آهکي، ماس
ــازند آهکي بادامو و  ــوده و بين دو س ــز توده بازالتي ب ني
ــي منطقه آرام بوده و  ــت. توپوگراف طبس قرار گرفته اس
ــنگ هاي مذکور به راحتي قابل مشاهد ه  رخنمون هاي س
ــتر روباره منطقه شيل و پس از آن  ــت. همچنين بيش اس
ــت. عمليات اکتشاف زغال سنگ در اين منطقه  آبرفت اس
ــال هاي ابتداي دهه شصت آغاز و پس از مدتي وقفه  از س
ــه کار كرد. در اين  ــروع ب ــال ۱۳۸۳ ش به طور مجدد از س
مدت تعداد ۲۱۷ حلقه چاه به متراژ تقريبي ۵۸ هزار متر، 

۱۸۰ ترانشه و ۳۸ اکلون حفر شد ه است.

مالحظات زيست محيطي در پروژه هاي حفاري اكتشافي

چکيده:
حفاري هاي سطحي و عمقي از مهمترين بخش هاي عمليات پروژه هاي اکتشافي هستند. حجم 
تغييراتي که اين حفريات در مورفولوژي محيط اطراف پديد مي آورند اغلب بسيار کمتر از اثرات 
اسـتخراج معدن هستند. ولي همان تغييرات نيز در برخي اوقات تاثير زيادي بر محيط زيست و 
زندگي گياهي و جانوري محيط اطراف و حتي بر معدنکاري آينده مي گذارند. از اين رو بررسـي 
تاثيرات اغلب مخرب اين پروژه ها بر محيط اطراف و ارائه راهکارهاي مناسب مي تواند راهگشاي 
حل بسـياري از معضالت پيش رو باشـد. اغلـب پژوهش هاي زيسـت محيطي در معادن، مربوط 
بـه زمان اسـتخراج و يا پس از آن اسـت و تاکنون کمتر به تاثيرات مراحـل مختلف يک پروژه 
اکتشافي بر محيط و حتي بر عمليات استخراجي پرداخته شد ه است. رها شدن سيال حفاري که 
گاهي اوقات داراي مواد مضر براي طبيعت اسـت، باقي ماندن حوض هاي گل حفاري، ترانشه ها، 
اکلون ها و چاهک ها و پراکنده شـدن زباله ها و بازمانده هاي حفاري از جمله عوامل آلوده کننده 
طبيعـت پـس از انجام عمليات حفاري هسـتند. در اين مقاله ضمن بررسـي روند تاثير عمليات 
حفاري اکتشـافي بر محيط زيست و تغييرات حاصل از اين عمليات بر سطح زمين با نگاهي ويژه 
به عمليات اکتشـاف کانسار زغال سنگ پروده شرقي طبس، راهکارهايي جهت مقابله با آلودگي 

محيط زيست و عوامل مخرب بر معدنکاري آينده معرفي شد ه است.
واژگان کليدي: محيط زيست، پروژه هاي اکتشافي، حفاري، پروده شرقي

۱. مقدمه:
معدنکاري در ذات، خود فعاليتي اسـت که ممکن اسـت باعث آسـيب رساندن به محيط زيست 
اطراف شود. اين آسيب ها مي تواند از آلودگي هاي آب و خاک تا پراکنده شدن گرد و غبار و حتي 
آلودگي صوتي باشـد که در اسـتخراج و يا فـرآوري مواد معدني به وجـود مي آيند[۱]. پروژه هاي 
پي جويي و اکتشـافي اولين قدم در بخش معدنکاري اسـت که در اغلـب اوقات تاثيرات محيطي 
کمتري نسـبت به مراحل بعدي دارد. همين امر سـبب شد ه است که توجه کمتري به امر حفاظت 

محيط زيست در بخش اکتشاف پروژه هاي معدني صورت پذيرد[۲]. 
حفاري هـاي سـطحي و عمقي يکي از مهمتريـن و کاربردي ترين عمليـات در اين گونه پروژه ها 
اسـت. حجم تغييراتي که اين حفريات در مورفولوژي محيط اطراف پديد مي آورند اغلب بسـيار 

کمتر از اثرات استخراج معدن هستند.
 ولي همان تغييرات نيز در برخي اوقات تاثير زيادي بر محيط زيست و زندگي گياهي و جانوري 

محيط اطراف و حتي بر معدنکاري آينده مي گذارند.
 از اين رو بررسي تاثيرات اغلب مخرب اين پروژه ها بر محيط اطراف و ارائه راهکارهاي مناسب 
مي تواند راهگشـاي حل بسياري از معضالت پيش رو باشـد. در اين نوشتار ابتدا شرح مختصري 
درباره حفاري هاي اکتشـافي ارائه شده است و سپس اثرات زيست محيطي آن مورد بررسي قرار 
گرفته  است و به موازات آن راهکارهايي جهت جلوگيري از صدمه رساندن به محيط پس از انجام 

فعاليت هاي اکتشافي ارائه شده است.
در نظر گرفتن مالحظات زيسـت محيطي در مراحل اکتشـاف مي تواند عالوه بر حفاظت از منابع 
طبيعي در اين مرحله، از ايجاد خطرات و مشـکالت زيست محيطي در استخراج معدن جلوگيري 
کرده و راه را براي بازسازي معدن پس از استخراج آماده مي سازد و يا حداقل مي تواند ايده هايي 
در اين زمينه به معدنکاران ارائه كند[۳]. اين بدين معني است که لزوم توجه به اين مسائل بايد 

از اولين مرحله معدنکاري مورد توجه قرار گيرد.

