
                                                                               
 

 

بهره برداری   الزامات محیط زیستی
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رعایت حداقل فواصل فعالیت استخراج و  -1

 ، نسبت به مراکزبرداری از مواد معدنیبهره

متر  500ناریه ها بدون استفاده از حساس به جزجاده

 و با استفاده از ناریه مطابق طرح

متر  800نباید از در هر صورت این فاصله).بازی  آتش

 (کمتر باشد

برداری از معادن های بهرهگذاری محدودهمیله -2

  توسط وزارت صنایع و معادن

ایجاد کریدور مناسب جهت گدار و مهاجرت  -3 

 وحش )مطابق با اطالعات فنی ارایهحیات

( در سازمان حفاظت محیط زیست شده توسط

 .مناطق حفاظت شده و پناهگاههای حیات وحش

آوری و خارج نمودن کلیه تأسیسات و جمع -4

 تجهیزات معدنی ایجاد شده )به استثنای

، تأسیسات استحصال آب و دسترسیهایجاده

 آبرسانی در صورت نیاز منطقه برای استفاده

عمر معدن و یا یکسال پس پایان( در مناسب از آن

 .برداریه از پایان آخرین بهر

 

 
 

رعایت حداکثر سطح و سینه کار مجاز  -5

 برداری و تعداد مجاز سینه کار در هربهره

برداری موارد در طرح بهره. اینبرداریدوره بهره

 گردد. )باطلهمشخص و ملحوظ می

مصوب طرحبرداری بجز آنچه که در برداری و بهره

 ارایه شده از سینه کار جدید منوط با

باشد. اتمام ذخیره معدنی سینه کارهای قبلی می

 از سینه کارهای قبلیچنانچه استخراج

با تشخیص وزارت صنایع و معادن به لحاظ امکان 

 فنی و یا اقتصادی به صرفه

برداری ، نسبت به بهرهبردار مجاز استنباشد،بهره

 بعدی اقداماز سینه کار نوبت 

 (.نماید

 

، های طبیعیعدم تغییر مسیر رودخانه و آبراهه -6

 مگر در موارد ضروری با کسب نظر

 دستگاههای ذیربط



                                                                               
 

 
 های معدنینباشت و نگهداری باطلهـ تعیین محل ا7

حفظ اراضی مرغوب کشاورزی  هایبا رعایت جنبه

های ، پیشگیری از فرسایش و تولید زهابومرتعی

 آلوده

های موجود روستایی و یا شهری استفاده از جاده -8

 هایی که از داخل)بجز جاده

کند( در صورت نیاز به بافتهای روستایی عبورمی

 ، رعایتهای اختصاصیاحداث جاده

تخریب انتخاب کوتاهترین مسیر ممکن و با کمترین

 ، مراتعاندازها، اراضی جنگلیچشم

 .باشدی میمشجر و اراضی مرغوب کشاورزی الزام

هدایت جریان آبهای سطحی باالدست محدوده  -9

 معدن به خارج از آن

انجام عملیات زهکشی در پیرامون و داخل  -10

 محدوده برداشت معادن کانی فلزی )به

های ناشی از و کاهش تولید زهابمنظور پیشگیری

، مواد معدنی تماس آبهای زیرزمینی و یا سطحی با

و جلوگیری از آلودگی سطحی کنترل هرز آبهای

 (آبهای زیرزمینی

 

 
گیری احداث حوضچه و یا تأسیسات رسوب -11

 های مناسبحسب شرایط در محل

گذاری پیرامون سدهای حصارکشی و عالمت -12

 باطله

تا  20احداث سپتیک تانک برای معادن دارای  -13

 نفر نیروی انسانی و احداث 100

 100فاضالب برای باالی تصفیه سیستمهای مناسب

 نفر در حد تأمین استانداردهای سازمان

 حفاظت محیط زیست

اندازهای اتخاذ تدابیر الزم در جهت حفظ چشم -14

، با آن طبیعی و هماهنگی عملیات معدنی

در مکانهای دور از  نظیراحداث ابنیه مورد نیاز

 عمومی و اندازهایچشم

 یعیاالمکان با استفاده از مصالح طبحتی

 برداری ازرعایت حداکثر عمق مجاز بهره -15

معادن روباز با رعایت اصول پایداری شیبها حداکثر 

 مجاز در گزارش ارزیابی زیستعمق

بردای مشخص و ملحوظ محیطی و یا طرح بهره

 .گرددمی

اتخاذ تدابیر الزم و مستمر جهت جلوگی از  -16

 انتشار گرد و غبار ناشی از استخراج و

و حمل و نقل مواد معدنی و تردد وسایط نقلیه

 عملیات خردایش

تخصیص و احداث فضای سبز مشجر به میزان  -17

 برداری معادندرصد سطح بهره 10حداقل 

 های بومیباگونه

استفاده از روش سیم الماسه یا روش چال موازی  -18

 برداری ازیا سیم بکسل در بهره

نه از معادن عملیات تزئینی )در این گومعادن سنگ

 انفجار صرفا در حد باطله برداری و

سازی سینه کار و موارداستثناء مطابق با طرح آماده

 (.باشدآتشبازی مجاز می

های متر فاصله از حوضچه 500رعایت حداقل  -19

 ها وبرداری نمک دریایی تا چشمهبهره

 قنوات ومحدوده آبهای زیرزمینی قابل استحصال

، احیاء و بازسازی ارایه طرح اجمالی مرمت -20

 محدوده معدن طرح مذکور در گزارش

برداری محیطی و یا طرح بهرهارزیابی زیست

 .گرددمشخص و ملحوظ می

 
 

 

 

 


