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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
1میرسینا امیرشنوا

1- دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

1-sina.amirshenava@gmail.com 

  1Modern mining
  2Precursors to mining
  3Planning, Development, Exploitation 
4Post-mining
 5Mine closure and reclamation
  6Final decommissioning
  7Premature closure
 8Risk assessment
  9Two-dimensional (2D) risk model

10Frequency of occurring potential event
  (1997)11Fine 

شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

خداوند را شاکریم که چهل و سومین شمارۀ نشریۀ علمی-تخصصی »بلور« بعد از وقفۀ دو سالۀ حاصل از پاندمیCOVID-19  به کوشش 
اعضای هیئت تحریریه و انجمن علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر، در تاریخ برگزاری همایش گرامیداشت روز ملی معدن، 
یعنی 1 خرداد 1401 با موضوع »آیندۀ مشترک ما: معدن کاری و توسعۀ پایدار« امکان نشر پیدا کرد. انتخاب این تاریخ برای انتشار شماره 
43 ،پس از گسست ایجادشده، انگیزۀ مضاعفی برای هیئت تحریریه بود تا  هم زمان با برگزاری این همایش، مقاالت علمی و تخصصی در 

زمینۀ مهندسی معدن را به دست مخاطبین اصلی و دغدغه مندان بخش دانشگاه و صنعت برسانند.

نشریۀ علمی-تخصصی بلور، نمایه سازی شده در سایت سیویلیکا، از پرسابقه ترین نشریات حوزۀ مهندسی معدن، در گرایش های مختلف، 
بوده که زیر نظر انجمن علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( از سال 13۷۵ تا 1398 به طور 
مستمر، در قالب فصلنامه به چاپ رسیده است. در طی این سال ها، محتوای این نشریه همواره مورد عنایت مخاطبان خود چه در حوزۀ 
صنعت و چه دانشگاه بوده است. نشریۀ بلور در سال های 8۶ و 90 به عنوان برترین نشریۀ دانشجویی در حوزۀ فنی- مهندسی برگزیده  شده 
است. همچنین در دهمین و یازدهمین »جشنواره ملی حرکت« وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )جشنواره برترین آثار انجمن های علمی 

دانشجویی کشور( در سال های 9۶ و 9۷، عنوان برترین نشریه دانشجویی را از آن خود کرده  است.

در شماره 42 این نشریه که در تاریخ 1 خرداد 1398 به چاپ رسید، هیئت تحریریه اهدافی جدید برای نشریه بلور تعیین کرده و در مسیر 
پیشبرد این نشریه تغییراتی اساسی لحاظ کرده است. جهت انتشار این شماره )شماره 43(، هیئت تحریریه همکاری خود را با اعضایی 
از اساتید دانشگاه های معدنی کشور و دانشجویان دکتری دانشگاه امیرکبیر از تاریخ ۵ بهمن ماه 1400 آغاز کرد. در این جلسات، با مرور 
کارکرد نشریه در شماره های گذشته، اعضای هیئت تحریریه مسیر تبیین شده در شماره 42 را سرلوحۀ کار خویش قرار داده و با پیشبرد 
اهداف تعیین شدۀ گذشته و خط  مشی گذاری های جدید، در زمان بسیار محدود، به احیای نشریه پرداخت. در این شماره تالش بر آن بوده 
تا چیدمان مقاالت به نحوی باشد که تمامی ابعاد یک پروژه معدنی، از مرحله اکتشاف تا استخراج، فراوری، تولید محصول نهایی، بازسازی 

معدن و موضوع های مرتبط با تکنولوژی های به روز مورد استفاده در بخش معدن، پوشش داده شود.

در پایان بر خود  فرض می دانم که از زحمات جناب آقای دکتر مرتضی اصانلو، مشاور علمی نشریۀ علمی- تخصصی بلور، برای راهنمایی ها 
و مساعدت های بی دریغشان و تمامی اعضای هیئت تحریریه، داوران محترم و گروه اجرایی نشریه سپاسگزاری کنم. امید است که با تالش 

مضاعف در پیمودن ادامه این مسیر، بتوانیم به هدف ارتقاء هر چه بیشتر نشریه دست  یابیم.

مهرنوش حیدری
سردبیر نشریه علمی تخصصی بلور و
کاندیدای دکتری مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1401/03/01

یادداشت سردبیر
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شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

مهرنوش حیدری
کاندیدای دکتری مهندسی استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران(
سردبیر نشریه علمی- تخصصی بلور

همایش ملی گرامی داشت روز معدن که همه ساله با آغاز هفته معدن در تاریخ یکم خردادماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود، 
حوزۀمعدن  فعال  دانش جویان  و  کارگران،  مهندسین،  مجریان،  معدنی،  مدیران  دانشمندان،  اساتید،  جمع آمدن   برای  مغتنم  فرصتی 
در کشور عزیزمان به شمار می رود. در هفدهمین همایش روز ملی معدن، جهت تأکید بیشتر بر اهمیت بخش معدن به عنوان سرآغاز 

فعالیت های اقتصادی، موضوع »آینده مشترک ما: معدن کاری و توسعه پایدار« انتخاب شده است.

آنچه زندگی مدرن را از گذشته متمایز کرده است، پیشرفت های بی شمار انسان در زمینه های آموزشی، بهداشتی، صنعت و تکنولوژی است. 
انرژی، وسایل الکترونیکی و دسترسی به بانک های اطالعاتی، استفاده از تکنولوژی در ساخت هواپیما و قطارهای سریع السیر، استفاده در 
صنعت کشاورزی، دارویی، وسایل خانگی و سایر پیشرفت های حاصل شده در طی این سال ها، همگی وابسته به مواد اولیه ای بوده است 
که از معادن استخراج شده اند. اما این صنعت در ذات خود ناپایدار است و به دلیل برهم زدن تعادل زمین، تولید باطله زیاد و آلودگی 

محیط زیست در تعریف عمومی توسعه پایدار نمی گنجد. 

مفهوم اولیه توسعه پایدار از اواخر دهه 19۶0 آغاز و با چاپ گزارش »آینده مشترک ما« در سال 198۷ توسط سازمان ملل متحد در 
مجمع برونتلند1  وارد فاز جدیدی شد. بر اساس این گزارش برای اطمینان از حیات بیشتر بر روی زمین و برآورده شدن نیازهای اساسی 
همه مردم، چه نسل کنونی و چه نسل های آینده، توسعه پایدار برای تمامی جوانب فعالیت های انسان ضرورت دارد. اولین بار بحث توسعه 
پایدار در معادن در سال 1992 و در همایش زمین2  در ریودژانیرو3  مطرح شد. در این همایش که نمایندگان 1۷2 کشور جهان و 2400 
سازمان غیر دولتی حضور داشتند، سندی در 2۷ اصل تهیه و امضا شد که نشان گر اهمیت مبحث توسعه پایدار در بخش معدن بود. در 
این سند برلزوم هماهنگی معدن کاری و توسعه پایدار تاکید شد. سال های پیش از 1992 را می توان سال های چالش معدن کاری و توسعه 
پایدار قلمداد کرد. تا پیش از آن، در هیچ یک از کتب معدنی سخنی از  توسعه پایدار به میان نیامده بود؛ ولی از آن سال به بعد، این مفهوم 
در کتب و مقاالت معدنی مورد بحث قرار گرفت. در سال 1999 با اجرایی کردن طرح معدن کاری جهانیGM(  4( مبحث توسعه پایدار 

1 Bruntland
2 Earth Summit 1992
3 Rio de Janeiro
4 Global Mining (GM)
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
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سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
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14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

وارد فاز جدیدی در معدن کاری شد و به دنبال آن در سال 2001 شورای بین المللی معدن کاری و فلزاتICMM(  1( تشکیل شد. انتشار 
گزارش »معدن کاری، مواد معدنی و توسعه پایدار« در سال 2002 کلیدی ترین رخداد در مورد توسعه پایدار در معدن به حساب می آید. 
از آن زمان به بعد، محققان زیادی در این زمینه تحقیقات جامعی انجام داده اند و دولت های زیادی به تدوین قوانینی در راستای توسعه 
پایدار در معادن پرداختند. در ایران نیز در دو دهه اخیر محققان و اساتید دانشگاه به پژوهش در راستای توسعه پایدار در معادن پرداختند. 
نتایج این مطالعات به ظهور مفاهیمی مانند »معدن کاری مدرن2«  »معدن کاری مسئوالنه3« ، و »معدن کاری سبز4«  و طراحی و ارائه 
مدل هایی برای »ارزیابی پایداری معادن« در سه شاخصه توسعه پایدار )محیط زیست، فرهنگ و اجتماع، اقتصاد( با نام »مدل ارزیابی آثار 
زیست محیطیEIA(  »۵( منجر شده است. ارزیابي آثار زیست محیطي به معناي ارزیابي نتایج مثبت یا منفي زیست محیطي یک پروژه 
پیش از تصمیم گیري درباره اجراي آن است. هدف از اجراي ارزیابي آثار زیست محیطي اطمینان از این امر است که تصمیم گیران پیش از 

اجراي یک پروژه معدنی، از آثار زیست محیطي آن مطلع باشند.

یکي از اصلي ترین چالش هاي آینده صنعت معدن کاري، کاهش ذخایر پرعیار و عمیق تر شدن معادن روباز است. با توجه به روند رشد 
جمعیت جهان )9/1 میلیارد نفر در سال 2040(، میزان مصرف مواد معدني افزایش چشمگیري خواهد داشت و این امر منجر به افزایش 
استخراج مواد معدني و تولید فزاینده باطله هاي معدني خواهد شد. افزایش باطله های معدنی و سایر آثار ناشی از فعالیت های معدنی بر 
محیط زیست، جامعه و اقتصاد غیر قابل انکار است. این آثار می تواند منفی )مانند از بین رفتن اکوسیستم، آلودگی آب، خاک و هوا و افزایش 
حجم باطله( و یا مثبت )مانند تغییر در فرهنگ جامعه، افزایش ثروت و بهبود زیرساخت ها( باشد و اجراي برنامه بستن و بازسازي معدن 

در مراحل اولیه عملیات معدني باعث کاهش ریسک هاي اقتصادي و زیست محیطي مي شود.

برای تأمین نیاز جمعیت زمین به کانی و فلز الجرم باید پیش بینی دقیقی از محصوالت صنعتی مورد نیاز، زیرساخت ها، وسایل آموزشی و 
بداشتی، حمل ونقل و ارتباطات داشت و این امر مطالعات بیشتری در حوزه زمین شناسی از اعماق بیش از 1000 متر نیاز دارد. همچنین در 
بخش فراوری، افزایش ظرفیت های سنگ شکن ها، آسیاها، سلول های فلوتاسیون و گذر از روش پیرو متالورژی به هیدرو متالورژی که امکان 
استفاده از روش لیچینگ برای استخراج و استحصال مواد معدنی کم عیار را میسر کرده است. به منظور کمینه کردن تأثیرات منفی ناشی از 
فعالیت های معدن کاری ، با برنامه ریزی معدن کاری سبز و بازسازی زمین های استخراج شده با اولویت کشاورزی، جنگل کاری و مرتع کاری، 

می توان شرایط زیست محیطی را بهبود بخشیده و از مزایای معدن کاری در راستای بهبود سطح استاندارد زندگی بهره بیشتری جست.

به امید همیاری هرچه بیشتر بخش معدن و محیط زیست با توجه به آینده مشترک ما: معدنکاری و توسعه پایدار.

1 International Council on Mining and Metals (ICMM)
2 Modern Mining
3 Responsible Mining
4 Green Mining
5 Environmental Impact Assessment (EIA)
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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روباز به روش آنالیز رگرسیون

میرسینا امیرشنوا1 
 دکتری مهندسی استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده
برای اطمینان از اجرای موفقیت آمیز پروژه بازسازی و دستیابی به معدن کاری پایدار، در نظر گرفتن هزینه های بازسازی، در 
فرآیند طراحی و برنامه ریزی معدن امری ضروری است.   هزینه های مذکور در دو گروه کلّی شامل هزینه های مشترک بین تمام 
طرح های بازسازی و هزینه های خاص مرتبط با نوع گزینه کاربری پسامعدن کاری زمین طبقه بندی می شوند. هدف این مطالعه، 
توسعه مدل های تخمین گر هزینه های مشترک بازسازی معادن روباز بر پایه روش »آنالیز رگرسیون« است. بدین منظور پس 
از طبقه بندی اقالم هزینه های مشترک بازسازی در 1۶ گروه، داده های مرتبط با هزینه های پروژه بازسازی در 41 معدن روباز 
جمع آوری شده است. در فرایند مدل سازی، مدل های توسعه یافته به نحوی انتخاب شده اند که بیشترین مقدار ضریب تعیین 
)R2( و کمترین مقدار جذر میانگین مربعات خطا )RMSE( را داشته باشند. مقادیر باالی ضریب R2 )بیش از 8۵ درصد ( و 
مقادیر پایین نسبت RMSE به انحراف از معیار داده های هزینه ورودی در تمامی مدل های  توسعه یافته به ترتیب معرف بهترین 
برازش مدل ها بر روی داده ها و عملکرد مناسب مدل ها در کمینه بودن خطای تخمین است. به منظور اعتبارسنجی مدل های   
توسعه یافته، مقدار هزینه های مشترک بازسازی در معدن »چادرملو« ۶۵/۷۵ میلیون دالر برآورد شد. این مقدار برابر با 0/223 
دالر به ازای هر تن ماده معدنی محاسبه شده که معادل 2/۵ درصد هزینه های  معدن کاری در این معدن است. با در نظر گرفتن 
محدوده مجاز 1 تا 10 درصد برای نسبت هزینه مشترک بازسازی به هزینه معدن کاری  درازای هر تن ماده معدنی، مقدار 2/۵ 
درصد محاسبه شده موئد اعتبار نتایج این مدل ها است. این مدل های جدید و کارآمد با تخمین هزینه های بازسازی معدن در 

سطح دقت قابل قبول، می توانند راه دستیابی به  معدن کاری پایدار را هموار کنند.

کلمات کلیدي: بازسازی معدن، تخمین هزینه های بازسازی معدن، آنالیز رگرسیون، معدن کاری پایدار

1  sina.amirshanava@gmail.com
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
1میرسینا امیرشنوا

1- دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

1-مقدمه
فعالیت معدن کاری نقشی اساسی در رشد اقتصادی، بهبود 
علی رغم  این حال  با  دارد.  انسانی  توسعه  و  زندگی  کیفیت 
زیست  محیط  بر  آن  مخرب  و  منفی  اثرات  متعدد،  مزایای 
و  داشته  همراه  به  اضافی  هزینه های  می تواند  جامعه،  و 
تهدیدی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشد. از این 
پایدار  توسعه  مسیر  در  معدن کاری  فعالیت   قراردادن  رو،  
یکی از چالش های  »معدن کاری نوین« است ]1[. بازسازی 
معدن کاری  عمر  چرخه  در  پذیرفته شده  مرحله ای   معدن 
]2[. مهم ترین  است  پایدار  توسعه  به  نوین جهت دستیابی 
معدن،  بازسازی  پروژه  بر  ناظر  دولتی  سازمان های  نگرانی 
اطمینان از اجرای موفقیت آمیز آن است. تخمین هزینه های 
بازسازی، با هدف لحاظ کردن این هزینه ها در فرایند طراحی 
و برنامه ریزی معدن، کمک می کند تا منابع مالی کافی برای 
اطمینان از اجرای موفقیت آمیز طرح بازسازی معدن تأمین 
شود ]3[. مطابق با گزارش بانک جهانی، هزینه های بازسازی 
معدن از مقدار یک میلیون دالر برای معادن کوچک مقیاس 
تا صدها میلیون دالر برای معادن بزرگ مقیاس متغیر است و 
مقدار متوسط این هزینه ها در حدود 10 میلیون دالر است 
]4[. عدم تأمین هزینه های بازسازی معدن مترادف با شکست 
در استقرار موفقیت آمیز گزینه کاربری پسامعدنکاری زمین 
است که می تواند پیامدهایی نظیر برجاماندن معادن متروکه 
و یا ورشکسته شدن شرکت معدنی به دلیل عدم توانایی در 
اجرای تعهدات خود را به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه 
بازسازی معدن،  عملیاتی تدریجی است که بخش زیادی از 
این  انجام می شود و در  پایانی عمر معدن  آن در سال های 
زمان جریان نقدینگی معدن در حدی نیست که بتواند این 
عمر  ابتدای  از  هزینه ها  این  باید  دهد،  پوشش  را  هزینه ها 
معدن در فرایند طراحی و برنامه ریزی لحاظ شوند ]3[. بدین 
منظور باید بتوان هزینه های بازسازی را در یک سطح دقت 

قابل  قبول تخمین زد.  