احداث جاده هاي دسترسي و سايت حفاري اولين مرحله اجرايي 
عمليات حفاري است. احداث اين گونه جاده ها و سايت ها در مناطقي 
مانند جنگل ها و يا مراتع باعث از بين رفتن پوشش گياهي مي  شود

اشاره:
مقاله اي كه در ادامه مي خوانيد از جمله مقاالت ارائه شده در «هفتمين همايش ايمني، بهداشت و محيط زيست در معادن و صنايع معدني» كه ۸ تا ۱۰ آبان در كرمان برگزار شده است.

 بقيه در صفحه ۶

اكونوميست:
 صادرات ايران امسال به ۷۱ ميليارد دالر

افزايش مي يابد
ايسنا:

مجموع صادرات ايران امسـال بيـش از ۴/۵ ميليارد دالر افزايش و تا 
سال ۱۳۹۱ در حدود ۴۰۰ ميليون دالر كاهش مي يابد.

ــود به موضوع  ــت در گزارش ماه نوامبر خ ــات اقتصادي اكونوميس ــد اطالع واح
تجارت خارجي ايران پرداخته و ضمن برآورد صادرات ۶۶ ميليارد و ۸۰۰ ميليون 
ــته پيش بيني كرد كه اين ميزان با چهار ميليارد و ۶۰۰  ــال گذش دالري براي س
ــد كه باالترين ميزان  ميليون دالر افزايش به ۷۱ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دالر برس

طي دهه كنوني بوده و خواهد بود.
از سال ۸۷ صادرات كشور روند نزولي به خود خواهد گرفت و انتظار مي رود در 

اين سال صادرات ۷۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالري براي كشور به ثبت برسد.
ــال ۸۸ صادرات كاهش زياد چهار ميليارد و ۱۰۰ ميليون دالري داشته و  در س
به ۶۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر خواهد رسيد كه تداوم روند نزولي اين شاخص 

را در سال ۸۹ به ۶۲ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دالر خواهد رساند.
ــده و  ــد نزولي صادرات به صعودي تبديل ش ــال هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رون در س
پيش بيني مي شود طي سال ۱۳۹۰ اين شاخص معادل ۶۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون 
دالر باشد. سال ۱۳۹۱ سالي است كه مجموع صادرات ايران به ۶۶ ميليارد و ۲۰۰ 
ــبت به سال ۸۵ از  ــانات زياد نس ميليون دالر افزايش خواهد يافت كه پس از نوس

كاهش ۴۰۰ ميليون دالري برخوردار است.

 بزرگترين شرکت معدنكاري طال در استراليا
به د نبال پروژ ه هاي راكد

ايسنا:   
بزرگتريـن شـرکت معدنكاري طال در اسـتراليا قصـد دارد با توجه به 
افزايـش قيمت هاي جهاني طال اقدام به خريد پروژه هاي توسـعه نيافته 

طال و مس كند، تا از اين طريق به سودآوري برسد.
ــرکت  ــتراليا و قاره آمريکا در اولويت توجه ش پروژه هاي بزرگ طال و مس در اس

Newcrest Mining قرار گرفته اند.
ــرکت استراليايي  در همين حال برخي تحليلگران پيش بيني کرده اند که اين ش
به شرکت Lihir Gold پيشنهاد خريداري داده است. اما همچنان توجه شرکت 
ــنجي و امکان سنجي پروژه ها باقي خواهد ماند تا در  روي مطالعات پيش امکان س
نهايت مورد مناسب براي انجام عمليات اکتشاف و بهره برداري تشخيص داده شود. 
به گزارش بلومبرگ، قيمت طال طي هفته هاي اخير به باالترين حد خود طي ۲۷ 

سال گذشته رسيد.

 سورستال روسيه به دنبال خريد شركت هاي
جديد است

ايسنا:
يـك شـركت روسـي توليدكننده فـوالد كه تحـت مالكيت آلكسـي 
 Celtic مورداشـف قرار دارد، پيشنهاد خود را براي خريد سهام شركت

Resources تا حدود ۱۷۳ يورو افزايش داد.
ــركت OAO Severstal كه بزرگترين توليدكننده فوالد در روسيه به شمار  ش
ــركت Celtic Resources ضمن گسترش حوزه  مي رود، قصد دارد با خريد ش
ــوالد حاوي موليبدنيوم نيز موفق  ــاي معدنكاري خود به طال، در توليد ف فعاليت ه
شود. در همين حال بعد از ارائه اين پيشنهاد از طرف شركت روسي سهام شركت 

Celtic Resources حدود ۱/۵ درصد در بورس لندن افزايش يافت.
 Celtic Resources ــركت به گزارش بلومبرگ، همچنين كوين فو رئيس ش

اعالم كرد كه تابلوي شركت در بورس با پيشنهاد داده شده موافقت كرده است.

