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 چكيده 
 و باشند. که ترکیبی از ماگماتیسم، دگرگونیمیشرایط موقت زمین شناسی و محیط های قیمتی محصول سنگ

در دسترس انسان به  ها را در سطحاند. نیروهای دگرگونی و فرسایش، این سنگرا فراهم کردهها نآرسوب زمینه ایجاد 

ای همانز اند. مصرف بشریت از این مواد معدنی گرانبها و ابزار برای استخراج آنها از لیتوسفر فوق العاده درارمغان آورده

 و بدون توجه به توان محیط دست انده ت قبلی شدو ابزار جدیدی جایگزین آال افزایش یافته است به دالیل مختلف اخیر

ر ت، ااستخراج، تجدر حالیکه . به بهره برداری غارتگرانه زده اند که تخریب های زیست محیطی زیادی را به بار آورده است

ه ب محیط زیست طبیعی است که ما را به طور مستقیم احاطه کرده است و انسان ثیرو مصرف سنگ های قیمتی تحت تا

فیروزه به از معادن  ه بررسی روش های بهره برداریبدین منظور پژوهش حاضر ب جوید.شکل های متعدد از آنها سود می

روزه، دهستان فی علیا و سفلی گذشته و حال در دو روستای معدن ها بر محیط درو تاثیر این روشور استخراج فیروزه منظ

د. حجم جامعه نمونه نباشمعدن فیروزه می هبازنشست شهرستان فیروزه پرداخته است. جامعه آماری شامل معدن کاران

 و  گلوله برفی و کیفی که با استفاده از روش است این حرفهنفر از شاغلین و بازنشستگان با سنین باال و تجربه زیاد در  9

 باشد. روش تحلیلها؛ میدانی و با استفاده از ابزار مصاحبه آزاد میدفمند انتخاب شدند. روش گردآوری دادهگیری هنمونه

انجام های بهره برداری بومی و جدید اطالعا ت از طریق مرتب و منظم کردن اطالعا ت و کدگذاری و مقایسه آثار روش

بومی علیرغم سختی فوق العاده زیاد هم در زمینه حفظ  های بهره برداری. نتایج بیانگر آن است که روشگرفته است

تری را از بیش قابلیت و بهره برداری با کیفیت بهتر محیط زیست و هم در زمینه جلوگیری از آسیب و نرم شدن سنگ ها

جهان  در ارتباط باهای امروزی در معدن، بسیاری از مسائل با توجه به این مسائل و مشکال ت روشخود نشان داده اند. 

معدن را می توان با طراحی معقول چارچوب مدیریت منابع و برنامه ریزی و مدیریت موثر چارچوب پایدار در سنگ 

های روز و جهانی سازی دانش بومی کاهش داد که عالوه بر افزایش کیفیت محصول قیمتی، وارد کردن تجهیزا ت و فناوری

 کند.دهد و زمینه حفظ محیط و توسعه پایدار منطقه را فراهم میتولیدشده، میزان پرتی و باطله معادن را کاهش می

 

  .معدن فیروزهبهره برداری ها، بهره برداری بومی و غیر بومی، تأثیرا ت زیست محیطی  :هاكليد واژه
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Abstract: 

Geological and environmental conditions are temporary gem stone product. The 

combination of magmatic, metamorphic, and sedimentary background have provided 

them. The forces of change and erosion, these rocks have brought the most people. Taking 

humanity of precious minerals and tools for extracting them from the lithosphere super 

in recent times due to various reasons has increased and a new tool replacement for 

previous, and regardless of the environment, the operation of plunder have to destruction 

has brought many environmental. While mining, trade, and consumption of precious 

Stones under the influence of the natural environment that surrounds us and humans 

directly, in the form of numerous seeks to profit from them. The population consisted of 

miners Baznshsnh are the Turquoise Mine. Size sample of workers and retirees at age 9 

and extensive experience in mining and is using qualitative and snowball sampling were 

chosen. 

Methods of data collection, field survey and the interview is free. Analysis of 

information through regular information and coding and compared the effects of new 

methods of indigenous and took advantage. Reduced global indigenous knowledge that 

in addition to increasing the quality of products produced, the port and the mine reduces 

waste and preserve the environment and sustainable development provides a region. 
 

Keywords: Exploitation of native and exotic, the environmental impact of mining operations, 

Turquoise Mine. 
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 مقدمه -1

 به .است کاری و بهره برداری از معادنمعدن سرزمین، سیمای اندازهای چشم در انسان ا تاثر اقسام از یکی 

 سنگ" کنیم، استخراج زمین از را هاآن توانیممی معدن چند یا یك زدن با که اقتصادی ارزش دارای معدنی مواد

 شده إرائه متعددی تعاریف کاری یا بهره برداری از معادن معدن (. از501:5811،  جینگویان و چینگ(گویندمی "معدن

)بصیر،  "گوییممی کاری نمعد شودمی منتهی بشر نیاز معدنی مورد مواد دستیابی به که راههایی کلیه به .است

 تریگبزر هایمقیاس در دسترسی هایراه احداث مستلزم چرا که انگیزدمی بر را بیشتری نگرانیهای (. حفاری5:5831

 هایاثر زیرزمینی، کاری نمعد با مقایسه در کاری سطحیمعدن معمول طور به (.19:5810است ) کسلر، 

 روباز حفره یك و شده جابجا سنگ از بیشتری زیرا حجم آورد. می پدید را آشکارتری محیطی زیست و ژئوموفولوژیکی

 و عمدی تخریب نتیجه ژئومورفیك، تغییرا ت (. بعضی18:5811، شود)کریك و همکارانمی ایجاد باطله از بزرگی کومه با

 هم، مواردی در است. کاریمعدن و معدن سنگ زمین، استخراج گودبرداری و حفاری نظیر زمین، سطح در گسترده