معدن کاری،  روش  از  متأثر  معدن  بازسازی  هزینه های 
باطله ها،  خصوصیات  معدن کاری شده،  زمین های   شرایط 
وسعت عملیات خاکی  و از همه مهم تر نوع گزینه کاربری 
پسامعدنکاری زمین هستند. در یک طبقه بندی کلی می توان 
هزینه های بازسازی معدن را در دو گروه هزینه های مشترک  
هزینه های مشترک  کرد.  تقسیم بندی  هزینه های خاص   و 
مربوط به عملیات آماده سازی هستند که با توجه به اهداف 
بازسازی معدن نیاز است که قبل از استقرار گزینه کاربری 
تمام  بین  فعالیت ها  این  شوند.  انجام  زمین  پسامعدنکاری 
گزینه  نوع  گرفتن  نظر  در  بدون  معدن  بازسازی  پروژه های 
این هزینه ها  کاربری پسامعدنکاری زمین مشترک هستند. 
در  نیاز  مورد  خاکی1  عملیات  وسعت  تأثیر  تحت  عموماً 

1  Earthworks

خاک برداری،   نباتی،  خاک های  برداشت  شامل  معدن  هر 
خاک ریزی، تسطیح  و بازگرداندن پوشش خاک رویی  قرار 
دارند. بر اساس نتایج مطالعات  انجام شده، بیش از ۶0 درصد 
هزینه های مشترک بازسازی معدن مربوط به عملیات خاکی 
است. در گروه دیگر، هزینه های خاص بازسازی در ارتباط با 
تحت  و  هستند  زمین  پسامعدنکاری  کاربری  گزینه  اجرای 
تأثیر نوع گزینه کاربری پسامعدنکاری زمین قرار دارند ],]3 

.]]۵

مطالعاِت  سطوح  تمام  در  اساسی  بخشی  هزینه،  تخمین 
تخمین  برای  مختلفی  روش های  است.  معدنی  پروژه های 
هزینه وجود دارد که می توان به »روش مقایسه ای«، »روش 
مبتنی  »روش های  جزء«،  به  جزء  »تخمین  واحد«،  هزینه 
رگرسیون«  بر  مبتنی  »روش های  و  مصنوعی«  هوش  بر 
و  تعداد  اساس  بر  تخمین  روش  مناسب ترین  کرد.  اشاره 
نوع داده ها و میزان دقت تخمین مورد نیاز، تعیین می شود 
]۶[. آنالیز رگرسیون و روش های مبتنی بر هوش مصنوعی 
هستند.  هزینه  تخمین  اهداف  برای  روش ها  پرکاربردترین 
برای استفاده از روش های مبتنی بر هوش مصنوعی به تعداد 
روش های  مقایسه،  در  است؛  نیاز  تاریخی  داده های  زیادی 
نسبتاً  داده های  با مجموعه  را  نتایج خوبی  رگرسیون  آنالیز 

کوچک ارائه می دهند ]۷[. 

در  معدن،  بازسازی  هزینه های  تخمین  اهمیت  علی رغم 
انتخاب  نظیر  بازسازی،  با  مرتبط  مسائل  سایر  با  مقایسه 
ارزیابی  و  زمین  پسامعدنکاری  کاربری  گزینه  مناسب ترین 
دهه  در  خصوص  )به  محدودی  مطالعات  زمین،  برازندگی 
اخیر( در این زمینه انجام شده است. اکثر این مطالعات بر 
تخمین هزینه های بازسازی معادن سطحی زغال سنگ امریکا 
بر اساس روش تخمین هزینه واحد متمرکز شده اند ]13–8[. 
کاتلت و بویهلی2 )19۷9( به  منظور تخمین هزینه بازسازی 
خطی  رگرسیون  پایه  بر  مدلی  زغال سنگ،  سطحی  معادن 
توسعه یافته  رگرسیون   مدل  در  ارائه کرده اند.  متغیره  چند 
در این مطالعه، متغیر مستقلی در خصوص عملیات مرتبط 
با بازسازی )مانند وسعت زمین تخریب شده( در نظر گرفته 
 2000 سال  در  امریکا  معادن  بازسازی  اداره  است.  نشده 
راهنمایی جامع برای محاسبه هزینه های بازسازی، با هدف 
تعیین میزان ضمانت3 دریافتی از معدن کاران در ابتدای عمر 
قانون  بازسازی تحت  اجرای عملیات  معدن، جهت تضمین 
 .]14[ است  کرده  ارائه  معادِن سطحی4  بازسازی  و  کنترل 
راهنما، روش  کتاب  این  در  ارائه شده  روش محاسبه هزینه 
جزء به جزء است. مزیت اصلی این مطالعه در شناسایی و 
طبقه بندی اقالم هزینه مرتبط با عملیات مشترک بازسازی 
معدن بر اساس الزامات قانون کنترل و بازسازی معادنسطحی 

2  Catlett & Boehlje 
3  Bond
4  Surface Mining Control and Reclamation Act (SMCRA)
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
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دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
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سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
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امریکا است. آژانس حفاظت محیط زیست امریکا1،طبقه بندی ای 
را که اداره بازسازی معادن امریکا از اقالم هزینه بازسازی ارائه 
کرده با تجمیع برخی از اقالم هزینه جزئی مشابه در عناوینی کلی، 
از محققین تخمین هزینه های  اصالح کرده است ]1۵[. برخی 
شبیه سازی  بر  مبتنی  روش های  با  را  معدن  بازسازی  و  بستن 
به  تعریف سناریوها  این مطالعات،  انجام داده اند ]20–1۶[. در 
ویژگی های معدن وابسته است و برای هر معدن باید سناریوهای 
متناسب با شرایط آن معدن تعریف شود که این موضوع منجر 
به پیچیدگی توسعه این مدل ها و عدم جامعیت آن ها می شود. 
مطالعاتی در زمینه ارائه رویکردی بر مبنای تخمین هزینه واحد 
برای تخمین هزینه های بازسازی، انجام شده است ]22 ,21 ,3[. 
با توجه به اینکه هزینه های مرتبط با عملیات مشترک بازسازی 
به عوامل مختلفی از جمله روش معدن کاری، نوع ماده معدنی و 
ویژگی های زمین  معدن کاری شدهوابسته هستند، نیاز است که 
هزینه واحد خاص هر یک از این عملیات )که تنوع زیادی دارند( 
به طور جداگانه تهیه شود که این امر منجر به پیچیدگی فرایند 
تخمین هزینه و عدم جامعیت مدل های  توسعه یافته خواهد شد.

مطالعات  تاکنون  که  می دهد  نشان   پیشین  تحقیقات  مرور 
روباِز  معادِن  بازسازی  هزینه های  تخمین  زمینه  در  محدودی 
فلزی انجام شده و در هیچ یک از این تحقیقات مدل تخمین گری 
ارائه نشده است که قادر به برآورد هزینه های مشترک بازسازی 
معدن در سطح دقت قابل قبول باشد. اکثر مطالعاِت انجام شده، 
بر تخمین هزینه های عملیات خاکی و ایجاد پوشش گیاهی که 
تنها یکی از اقالم هزینه مشترک عملیات بازسازی است، متمرکز 
شده اند. به عالوه مدل های تخمین هزینه عموماً به شکلی کلی 
بازسازی  برای  خاص  الزامات  علی رغم  و  شده اند  داده  توسعه 

1  U.S. Environmental Protection Agency (EPA)

بخش های مختلف زمین معدن کاری شده، مدل های جداگانه ای 
برای تخمین هزینه بازسازی برای این بخش ها ارائه نشده است. 

برای  هزینه  تخمین  مدل های  توسعه  حاضر،  مطالعه  از  هدف 
بدین  است.  روباز  معدن  بازسازی  مشترک  هزینه های  اقالم 
منظور، پس از تعیین و طبقه بندی اقالم هزینه بازسازی معدن، 
تخمین گر  توسعه  جهت  بازسازی  هزینه  تاریخی  داده های 
تخمین  مدل های  سپس  است.  شده  جمع آوری  اعتماد،  قابل 
پیدا  توسعه  رگرسیون  آنالیز  از  استفاده  با  بازسازی  هزینه های 
کرده و در نهایت پس از ارزیابی مدل های رگرسیون توسعه یافته، 
اعتبارسنجی این مدل ها در معدن سنگ آهن »چادرملو« انجام  

شده است. 

2- روش تحقیق و داده ها
با توجه به جدید بودن مبحث بازسازی در چرخه عمرمعدن کاری 
)به  کشورها  از  بسیاری  در  قانونی  الزامات  وجود  عدم  و  نوین 
فعالیت های  انجام  برای  توسعه(  حال  در  کشورهای  خصوص 
هزینه های  خصوص  در  اندکی  داده های  بازسازی،  تدریجی 
کمبود  نتیجه،  در  است.  دسترس  در  روباز  معادن  بازسازی 
داده های مرتبط با هزینه های بازسازی معدن، محدودیت اصلی 
در توسعه مدل های تخمین گر هزینه های بازسازی است. با توجه 
در  رگرسیون  مزیّت روش  و  موجود  داده های  تعداد محدود  به 
داده،  اندکی  تعداد  با  اعتماد  قابل  تخمین گر  مدل  یک  توسعه 
برای توسعه مدل های  آنالیز رگرسیون  از روش  این مطالعه  در 
تخمین گر هزینه های مشترک بازسازی معدن استفاده شده است.

جدول 1- طبقه بندی هزینه های مستقیم بازسازی

فعالیت های بازسازی معدنهزینه مستقیمردیف

جمع آوری و ذخیره خاک رویی، پرکردن مجدد، تسطیح، قرار دادن پوشش، شخم زدن، عملیات خاکی و ایجاد پوشش گیاهی1
جایگزینی پوشش خاک رویی، ایجاد پوشش گیاهی

تخریب و دفع سازه ها و دفع مواد زائد جامد و 2
مواد خطرناک )در کل وسعت سایت معدن(

تخریب و دفع سازه ها، تجهیزات و تسهیالت، دفع مواد زائد جامد، دفع مواد خطرناک، 
محلول های شیمیایی و خاک های آلوده

ساخت کانال های انحرافی برای جمع آوری و انتقال آب باران و سیالب از زمین های  زهکشی آب های سطحی3
بازسازی شده

به حداقل رساندن آلودگی آب تحت تأثیر فعالیت معدن کاری با مواد شیمیایی، مدیریت تصفیه آب )ساالنه(4
آب )جلوگیری از انتشار آب آلوده(، تثبیت مایعات فرایندی، خنثی سازی و دفع محلول

پایش آب های سطحی و زیرزمینی ، پایش پایداری ژئوتکنیکی، پایش فرسایش و پوشش پایش و نگهداری )ساالنه(۵
گیاهی، نظارت بر حیات وحش، تعمیر و نگهداری جاده ها، تعمیر و نگهداری مرتبط با 

پوشش گیاهی
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
1میرسینا امیرشنوا
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
1میرسینا امیرشنوا

1- دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

1-sina.amirshenava@gmail.com 

  1Modern mining
  2Precursors to mining
  3Planning, Development, Exploitation 
4Post-mining
 5Mine closure and reclamation
  6Final decommissioning
  7Premature closure
 8Risk assessment
  9Two-dimensional (2D) risk model

10Frequency of occurring potential event
  (1997)11Fine 

شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

مدل های  توسعه  در  رایج  روش های  از  یکی  رگرسیون  روش 
تخمین گر هزینه است. این روش با ایجاد ارتباط بین متغیرهای 
ایجاد می کند. هزینه های  را  وابسته، مدل تخمین گر  و  مستقل 
بازسازی معدن تابعی از وسعت زمین تخریب شدۀ تحت عملیات 
بازسازی هستند. لذا در مدل های رگرسیون تخمین هزینه های 
بازسازی، متغیر وابسته و تک متغیر مستقل، به ترتیب، هزینه هر 

یک از عملیات بازسازی و مساحت زمین تخریب شده هستند. 

1-2- طبقه بندی هزینه های مشترک بازسازی
هزینه های  گروه  دو  به  معدن  بازسازی  مشترک  هزینه های 
مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شوند. طبقه بندی هزینه های 

مستقیم بازسازی در جدول 1 آورده شده است.

همچنین هزینه های غیرمستقیم در ۷ گروه، شامل هزینه های 
و  طراحی  بازسازی(،  عملیات  )کارگاه  برچیدن1  و  چیدن 
بازطراحی مهندسی، هزینه های  پیش بینی نشده، سود و هزینه 
باالسری پیمان کار، بیمه مسئولیت پیمان کار، ضمانت نامه انجام 

تعهدات و هزینه  آژانس2 هستند ]1۵ ,14[.

فعالیت های  برای  مستقیم  هزینه  نوع  پنج   ،1 جدول  مطابق 
مشترک بازسازی وجود دارد ، که از بین آن ها، »عملیات خاکی« 
بازسازی  هزینه های  اصلی ترین  گیاهی«  پوشش  »ایجاد  و 
بازسازی معدن، مقدار قابل  باید در نظر داشت که در  هستند. 
مالحظه ای عملیات خاکی انجام می شود که الزامات اجرای آن 
است.  متفاوت  معدن کاری شده  زمین  مختلف  برای قسمت های 
هزینه های  تخمین گر  مدل  که  است  الزم  منظور  همین  به 
جداگانه  به طور  سطحی  خاک  پوشش  ایجاد  و  خاکی  عملیات 
روباز  معدن  در  معدن کاری شده  زمین  مختلف  بخش های  برای 
شامل »پیت معدن« »دامپ های باطله«، »تسهیالت سد باطله«، 
»انباشت گاه های اسید شویی« و »حوضچه ها و مخازن«، توسعه 
داده شود. شایان ذکر است که بسته به نوع ماده معدنی، یک 
را  معدن کاری  تسهیالت  این  همه  است  ممکن  روباز  معدن 
نداشته باشد. بنابراین، در فرایند تخمین هزینه پروژه بازسازی 
تسهیالت  به   مربوط  تخمین گر  از مدل های  فقط  روباز،  معدن 
داخل معدن، استفاده می شود. با این حال، در خصوص تسهیالت 
عملیات  نوع  مختلف،  معدنی  مواد  بین  مشترک  معدن کارِی 
باطله« در  خاکی مشابه هم است. مثاًل عملیات خاکی »دامپ 
آهن  معدن  در  عملیات  این  با  چندانی  تفاوت  طال  معدن  یک 
از  می توان  تخمین گر  مدل های  توسعه  برای  لذا  ندارد.  مس  یا 
روش  با  اما  مختلف  معدنی  مواد  به  مربوط  هزینه ای  داده های 
که  است  الزم  نکته  این  ذکر  کرد.  استفاده  یکسان  استخراج 
عملیات خاکی و ایجاد پوشش گیاهی در خصوص پیت معدن، 
تنها در رابطه با عملیات  خاکی ساخت دیواره حائل به منظور 
1  Mobilization and demobilization
2  Agency cost

و  معدن  پیت  به  از طریق  مسدودکردندسترسی ها  ایمن سازی 
ایجاد پوشش گیاهی بر روی دیواره حایل  ایجادشده در پیرامون 

پیت و همچنین رمپ ورودی پیت است.