 راه اندازي نخستين بانك اطالعات زمين شناسي
پزشكي در ايران در پايگاه ملي داده هاي علوم زمين

معدن و توسعه:
نخسـتين بانك اطالعات زمين شناسي پزشـكي ايران در پايگاه ملي 

داده هاي علوم زمين كشور راه اندازي شد.
ــع و معادن، در اين بانك اطالعاتي،  ــاني وزارت صناي به گزارش پايگاه اطالع رس
ــاي ژئوژنيك،  فرهنگ  ــران، اطالعات بيماري ه ــه پراكندگي بيماري ها در اي نقش
ــازمان ها و انجمن هاي فعال در زمين شناسي پزشكي  واژه هاي تخصصي، لينك س
ــازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني  ــي پزشكي س و بخش اجرايي زمين شناس
ــور گنجانده شده است. براساس اعالم پايگاه ملي داده هاي علوم زمين كشور،  كش
ــه ها و بانك اطالعات عناصر و  ــناختي ، تهيه نقش تهيه اطلس بيماري هاي زمين ش
ــي ارتباط بيماري هاي مرتبط با آن از ديگر فعاليت هاي اين پايگاه در زمينه  بررس
ــت. بنابراين اعالم،  علم نوپاي زمين شناسي پزشكي كه  ــي پزشكي اس زمين شناس
ــده است، به  ــياري از بيماري ها با زمين بنيانگذاري ش برپايه اثبات علمي ارتباط بس
ــي ارتباط بين عوامل زمين شناسي با سالمت انسان ها و جانوران و تاثير عوامل  بررس
زيست محيطي بر پراكندگي جغرافيايي بيماري هاي مرتبط مي پردازد. كمبود برخي از 
ــطح راديواكتيويته طبيعي در برخي مناطق  عناصر مانند روي، آهن، يد،  باال بودن س
ــي از كمبود مس در برخي مناطق، وجود  ــتي در دام ها ناش ــور، معضالت بهداش كش
ــور و تنوع شرايط و فاكتورهاي  ــيميايي در بسياري از مناطق كش آنومالي هاي ژئوش

زمين شناسي در ايران،  از جمله مطالعات زمين شناسي پزشكي در ايران است. 

اتحاديه معدنكاران افريقاي جنوبي:
اعتصاب روي همه شركت ها تاثير گذاشته است

ايسنا:   
در حالي كـه چنـدي پيـش ده ها هـزار نفـر از معدنـكاران در معادن 
آفريقاي جنوبـي شـامل معادن تحـت مالكيت شـركت هاي آنگلوپلت و 
ايمپلتس دست به اعتصاب و تظاهرات زدند، اين دو شركت ادعا كردند 

كه ميزان توليد آنها هيچ تاثيري از اين اعتصاب نپذيرفته است.
 JIC Mining كارگران معترضي كه دست از كار كشيده بودند از طريق شركت
ــم مي كند، با  ــركت هاي معدنكاري را فراه ــات موردنياز ش ــه خدم Services ك

شركت هاي معدنكاري قرارداد كاري بسته اند.
در همين حال اتحاديه ملي معدنكاران اعالم كرد كه اعتصاب كارگران يادشده روي 
كارگران قراردادي در شركت ARM و ديگر معادن در غرب شهر ژوهانسبورگ تاثير 
گذاشته است. اما مقامات رسمي در آنگلوپلت بزرگترين توليدكننده پالتين در دنيا و 
ايمپلتس دومين توليدكننده بزرگ پالتين در دنيا، به خبرگزاري رويترز اعالم كردند 

كه فعاليت هاي آنها به هيچ وجه از اين اعتصابات تاثير نگرفته است.
سيمون تبله سخنگوي شركت آنگلوپلت در اين زمينه مي گويد: در سال ۲۰۰۶ 
ــركت حدود ۴۲ هزار كارگر رسمي و ۳۶ هزار كارگر قراردادي داشت، بنابراين  ش
ــا در مورد تعداد كمي از كارگران صحبت مي كنيم كه اعتصاب آنها هيچ تاثيري  م
روي توليد ما ندارد. مقامات ايمپلتس نيز با تكرار ادعاي فوق عنوان كردند: حدود 

۱۵۰۰ كارگر قراردادي را در معدن روستنبرگ به استخدام در مي آورند.
ــي سخنگوي اتحاديه ملي معدنكاران در اين زمينه تصريح كرد:  اما اكليف تانتس

اعتصابي كه برگزار شد روي همه شركت ها تاثير منفي گذاشته است.

 رضا الوان دارسـتاني دارنده مدرک کارشناسـي ارشـد اسـتخراج معدن، کارشـناس شرکت 
مهندسان مشاور همپا بهينه

  پيمان افضل دانشـجوي دکتري زمين شناسـي اقتصادي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و 
تحقيقات، کارشناس شرکت مهندسان مشاور همپا بهينه

  داريوش كاوه آهنگران عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران جنوب