 این در که باشد شناسی زیبایی یا اکولوژی به مربوط ممکن است خاص سیاست یك یا عملکرد یك آثار آشکارترین

 تاثیر طبیعی انداز چشم بر که را عمومی سیاست نتایج یك و باشد. آثار ترنامحسوس ژئومورفولوژیك  تغییرا ت صور ت

 ارزیابی مورد توان می سیاست قلمروهای یا مناطق ژئومورفولوژیك انسان، اساسی های فعالیت انواع حسب بر گذارد،می

هم  های زیادی باهای قیمتی در گذشته و حال تفاو ت های معدنکاری سنگ(. ابزار ها و روش20:5832هوک ،  قرارداد)

ورده ز گذشتگان به دست آداشته و دارند و در گذشته فرد با عدم در دست داشتن ابزار به صور ت ابتدایی و با دانشی که ا

است شروع به کاوش کرده و به دنبال رگه پیش رفته و سعی داشته با حداقل آسیب رساندن به محیط حداکثر بهره 

برداری را داشته باشد ولی به مرور زمان و با ورود انواع مختلف مواد منفجره، انسان به دنبال به دست آوردن سود بیشتر 

 کاری، معدن عملیا ت نوع به زیست محیطی، حداکثر بهره برداری را داشته باشد، که بسته و بدون توجه  به مالحظا ت

 همچنین و معدنی مواد استخراج در هنگام که ای کلیدی ا تاثر شود . می گذاشته برجای مختلفی محیطیزیست ا تاثر

 خسار ت انفجار، مانند معدن محیطی عملیا ت زیست ا تاثر :از است عبار ت آید، می وجود به معمول طور به آن از پس

 تفاله و ها باطله مدیریت و دور ریختن با همراه مشکال ت آب، کیفیت مشکال ت و وآمد رفت مشکال ت صدا، و سر زمین،

معدن فیروزه نیشابور یکی از این معادن است که روش بهره  (.15-10: 5810معدن) بنت و دویل ،  بازسازی معدنی، های

به منظور بدست  5882بعد از سال  و بهترین کیفیت بهره وری را به همراه داشته اند ولی آسیب برداری بومی کمترین

وردن سنگ بیشتر و سودجویی بیشتر مواد منفجره جز اال ت مورد استفاده قرار گرفت که خسارا ت جبران ناپذیری را به آ

، مشکال ت آلوده شدن آب های زیر زمینی، مشکال ت یاسیلیکوزیس و دیگر بیماری های ریه، ماالربیماری  ه است مثلهمراه داشت

 چشم ویژگیهای بر کاری نمعد عملیا ت تاثیر بررسی مطالعه این هدف. لذا  .الوده شده خاک، فرسایش، رانش زمین و...

 سعی مقاله این در .باشدمی انداز چشم پایداری با سازگار معادن از برداری مناسب بهره الگوی إرائه و مناطق انداز

های معدن کاری و بهره برداری انسان از معدن در گذشته و با استفاده از دانش بومی و حال  است که با بررسی روش شده

 زیست ا تاثر بررسی شود. پرداخته طبیعی منابع انداز، تخریب چشم تخریب بر کاری معدن عملیا ت تاثیر بررسی به

 عوامل قالب در معادن برداری بهره از حاصل تهدید و تخریب میزان برآورد و انداز روی چشم بر کاری معدن محیطی

سوال اصلی در مورد مفاهیم پایداری استخراج سنگ فیروزه است: کدام با توجه به مطالب باال  .است گردیده انجام متعدد

های گرانبهای فیروزه را ایجاد های  بهره برداری پایدارتری را از محیط و سنگدو روش) بومی و غیر بومی(  زمینهیك از 

 کرده است؟ تغیر روش های بهره برداری بومی چه تأثیراتی را بر محیط پیرامون برجای گذاشته است؟ 

 مبانی نظری و پيشينه  -2
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تواند از نام ترکیه آمده باشد؛ زیرا ابتدا معتقد بودند این کانى از کشور است که مى  Turquoisنام قدیم فیروزه،

آبى تیره سنگ به معناى  Pierre turquin جواهر سنگترکیه آمده است. به احتمال دیگر، این نام از توصیف فرانسوى 

فرمول شیمیایى: آلومینوم  ه است. فیروزه از نظر شیمیایى، یك فسفا ت هیدراته از مس و آلومینیوم است.گرفته شد

است. این ساختمان با داخل شدن آهن، کلسیم، منگنز، CuAl8(PO4)4(OH)1.1H2O فسفا ت آبدار مس با فرمول

وند، شساختمان مولکولى فیروزه اضافه مى تر خواهند شد. این عناصر هنگامى که بهمنیزیم، سیلیکا ت و روى بسیار بزرگ

تغیر هاى ما بین این دو متواند آبى تیره تا سبز تیره و رنگدهند. رنگ فیروزه مىقرار مى تاثیررنگ و سختى آن را تحت 

ود. شتر شدن آن مىشتر است و آهن داخل شده باعث سبزباشد. معموالً، مس در ساختمان مولکولى فیروزه آبى تیره بی

فوتى زمین زیاد  500دهند، به عنوان مثال سختى فیروزه در ژرفاى قرار مى تاثیروامل دیگرى تولید فیروزه را تحت ع

 ( بیان شده است.5در جدول )مشخصا ت فیروزه دارند.  اثرشود و همچنین افزایش دوره حرار ت بر سختى فیروزه مى

 : مشخصا ت فیروزه5جدول 

 مشخصا ت فیروزه

 شفاف میزان شفافیت مایل به سبزآبی، آبی  رنگ

 2.10 - 2.80 وزن مخصوص کلینیكتری سیستم تبلور

 HCL انحالل فیروزه 5.81-5.85 ضریب شکست

 ندارد کلیواژ صدفی conchoidal نوع شکست

 (94:5812منبع: )قربانی، 

 زیرزمینی، کاری معدن زمین، دل از هاسیال کشیدن بیرون :از اندعبار ت زمین دل ازفیروزه  استخراج هایشرو