2-2- توصیف مجموعه داده ها
با توجه به سابقه طوالنی قانون بازسازی معدن در ایاالت متحده 
امریکا )قانون SMCR 1977( ]23[، این کشور یکی از کشورهای 
پیشرو در امر بازسازی معادن است. بر این اساس، اکثر داده های 
موجود در مورد اقالم هزینه بازسازی معدن، مربوط به این کشور 
است. در این مطالعه، داده های هزینه بازسازی و وسعت زمین  
تخمین گر  مدل های  ساخت  برای  روباز  معدن   41 تخریب شده 
جمع آوری شد. این داده ها توسط آژانس حفاظت محیط زیست 
کلی  مشخصات   .]1۵[ است  شده  گزارش  و  جمع آوری  امریکا 
مجموعه داده های هزینه جمع آوری شده به تفکیک هر یک از 
گروه های هزینه مشترک بازسازی، در جدول 2 آورده شده است. 
همانطور که در جدول 2 مشاهده می شود، این مجموعه داده ها 
مربوط به ایالت های مختلف هستند و دامنه تغییرات گسترده ای 
اینکه داده های هزینه جمع آوری شده مربوط  به  توجه  با  دارند. 
به سال های مختلف هستند )از سال 200۷ الی 2014(، در این 
مطالعه، با استفاده از شاخص های هزینه  ارائه شده توسط مجله 
مبنای  بر  هزینه ای  داده های   ،]24[ مهندسی3  خبرهای  ثبت 
دالر امریکا در سال 2020 به روز شده اند. آمار توصیفی داده های 
جمع آوری شده در جدول 3 گزارش شده است. با توجه به جدول 
هزینه های  از  گروه  هر  برای  داده های جمع آوری شده  تعداد   ،3
داده ها  تعداد  و در هیچ گروه  است  متفاوت  بازسازی،  مشترک 
این است که در  بررسی شده نیست. علت  تعداد معادن  با  برابر 
هیچ یک از معادن مورد مطالعه، همه گروه های هزینه بازسازی، 
محاسبه و یا گزارش نشده اند. بدین صورت که در گزارش های 
به  را  اقالم هزینه  از  بازسازی معدن، برخی  ارائه شده در طرح 
به  صورت سرجمع در گروه سایر هزینه ها گزارش کرده اند که 
تفکیک قابل شناسایی و گزارش درمجموعه داده های تهیه شده 
و  پایش  نیست. هزینه تصفیه آب و هزینه های  این مطالعه  در 

نگهداری به صورت ساالنه گزارش شده است.

3- توسعه مدل های تخمین گر رگرسیون
هزینه  جز  به   ،3 جدول  در  گزارش شده  داده های  مجموعه  در 
ساالنه تصفیه آب که تابعی از ِدبی جریان آب تصفیه شده است، 
تخریب شده  زمین  مساحت  از  تابعی  بازسازی  هزینه های  سایر 
رگرسیون  مدل های  مستقل  تک متغیر  بنابراین،  هستند. 
تخمین گر هزینه های بازسازی، مساحت بخشی از )یا تمام( زمین 
معدن کاری شده )وابسته به نوع هزینه( است که تحت عملیات 
بازسازی قرار می گیرد. رگرسیون دارای انواع مختلفی است. هدف 
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

جدول 2- مشخصات کلی مجموعه داده های هزینه جمع آوری شده

تعداد   اقالم هزینه بازسازی ردیف 
 کشور: ایالت )تعداد داده(  نوع ماده معدنی )تعداد داده(  داده 

1 

هی
گیا

ش 
وش

د پ
یجا

 و ا
کی

 خا
ات

ملی
ه ع

زین
ه

 

Au (9 ،)Cu (2 ، )Fe  (1  ،)Ag (1  ،) 14 پیت معدن 
Au-Ag (1) 

(، کالیفرنیا  1سوتا )(، مینه11: نوادا )آمریکا
 ( 1(، یوتا )1)

 20 باطله دامپ  2
Au (8 ،)Cu (4 ،)Fe (3 ،)Mo (2  ،)

Rare earth (1 ،)Au-Ag (1 ،)An-
Pb (1) 

(،  3سوتا )(، مینه3(، آالسکا )6: نوادا )آمریکا
(، آیداهو 1(، کلرادو ) 2(، کالیفرنیا )2آریزونا )

 ( 1(، یوتا )1(، کارولینای جنوبی )1)

  Au (7 ،)Au-Ag (2 ،)Cu (2 ،)Mo 12 تسهیالت سد باطله  3
(1) 

(،  2(، آریزونا )2(، آالسکا )5: نوادا )آمریکا
(،  1(، نیومکزیکو )1(، منتانا )1کلرادو )

 (1کارولینای جنوبی )

 ( 1(، مونتانا )2(، آریزونا )5: نوادا )آمریکا Cu (4 ،)Au (2 ،)Au-Ag (2 ) 8 شویی های اسیدگاهانباشت 4

(، 1(، آیداهو )3(، آریزونا )8: نوادا )آمریکا Cu (7 ،)Au (5 ،)Au-Ag (1 ،)P  (1 ) 14 ها و مخازن حوضچه 5
 ( 1(، یوتا )1نیومکزیکو ) 

ها و دفع مواد  سازه هزینه تخریب و دفع 6
-Cu (1 ،)Au (1 ،)Zn-Pb (1 ،)Au 7 زائد جامد و مواد خطرناک 

Ag (1 ،)Fe  (1 ،)Ag (1 ) 
(،  1سوتا )مینه(، 1(، آالسکا )4: نوادا )آمریکا
 (1آریزونا )

(،  1(، آریزونا )1(، آالسکا )4: نوادا )آمریکا Au (5 ،)Cu (2 ،)P (1 ) 8 های سطحی هزینه زهکشی آب 7
 ( 1(، یوتا )1آیداهو )

(،  2(، نیومکزیکو ) 2(، مونتانا )2: کلرادو )آمریکا Au-Ag (4 ،)Cu (2  ،)Au (1 ) 7 هزینه تصفیه آب )ساالنه(  8
 (1آالسکا )

 15 هزینه پایش و نگهداری )ساالنه(  9
Au (8 ،)P (2 ،)Cu (1 ،)Rare 

earth  (1 ،)Ag (1 ،)Mo (1 ،)Zn-
Pb (1 ) 

(،  2(، آیداهو )4(، آالسکا )7: نوادا )آمریکا
 ( 1(، کلرادو )1کالیفرنیا )

10 
ینه

هز
یم

ستق
یرم

ی غ
ها

 
و برچیدن )کارگاه   چیدن

(، 1(، آریزونا )2(، نیومکزیکو )7: نوادا )آمریکا Au (6 ،)Cu (4 ،)Ag (1 ،)Mo (1 ) 12 عملیات بازسازی( 
 ( 1(، کلرادو )1کالیفرنیا )

(،  1(، آالسکا )2(، مونتانا )6: نوادا )آمریکا Au  (7 ،)Cu (3 ،)Au-Ag (1) 11 طراحی و بازطراحی مهندسی  11
 ( 1(، نیومکزیکو )1آریزونا )

Cu (6 ،)Au (4 ،)Fe  (2 ،)Mo (1  ،) 16 نشده بینیپیش  های هزینه 12
Rare earth (1 ،)Au-Ag (1 ) 

(،  2(، کالیفرنیا )2(، آریزونا )4: نوادا )آمریکا
(،  2(، نیومکزیکو )2سوتا )(، مینه2آیداهو )
 ( 1(، یوتا )1آالسکا )

  سود و هزینه باالسری  13
(،  2(، کالیفرنیا ) 2(، آریزونا )6: نوادا )آمریکا Au (9 ،)Cu (2 ،)Mo (1 ،)P  (1 ) 13 کار پیمان

 ( 1(، آالسکا )2آیداهو )

Au (5 ،)Cu (2 ،)Ag (1 ،)P (1  ،) 9 کار پیمان بیمه مسئولیت  14
Mo (1) 

(،  1(، آالسکا )2(، کلرادو )4: نوادا )آمریکا
 ( 1(، نیومکزیکو )1آیداهو )

(،  2(، کلرادو )2(، آالسکا )6: نوادا )آمریکا Au (10 ،)Mo (1 ،)P (1 ) 12 نامه انجام تعهدات ضمانت 15
 ( 1نیومکزیکو ) 

 15 آژانس هزینه  16
Au (9 ،)Cu (3 ،)Mo (1 ،)Rare 

earth (1 ،)P (1 ) 
 

(، 2(، آیداهو )2(، آالسکا )6: نوادا )آمریکا
(،  1(، نیومکزیکو )1(، منتانا )1کالیفرنیا )

 (1کارولینای جنوبی )

 



bolourjournal.ir

فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

تعداد   نام متغیر واحد  متغیر
انحراف  میانگین داده 

 حداکثر  حداقل  معیار

 نهیهز
یعمل

 ات 
یو ا  ی خاک

  جاد
ش گ

وش
پ

 یاهی 

 E & R(O-P)C 14 42/178 19/61 56/21 91/875 هزار دالر  پیت معدن 

 E & R(WRD)C 20 5046 08/5188 73/307 45/22241 هزار دالر  دامپ باطله

 E & R(TF)C 12 71/11542 78/12689 15/1171 05/44650 هزار دالر  تسهیالت سد باطله 
های  گاهانباشت

 E & R(HL)C 8 59/4551 72/2770 45/910 62/8371 هزار دالر  اسیدشویی  

 E & R(PR)C 14 6/634 25/817 33/23 47/3229 هزار دالر  ها و مخازن حوضچه 
SWDC 8 85/55 هزار دالر  های سطحی  هزینه زهکشی آب  07/68 45/3 23/165 

ها و دفع  سازه  هزینه تخریب و دفع
 D & WDC 7 54/1671 77/877 854/689 25/2977 هزار دالر  مواد زائد جامد و مواد خطرناک 

 M & MC 15 61/366 35/434 08/57 49/1764 هزار دالر  هزینه پایش و نگهداری )ساالنه( 

 WTC 7 9/3768 52/2177 86/1918 57/7694 هزار دالر  هزینه تصفیه آب )ساالنه( 

ینه
هز

یم
ستق

یرم
ی غ

ها
 

 MobC 12 25/664 89/697 45/77 82/2181 هزار دالر  و برچیدن   چیدن
طراحی و بازطراحی  

 EngC 11 61/2727 49/2375 85/716 34/8929 هزار دالر  مهندسی

-بینیپیش  های  هزینه
 ContC 16 29/1698 66/1462 32/175 69/4136 هزار دالر  نشده 

باالسری  سود و هزینه  
 P & OC 13 68/4855 25/4744 58/501 64/15815 هزار دالر  کار پیمان

 LIC 9 66/671 04/744 5/21 82/2115 هزار دالر  کار بیمه مسئولیت پیمان

 PBC 12 36/1312 38/1418 29/59 69/4744 هزار دالر  نامه انجام تعهدات ضمانت 

 AgenC 15 27/3425 64/3465 35/158 01/9918 هزار دالر  آژانس   هزینه

پیت  شده  تخریبمساحت زمین  
 A(O-P) 14 14/96 51/137 35/13 04/522 هکتار معدن 

دامپ  شده تخریب  مساحت زمین  
 A(WRD) 20 43/386 68/405 17 79/1605 هکتار باطله 

شده  تخریبمساحت زمین  
 A(TF) 12 03/429 93/474 63/54 42/1711 هکتار تسهیالت سد باطله 

  شده  تخریب  مساحت زمین  
 A(HL) 8 76/233 85/143 61/52 32/442 هکتار اسیدشویی های  گاهانباشت

-تخریب  مساحت زمین  
 A(PR) 14 55/10 46/14 4/0 06/57 هکتار ها و مخازن حوضچه شده

 A(S-w) 41 66/823 92/879 26/5 07/3305 هکتار شده کاری معدن  مساحت کل زمین  

 تصفیه آب دِبی  
لیتر بر 
 Q 7 42/3374 26/1732 88/1483 66/6056 دقیقه

 

جدول 3- آمار توصیفی داده های جمع آوری شده
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

اصلی در آنالیز رگرسیون، انتخاب مدل برای دستیابی به بهترین 
برازش ممکن بر روی داده ها و کمترین خطای تخمین است. در 
توسعه مدل های تخمین گر هزینه های مشترک بازسازی، ضریب 
تعیین1 و جذر میانگین مربعات خطا RMSE( 2( انواع مدل های 
رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، مدل رگرسیون 
با باالترین مقدار ضریب تعیین و کمترین مقدار RMSE که به 
ترتیب، نشان دهنده بهترین برازش بر روی داده ها و کمینه بودن 
خطای تخمین است، انتخاب شد. روابط 1 الی 1۶ توابع رگرسیون  
توسعه یافته برای پیش بینی هزینه های بازسازی را نشان می دهد. 
همچنین روابط رگرسیون و ضریب تعیین آن ها به صورت نمودار 
در شکل 1 نشان داده شده اند. درخور ذکر است که نام هر یک 
از متغیرهای  تعریف شده در مدل های  توسعه یافته، در جدول 

3 آورده شده است.

( )& 1.6309 21.615O P O PE R C A− −= × + )1(

2
( )& 0.0021 9.2605 825.17WRD WRD WRDE R C A A= × + × + )2(

( )& 26.196 303.76TF TFE R C A= × + )3(

2
( )& 0.0144 25.263 303HL HL HLE R C A A= − × + × − )4(

2
( )& 0.0623 51.918 67.788PR PR PRE R C A A= × + × + )۵(

0.0666 6.8855S wSWDC A −= × + )۶(

& 0.7773 812.64S wD WDC A −= × + )۷(

& 0.6309 60.723S wM MC A −= × + )8(

1.161 148.66WTC Q= × − )9(

0.7266 1.252S wMobC A −= × − )10(

20.0002 1.8552 656.75S w S wEngC A A− −= × + × + )11(

20.0002 1.9076 97.839S w S wContC A A− −= − × + × + )12(

2& 0.0008 5.4103 66.825S w S wP OC A A− −= × + × + )13(

2.1065 66.211S wLIC A −= × + )14(

20.0006 0.7689 171.76S w S wPBC A A− −= × + × + )1۵(

3.3302 529.27S wAgenC A −= × + )1۶(

1  R-squared (R2)
2  Root Mean Square Error (RMSE)

4- ارزیابی مدل های رگرسیون توسعه یافته
در تمام مدل های رگرسیون توسعه یافته در این مطالعه، ضریب 
تعیین بیشتر از 8۵ درصد است. برای تعداد 14 مدل از 1۶ مدل 
ارائه شده، مقادیر ضریب تعیین بیش از 90 درصد و در خصوص 
۷ مدل از این 14 مدل، مقادیر ضریب تعیین بیش از 9۶ درصد 
مدل های  که  می دهد  نشان  تعیین  ضریب  باالی  مقادیر  است. 
تخمین گر توسعه داده شده به خوبی توانایی پیش بینی هزینه های 
تعیین  ضریب  اگرچه  دارند.  را  روباز  معادن  بازسازی  مشترک 
می شود،  استفاده  رگرسیون  مدل  ارزیابی  برای  گسترده  به طور 
اما این آماره به تفاوت نسبی بین مقادیر مشاهده شده و مقادیر  
نیست.  حساس  توسعه یافته  مدل  اساس  پیش بینی شدهبر 
برای  خطا  مقادیر  بر  مبتنی  روش های  از  است  الزم  بنابراین، 
روشی   RMSE محاسبه  شود.  استفاده  مدل  پایداری  بررسی 
 1۷ رابطه  مطابق  که  است  رگرسیون  مدل  ارزیابی  برای  رایج 

محاسبه می شود.
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RMSE
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−
=
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که:

 yobs :  مقدار ورودی

yi : مقدار پیش بینی شده

n : تعداد داده ها 

مدل  خطای  ارزیابی  شاخِص  متداول ترین   RMSE اگرچه 
قابل  شاخص  این  طریق  از  تنها  مدل  صحت  است،  رگرسیون 
نیز  داده ها  معیار  انحراف  و  میانگین  مقادیر  به  و  نیست  اثبات 
جذر  نسبت  از  مطالعه  این  در  دلیل،  همین  به  است.  وابسته 
میانگین مربعات خطا به انحراف معیار مشاهداتRSR( 3( برای 

ارزیابی عملکرد مدل استفاده  شده است )رابطه 2۵[ )4-18[. 
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که:

RSR : نسبت جذر میانگین مربعات خطا به انحراف معیار 

3       RMSE-observations standard deviation ratio (RSR)
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شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

)ت( مدل رگرسیون تخمین هزینه عملیات 
خاکی و ایجاد پوشش گیاهی انباشتگاهای 

اسیدشویی

)پ( مدل رگرسیون تخمین هزینه عملیات خاکی و 
ایجاد پوشش گیاهی تسهیالت سد باطله

)ب( مدل رگرسیون تخمین هزینه عملیات خاکی و 
ایجاد پوشش گیاهی دامپ باطله

)الف( مدل رگرسیون تخمین هزینه عملیات 
خاکی و ایجاد پوشش گیاهی پیت معدن

)خ( مدل رگرسیون تخمین هزینه پایش و تعمیر 
و نگهداری ساالنه

)ح( مدل رگرسیون تخمین هزینه تخریب و دفع 
سازه ها و دفع مواد زائد جامد و مواد خطرناک

)چ( مدل رگرسیون تخمین هزینه زهکشی آب های 
سطحی

)ج( مدل رگرسیون تخمین هزینه عملیات 
خاکی و ایجاد پوشش گیاهی حوضچه ها و 

مخازن

)ز( مدل رگرسیون تخمین هزینه های 
پیش بینی-نشده

)ر( مدل رگرسیون تخمین هزینه طراحی و 
بازطراحی مهندسی )ذ( مدل رگرسیون تخمین هزینه چیدن و برچیدن )د( مدل رگرسیون تخمین هزینه تصفیه 

آب )ساالنه(

)ص( مدل رگرسیون تخمین هزینه آژانس )ش( مدل رگرسیون تخمین هزینه ضمانت نامه 
انجام تعهدات

)س( مدل رگرسیون تخمین هزینه بیمه مسئولیت 
پیمانکار

)ژ( مدل رگرسیون تخمین سود و هزینه 
باالسری پیمانکار

شکل 1- نتایج مدل های رگرسیون  تک متغیره برای تخمین هزینه های بازسازی معدن

 ymean : میانگین داده های مشاهده شده

StDevobs : انحراف معیار داده های مشاهده شده

پس از محاسبه مقدار RSR، عملکرد مدل رگرسیون بر اساس 
مقادیر  می شود.  تعیین   4 جدول  در  ارائه شده  طبقه بندی 

این  در  توسعه یافته  رگریسون  مدل های   RSR و   RMSE
 ،۵ جدول  به  توجه  با  است.  شده  آورده   ۵ جدول  در  مطالعه، 
مقادیر RSR در خصوص تمامی مدل های توسعه داده شده برای 
تخمین هزینه های بازسازی در یک سطح قابل قبول )کمتر از 
0/۵( قرار دارد که نشان دهنده عملکرد بسیار خوب این مدل ها 

در تخمین هزینه های بازسازی معدن روباز است.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

 RSR جدول 4- رتبه بندی عملکرد مدل بر اساس مقدار
]]25

RSRعملکرد مدل

۵/0 ≤ RSR ≤ 0بسیار خوب

۶/۵ < RSR ≤ 0/0خوب

۷/۶ < RSR ≤ 0/0رضایت بخش

۷/RSR > 0نامطلوب

جدول 5- مقادیر RMSE و RSR مدل های رگرسیون 

مدل تخمین 
هزینه بازسازی

RMSERSR عملکرد
مدل

E & R(O-P)C44/3380/194بسیار خوب

E & R(WRD)C12۵8/31۵0/243بسیار خوب

E & R(TF)C2393/0۶10/189بسیار خوب

E & R(HL)C81۶/0310/29۵بسیار خوب

E & R(PR)C1۵0/28۵0/184بسیار خوب

SWDC21/۵۵۷0/31۷بسیار خوب

D & WDC1۵۷/43۵0/1۷9بسیار خوب

M & MC10۵/02۷0/242بسیار خوب

WTC۷۷3/01۵0/3۵۵بسیار خوب

MobC149/980/21۵بسیار خوب

EngC3۵4/۷40/149بسیار خوب

ContC23۶/۵۶40/1۶2بسیار خوب

POC891/8۶30/188بسیار خوب

LIC20۵/8940/2۷۷بسیار خوب

PBC18۵/۵830/131بسیار خوب

AgenC83۶/۶۷۶0/2۶4بسیار خوب

5- اعتبارسنجی مدل های رگرسیون توسعه یافته
در این بخش، اعتبارسنجی مدل های تخیمن هزینه های مشترک 
بازسازی  توسعه یافته، انجام می شود. بدین منظور، معدن سنگ 
گرفته شده  نظر  در  مطالعاتی  مورد  عنوان  به  آهن »چادرملو« 
است. معدن سنگ آهن »چادرملو« در کویر مرکزی ایران و 180 
کیلومتری شمال شرقی یزد قرار دارد )شکل 2( روستای ساغند 
نزدیک ترین  کیلومتر،   40 فاصله  با  اردکان،  شهرستان  توابع  از 
مکان مسکونی به این معدن است. میزان کل ذخیره قطعی قابل 
استخراج این معدن 29۵ میلیون تن با عیار متوسط آهن ۵۵/2 
استخراج  میزان  است.   2:1 کلی  باطله برداری  نسبت  و  درصد 
ساالنه این معدن به طور متوسط 1۵ میلیون تن است. مساحت 
معدن  است.  مربع  کیلومتر   39/2 »چادرملو«  معدنی  محدوده 
مرکزی  کویر  در  آن  جغرافیایی  موقعیت  دلیل  به  »چادرملو« 
ایران، دارای آب و هوای خشک بوده که در زمستان  سرد و در 
تابستان    بسیار گرم است. میزان سرما در شب های زمستان گاهی 
به c°1۶ زیر صفر می رسد و در تابستان دما تا c°4۵ افزایش 
می یابد. میانگین ساالنه دما در منطقه c° 8/20 است. متوسط 
بارندگی  میانگین  و  ساعت  در  کیلومتر   ۵2 باد  ساالنه  سرعت 
ساالنه در منطقه 10۷  میلی متراست. برخی اوقات سرعت باد 
ایجاد طوفان شن  باعث  به 90 کیلومتر در ساعت می رسد که 
می شود. تراکم پوشش گیاهی منطقه کم است و گیاهان مقاوم 
در برابر  خشک سالی، گرما و شوری می توانند رشد کنند ]2۶[.

برای تخمین هزینه های مشترک بازسازی معدن »چادرملو« بر 
اساس مدل های تخمین گر رگرسیون  توسعه یافته، باید مساحت 
معدن  این  در  شده  معدنکاری  زمین های  مختلف  بخش های 
معدن  مختلف  بخش های  مساحت  منظور،  بدین  شوند.  تعیین 
»چادرملو «که در نقشه Google earth معدن محاسبه شده، 

در جدول ۶ آورده شده است.

دریاي خزر

تهران

یزد

کرمان

معدن چادرملو

شکل 2- موقعیت مکانی و تصویری از معدن سنگ آهن »چادرملو«

معدن چادرملو
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

جدول 6- مساحت بخش های مختلف معدن »چادرملو«

عنوان بخش های مختلف زمین  
معدن کاری شده

مساحت 
)هکتار(

209/2پیت معدن

۶41/۷دامپ های باطله

44۵تسهیالت سد باطله

ساختمان ها، جاده ها و سایر تأسیسات 
398/۵1سطحی

1۶94/41مساحت کل زمین های  معدن کاری شده

مشترک  هزینه های  تخمین گر  مدل های  اجرای  خصوص  در 
بازسازی در معدن »چادرملو« ذکر چند نکته ضروری است. در 
ابتدای  از  تدریجی  صورت  به  بازسازی  فعالیت های  معدن  این 
است  اتمام  به  رو  معدن  عمر  است.  نشده  انجام  معدن  عمر 
بخش های  از  تعیین شده  مساحت های  لذا  و  دیگر(  سال   3 )تا 
مختلف زمین های  معدن کاری شده را می توان معادل مساحت 
با  گرفت.  نظر  در  معدن  عمر  پایان  در  تخریب شده  بخش های 
توجه به شرایط اقلیمی منطقه و مقادیر کم پیریت، مشکل تولید 
زهاب اسیدی در این معدن وجود ندارد. لذا در این مطالعه، در 
تخمین هزینه های مشترک بازسازی، هزینه مربوط به تصفیه آب 
در نظر گرفته نمی شود. با توجه به تسهیالت موجود در معدن 
زمین   مختلف  بخش های  مساحت  و  »چادرملو«  آهن  سنگ 
که  بازسازی  مشترک  هزینه های  اقالم  مقادیر  معدن کاری شده، 
توسط مدل های توسعه یافته در این مطالعه محاسبه شده اند، در 

جدول ۷ آورده شده است.

مستقیم  هزینه های  از  درصد   ۶0 از  بیش   ،۷ جدول  به  توجه  با 
عملیات مشترک بازسازی معدن »چادرملو«، در ارتباط با عملیات 
 2-1 بخش  در  که  همانطور  است.  گیاهی  پوشش  ایجاد  و  خاکی 
اشاره شد، مدل ارائه شده برای تخمین هزینه های عملیات خاکی 
و ایجاد پوشش گیاهی پیت معدن، تنها در رابطه با عملیات  خاکی 
از طریق مسدود کردن  ایمن سازی  ساخت دیواره حائل به منظور 
دیواره  بر روی  ایجاد پوشش گیاهی  و  پیت معدن  به  دسترسی ها 
پیت  ورودی  رمپ  و همچنین  پیت  پیرامون  در  ایجاد شده  حایل  
نوع  با  ارتباط  در  معدن  پیت  کل  بازسازی  هزینه  واقع  در  است. 
گزینه کاربری پسامعدنکاری زمین است. با توجه به میزان ذخیره 
کل  مساحت  و  تن(  میلیون   29۵( چادرملو  معدن  استخراج  قابل 
مشترک  هزینه  هکتار(،   1۶94/41( معدن کاری شده  زمین های 
و  معدنی  ماده  تن  بر  دالر   0/223 ترتیب  به  معدن  این  بازسازی 
80۵,38 دالر بر هکتار زمین تخریب شده است. بر اساس مقادیر 
ارائه شده در طرح بهره برداری معدن »چادرملو«، هزینه معدن کاری 

به ازای هر تن ماده معدنی در این معدن بر مبنای دالر سال 2020، 
مقدار 8/941 دالر بر تن ماده معدنی است ]2۷[. در واقع هزینه 
معدنی،  ماده  تن  هر  ازای  به  »چادرملو«  معدن  بازسازی  مشترک 
ماده معدنی  تن  ازای هر  به  معادل 2/۵ درصد هزینه معدن کاری 
مشترک  هزینه های  تخمین  فرایند  اعتبارسنجی  منظور  به  است. 
نسبت  محدوده  به  مختلفی  منابع  در   ،8 جدول  مطابق  بازسازی، 
هزینه  های مشترک بازسازی معدن به هزینه معدن کاری به ازای هر 

جدول 7- تخمین هزینه های مشترک بازسازی معدن سنگ آهن 
»چادرملو«

نام مدل تخمین گرردیف
تخمین هزینه
)1000 دالر(

هزینه عملیات خاکی و ایجاد 1
3۶3پوشش گیاهی پیت معدن

هزینه عملیات خاکی و ایجاد 2
۷/۶32پوشش گیاهی دامپ باطله

3
هزینه عملیات خاکی و ایجاد 
پوشش گیاهی تسهیالت سد 

باطله
11/9۶1

120هزینه زهکشی آب های سطحی4

۵
هزینه تخریب و دفع سازه ها 
و دفع مواد زائد جامد و مواد 

خطرناک
2/130

1/130هزینه پایش و نگهداری ساالنه۶

1/230هزینه چیدن و برچیدن۷

هزینه طراحی و بازطراحی 8
4/3۷4مهندسی

2/۷۵۶هزینه های احتمالی9

11/۵31سود و هزینه باالسری پیمانکار10

3/۶3۵هزینه بیمه مسئولیت پیمانکار11

3/19۷هزینه ضمانت نامه انجام تعهدات12

۶/1۷2هزینه آژانس13

هزینه کل
)با در نظر گرفتن پایش و 

نگهداری 30 ساله و نرخ تنزیل 
10درصد(

65/751
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

تن ماده معدنی اشاره شده است که می توانند مبنای مناسبی جهت 
ارزیابی نسبت محاسبه شده در این مطالعه باشند. 

معادن  برای  شده  ارائه  هزینه  نسبت  محدوده  های  به  توجه  با 
روباز در جدول 8، مقدار 2/۵ درصد برای نسبت هزینه مشترک 
بازسازی به هزینه معدن کاری به ازای هر تن ماده معدنی، قابل 
به دست داده شده  اعتب  می توان  اساس  این  بر  لذا  است.  قبول 
از مدل های تخمین هزینه های مشترک بازسازی را تأیید کرد. 
به عالوه، بر اساس مطالعات مک کنا1 )2002( بر روی ۶9 پروژه 
مشترک  هزینه  متوسط  که  شد  مشخص  انجام شده،  بازسازی  
بازسازی این معادن 92۷,19 الی ۷29,۷4 دالر بر هکتار زمین 
تخریب شده )بر مبنای دالر سال 2020( است. مالحظه می شود 
که هزینه مشترک بازسازی محاسبه شده به ازای هر هکتار زمین 
تخریب شده در معدن »چادرملو« )80۵,38 دالر بر هکتار(، در 
محدوده مذکور قرار می گیرد. همچنین  آژانس حفاظت محیط 
هزینه های  به  غیرمستقیم  هزینه های  نسبت  امریکا،  زیست 
مستقیم عملیات مشترک بازسازی را بین ۵0 الی 12۵ درصد 
به  غیرمستقیم  هزینه های  نسبت   .]28[ است  کرده  اعالم 
مستقیم در معدن »چادرملو« 100 درصد محاسبه شده است و 

در محدوده مذکور قرار می گیرد.

1 McKenna
2    Fung
3    Hartman & Mutmansky
4    Nehring & Cheng
5    Knoche

جدول 8- محدوده نسبت هزینه مشترک بازسازی به هزینه معدنکاری به ازای هر تن ماده معدنی

نسبت هزینه مشترک بازسازی به هزینه  سال ارائهمحققین
توضیحاتمعدن کاری به ازای هر تن ماده معدنی

۵ - %1/8%1981فانگ 29[ 2[
- معادن سطحی )زغالسنگ(

- حد باال و پایین نسبت هزینه به ترتیب 
مرتبط با نسبت باطله برداری 8:1 و 2:1 است.

هارتمن و 
- معادن روباز4 - %2/8%2002موتمانسکی30[ 3[

1 - %10%2002مک کنا ]31[
- معادن سطحی )عموماً روباز(

- حد باالی نسبت هزینه مرتبط با معادن با 
مشکالت زیست محیطی شدید است.

نهرینگ و چنگ4 
- معدن روباز فلزی8/31 - 32201۶%0/3%[[

نوچه  و همکاران۵ 
- معدن روباز )زغال سنگ(2 - 332019%4%[[

6- نتایج و بحث
مدل های  رگرسیون،  آنالیز  روش  بر  تکیه  با  مطالعه  این  در 
معدن  بازسازی  مشترک  هزینه های  برآورد  برای  تخمین گر 
ارائه شده است. این هزینه ها در بین تمامی طرح های بازسازی 
معدن مشترک بوده و عموماً در اتباط با عملیات خاکی، ایجاد 
و  پایش  تجهیزات،  و  سازه ها  دفع  و  تخریب  گیاهی،  پوشش 
مدل های  هستند.  مستقیم  غیر  هزینه های  سایر  و  نگهداری 
معادن  مختلف  تسهیالت  و  بخش ها  برای  که  جامع  و  جدید 
هزینه های  گروه های  تمام  شده اند،  تهیه  جداگانه  به طور  روباز 
معادن  بازسازی  پروژه های  غیرمستقیم  و  مستقیم  مشترک 
روباز را پوشش می دهند. مهم ترین نوآوری این مطالعه، توسعه 
روابط ریاضی برای تعداد 1۶ گروه  مختلف هزینه های مشترک 
بازسازی است که  بر اساس مجموعه داده های جامعی متشکل 
از اطالعات هزینه  بازسازی و مساحت بخش های مختلف زمین 

معدن کاری شده 41 معدن روباز  ارائه شده است. 