انفجار  ، معدن ماده روی ها باطله حفاری معدن، سطح سازی (. آماده31-32: 5810روباز)بنت و دویل ،  استخراج

 مواد بارگیری معدنی، ماده انفجار معدنی، ماده حفاری ،هاباطله حمل ها،باطله بارگیر معدنی، ماده روی یهاباطله

(. 82-21: 5834باشند) اصانلو،  می سطحی هایروش در استخراج مراحل بازسازی، مرحله معدنی، مواد معدنی، حمل

ها، الگوها و فنون توسعه و انطباق آن با شرایط جامعه بومی در کنار به روز کردن هانه از روش، استفاده اگااگر بومی سازی

مند تواند به توانرسمی تلقی شود، چنین راهبردی می های بومی یا همان پیوند دانش بومی وها و روشو تقویت تکنیك

سازی و مشارکت مردم در جریان توسعه و شکل گیری یك جریان توسعه درونزا، متکی به خود و پایدار منجر شود. بحث 

، که سبب شده تا در برخی جوامع حرکت جدیدی با همین عنوان در ادی پیرامون بومی سازی وجود داردهای زیو نظریه

وزه های مختلف صور ت بگیرد که یکی از این نظریا ت نظریه درخت است. آنان اغلب از نظریه درخت برای پرورش ح

دانش محلی در بستر جهانی شدن به ویژه در آموزش و پرورش جهانی استفاده می کنند. نظریه درخت مبتنی بر این 

تواند عناصر خارجی مفید را از در عین حال میهای بومی دارد و ها و سنتاصل است که دانش بومی ریشه در ارزش

دانش جهانی جذب کند تا به رشد جامعی برسد. فرض اصلی در نظریه درخت آن است که فرایند پرورش دانش محلی 

های محلی و سنن داشته باشد، ولی منابع مناسب و مفید را از نظام دانش جهانی جذب کند. رویکرد باید ریشه در ارزش

خواه سنتی یا مدرن در برابر دانش جهانی حفظ می کند. در واقع، در چارچوب  های محلی رایه، هویت و ارزشبه این نظر

-این نظریه، فرهنگ محلی، دانش جهانی را به مفهوم و واقعی کلمه هضم کرده و وارد فرایند هویت شخصی می

محیطی با  زیست تخریب و منفی دهایپیام و کاریمعدن زمینه در بسیاری هایپژوهش(. 23: 5894کند)افراخته

؛ 5813؛ حافظی مقدس و دیگران ، 5819؛ گرامی و سلطانی، 5819ذری و ردایی، است) آ گرفته صور ت های جدیدروش
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 مطالعه را نیجریه زیست محیط بر کاری معدن آنتروپوژنیك تاثیر( 2009( ایگناتوس )5831؛ امینی، 5814کامکار، 

 تکنیکهای از استفاده با ژئومورفولوژی بر کاری معدن تاثیر عنوان با پژوهشی در ( نیز2004ناواز و دیگران)  . کندمی

-می کاری معدن توسط ایجادشده تغییرا ت بررسی به دور از سنجش و اطالعا ت جغرافیایی سیستم قدرتمند

 با اندازها چشم غیرطبیعی و طبیعی ارزش تعیین و شناسایی دارند( اظهار می2055اسکالس و کاشپروا ).پردازد 

 تاثیر ایمطالعه ( در2004فیزیکی چشم انداز ممکن است. مدبری و مور )  سازی ذخیره ساختار مفهوم از استفاده

 غرب شمال در غربی آذربایجان استان در واقع زرشوران ایران)معدن طالی معدن مهمترین در کاوی معدن هایفعالیت

 اندازهای چشم از حفاظت برای فوری نیاز عنوان تحت ی( در مقاله ا2008هیلی ) .اندداده قرار بررسی مورد را ایران(

زپانسکا و تواردوسکا  .است پرداخته ساحلی اندازهای این چشم برای موجود تهدیدا ت معرفی به نیوزیلند کشور ساحلی

 را لهستان کشور در اوپرسایلسا محدوده در سنگ معدن زغال فعالیت از ناشی محیطی زیست مخرب ( آثار5999) 

 .قراردادند بررسی مورد

 موقعيت جغرافيایی -3

از شهرستان نیشابور جدا  خت جلگه شهرستان فیروزه، که جدیداًمعدن فیروزه نیشابور در دهستان فیروزه بخش ت

 200بلند به ارتفاع تقریبی  های مواد سخت از جنس آتشفشانی واقع است. کوهیده است در دل کوههای بلند و صخرهش

متر به نام رعیش جایگاه اصلی معدن فیروزه نیشابور است. معدن فیروزه نیشابور قدیمی ترین معدن فیروزه ایران است. 