 RSR پایین  مقادیر  و  درصد(   8۵ از  )بیش   R2 باالی  مقادیر 
تخمین گر   مدل   1۶ تمامی  برای  درصد(   ۵0 از  )کمتر 
توسعه یافته، نشان می دهد که این مدل ها دارای قابلیت مناسبی 
قبول  قابل  خطای  بازه  در  بازسازی  هزینه های  تخمین  جهت 
تخمین گر  مدل های  اعتبارسنجی  منظور  به  همچنین  هستند. 
بر  »چادرملو«  معدن  بازسازی  مشترک  هزینه های  شده،  ارائه 
دالر   0/223( دالر  میلیون   ۶۵/۷۵ با  برابر  مدل ها  این  اساس 
بر تن ماده معدنی( تخمین زده شد. مقدار هزینه معدن کاری 
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 
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در معدن »چادرملو« به ازای هر تن ماده معدنی برابر با 8/94 
دالر است. لذا نسبت هزینه های مشترک بازسازی به هزینه های 
معدن کاری به ازای هر تن ماده معدنی برابر با 2/۵ درصد است 
که در محدوده مجاز ارائه شده توسط منابع مختلف قرار می گیرد 

و موئد اعتبار مدل های ارائه شده است.

برای  بازسازی  هزینه  تخمین گر  مدل    1۶ مطالعه  این  در 
بخش های مختلف معادن روباز توسعه پیدا کرده است که امکان 
تخمین هزینه های بازسازی معادن روباز برای انواع مختلف مواد 
معدنی را فراهم می کند. هر نوع ماده معدنی، الزامات و نیازهای 
مخصوص به خود را برای انجام عملیات بازسازی دارد. برخی از 
این الزامات مربوط به تسهیالت معدن کاری خاص آن نوع ماده 
طال،  انباشت گاه  معدن  یک  در  مثال،  عنوان  به  است.  معدنی 
اسیدشویی و حوضچه و مخزن وجود دارد. در حالی که در یک 
معدن آهن، این تسهیالت  معدن کاری وجود ندارد. لذا با توجه 
به نوع ماده معدنی مورد مطالعه )که در این مطالعه سنگ آهن 
است(، برنامه ریز بازسازی معدن، مدل های تخمین گر هزینه های 
ماده  با  مرتبط  معدن کاری  تسهیالت  با  متناسب  را  بازسازی 
توسعه داده شده  کلی  مدل   1۶ میان  از  مطالعه،  مورد  معدنی 
وارد  با  به سهولت  را  بازسازی  تخمین هزینه  فرایند  و  انتخاب 
معدن کاری شده،  زمین های   مساحت  با  مرتبط  مقادیر  کردن 
انجام می دهد. با این حال، ذکر این نکته ضروری است که بخش 
 ۶0 از  )بیش  روباز  معدن  یک  در  بازسازی  فعالیت های  اعظم 
درصد( مرتبط با عملیات خاکی است که می توان این عملیات را 
در همه معادن مشترک در نظر گرفت. به عنوان مثال، عملیات 
با  تفاوت چندانی  باطله در یک معدن طال،  برای دامپ  خاکی 
این نوع عملیات در معدن مس یا آهن ندارد. در خصوص هزینه  
اصالح اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از تولید زهاب اسیدی 
برای هزینه تصفیه آب  توسعه یافته  معدن، در مدل تخمین گر 
که متأثر از میزان تولید زهاب اسیدی معدن است، دبی جریان 
آب تصفیه شده به عنوان متغیر مدل در نظر گرفته شده است. 
مقدار  همچنین  و  اکوسیستمی  شرایط  نظیر  عواملی  تأثیر  لذا 
پیریت همراه با مواد معدنی مختلف که بر شدت میزات تولید 
زهاب اسیدی تأثیر می گذارند، در متغیر دبی جریان آب تصفیه 

شده، نمایان می شود. 

بازسازی  هزینه  بر  عمیقاً  زمین  پسامعدن کاری  کاربری  گزینه 
معدن تأثیر می گذارد. از سوی دیگر، معیار اصلی برای سنجش 
تکمیل عملیات بستن معدن، استقرار موفقیت آمیز گزینه کاربری 
مالی  تأمین  باید  منظور  بدین  که  است  زمین  پسامعدن کاری 
هزینه های مالی مربوط به آن انجام شود. بنابراین برای محاسبه 
هزینه نهایی پروژه بازسازی معدن که برابر با مجموع هزینه های 
گزینه  استقرار  هزینه  تخمین  به  نیاز  است،  خاص  و  مشترک 
کاربری پسامعدنکاری زمین وجود دارد. با  این حال، مرز این 

عملیات  مشترک  هزینه های  تخمین  مدل های  توسعه  تحقیق، 
بازسازی است و ارائه مدل هایی برای تخمین هزینه اجرای هر 
یک از گزینه های کاربری پسامعدن کاری زمین می تواند موضوع 
تحقیقات آتی باشد. با این وجود، هزینه استقرار گزینه کاربری 
پسامعدن کاری زمین مورد نظر را می توان بر اساس روش هزینه 

واحد محاسبه کرد. 

7- جمع بندی
اجرای  برای  اصلی  پیش نیاز  معدن،  بازسازی  هزینه  تخمین 
معدن کاری  به  دستیابی  و  معدن  بازسازی  پروژه  موفقیت آمیز 
و  طراحی  فرایند  در  هزینه  این  گرفتن  نظر  در  با  پایدار 
تخمین گر  مدل   1۶ مطالعه،  این  در  است.  معدن  برنامه ریزی 
برای تخمین هزینه های مشترک بازسازی معادن روباز بر اساس 
منظور  بدین  است.  شده  داده  توسعه  رگرسیون،  آنالیز  روش 
پایگاه  روباز،  بازسازی 41 معدن  پروژه های  اطالعات  اساس  بر 
مساحت  و  بازسازی  هزینه های  اقالم  برای  جامعی  داده  داده 
زمین های تخریب شده توسعه داده شد. این مدل های جدید و 
جامع که برای بخش ها و تأسیسات مختلف معادن روباز به طور 
جداگانه توسعه یافته اند، تمامی اقالم هزینه مشترک مستقیم و 
غیرمستقیم پروژه های بازسازی معادن روباز را پوشش می دهند. 
و  درصد(   8۵ از  )بیش   R2 ضریب  باالی  مقادیر  به  توجه  با 
مقادیر پایین نسبت RMSE به انحراف معیار داده های ورودی 
)کمتر از ۵درصد0( که به ترتیب معرف بهترین برازش مدل ها 
بر روی داده ها و عملکرد مناسب مدل ها در کمینه بودن خطای 
تخمین است، مدل های تخمین هزینه های بازسازی توسعه یافته 
باال  تخمین  دقت  از  مطلوب،  کارآمدی  ضمن  مطالعه،  این  در 
نیز برخوردار هستند. به منظور اعتبارسنجی مدل های تخمین 
در  بازسازی  مشترک  هزینه های  مقدار  توسعه یافته،  هزینه   
هزینه های  برآورد شد.  میلیون دالر  معدن »چادرملو« ۶۵/۷۵ 
به  دالر   0/223 با  برابر  »چادرملو«  معدن  بازسازی  مشترک 
درصد   2/۵ معادل  که  محسابه شده  معدنی  ماده  تن  هر  ازای 
هزینه های معدن کاری در این معدن است. محدوده مجاز برای 
ازای  به  معدن کاری  هزینه  به  بازسازی  مشترک  هزینه  نسبت 
هر تن ماده معدنی در منابع مختلف به طور متوسط 1 الی 10 
درصد گزارش شده است. لذا مقدار 2/۵ درصد  محاسبه شده، 
کارآمد  و  مدل های جامع  است.  مدل ها  این  نتایج  اعتبار  موئد 
تخمین هزینه های بازسازی  ارائه شده در این مطالعه، می توانند 
کمک  بازسازی،  برنامه ریزان  توسط  صحیح  تصمیم گیری  به 
کرده و راه دستیابی به معدن کاری پایدار را با  در نظر گرفتن 
معدن  برنامه ریزی  و  طراحی  فرایند  در  بازسازی  هزینه های 
هموار کنند.  به عالوه، این مدل های جدید ابزاری هستند که 
ضمانت  محاسبه  جهت  آن ها  از  می توانند  دولتی  سازمان های 

مورد نیاز بازسازی معدن استفاده کنند. 
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 
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ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
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بررسی تأثیر عدم  قطعیت انتشارگاز متان بر 
هزینه های تهویه 

شکوفه رحیمی1 
کاندیدای دکتری مهندسی استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده
انتشار گاز در معادن زیرزمینی زغال سنگ از اهمیت حیاتی برخوردار است. انتشار گازهای سمی و انفجاری در معدن کاری زیرزمینی 
باعث ایجاد محیطی ناامن  شده، طراحی سیستم تهویه را پیچیده کرده و هزینه عملیاتی را افزایش می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی 
هزینه تهویه براساس آهنگ های مختلف انتشارگاز است. در این مقاله، شبیه سازی سه بعدی دینامیک سیاالت محاسباتی با استفاده از 
نتایج مدل سازی مونت کارلو برای تعیین اثر عدم قطعیت مرتبط با انتشارگاز بر روی توان مورد نیاز انجام شد. پنج سناریو با انتشارگاز 
متفاوت در جبهه کار زغال سنگ مدل سازی شد تا اثر آن بر توان مصرفی اثبات شود. نتایج نشان می دهد که برای هر سناریوی خاص، 

سیستم تهویه را می توان به گونه ای طراحی کرد که عملیات استخراج  با حداقل هزینه انجام شود. 

کلمات کلیدي: دینامیک سیاالت محاسباتی، توان مصرفی، هزینه تهویه، شبیه سازی مونتکارلو، عدم  قطعیت انتشارگاز

1  Rahimi.shokofe@aut.ac.ir
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
1میرسینا امیرشنوا

1- دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

1-sina.amirshenava@gmail.com 
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

1-مقدمه
علی رغم پیشرفت های اخیر در عملیات  معدن کاری، مدیریت گاز متان 
و روش های تهویه، هنوز انفجار گاز متان عامل اصلی حوادث مرگ بار 
در معادن زغال سنگ زیرزمینی است. مطالعات متعددی برای بهبود 
گازدایی و روش های تهویه معدن انجام شده است. اما همچنان  گاز 
متان به عنوان عامل اصلی آتش سوزی معادن، انفجار گاز و ترکیدن 
سنگ شناخته شده است ]1[. شدت این رویدادها به حجم گاز برجا 
و میزان انتشار گاز وارد شده به جبهه کار معدن بستگی دارد. امروزه 
معادن زیرزمینی عمیق تر می شوند، این بدان معنا است که حوادث 
گاز  ترکیدن  و  زغال سنگ  ترکیدن  سنگ،  ترکیدن  مانند  خطرناک 

جدی تر می شوند ]2[. 

از  است.  زیرزمینی  معدن کاری  مهم  عملیات  از  یکی  معدن  تهویه 
تنفس،  برای  کافی  اکسیژن  تأمین  به  می توان  معدن  تهویه  اهداف 
و  گازها  خارج کردن  و  رقیق کردن  و  مناسب  کاری  شرایط  ایجاد 
گردوغبار اشاره کرد. سیستم تهویه مناسب بایستی تضمین کند که 
در همان حال،  و  تأمین شده  معدن  در سرتاسر  آیین نامه ای  حدود 
هوای تازه کافی را برای معدن کاران فراهم کرده و هزینه های عملیاتی 
را در سطح حداقل نگه می دارد. مورد آخر از این جهت اهمیت دارد 
که سیستم تهویه تا ۶0 درصد هزینه عملیاتی کل را تشکیل می دهد 
]3[. هزینه باال عمدتاً ناشی از توان مورد نیاز برای جریان داشتن هوا 
در بخش های مختلف معدن است. پس دو شرط متناقض اصلی وجود 
دارد که باید به تعادل برسند: »ایمنی« و »هزینه«، که طراحی دقیق 
تهویه برای آن اجباری است. یکی از مهم ترین مراحل طراحی تهویه، 
محاسبه هزینه آن است؛ زیرا در بسیاری از معادن، هزینه مربوط به 

تهویه درصد مهمی از هزینه استخراج را به خود اختصاص می دهد.

میزان  تهویه،  هزینه های  برآورد  برای  نیاز  مورد  ورودی  مهم ترین 
با  زغال سنگ،  معادن  در   .]4[ است  زغال سنگ  الیه های  گازخیزی 

افزایش میزان گازخیزی، هزینه تهویه نیز افزایش می باید. 

معادن  در  گاز  پراکندگی  و  رفتار جریان  بهتر  برای درک  تالش  در 
زیرزمینی و ایجاد سیستم های تهویه مناسب تر، مطالعات متعددی در 
زمینه تهویه معدن زیرزمینی انجام گرفته و در منابع علمی گزارش 

شده است.

تهویۀ  بررسی سیستم های  برای  را  داده هایی  همکاران  و  ساسمیتو1 
کمکی که اکسیژن کافی برای معدن را فراهم  و سطح غلظت متان را 
حفظ می کند و در عین حال انرژی کمی استفاده می کند، جمع آوری 
کرده اند ]۵[. برای عملیات معدن کاری زیرزمینی، آن ها چندین برش 
را بررسی کردند و دریافتند که طراحی مناسب سیستم های تهویه، 
افزایش  را در مناطق خطرناک معادن  در عین حال که کنترل گاز 
می دهد، افت فشار را نیز حفظ کند. عالوه بر این، آن ها متوجه شدند 
که سیستم لوله و پرده هوا می تواند متان را در بهترین حالت خود 

اداره کند. 

1  Samisto

به دنبال تحقیقات ساسمیت، کورنیا2 و همکاران روشی را برای مطالعه 
که  کند  فراهم  را  معدنی  تهویه  سیستم  بتواند  که  گرفتند  نظر  در 
گازهای خطرناک، متان و گردوغبار در معادن را به طور مؤثری کنترل 

کند ]۶[. 

دانگ3 تحقیقاتی در مورد هزینه کنترل گاز متان  در معدن زیرزمینی 
زغال انجام داده  است. برای معادن زغال سنگ الزم است هزینه کنترل 
متان و هزینه کامل، قبل از استخراج معادن زغال سنگ محاسبه شود. 
در این تحقیق هر الیه زغال را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار 
دادند و بررسی ها نشان داد که اندازه گیری گاز متان و کنترل آن باعث 
کاهش هزینه ها می شود. هدف از انجام این مقاله کاهش هزینه ها در 

معادن زغال برای رسیدن به اقتصادی ترین پروژه بود ]۷[. 

زیرزمینی  معادن  برای  مکانیکی  بادبزن  انتخاب  کتاب  در  کومار4 
زغال سنگ راه های کاهش هزینه های تهویه را مورد بررسی قرار داد. 
در این بررسی، یکی از راه های کاهش هزینه های تهویه، کنترل جریان 
هوا و صرفه جویی در انرژی درنظرگرفته شد که با کنترل گاز متان 
می توان  آنها را کنترل کرد. نتایج حاصل نشان داده  است که هزینه 
تهویه  جزء مهم ترین هزینه عملیاتی در معادن زیرزمینی می باشد 

.]4[

اختر۵ و همکاران از ۶CFD همراه با شبیه سازی مونت کارلو و تجزیه 
و تحلیل رگرسیون چندگانه برای تعیین کمی اثر نشتی مجرا بر نقطه 
عملکرد فن و میزان دبی تخلیه به طرف جبهه کار استفاده کردند [8]. 

گو۷ و همکاران شبیه سازی جریان گاز و ساختار سنگ در جبهه کار 
اعتقاد آن ها منشأ  به  تحلیل کردند.  را  زیرزمینی  طوالنی در معدن 
انتشار متان در مسیرهای مختلف معادن ترک ها و شکل سنگ ها از 

یکدیگر متفاونند ]9[. 

را در  توزیع متان  تهویه کمکی  استفاده  با  هاشمی نسب و همکاران 
جبهه کار معدن زغال مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان می دهد رفتار 
سیستم های تهویۀ کمکی مورد نیاز برای کنترل و حذف گاز متان و 
آالینده ها بر جبهه کار معدن زغال که در آن خطر انفجار زیاد است، 

مؤثر است ]10[.

ژانگ و وو8 ]11[ استدالل کردند که گازخیزی در سیستم تهویه برای 
عملکرد کلی سیستم بسیار مهم است. 

که  است  نشده  گزارش  مطالعه ای  هیچ  تحقیقات،  این  به  توجه  با 
بر  تأثیر آن  عدم قطعیت گازخیزی را در بررسی توزیع گاز متان و 
توان مصرفی مورد نیاز در معدن زغال سنگ زیرزمینی با آهنگ های 

2  Kurnia
3  Dong
4  Kumar
5  Akhtar 
6  Computational Fluid Dynamics
7  Guo
8  Zhang & Wu
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
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ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

اثرات عدم  بررسی  با  این مطالعه  بگیرد.  نظر  انتشار گاز در  مختلف 
قطعیت انتشار گاز بر روی هزینه های تهویه از طریق مکانیک سیاالت 

محاسباتیCFD  با مونت کارلو، این شکاف را پر می کند. 

2- مبانی مدلسازی
به عنوان ورودی موردنیاز برای اجرا، هندسه مدل منطقه توسعه یافته 
در شکل1 نشان داده شده است. هندسه مدل با استفاده از نرم افزار 
طراحی مدل ANSYS تولید شده است. در این هندسه، یک تونل 
رفت و یک تونل برگشت وجود دارد که هر دو عرض 4 متری و ارتفاع 
3 متری دارند ،. سیستم های تهویه کمکی شامل پرده1 هوا، لوله2 و 

بادبزن3 نیز دراین هندسه اعمال شده اند.

شکل 1: هندسه مورد مطالعه

1-2- شبیه سازی مونت کارلو
و  نمونه ها  از  تصادفی  مجموعه ای  ایجاد  با  مونت کارلو  شبیه سازی 
به صورت عددی کار می کند  نتیجه خاص،  احتماالت یک  محاسبه 
برای تجزیه و تحلیل ریسک و غیره مفید است. در اولین  و معموالً 
نامشخص  پارامترهای  احتمال  توزیع  با  را  قطعیت  عدم  باید  قدم، 
اثر  که  است،  تصادفی  متغیر  گاز،  انتشار  مطالعه،  این  در  داد.  نشان 
موجود،  داده های  می شود.  بررسی  جبهه کار  در  مصرفی  توان  بر  آن 
تجربه کارشناسان یا اطالعات تجربی می تواند زمینه ای برای تعریف 
توزیع های احتمال مناسب برای نمایش متغیرهای تصادفی فراهم کند.       

در پژوهش حاضر، فرض بر این است که گازخیزی ماهیت تصادفی 
)گازخیزی(،  تصادفی  متغیر  احتمال  توزیع  تعیین  از  پس  دارد. 
شبیه سازی مونت  کارلو4 ابتدا برای یک نمونه 100موردی انجام شد. 
داده های انتشارگاز به عنوان داده ورودی در شبیه سازیCFD استفاده 
می شوند. پس از آن، معادالت انتقال جرم، اندازه حرکت و آشفتگی 
محاسبه عددی شد تا مقادیر متغیرهای پاسخ به  دست آید )متغیر 
بود(.  بادبزن  نیاز  مورد  توان  شد،  تحلیل  مطالعه  این  در  که  مهمی 
نتایج خروجی دوباره با روش مونت کارلو شبیه سازی شد. بدین  منظور، 

1 Brattice
2 Duct
3 Fan
4 Monte-Carlo Simulation

توابع توزیع احتمال متغیرهای پاسخ، تعریف شد تا تأثیر عدم قطعیت 
گازخیزی بر روی هزینه های تهویه بررسی شود. در همه سناریوها، 

متان از جبهه کار استخراج منتشر می شود.

باید  احتمال،  توزیع  از  قبولی  قابل  سطح  به دست آوردن  منظور  به   
تعداد نمونه های شبیه سازی مونت کارلو افزایش یابند. اندازه مجموعه 
تا 1000 افزایش یافت تا سطح مناسب تری برای توزیع های احتمال 

توان مصرفی به دست آید. 

پنج  متان،  گاز  انتشار  آهنگ  تغییرات  احتمالی  اثرات  بررسی  برای 
سناریو براساس میزان مختلف انتشار گاز درجدول 1 تهیه شده  است.

جدول1: لیست سناریوهای شبیه سازی شده

آهنگ انتشارگاز )مترمکعب در شماره سناریو
ثانیه(

10/0۵۵
0/0۶پایه
20/084
30/132
40/2

بحث و نتایج
ویژگی های کلیدی یک طرح تهویه مطلوب شامل »رعایت استانداردها 
)الزامات  معدن  در  هوا  کیفیت  نظر  از  اجرا  قابل  محدودیت های  و 
ایمنی(« و »حداقل هزینه عملیاتی )الزامات هزینه(« است. اهمیت 
مورد اخیر در این است که حداکثر ۶0 درصد از هزینه عملیاتی معدن 
صرف »سیستم تهویه« می شود ]3[، که معموالً در قالب توان مورد 
الزامات  است.  مناطق مختلف معدن  در  هوا  ایجاد جریان  برای  نیاز 
ایمنی و هزینه را نمی توان برآورده کرد مگر اینکه طراحی تهویه به 
برقرار شود.  الزامات  بین  تعادل  این طریق  از  تا  انجام گیرد  درستی 

بنابراین، تهویه تأثیر قابل توجهی بر هزینه کلی عملیات دارد.

در این بخش، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ترکیبی مونت کارلو و و 
رگرسیون مدل CFD برای انتشار گاز متفاوت توضیح داده می شود. 
می شود.  مشخص  جداگانه  طور  به  سناریو  هر  برای  احتمال  توزیع 
پارامتر خروجی از شبیه سازی CFD توان مصرفی است. پارامترهای 
خروجی از CFD مجدداً از طریق مونت کارلو با توسعه توابع توزیع 
احتمال به صورت احتمالی تحلیل می شوند. به منظور بررسی و تحلیل 
تحت  توان مصرفی  روی  بر  قطعیت  اثر عدم  تحلیل  برای  و  ریسک 
است  شده  استفاده   @RISK نرم افزار  از  مختلف  متان  گاز  انتشار 
با  پروژه هایی  تحلیل  برای  قدرتمند  ابزارهای  از  یکی  به عنوان  که 
پارامترهای احتمالی به کار می رود. هزینه در این محاسبات بسته به 

توان مصرفی است. 

توان  بر  را  متان  گاز  انتشار  به  مربوط  عدم  قطعیت  اثر   2 شکل 
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

جدول 2:  توان مصرفی تحت تاثیر عدم  قطعیت گازخیزی در سناریوهای مختلف

میانگین تابع توزیعسناریو
)وات(

انحراف از معیار 
)وات(

سطح اطمینان 
سطح اطمینان ۵%9۵%

249۵/13139۵/۶22004۷89نرمالپایه

2424/40142۵۷94۷۶۶نرمال1

2۶۶9/80130۵/98۵2۶/۵۶4812/24نرمال2

3040/39993/۵۶140۶/214۶۶8/۶1نرمال3

3229/29809/83189۷/244۵۵9/2۶نرمال4

احتمال  توزیع  عملکرد  نظر  از   CFD شبیه سازی  برای  مصرفی 
نشان می دهد. چندین تابع توزیع احتمال مشهور از جمله »توزیع 
مثلثی«، »توزیع  نرمال و الگ نرمال«، »توزیع  الپالس«، »توزیع 
پرت«، »توزیع یکنواخت« و »توزیع لجستیک« در نظر گرفته ، و 
نتایج آنها براساس معیارهای 1AIC مقایسه شده است. نتایج نشان 
می دهد که توزیع احتمال متناسب برای توان مصرفی، تابع توزیع 
نرمال است که بهترین برازش را برای توان مصرفی ایجادکرده است. 
تمامی  برای  توزیع  تابع  همانطور همان طور که مشاهده می شود 
اطمینان ۶۷درصد،  در سطح  مثال،  به طور  است.  یکی  سناریوها 
توان مصرفی برای سناریو 1 از 1032 وات بیشتر و از 3811 وات 
کمتر است. برای سناریو 2 تا 4 به ترتیب در بازه اطمینان )3939 
و 1399(، )400۵ و 20۶9( و )401۶ و 2438( است؛ در حالی که 
بازه اطمینان برای سناریو پایه بین 1134 تا 38۵۵ تغییر می کند. 
با تأثیر عدم قطعیت، درصد تغییرات توان مصرفی افزایش می یابد. 
از  خروجی  مصرفی  توان  تغییرات  محدوده  و  میانگین   2 جدول 
)یعنی ۵  را در سطوح مختلف عدم قطعیت   @RISK نرم افزار 
درصد و 9۵ درصد( ارائه می دهد. توان مصرفی تحت انتشار گاز 
متان متفاوت  در سطح اطمینان ۵درصد به ترتیب 190، 290/4، 
اطمینان  سطح  در  است.  189۷وات   /24  ،140۶/21  ،۵2۶/۵۶
برابر  9۵درصد توان مصرفی تحت سناریوهای مختلف به ترتیب 
با 4۷8۵/90، 4۷۵۷/09، 4812/24، 4۶۶8/۶1 و 4۵۵۶/2۶ وات 
است. همانطور که دیده می شود، روند توان مصرفی براساس عدم  
قطعیت موجود در انتشار گاز متان در عدم  قطعیت 9۵ درصد روند 
به طور  است.  کاهشی  افزایشی/  به صورت  در ۵درصد  و  صعودی 
در  مترمکعب  متان0/132  گاز  انتشار  تحت   4 سناریو  در  مثال 
ثانیه، توان مصرفی از 189۷/24تا 4۵۵9/2۶ وات تغییر می کند 
)در سطح اطمینان 90درصد(.  انحراف معیار توان مصرفی با اثر 
عدم قطعیت کم می شود. یعنی پراکندگی داده ها کمتر و اعتماد 

به طراحی سیستم تهویه باالتر می رود. 

1  Akaike Information Criteria

جمع بندی
لحاظ  گاز  انتشار  میزان  در  عدم  قطعیت  بحث  مقاله،  این  در 
شده است. برای نشان دادن تأثیر عدم قطعیت انتشار گاز از روش 
به عنوان ورودی شبیه سازی  و  استفاده شده است  مونت کارلو 
CFD تعیین شد. از شبیه سازی CFD برای تعیین توان  مصرفی 
)هزینه تهویه( استفاده شده  است. مجدداً نتایج این شبیه سازی 
بر روی هزینه های تهویه  تاثیر آن  برای بررسی عدم  قطعیت و 
این  در  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  مونت کارلو  شبیه سازی  در 
سناریوها انتشار گاز به ترتیب برابر با 0/0۵۵ ، 0/084، 0/132و 
تابع  برای همه سناریوها، نمودار  ثانیه است.  0/2 مترمکعب در 
توزیع توان مصرفی در شبیه سازی مونت کارلو بیشترین شباهت 
را به تابع توزیع نرمال دارد. برای مقادیر توان مصرفی در سطح 
اطمینان 90 درصد، در سطح اطمینان ۵درصد به ترتیب 190، 
سطح  در  وات،   189۷/24 و   140۶/21  ،۵2۶/۵۶  ،290/4
به  مختلف  سناریوهای  تحت  مصرفی  توان  درصد  اطمینان 9۵ 
و   4۶۶8/۶1  ،4812/24  ،4۷۵۷/09  ،4۷8۵/90 با  برابر  ترتیب 

4۵۵۶/2۶ وات است.

نتایج این مطالعه نشان داد توان  مصرفی )هزینه تهویه( الزاماً با 
عدم  قطعیت انتشار گاز افزایش نمی یابد. به طور منطقی مشخص 
شده است که توان مصرفی مورد نیاز زمانی که انتشار گاز متان 
0/084 مترمکعب در ثانیه )سناریو2( است به حداکثر مقدار خود 
این معنی است که بهترین شدت جریان هوای  به  می ر سد، که 
موردنیاز  تهویه  هزینه های  و  زغال سنگ  گاز  کنترل  برای  تهویه 
است. که این نقطه در اکثر نتایج بیشترین حجم مورد نیاز شدت 
سیستم  انتخاب  بنابراین  می دهد.  اختصاص  خود  به  را  جریان 
اضافی   تا هزینه های  نقطه صورت گیرد  این  براساس  باید  تهویه 

به حداقل برسد.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

شناسایی زون های دگرسانی هیدروترمال با استفاده 
 ASTER و OLI از داده های سنجنده های
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چکیده
اکتشافی  و  زمین شناسی  اطالعات  اخذ  روش های  دیگر  به  نسبت  ممکن  زمان  کمترین  در  ماهواره ای  تصاویر  از  که  مهمی  اطالعات 
حاصل می شود، اهمیت استفاده از این روش در اکتشاف کانسارها را بیش از پیش آشکار ساخته است. نقشه برداری از کانی های مناطق 
دگرسانشده و شناسایی مناطق با شکستگی باال از مهم ترین کاربردهای دورسنجی در اکتشاف مواد معدنی است. محدوده اکتشافی نقشه 
1:100000 زمین شناسی چاه نعلی بوده و در این پژوهش هدف شناسایی نواحی امیدبخش کانی زایی طال  در این منطقه است. پردازش 
تصاویر ماهوارهای لندست 8 و استر محدوده مورد بررسی در این مطالعه به کمک روش های نسبت باندی )BR(، ترکیب رنگی کاذب 
)FCC(، آنالیز مؤلفه های اصلی )PCA(، آنالیز مؤلفه های اصلی انتخابی )Crosta( و روش برازش  کمترین مربعات )Ls- Fit( صورت 
گرفت. با استفاده از روش آنالیز مؤلفه اصلی انتخابی، اقدام برای تهیه نقشه فراوانی کانی های رسی و اکسیدی آهن شاخص در منطقه و 
شناسایی نواحی امیدبخش و مستعد کانی سازی طال و اکسید آهن صورت گرفت. این پژوهش با استفاده از داده های سنجنده OLI و 
ASTER پاسخ دهی مناسب در زمینه ی پی جویی مواد معدنی با استفاده از این داده ها را نشان می دهد. در این مطالعه بخشی از مناطق 

جنوبی و جنوب  شرقی از نظر کانی زایی حائز اهمیت شناخته شدند.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

1-مقدمه
از مهمترین کاربردهای زمین شناسی داده های سنجش از دور میتوان 
از »تفکیک سنگ شناسی«، »شناسایی مواد معدنی«، »پتانسیل یابی 
بیشتر  برد.  نام  هیدروترمال«  آلتراسیون  نقشه  »تهیه  و  معدنی« 
دیگر  و  رس  تولید  به  منجر  هیدروترمال  آلتراسیون  فرآیندهای 
را  شده  دگرسان  معدنی  مواد  این  که  می شوند  سیلیکاته  کانی های 

می توان با استفاده از تکنیک های سنجش از دور شناسایی کرد ]1[.

  Landsat-8 طیفی  چند  تصاویر  از  رقومی،  تصاویر  پردازش  برای 
دلیل  به  آنها  طیفی  دامنه  زیرا  است؛  شده  استفاده    ASTER و 
نزدیک  مادون قرمز  و  مرئی  در  معدنی  مواد  جذب  مهم  ویژگی های 
)VNIR( و مادون قرمز موج کوتاه )SWIR( نسبت به سایر تصاویر، 

برای اهداف زمین شناسی مناسب تر هستند ]2[.