رسد و مد ت چهار عده ای از معدن کاران سابق معتقدند که قدمت آن به دوهزار و یکصد سال قبل از میالد مسیح می

سابقه داردمتاسفانه از تاریخچه معدن تا قبل از سلطنت سلسله صفویه اطالع دقیقی در دست هزار سال استخراج آن 

معادن فیروزه نیشابور بر دو قسم است کوهی و خاکی. معدن سنگی در کوه واقع شده  .(35-30: 5810) نیکوکار، . نیست

د و باید از سنگ شکسته و فیروزه از آن است به این معنی که فیروزه با کلیه سنگ کوه که غیر فیروزه است اتصال دار

جدا گردد معدن خاکی در اراضی دامنه کوه و پایه کوه واقع شده است اما معدن سنگی در شش دره واقع شده است و 

متر در  500هر دره به مناسبتی به اسمی موسوم گردیده است . غارهای زیادی در این معدن وجود دارند که گاه تا عمق 

های مختلفی نامگذاری شده اند. نام گذاری بر اساس رفته اند. این غارها از آغاز تا کنون پس از احداث با نام زیر زمین فرو

 دار معروفیتاتفاقا ت و حوادثی است که در آن غارها پیش آمده و یا به جهت شکل یا رنگ طبیعی آنها و یا به اسم معدن

، غار چراغ کش، غار غار زاک، غار قره دم الرزاقی یا بواسحقی، غار ملکی،یافته است. مشهورترین آنها عبارتند از: غار عبد

 توان یافت .آبدار، غار سبز، غار زرد، غار انجیری، غار سرکوه، غار کمیری، غار خروج و بسیاری از نام های دیگر را می
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 موقعیت معدن فیروزه در دهستان فیروزه، شهرستان فیروزه -5شکل 

 هامواد و روش  -4

-روشهای کتابخانه از اطالعا ت و داده ها گردآوری برای تحلیلی،-توصیفی استفاده مورد روش تحقیق بنیادی، نوع

 مصاحبه و ابزاری مانند ضبط صو ت و نت برداری و (اینترنتی منابع پایان نامه ها و و مقاال ت کتب، از فیش برداری( ای

روستاهای معدن علیا و معدن سفلی  تحقیق، این مکانی قلمرو .است شده با افراد دارای سابقه کار زیاد در معدن استفاده

حدود  باشد؛ این تحقیق افراد معدنکار در معدن فیروزه می آماری جامعه .باشدمی در دهستان فیروزه شهرستان فیروزه

 ق روش گلوله برفیاز طری نمونه حجم نفر به عنوان 9نفر در معدن فیروزه مشغول به کار هستند که از این بین 511

 ولینا انتخاب یا شناسایی از پس  است کهنمونه گیری گلوله برفی یك روش نمونه گیری غیر احتمالی  .شدند انتخاب

تیب . به همین ترگرفته شدمونه گیری استفاده یا کمك احد نو دومین انتخاب و شناسایی برای آن از گیری نمونه واحد

 گرفت انجام هدفمند صور ت روستا، به هر سطح در این افراد انتخاب  .شدند انتخاب واحدهای دیگر نمونه شناسایی و 

دستیابی به هدف امکان پذیرتر و صحت داده ها بیشتر باشد. این نه نفر همه متاهل، فاقد سواد یا در حد ابتدایی و با  تا

ن داشتن دانش و اطالعا ت هنوز در معدباشند که به دلیل آیند میت سال که بازنشسته هم به حساب میسنین باالی شص

های بهره حضور دارند. برای تجزیه و تحلیل داده ها پس از تکمیل اطالعا ت از طریق مصاحبه اطالعا ت مربوط به روش



 
 

7 

 

ده مبررسی قرار گرفت و نتایج به دست آهای جدید مورد استفاده، کدگذاری، ارزیابی، تکمیل و مورد برداری بومی و روش

 دولی إرائه گردیده است.به صورتی ج

 یافته ها و بحث -5

 شيوه قدیمی استخراج فيروزه -5-1

که  شده است طوری که در رسوبا ت یا جاهائیمعدن فیروزه به صور ت بسیار اولیه استخراج می 5882تا قبل از سال 

شده است و گ انجام میاند و صور ت یك کاوش ساده را داشته و با کلنکرده،کاوش میسابقا استخراج به عمل می آمده

ای اند در نتیجه کارگاه هها میرفتهاند و به اصطالح به دنبال رگهاز قاعده معینی پیروی نمیکرده برای استخراج فیروزه

اند. نحوه کارکردن در این کارگاهها به این صور ت ع باشکال نامنظم و خطرناک درآمدهاستخراجی به صور ت غارهای وسی

. ابزاری که در این داده اندهایی آن را توسعه میونلدر کوه چاههایی حفر کرده و سپس با ایجاد تبوده است که ابتدا 

 شیوه بکار می رفت و هنوز هم بعضی از آنها به حیا ت خود ادامه می دهند عبارتند از: 

به نام  میله بلند آهنی: میله یی بلند از آهن که مورد استفاده از آن گذشته است. بدین ترتیب که کارگری یك 5دیرم

 كداده آنگاه کارگر دیگری با یك پت دیلم یا دیرم به دست می گرفته است و نوک تیز آنرا بر روی صخره ای قرار می

س اد پسنگین و بزرگ ضرباتی برسر دیگر دیلم فرود می آورده است تا حفره ای در حدود دو وجب در صخره سخت ایج

ند ندپوشاآن وصل کرده اطراف آنرا با گل میکردند و فتیله ای به ل آنرا از بارو ت پر میاز اینکه حفره ایجاد می شد؛ داخ

 ت شدند تا انفجار صوراهایی؛ نه چندان مطمئن، پنهان مید. و خود کمی دورتر در پناهگآنگاه انتهای فتیله را آتش میزدن

 .شدخاکی با کلنگ انجام میار در تپه بگیرد. پیش از این طریق فقط کار استخراج در کوه مانند ک

 .: که به شکل چکش است با اندازه ایی بزرگتر از چکش2پتك

: که با کلنگ معمولی فرقی ندارد و برای حفاری معدن خاکی و یا شکستن صخره ها و تك سنگ ها به کار 8کلنگ

 رفت.می

در ته و چنبری از چوب به دور : که با غربال معمولی فرق دارد بدین ترتیب که پوست دباغی شده گوسفند 4غربیل

کردنند و کارگران به دوش می گرفتند و پس از طی راهی دراز و را از سنگ های زائد پر می خود داشته است. غربیل

 د.کردنله گذشته به خارج از معدن حمل میپ 510ن از های آرفتن از پلکانی بلند که گاه پله تاریك و باال

کردنند و فتیله از روغن مذاب میدر قسمت جلو دو فتیله دارد. مخزن آن را پر  : چراغی است از جنس حلبی1کروه

کرده است. و را آتش می زدنند و این چراغ ساده با نوری ضعیف روشنایی چاه ها و غارها را در زیر کوه اندکی تأمین می

دند. البته روغن این چراغ در ناهمواری کارگران در پرتو نور آن رگه های آبی فیروزه را می جستند و به کار ادامه می دا

تیاج به روغن ذخیره داشتند. البته بیشتر اوقا ت در باالی غار در کوه چاههای با زحمت زیاد اه غار می ریخته و احهای ر

 و سررشته تام و علم تمام بجهت روشنایی تك غار ساخته بوده اند و همه آنها حال پرشده و مسدود است.

                                                 
1  .Deyram 

 
2 .Potk 
3 .Koleng 
4 .Qarbil 
5 .Karva 
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 ذخیره روغن چراغ که آنرا پر از روغن می کردنند و همیشه به همراه داشتند.: ظرف 8روغن دون

ل : انبان پوست گوسفند را پس از جدا کردن به صور ت کیسه هایی در می آوردند و چون غربیل برای حم3انبون

 د.سنگ های فیروزه به کار می بردن

ی به خارج انتقال می داده اند. در بعضی از حفاری مواد استخراج شده را بسته به وضع و موقعیت غار، به طرق مختلف

های قائم، برای خارج کردن سنگ و فیروزه از چرخ چاه و نیروی اسب استفاده می شده است. در بعضی از قسمت های 

 دیگر تا آنجا که ممکن بوده است فیروزه را در داخل غار از سنگ جدا کرده و مواد غیر الزم را تا حد امکان در همانجا

کرده اند. در برخی دیگر از به نام انبان به سطح زمین حمل میدر داخل پوست هایی  گذاشته اند و فیروزه را اقی میب

رسانده اند. عمق این عین می ایستاده اند و به خارج میداالن های پیچ در پیچ و خم عده زیادی کارگر به فواصل م

در اعماق این غارها گاهی برای جلوگیری از ریزش ستون های سنگی  رسیده استها گاهی به بیش از صد متر میحفاری

عظیمی به جا گذاشته شده است بعلت سختی سنگ ها عملیا ت حفاری کمتر با خطر ریزش مواجه بوده است. بعد از 

 را انجام می دادند.: عمل شستن سنگ فیروزه را می گویند. سنگ های فیروزه را 1استخراج سنگ ها عمل چال شویی

پس از استخراج برای اینکه از خاک و گل پاک شود و رگه های فیروزه به خوبی نمایان شوند آنها را در داخل گودالی به 

نام گول که در نزدیکی معدن بود می ریختند و می شستند. شستن سنگ های فیروزه دار کامال بدوی است. سنگ های 

سست شد روی آنها عبور کند و پس از آنکه رطوبت دید و کمی فیروزه دار را در حوضچه هایی می ریختند تا آب از 

سایند تا فیروزه از خاک و سنگ جدا شود. ولی باید دانست که کارکردن با کلنگ بهتر از بارو ت کارگران آنها را به هم می

ه ریزه ته و ریزکه از اختیار بیرون است و غالبا فیروزه را شکس گ به اختیار شخص است برخالف بارو تاست چرا که کلن

وبیت مده از مرغبسیار دشوار ولی فیروزه به دست آ می نمایند. در یك بیان کلی باید گفت شرایط کار در این کارگاهها

 بهتری برخوردار بوده است . 

 در روستای معدن سفلی شویی سنگ ها چال -2شکل 

 

                                                 
6 .Rowqan dun 
7 Anbun 
8 . Calsyi 
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 شده است بر اساسمیکه اوایل که در این معادن کار آید چنین بر میبودن تروک خرابی و م از نظراز وضع غار سفلی 

نموده اند که از آنها در کوه حفر می زیادیهای چاه طوری کهمعدنچیگری بوده  هایروشنظم و ترتیب و قوانین و 

فویه ص ا آخر دولتت. و نقبی متساوی با غار از دامنه کوه می بریده اند  است شدهروشنایی و هوا به پایین و غار داخل می

راض سلطنت سالطین صفوی معدن به رعایا و اهالی  روستاهای بعد از انق معدن در اختیار  خود دولت بوده است ولی 

 و  را به هم زده روش های بهره برداری که مستاجرین بواسطه حرص بر جلب منفعت   اطراف به اجاره واگذار شده است

بریده اند و نتیجه این عمل بی قاعده آنکه ستون  اند ال داشتن آنرا دادههر طرف از غارها را که فیروزه داشته یا احتم

های ما بین چاهها و نقب ها که عمود و قائده آن غارها بوده اند بریده و کنده شده و به کلی غارها از وضع مرتب و منظم 

 .اند شدهلذا خراب و متروک  شده اند اول خود که با قانون مطابقت داشته خارج 

 روش های جدید استخراج فيروزه -5-2

شمسی بوسیله مهندسین وزار ت صنایع و معادن طرحی تهیه شد که منطبق بر اصول فنی است و در 5882در سال 

ضمن شرایط کار را نسبت به کارگاه های قدیمی بسیار آسانتر کرده است. طبق این طرح، تونل اصلی از جنوب غربی 

غارهای قدیمی را قطع کرده است و یا از نزدیك آنها می گذرد و در انتها به غار مشهور کوههای معدن شروع شده و اکثر 

این  . اجرایا تونل فرعی به آن مربوط می گرددعبدالرزاقی می رسد. غارهایی که به وسیله تونل اصلی قطع نمی شود ب

اصلی حفر شده بود و اکنون متر از تونل  100در حدود  5889شمسی شروع شده است. تا سال  5882طرح از سال 