ماهواره لندست 8 هفتمین ماهواره لندست است که با موفقیت در 
 11 دارای  ماهواره  این   .)2013 )فوریه  است  قرارگرفته  زمین  مدار 
و  کوتاه  مادون قرمز  نزدیک،  مادون قرمز  مرئی،  طول موج  در  باند 
هرروز  در  تصویر   400 متوسط  به طور  و  هست  حرارتی  مادون قرمز 
از کره زمین برمیدارد و وضوح مکانی 30 متر برای محدوده مرئی، 
مادون قرمز نزدیک، مادون قرمز کوتاه و وضوح مکانی 100 متر برای 
مادون قرمز حرارتی و یک باند پانکروماتیک با وضوح مکانی 1۵ متر 
دارد. داشتن ۵ باند در محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک، داده های 
بسیار ارزشمندی را برای بارزسازی کانی سازی مس، آهن و بررسی 

پوشش گیاهی فراهم می کند ]3[. 

تصاویر ASTER اطالعات را در سه باند در VNIR با وضوح مکانی 
1۵ متر، شش باند در SWIR با وضوح مکانی 30 متر، و چهار باند در 
 ASTER با وضوح مکانی 90 متر جمع آوری می کند. تصاویر TIR
دارای تعداد باند بیشتری در منطقه SWIR هستند، به همین خاطر 

تصاویر ASTER پرکاربردترین حسگر برای مطالعات زمین شناسی 
می باشد ]2[.

و  مکران  فلیشي  حوضه  لوت،  پهنههاي  بین  مطالعه  مورد  محدوده 
کمان  خاوري  جنوب  انتهایی  بخش  در  و  جازموریان  فرونشست 
به  که  ماگمایي  کمان  این  است.  شده  واقع   ارومیه دختر  ماگمایي 
سهند-بزمان نیز نام گذاری شده است، عموماً از سنگهاي آتش فشانی 
نوار  امتداد  یافته که در  به آن تشکیل  وابسته  پیروکالستیک هاي  و 
بخش  در   .]4[ دارد  قرار  بزمان  آتش فشان  تا  سهند  کوه  از  طویلي 
پوسته  و  بوده  فّعال  فرورانش  ارومیه دختر،  ماگمایي  کمان  انتهایی 
اقیانوسي عمان در حال فرورانش به زیر مکران مي باشد که بعضي از 

محققین، آتش فشان بزمان را نتیجه این فرورانش مي دانند ]4[.

 1:2۵0000 چهارگوش  خاوری  بخش  در  بزمان  اکتشافی  محدوده 
جهان آباد، در ورقه 1:100000 چاه سنگی و در جنوب پهنه ساختاری 
بلوک لوت قرار دارد. در این نقشه، بخش مرکزی از نهشته های نئوژن 
دیگر،  بخش های  در  که  حالی  در  است  شده  پوشیده  کواترنری  و 

سنگ های ارتفاع ساز آتش فشانی برون زد دارند ]۵[. 

از  اکتشافی  منطقه  چینه شناسی  واحدهای  سنگ شناسی،  نگاه  از 
که  است  آواری  نهشته های  و  آذرآواری  آتش فشانی،  سنگ های  نوع 
اوایل  و  ترشیری  اواخر  در  بزمان  آتش فشان  بزرگ  حادثه  درنتیجه 
از  متنوعی  و  متعدد  بسیار  مجموعه  و  است  تشکیل شده  کواترنری 
موقعیت  میشود.  شامل  را  کالستیک  پیرو  و  آتش فشانی  سنگ های 

محدوده در شکل 1 نمایش داده شده است.

کوارتز  رگه های  جمله  از  چاه نعلی،  طالی  کانی سازی  ویژگی های 
هاله های  و  کلوفورم  رگه های  بافت  به عالوه  آدوالریا   ± کلسیت   ±
دگرسانی ایلیت، نشانه هایی از ذخیره اپی ترمال طالی سولفیداسیون 

پایین است ]4[.

شکل 1: موقعیت محدوده مورد مطالعه در نقشه زمینشناسي 1:100000 چاهسنگی ]6[



bolourjournal.ir

فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

2- پیش پردازش داده ها
تصحیح  پی  در  پی  مرحله  دو  رادیومتری  تصحیح  انجام  بهمنظور 
روی تصویر صورت گرفت. ابتدا جهت حذف اثرات جمعی اتمسفر 
حذف  جهت  سپس  و   Dark Subtract روش  از  )پراکندگی( 
شد.  استفاده   Log Residuals الگوریتم  از  اتمسفر  ضربی  اثرات 
این الگوریتم در حقیقت نوعی روش کالیبراسیون بوده که تأثیرات 
اتمسفر، اثر سنجنده، توپوگرافی و آلبدو را تا حدود زیادی کاهش و 

تصحیح قابل قبولی را بر روی تصویر انجام می دهد.

3- روش های پردازش تصاویر ماهواره ای
تصاویر  پردازش  مختلف  فن های  و  روش ها  توسعه  با  امروزه 
ماهواره ای و همچنین وسعت هاله های دگرسانی؛ به نقشه درآوردن 
مطالعات  در  اساسی  اهداف  از  یکی  به  کانی سازی  مستعد  مناطق 
دورسنجی تبدیل شده است. در این نوع مطالعات واحدهای سنگی 
دگرسان شده هیدروترمال مورد توجه هستند ]۷[. برای شناخت 
 ،)BR( باندی  نسبت  روش  از  ابتدا  دگرسانی ها  و  منطقه  از  اولیه 
سپس ترکیب رنگی کاذب )FCC( استفاده شد و در ادامه به منظور 
 ،)PCA( مطالعه دقیق تر و تفکیک مناطق  از آنالیز مؤلفه های اصلی
آنالیز مؤلفه های اصلی انتخابی )Crosta( و روش برازش کمترین 

مربعات )Ls- Fit( استفاده شده است.

1-3- ترکیب رنگی
 ترکیب رنگی RGB یک تکنیک برای تقویت تصاویر ماهواره ای 
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سنگ هایی که تحت تأثیر دگرسانی های گرمابی قرارگرفته اند را در 

مقیاس منطقه ای تقویت کند ]۷[.

رنگ ها به طور گسترده در کار سنجش ازدور به کار می روند. استفاده 
از رنگ ها اطالعات بصری و مفهومی بیشتری از تصویر را در اختیار 
ما می گذارند. به  بیان  دیگر، می توان روش ترکیب رنگی کاذب را 
به طور گسترده در تفسیر تصاویر به روش بصری به کار برد. زمانی 
که سه تصویر به صورت تک باند را با هم ترکیب می کنیم، تصویر 
تفسیر  و  دید  آن  طریق  از  می توان  که  می شود  حاصل  جدیدی 

بهتری از پدیده های سطحی را به نمایش گذاشت ]3[. 

و  مختلف سنگی  واحدها  تفکیک  آنالیزی جهت  هر  انجام  از  قبل 
آلتراسیون ها، بایستی پوشش گیاهی در منطقه شناسایی شود. این 
گیاهان  می گردد.  آلتراسیون  نقاط  با  مناطق  تداخل  سبب  مسئله 
در باند ۵ داده های ماهواره ای OLI دارای بیشترین انعکاس و در 
سبب  همین  به  هستند،  انعکاس  کمترین  دارای   ۷ و   2 باندهای 
نسبت از  استفاده  با  کاذب  رنگی  ترکیب  آنالیز  از  مطالعه  این  در 

RGB=۷۵2  جهت جداسازی گیاهان استفاده  شده است. نتیجه 
معرف  رنگ سبز  این شکل  در  است.  آمده   2 در شکل  آنالیز  این 

شکل 2: ترکیب رنگی کاذب جهت جداسازی پوشش گیاهی

شکل 3: ترکیب رنگی کاذب جهت جداسازی کانی های رسی و 
اکسید آهن
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 
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مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

شکل 4: ترکیب رنگی کاذب جهت نمایش دگرسانی ها

)RGB=)4,6,8 شکل 5: ترکیب رنگی کاذب

پوشش گیاهی منطقه است.

از ترکیب رنگی RGB=2۵۷ در تصاویر OLI برای برجسته کردن 
این  نتیجه  است.  استفاده شده  آهن  اکسیدهای  و  رسی  کانی های 

پردازش در شکل 3 نشان داده شده است ]9[.

دگرسانی  تأثیر  تحت  که  سنگ هایی  دادن  نشان  برای  همچنین 
 OLI ۵۶۷ در تصاویر=RGBگرمابی قرارگرفته اند از ترکیب رنگی
نمایش  به   4 شکل  در  پردازش  این  نتیجه  است.  استفاده  شده 

درآورده شده است ]8[.

 )4,۶,8(=RGB در محدوده اکتشافی چاه نعلی از ترکیب رنگی کاذب
در تصاویر استر استفاده شد. به طورکلی در این ترکیب رنگی کاذب، 
رنگ های صورتی تا قرمز بیان گر آلتراسیون های آرژیلیک و آلونیتی، 
پیکسل های زردرنگ بیانگر آلتراسیون فیلیک و پیکسل های سبزرنگ 
بیانگر دگرسانی پروپلیتیک می باشد. نتیجه این پردازش در شکل ۵ 

به نمایش درآورده شده است.

2-3- نسبت باندی
نسبت باندی یک تکنیک استخراج اطالعات است که از تقسیم یک 
باند بر روی باند دیگر با هدف برجسته کردن تفاوت های طیفی خاص، 
استوار  بازتاب  منحنی  پیک های  براساس  نسبت ها  می شود.  معین 
است: معموالً باند با بیشترین بازتاب بر باند با بیشترین جذب تقسیم 
می شود. این روش برای  برجسته کردن ویژگی ها یا مواد خاصی که 
در باندهای خام دیده نمی شوند، مفید است ]9 و10[. همچنین سایه 
و اثرات توپوگرافی را از بین می برد و آن را برای زمین های پیچیده 

مناسب می کند ]11[.

سنگ های  با  که  دارد  وجود  کانی  گروه  دو   ،]10[ سابینز  گفته  به 
آلونیت و مواد معدنی رس،  هیدروترمال تغییریافته وجود دارد: )1( 
مانند ایلیت، کائولینیت، و مونت موریلونیت و )2( اکسیدهای آهن و 
سولفات ها. بنابراین، نسبت های باندی که این مواد معدنی را متمایز 
روشن  پیکسل های  به عنوان  را  تغییریافته  مناطق  باید  می کنند 

برجسته کنند.

از ترکیب رنگی نسبت باندی RGB:14/13،12/13،10/14 در تصاویر 
استر برای شناسایی سنگ های غنی  از سیلیس )دگرسانی سیلیسی( 
به  کوارتز  از  رنگی سنگ های غنی  ترکیب  این  در  استفاده می شود. 
رنگ زرد دیده می شوند. الزم به ذکر است که در این ترکیب رنگی 
مناطق کربناته نیز به رنگ آبی تیره دیده می شوند. در شکل ۶  این 
ترکیب نسبت رنگی در محدوده مطالعاتی نمایش داده  شده است ]8[.  

و  رسی  کانی های  و  آلونیت  آهن،  اکسید  به نقشه درآوردن  برای 
کانی های آهنی در تصاویر OLI، به ترتیب از نسبت باندی های 4 به 
2 ]9[ ، ۶ به ۷ ]8[ و ۶ به ۵ ]9[ استفاده  شده است، که در شکل های 
۷، 8 و 9 به ترتیب نشان داده  شده است. رنگ های گرم، کانی های 

هدف را نشان می دهد.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

)PCA(3-3-آنالیز مؤلفه های اصلی
نیز  اصلي  مؤلفه های  آنالیز  که  اصلي1  مؤلفه های  تجزیه وتحلیل 
استفاده  امکان  معموالً  که  تجزیه وتحلیل هایی  خوانده مي شود،  در 
از چند باند وجود ندارد و تنها یک باند مورد استفاده قرار مي گیرد، 
مي تواند کاربرد فراواني داشته باشد. آنالیز مؤلفه های اصلي در اصل 
جهت فشرده سازي داده ها بکار مي رود ولي در سنجش ازدور جهت 
حذف اطالعات تکراري یا اضافي طیفي2 و  متمرکزکردن اطالعات 
با  باند  یک  در  هستند  همبستگي  داراي  کم وبیش  که  باند  چند 

واریانس باال به کار مي رود ]12[.

در  که  است  متعامد  خطي  تبدیل  یک  اصلي  مؤلفه های  تبدیل 
مي چرخند  به گونه اي  باندي  چند  فضایي  مختصات  محورهاي  آن 
و  باندها  ارزش هاي  واریانس  حداکثر  راستاي  در  محور  اولین  که 
دومین محور عمود بر محور اول و در راستاي واریانس باقی مانده 
این  در  باند شرکت کننده  تعداد   n از  به این ترتیب  و  قرار مي گیرد 
با  باال  همبستگي  فاقد  که  مي شود  ایجاد  مخلفه جدید    n،تبدیل

یکدیگر هستند.

از   ]13[  )FPCS انتخابي3  جهت یافته  اصلي  مؤلفه های  روش  در 
باندهای مناسب و شناخته شده که دارای اطالعات مناسب هستند، 
باندهای  از  آهن  اکسیدهای  برای  به عنوان مثال  می شود.  استفاده 
از  آرژیلیک و پروپلیتیک  برای زون  )NIR( و  نزدیک  مادون قرمز 

باندهای مادون قرمز طول موج کوتاه )SWIR( استفاده می شود.

استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی شیوه ای برای کمینه کردن 
اثر پوشش گیاهی و تکیه  بر باندهای طیفی خاص برای بارزسازی 
کانی های مناطق دگرسانی است. این روش برای جداسازی مناطق 
گسترده  به طور  و  است  موفقیت آمیز  بسیار  گرمابی  شده  دگرسان 

1 Principle Components Analysis
2 Spectral redundancy
3 Feature-Orientated Principle Component Selection

فلززایی  کمربندهای  و  ایالت ها  در  دگرسانی ها  آشکارسازی  برای 
استفاده  شده است ]13 و 14[. 

روش  اعمال  از  آهن  اکسید  کلي  شناسایي  براي  طرح  این  در 
تکنیک  همان  یا   )FPCS( انتخابي  یافته  جهت  اصلي  مؤلفه های 
معروف کروستا بر روي داده  های سنجنده استر و لندست 8 استفاده 
شد. بعد از مشاهده فایل آماری PCA باید باند جذب و بازتاب هر 
باند بایستی  کانی موردنظر را مشخص کرد، آن گاه از بین این دو 
مقدار PCA  هر دو باند را با یکدیگر مقایسه کرده و هرکدام که 
از نظر قدر مطلق بیشترین  آنها  مختلف العالمت و    PCA مقدار 
اختالف را دارند انتخاب می کنیم و محدوده های مستعد را مشخص 
جهت   PCA عملیات  چاه نعلی  اکتشافی  محدوده  در  می کنیم. 
بارزسازی دگرسانی های  اکسیدهای آهن انجام پذیرفت که در زیر 

به توضیحات آنها پرداخته می شود:

باندهای  ترکیب  از  دگرسانی ها  این  بارزسازی  در  آهن:  اکسید 
در   ]1۵[  2،4،۵،۶ باندهای  ترکیب  و  استر  تصاویر  در   1،2،3،4
بازتاب  و  جذب  محدوده  به  توجه  با  شد.  استفاده   OLI تصاویر 
در   1 و   2 باندهای  بین  اصلی  مؤلفه  آنالیز  مقایسه  آهن،  اکسید 
با  انجام می گیرد که   OLI باند 2 و 4 در تصاویر  و  استر  تصاویر 
توجه به شکل 11و 12 و جدول 1 و PC1 ،2 بهترین PC می باشد.

در تصویر استر بیشترین اختالف در PC3 بین باندهای 3 و 4 بود، 
ولی بهترین جواب را PC1 برای نمایش اکسید آهن داد، به همین 
با تصویر  انتخاب شد و نتیجه آن  برای ترسیم نقشه   PC1 خاطر

OLI  انطباق خوبی داشت. 