عالوه بر اینکه  کلیه غارهای جانبی به تونل اصلی مربوط گردیده است مسیر تونل اصلی به غار ملکی رسیده است. برای 

اینکه از حفر این تونلها نتایج مورد نظر به دست آید باید در توجیه آن دقت کافی منظور گردد تا درست در امتداد پیش 

، انحراف هایی پیدا شده است که بعدا برای تصحیح آن اجبارا تونل را در نماید. در برخی از نقاط ه پیشرویبینی شد

جهت مورد نظر مجددا منحرف کرده اند. طریقه استخراج و شرایط کار بهتر از قدیم شده و وسایل نمین می شود که به 

گازوئیل است میزان مصرف مواد ناریه نیز قریب لیتر  40معدن تعلق دارد. میزان سوخت این موتورها روزانه در حدود 

کیلو در روز می باشد. در بعضی از کارگاهها که تا عمق زیادی عملیا ت ادامه یافته آب جمع می شود. برای  80تا  20

 رها به وسیله برق تأمین می گردد. عالوه بخارج کردن آب از تلمبه برقی استفاده می شود. روشنایی داخل تونل و کارگاه

ت برای جداکردن قطعا ت وسایل دستی برای استخراج از وسایل ماشینی استفاده می شود چون سختی سنگ ها زیاد اس

گران نمایند. قبل از انفجار کلیه کارو سپس به وسیله دینامیت منفجر میهایی بوسیله کمپرسور ایجاد کرده بزرگ، چاله

های دارای فیروزه را جدا کرده و به وسیله گردند و سنگدن باز میفجار به معاز معدن خارج می شوند و مدتی پس از ان

نمایند. نیروی الزم برای روشنایی  تونلها و خارج معدن و کار کمپرسورها و واگن های دستی به خارج معدن حمل می

 جرثقیل از سه دستگاه مولد تأمین می شده است.

 تجزیه و تحليل -6

 طی شناسایی چالش های زیست محي -6-1

در اینجا به بررسی نکاتی در رابطه با روش های مورد استفاده در هردو روش می پردازیم تا بتوانیم با مزایا و معایب 

د کردنهای رگه دار فیروزه را دنبال میدو روش به صور ت کلی آشنا شویم. در روش های بومی با ایجاد نقب فقط سنگ

شد سنگ ا به فیروزه برسند و این باعث میهای زائد  جدا می کردند تسنگن را از فیروزه اطراف آدن به و برای رسی

 یکمترین آسیب را ببیند و از بهترین کیفیت برخوردار باشد. نور و روشنایی معادن به طور طبیعی با ایجاد حفره ها

ید، چاهها  را با سنگ های شد، تأمین میگردبه طور طبیعی تهیه می آن  روغنچراغ هایی که روشنایی یا با استفاده از 
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زائد غارهایی که کارایی نداشتند پر میکردند تا نشستی ایجاد نشود و چون خود را صاحب آن می دانستند سعی می 

کردند کمترین آسیب را به محیط وارد کنند تا استفاده ای پایدار داشته باشند در حالی که در روش های جدید سودجویان 

های خود را تغییر دادند که به چند مورد اشاره می کنیم در روش جدید با استفاده از مواد با هدف حداکثر سود روش 

منفجره  به استخراج فیروزه می پردازند که جدا از آلودگی های زیست محیطی و صوتی باعث سست شدن بنیاد کوهها 

روشنایی معدن از طریق کابل کشی شده و با کوچکترین زلزله امکان به وجود آمدن حوادث بزرگ وجود دارد، همچنین 

های زیست محیطی پرداخته کند. که در زیر به صور ت دقیق به چالشنه های زیادی را هر بار تحمیل میبرق است که هزی

لودگی محیط شده است. جدای ها برسند که باعث آشود تا به رگهو حجم عظیمی سنگ از معدن خارج میشده است. 

 هایی که از معدن خارج می شود قابل استفاده نیست وتفاده از مواد منفجره آب یکی از جوییبه دلیل اساز این مساله 

 این آب را در طبیعت رها می کنند.

 

 

 

 سنگهای استخراجی رها شده در محیط -8شکل  

 

های زیست محیطی مرتبط با معدن سنگ قیمتی به روش جدید نیاز به شناسایی عوامل، اثرا ت، عوامل، بررسی چالش

خالصه ای از این نقاط، که هر کدام شرح و بسط  (2)و نتایجی داشت که )بالقوه( اکوسیستم اطراف را تهدید کند. جدول 

إرائه می دهد که برخی از پیشنهادا ت  "کاهش یاستراتژ"زیادی نیاز دارد را فراهم می کند. این جدول همچنین یك 

سازنده در رابطه با چگونه این  اثرا ت را می توان کاهش و یا حذف کرد بیان می کند. که باید به این ستون آخر با تحقیق 

 محیطی که آفت سطح تولید بیشتر است پرداخته شود.بیشتر بر چالش های زیست 

 : فهرست از چالش های زیست محیطی مرتبط با معدن سنگ قیمتی با روش های جدید2جدول

 

 

 علل عواقب طوالنی مد ت استراتژی های کاهش
تأثیر بالقوه از طریق 

 استخراج از معادن
 محیط
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مدیریت تخلیه و دفع مواد به 

درستی)به عنوان مثال استخر 

 شستشو جمعی برای باطله(

زمین با آب آلوده  شده  

است که برای کشاورزی 

استفاده نمی شود و برای 

آبیاری درختان اطراف 

  استفاده می شود

تخلیه باطله رسوبا ت، مواد 

 شیمیایی)

CID  ،از باتری(، مواد منفجره

 دیزل، زباله 

آلودگی آب خارج 

شده از معدن) قابل 

استفاده نبودن یکی از 

 خروجی های آب

 

منحرف کردن دوره های آب   آب

تنظیم پمپاژ  .پس از قطع معدن

 بیش از حد از آب  

الگوهای جاری شدن 

آب از  .سیل تغییر می یابد

 جایی که الزم است منتقل

مقدار آب های  .می شود

زیرزمینی در معرض خطر 

 .است گرفتهکاهش قرار 

رودخانه ها و دریاچه 

جداول آب های  .منحرف

زیرزمینی به دلیل پمپاژ بی بند 

و آب برای فعالیت معدن کاهش 

 .یافته است

تغییر جریان سطحی 

 .و زیرزمینی 

ارزیابی درست ثبا ت زمین  

ز شناسی، مهر و موم معادن بعد ا

عمل، آموزش در استفاده صحیح از 

 مواد منفجره، بهبود روش استخراج

فرسایش، رانش زمین 

در حال حاضر یك خطر 

برای استخراج از معادن و 

 .است روستاهاجمعیت 

استفاده بیش از حد از مواد 

 .منفجره

 فرسایش و بی ثباتی

 خاک

محدود کردن آسیب به خاک 

سطحی و اصالح مناسب پس از 

 .از معادناستخراج 

از دست دادن مواد مغذی  خاک نابارور

خاک از طریق استخراج از 

 .معادن

 از دست دادن خاک

مدیریت آب مورد استفاده برای 

استخراج بیشتر به اندازه کافی از 

طریق استفاده از حوضچه ها و 

  یراه حل های طراحی .استخرها

 .برای مقابله با مسائل تخلیه

آلودگی زمین با آب 

که برای کشاورزی  است

 .استفاده می شود

تخلیه رسوبا ت، مواد 

شیمیایی به عنوان مثال اسید از 

، مواد منفجره، دیزل، (باتری

 .زباله(

 آلودگی مواد

آلودگی آب و مشکال ت  .ساخت تاسیسا ت فاضالب

 بهداشت محیط

 بهداشت نامناسب هیچ امکانا ت بهداشتی

فرسایش بیشتر از  کاشت مجدد درختان

 استخشکی 

جنگل زدایی و عدم خاک 

سطحی با توجه به فرسایش 

 بادی.

 افزایش گرد و غبار

 هوا

فعالیت های معدنی انجام دادن 

رسمی و تنظیم مدیریت عملی 

 .اکوسیستم

دست رفتن تنوع از 

 زیستی

تخریب چشم انداز و فعالیت 

 .های انسانی

از دست دادن 

زیستگاه جانوران و 

 .گیاهان

جانوران 

 و گیاهان

آب جداگانه که برای استخراج 

 از معادن استفاده می شود.

مشکال ت سالمتی جدی 

 برای انسان

آلودگی مواد از فعالیت های 

 مربوط به معدن.

نوشیدن آب آلوده در 

 بصور ت کمبود آ

صحیح از  ستفاده تشویق ا انسان

 .استراتژی انکشاف ملی افغانستان

معاش منبع امرار 

از بین می رود  کشاورزی

برای مرحله پس از استخراج 

 .از معادن

سوراخ سوراخ شدن و 

 .ترانشه، حذف خاک سطحی

ارائه زمین نابارور 

 .برای کشاورزی
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برداری از معادن فیروزه نیشابور با مسائل و مشکالتی مواجه است به طوری که  پس می بینیم که در حال حاضر بهره

 شدنهای بسیاری ایجاد شده که اگر این روند ادامه پیدا کند احتمال ریزش معدن یا خالیتونلها و با گذر زمان، حفره

در واقع آنها به جای حفاری اکتشافی، تونل  .سطح زیرین معدن با یك زلزله بسیار کوچك بسیار افزایش خواهد یافت

اکنون شرکت تعاونی روستایی که در  هم کنند. که به نداشتن مدیریت صحیح و دانش فنی برمیگردداستخراجی حفر می

دهد و دلیل آن نداشتن دانش فنی و نبود اکتشافا ت درستی انجام نمیاین معدن فعال است، عملیا ت اکتشافی را به

کننده تشکیل و تمرکز فیروزه در نیشابور اکنون اطالعاتی درباره عوامل کنترلسیستماتیك فیروزه می باشد، زیرا هم

های مختلف انجام شده است، اما اطالعا ت کامل هایی از سوی بخشها و بررسیالبته در این میان پژوهشموجود نیست. 

کند. در حالی که بر اساس نظریه درخت وارد کردن رو میای وجود ندارد و اکتشاف را با مشکل روبهشدهو تفکیك

محصول تولیدشده، میزان پرتی و باطله معادن را  تواند عالوه بر افزایش کیفیتهای روز جهان، میتجهیزا ت و فناوری

رو خواهند شد. بنابراین در گام های نوین با مشکل روبهکاهش دهد. در صور ت ایجادنشدن ارتباط با دانش فنی و فناوری

 دلیل اکتشافا ت غیراصولی و باال بودن تعداد نیروینخست باید مشخص شود میزان سوددهی معادن فیروزه در ایران به

ای انسانی فعال در معادن آنچنان زیاد نیست و برای افزایش میزان صرفه اقتصادی از این معادن باید اقداما ت گسترده

توان زمینه همکاری های حفاری تونل وارد کشور کرده و در معادن از آنها استفاده کرد. همچنین میدستگاه.انجام شود

ه مخصوص معدن فیروز« امبیتی»و طراحی دستگاهی مشابه دستگاه  و مشاوره گرفتن از یك شرکت خارجی برای ساخت

شده، از این دستگاه استفاده کرده و بدون انفجار سنگ را استخراج جای انجام عملیا ت انفجاری کنترلرا ایجاد کرد تا به

ی محیط و افزایش پس با آموزش معادن خود را جهانی کنیم و از آسیب ها زیست محیطی بکاهیم و زمینه پایدار.کنند

 بهره وری را فراهم کنیم.

 و پيشنهادات گيرینتيجه -7

و کم توجهی به دانش بومی، باعث شده   همانطوری که بیان شد، ترویج و استفاده نسنجیده از دانش نوین 

، به عنوان دست آورد تاریخی بشر که برای مناطق خاص و مناطق مشابه از کارائی بخش عمده ای از دانش بومی  تا

چاله ها و چاه ها باید بسته شود 

که پس از استخراج متوقف شده 

 است

خطرناک برای انسان 

 .است

 

چاله نادرست ساخته، 

 .فروپاشی معدنشکست شیب، 

خطر ایمنی در طول 

 و بعد از استخراج

 

تشویق اقداما ت بهداشتی و  

 دوباره پر کردن چاله معدن 

سیلیکوزیس و دیگر 

 .بیماری های ریه، ماالریا

زمین شناسی، استخراج، 

 حفاری چاله

عوارض جانبی شرایط 

 .سالمت محیط زیست

فعالیت رسمی  و بهبود 

برنامه مشارکت در فعالیت های 

 .ریزی معدن

مشکال ت اجتماعی و 

 .اقتصادی است

درگیری فعالیت معدن با 

فعالیت های معیشتی مردم 

در  کارانمحلی و یا با معدن

 مقیاس بزرگ

درگیری استفاده از 

 .زمین

چاله باید آزاد شود پس از 

 استخراج استخراج از معادن، بهبود 

زخم مناظر گلدان پر از 

 سوراخ

 

شدن ثابت و سوراخ سوراخ 

 ترانشه

 

 تخریب چشم انداز
چشم 

 انداز
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مناسب برخوردار بوده است به فراموشی سپرده شود. اگرچه با اعمال دانش بومی میزان راندمان و تولید کم است و 

ی محیطی در تعادل می ، ولی بدلیل اینکه مستمر بوده و با موارد و فاکتورهاا زحمت بیشتری همراه استعملیا ت ب

و  ین. حال اگر با حفظ این ویژگی های مثبت، با دانش نورسایش منابع پایه جلوگیری میکندباشد از تخریب و ف

تواند ضمن تأمین نیازهای جامعه منابع پایه را از تخریب و فرسایش مانع شود. و توسعه تکنولوژی روز تکمیل گردد می

 ست را تضمین نماید.جدی امروز بشر ا دغدغهپایدار که 

 :توصیه های عمومی در رسیدن به این هدف عبارتند از

 .مقاما ت دولتی، کارگران معدن و معامله گران باید بیشتر به سمت  شفافیت در تولید و سطح تجار ت بروند •

 .مسووالن معادن باید به مسئولیت دولت ها در مدیریت منابع سنگهای قیمتی احترام بگذارند •

 سیاست گذاران باید اطمینان حاصل کنند که ساز و کارهای نظارتی با اقتباس واقعیت های محلی و قوانین و رهنمود  •

 .خطوط قابل اجرا می باشند

  زیست بر محیط نظار ت فعالبر روی تمرکز  ی که ابتکارات توجه جدی به باید معدنکارانو  معادن سازمان توسعه •

 به معنی اولویت آموزش و کمك به اجرای کالسیك آن می باشدد داشته باشند ؛ این ندارن

همه بازیگران باید متوجه باشند که تولید سنگهای قیمتی می تواند به عنوان یك کاتالیزور برای توسعه محلی، و  •

 .تالش برای استفاده از این منابع باشد

به کارگران معدن در تولید روش های پاک کننده، محققان و سازمان های توسعه سیاستها باید برنامه های توسعه که  •

 .با بهینه سازی تکنولوژی فعلی تکنیك کمك می کنند در پیش بگیرند

زیست محیطی صرفا محلی نیست بلکه بهبود پایداری محیط زیست در معادن سنگ قیمتی است که به  ا تاثر

که برای پایگاه  طبیعی آسیب پذیر است.حفظ محیط  این در مورد  .سادگی  حفاظت از مناظر دست نخورده نیست

در طرح  فعالکه به مدیریت یکپارچه نهادهای  .های امرار معاش حال و آینده جانوران، گیاهان، و انسان حیاتی است

  .های مدیریت یکپارچه تمرکز  برای مدیریت محیط و معیشت  بستگی دارد

 قدردانی -8

ه و سرپرست محترم  معدن فیروزه نیشابور که نهایت معدن کاران بازنشستدر پایان بر خود الزم می دانم که از تمام 

 ورم.و تشکر را به عمل آ داشته اند نهایت تقدیر زهرا مظفریمکاری را با ه

 منابع -9
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 منطقه آنتیموان -طال معادن های باطله از ناشی  محیطی زیست  آلودگی بررسی ، 5814 .،ابوالقاسم  روحانی، کامکار -

 .(211 -233ص )ایران، باز رو معادن کنفرانس دومین .استرالیا ولز نیوساوث شمال در گرو هیل

 نشأأر مرکز محیطی ، زیسأأت اثرا ت و کاربرد منشأأأ، زمین، منابع ،5811 و ب.، جی، د.، جی، ،ک.،.آر جیمز  -
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 .(848ص)تهران،  .نشر ویژه پور(، انتشارا ت یعقوب عبدالمجید

سی ، 5819.، ،الرگانی سلطانی  ا م .م.، گرامی، - ست  تخریبی اثرا ت برر  و رود گلند سنگ  ذغال معدن محیطی زی

شویی  کارخانه ستان  ذغال ست،  محیط جهانی روز ملی کنفرانس چهارمین .چم صاد  نقش زی  در مدیریت سبز  اقت

 .(208ص )زیست، محیط

 (.804ص)مشهد، .سمت زمردیان، جعفر محمد ترجمه محیطی، ریزی برنامه در ژئومورفولوژی، 5832.، ام .ج، هوک  -
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