جدول 1: مقادیر PCA برای باندهای جذب و بازتاب کانی اکسید 
آهن سنجنده استر در منطقه مورد مطالعه

بردار ویژهباند1باند2باند3باند4

0/09۷0/01۶0/022-0/99۵PC1

-0/0480/0120/9980/018PC2

0/10۵-0/9940/01۷-0/00۶PC3

-0/989-0/104-0/042-0/099PC4

جدول 2: نتایج روش کروستا برای باندهای 2-4-5-6 در منطقه 
اکتشافی چاه نعلی با استفاده از تصاویر OLI برای بارزسازی اکسید آهن 

بردار ویژهباند2باند4باند۵باند۶

-0/00۶-0/002-0/3۵0/94PC1

-0/110/4۶-0/82-0/31PC2

30/00/8۶0/390/1۵PC3

0/9۵-0/22-0/22-0/0۷۶PC4

 )A :شکل 10: نمایش نموداری رابطة بین دو مولفة اصلی اول
پراکنش نقاط حاصل از 2 باند به نامهای X1 و X2 با میانگین 
پراکنش U1 و U2 ، B( سیستم مختصات جدید، C( چرخش 

محور مختصات ]12[
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

)Ls- Fit ( 14-3- روش برازش کم ترین مربعات
یکی دیگر از روش های پردازش تصویر، روش برازش  کمترین مربعات 
است. در این روش باندها به عنوان مقادیر ورودی متغیرهای خطی و 
مقادیر تخمین زده شده از مقادیر ورودی به عنوان خروجی می باشند. 
ورودی  باندهای  از  خطی  معادله  یک  از  استفاده  با  تخمینی  باند 
به دست آمده می آید. کانی هایی که نسبت به یک باند خاص حساس 
هستند و اختالف خوبی در یک باند خاص نشان می دهند، با اختالف 
مشاهده شده بین باند تخمینی و باند اصلی قابل تفکیک هستند. این 
روش بر اساس تخمین خطی است که با به کار بردن روش کمترین 
مربعات پایه گذاری شده است. اختالف بین باند واقعی و باند مدل شده 
به عنوان یک تصویر خروجی محاسبه می گردد و پیکسل های باقی مانده 
نشان دهنده تصویر پیش بینی شده است. به عبارت کلی، این روش یک 
روش پیش بینی خطی باند با استفاده از روش کمترین مربعات است 
که به پیش بینی یک باند بر اساس باندهای دیگر می پردازد. در این 
روش یک باند که کانی شاخص جذب باالیی در آن دارد به عنوان باند 
مدل و باندهای دیگر به عنوان باند پیش بینی کننده انتخاب می شوند. 

نقاط گرم در شکل 13 کانی های رسی را نشان می دهد.

4- نتیجه گیری
با استفاده از روش های دورسنجی، در مراحل شناسایی و پی جویی، 
می توان محدوه های مستعد کانی زایی را در کمترین زمان ممکن و با 
هزینه کمتر نسبت به روش های ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی شناسایی 
کرد. سنجنده های OLI وASTER  در محدوده های طیفی مختلفی 
باندهای  از  قرار دارند و مکمل یکدیگر هستند. ترکیب رنگی کاذب 
مختلف که دارای ویژگی های جذب و انعکاس هستند، یک روش بسیار 
از ترکیب رنگی  استفاده  با  مفید در تفسیر تصاویر ماهواره ای است. 
کاذب حاصل از روش تصویربرداری باند جذب نسبی، کانی زایی های 
محدوده چاه نعلی به خوبی نمایش داده شد. نسبت باندی یک تکنیک 
با  باند دیگر  بر روی  باند  از تقسیم یک  استخراج اطالعات است که 
هدف برجسته سازی تفاوت های طیفی خاص، معین می شود. در این 
روش کانی های رسی و آلتراسیون اکسید آهن به خوبی نمایش داده 

شدند و با نتایج روش های دیگر کامال منطبق بودند.

تصاویر  در  آهن  اکسید  نمایش  برای  کروستا  روش  نتایج  هم چنین 
آهن  اکسید  آلتراسیون  و  بودند،  منطبق  هم  بر   ASTER و   OLI
مربعات،  کمترین  برازش  روش  در  است.  شده  داده  نشان  خوبی  به 

کانی های رسی و آلونیت به بهترین صورت ممکن آشکار شدند. 

نتایج تصاویر ASTER وOLI  با یکدیگر مقایسه شدند و جواب های 
بازدید  با  مشابه داشتند. هم چنین نتایج پردازش تصاویر ماهواره ای، 
میدانی، مقاله ی دکتر علی شعله و همکاران ]4[ و همچنین گزارشات 
سازمان زمین شناسی مورد بررسی قرار گرفتند، که این نتایج تایید 
شد. تمام این نتایج در شکل های 1۵ ،14 و 1۶ نشان داده شده است. 

1 Least Square Fitting Regression

شکل 11: آلتراسیون اکسید آهن استخراج شده از تصاویر استر با 
استفاده از روش کروستا.

شکل 12: آلتراسیون اکسید آهن استخراج شده با استفاده از روش 
کروستا.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 
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و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

بررسی اهمیت مدیریت ریسک در طراحی و 
برنامه ریزی فضاهای زیرزمینی

زینب جهانبانی1
1- کاندیدای دکتری مهندسی استخراج معدن، دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده
با افزایش عمِق معادن زیرزمینی، بر اهمیت مسأله ریسک و عدم قطعیت به ویژه عدم قطعیت در فاکتورهای ژئومکانیکی نیز افزوده 
می شود. ریسک های ژئومکانیکی از جمله ریسک هایی هستند که به میزان زیادی در معدن کاری زیرزمینی وجود دارند. ارزیابی ریسک، 
ابزاری قوی است که با استفاده از آن می توان ایمنی را افزایش و میزان حوادث را کاهش داد. لذا، مدیریت عدم قطعیت و ریسک در 
برنامه ریزی و طراحی باعث می شود که طرح و برنامه ارائه شده معدن دارای قابلیت اعتماد و انعطاف پذیری بیشتری در مواجهه با شرایط 
محیطی ناشناخته باشد. با مطالعه پژوهش های انجام شده در زمینه تأثیر پارامترهای ژئومکانیکِی دارای عدم قطعیت در پایداری فضاهای 
زیرزمینی و اهمیت مدیریت ریسک در طراحی و برنامه ریزی این فضاها، بین سال های 198۵ تا 2019، مشخص شد که تحقیقات انجام 
شده با گذشت زمان از روندی روبه رشد پیروی می کنند.حدود 39درصد این مطالعات در حد فاصل سال های 201۵ تا 2019منتشر 
شده اند.  این نکته نشان گر اهمیت موضوع مورد مطالعه در پژوهش حاضر و توجه روزافزون محققان به آن است. دلیل این امر را می توان 
در افزایش عمق استخراج معادن و فضاهای زیرزمینی و در پی آن افزایش اهمیت مساله ریسک و عدم قطعیت در فاکتورهای ژئومکانیکی 

در این فضاها دانست.   

کلمات کلیدي: عدم قطعیت، ریسک، پارامترهای طراحی ژئومکانیکی، تحلیل پایداری، فضاهای زیرزمینی
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
1میرسینا امیرشنوا

1- دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

1-sina.amirshenava@gmail.com 

  1Modern mining
  2Precursors to mining
  3Planning, Development, Exploitation 
4Post-mining
 5Mine closure and reclamation
  6Final decommissioning
  7Premature closure
 8Risk assessment
  9Two-dimensional (2D) risk model

10Frequency of occurring potential event
  (1997)11Fine 

شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

1-مقدمه
حجم عملیات  معدنی با رشد و توسعه صنعت معدن در بسیاری از 
کشورها به طور چشم گیری افزایش یافته است. یک پروژه  معدن کاری 
سیستمی پیچیده بوده و انواع مختلفی از متغیرها و عدم قطعیت ها 
متالورژیکی،   ژئوتکنیکی،  زمین شناسی،  قطعیت های  عدم  جمله  از 

معدن کاری، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی را شامل می شود.

با افزایش عمق معادن و در نتیجه افزایش تعداد متغیرها و پارامترهای 
ژئوتکنیکی/ ژئومکانیکی دارای عدم قطعیت، فعالیت های معدن کاری 
همراه  فاجعه بار  پیامدهای  دارای  ریسک های  با  می تواند  زیرزمینی 
به  از جمله ریسک هایی هستند که  ژئومکانیکی  باشند. ریسک های 
میزان زیادی در معدن کاری زیرزمینی وجود داشته و می توانند منجر 
به وقوع مخاطرات بالقوه شوند. به  طور کلی هر حادثه می تواند اثرات 
منفی بسیار مهمی  بر فعالیت  های مختلف معدن کاری  داشته باشد. 
مهم ترین این تأثیرات عبارتند از: 1( خسارت جانی وارده به پرسنل، 
 )4 تولیدی،  فعالیت های  توقف   )3 تجهیزات،  به  وارده  خسارت   )2
از دست رفتن بخشی از ماده معدنی، ۵( صرف هزینه و وقت برای 
بازسازی محل حادثه، ۶( اثرات منفی بر جای مانده روحی و روانی 
مثال  به عنوان   .]1، 2[ می شود  راندمان   کاهش  باعث  که  پرسنل 
تغییرشکل  و  لرزه ای  رخدادهای  تأثیر  »ارنست  هنری«1،  معدن  در 

توده سنگ شامل موارد زیر است ]3[:

- ریزش سنگ با پتانسیل ایجاد صدمه و آسیب به تجهیزات

- کاهش احتمالی درآمد به دلیل کاهش تناژ و تخصیص منابع برای 
امور بازسازی

- افزایش هزینه به علت سیستم نگهداری اضافی مورد نیاز

-  تأثیر در برنامه ریزی معدن

یا  در صورت مشاهده  منطقه  در  درگیر  کارکنان  روحیه  بر  تأثیر   -
تجربه پاسخ منفی توده سنگ

طراحی  در  غیرقابل چشم پوشی  مرحله ای  پایداری«،  »تحلیل 
حفاری ها و معادن زیرزمینی است. مسائل مربوط به ناپایداری، تأثیر 
منفی بر ظرفیت تولید و سودآوری معدن و همچنین ایمنی پرسنل 
و تجهیزات دارد. پایداری و عملکرد حفاری ها در معادن زیرزمینی 
به اندرکنش بین توده سنگ و حفریه بستگی دارند. فاکتورهای مؤثر 
بر پایداری حفاری های زیرزمینی را می توان به سه دسته »کیفیت 
کرد.  تقسیم  حفریه«  »هندسه  و  مکانیکی«  »فرایند  توده سنگ«، 
تغییرشکل  مدول های  و  مقاومتی  پارامترهای  به  توده سنگ  کیفیت 
توده سنگ،  ناهمسان گردی مقاومت، حضور ناپیوستگی ها، اثرات آب 
زیرزمینی و هوازدگی مربوط می شود. به طور کلی، تأثیر پارامترهای 
بسیار  توده سنگ،  ناهمگن  ماهیت   دلیل  به  توده سنگ  ژئومکانیکی 

1  The Ernest Henry Mine (EHM)

مهم و بحرانی است. خصوصیات فیزیکی- مکانیکی یک توده سنگ، 
رفتار  در  مهمی  نقش  و  بوده  همراه  قطعیت  عدم  با  و  متغیر  ذاتاً 
بنابراین، در  ایفا می کنند ]2 ،1[.  حفاری ها و معدنکاری زیرزمینی 
نظر گرفتن مالحظات و ارزیابی ریسک ژئومکانیکی همراه با طراحی 
اولیه معدن کاری می تواند به شناسایی ریسک های  معدن از مراحل 

بالقوه زیرزمینی کمک کرده و در پیشگیری از حوادث  مؤثر باشد. 

پژوهش های  مقاله  این  در  تحقیق،  مورد  موضوع  اهمیت  براساس 
فاکتورهای  مهم ترین  از  برخی  تأثیر  و   مطالعه  مختلف،  محققان 
ژئومکانیکی دارای عدم قطعیت در طراحی و پایداری مورد بررسی 

قرار گرفته است.  

2- بررسی مطالعات انجام شده 
فضاها و معادن زیرزمینی معموالً پروژه های پیچیده با شرایط متغیر 
و نامطمئن ژئومکانیکی هستند؛ از این رو در محیطی با عدم قطعیت 
باال قرار داشته و ریسک های باالیی را نیز به دنبال دارند. به حداقل 
سنگ  مهندسی  اصول  از  یکی  زمین شناسی  قطعیت  عدم  رساندن 
است که توسط بنیاوسکی2 در سال 1992 و استیسی3 در سال های 
نوع عدم قطعیت  به طور کلی، دو  است.  ارائه شده  2004 و 2009 
وجود دارد؛ عدم قطعیت به علت پدیده های طبیعی متغیر با زمان یا 
مکان و عدم قطعیت هایی که به دلیل کمبود یا فقدان دانش و درک از 
مسأله وجود دارند. مک  ماهان4 در سال 198۵شش نوع عدم قطعیت 
ژئوتکنیکی را عنوان کرد که عبارتند از: 1( ریسک برخورد با شرایط 
زمین شناسی ناشناخته، 2( ریسک استفاده از معیارهای ژئوتکنیکی 
نادرست، 3( تعصب و تغییر در پارامترهای طراحی برآوردشده بیشتر 
و  طراحی  تغییرات   )۵ و  انسانی  خطای   )4 انتظار،  مورد  میزان  از 

محافظه کاری بیش از حد ]4[.

در  آن  کاربرد  و  ریسک  مسأله  به  توجه  در طی چند سال گذشته، 
بوده  توجه در جوامع جهانی  مورد  از موضوعات  یکی  صنعت معدن 
است و محققان بسیاری پروژه های متعددی را با در نظر گرفتن عدم 
و هم چنین  برنامه ریزی  و  و ریسک های مختلف در طراحی  قطعیت 
تحلیل پایداری معادن انجام داده اند. به عنوان مثال میشرا۵ و همکاران 
یک  کارگاه  در  ریزش  احتمال  تعیین  برای  روشی   ،2019 سال  در 
معدن زیرزمینی استخراج از طبقات فرعی را با استفاده از شبکه های 
بیزین ارائه دادند. روش مورد نظر به منظور جایگزینی فرایند ارزیابی 
ذهنی ریسک در یک معدن فلزی در فنالند طراحی شده است. ابتدا، 
از طریق گفت و گو و مصاحبه با کارشناسان، مکانیزم شکست و ریزش 
حالت های  تعیین شد. سپس  نظر  مورد  زیرزمینی  معدن  کارگاه  در 
به  بیزین  شبکه های  روش  و  کارشناسان  نظر  از  استفاده  با  شکست 
تصویر کشیده شد. نظرات کارشناسان با استفاده از مصاحبه به دست 
آمده و همبستگی و وابستگی های آنها نیز تعریف شده است. به منظور 
ریسک،  پایش  سیستم  یک  و  کارشناسان  نظر  مدل  اعتبارسنجی 

2  Bieniawski
3  Stacey
4  McMahon
5  Mishra
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.
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رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

برای  تعیین شده و  ابزار دقیق در سایت  از طریق  داده های پیوسته 
استفاده در شبکه های بیزین مورد بحث قرار گرفته است .  به روز رسانی  
احتمال شکست با استفاده از شواهد جدید و کاربرد تحلیل سناریوی  
بازگشتی برای  آنالیز  از  »چه می شود اگر« مورد بحث قرار گرفته و 
بررسی حادثه در صورت وقوع شکست، استفاده شده است. در تحقیق 
حاضر، بیش از هرچیز موضوع چگونگی مدل سازی شبکه های بیزین 
برای ارزیابی و توجیه اقدامات کاهش ریسک و استفاده از آن به عنوان 
یک ابزار تصمیم گیری در معدن کاری  مورد توجه قرار گرفته است. 
همچنین از ترکیب آن با سیستم های جمع آوری داده های موجود در 
معدن )ابزاربندی(، این روش می تواند پیکره سیستم مدیریت ریسک 
در زمان واقعی را تشکیل دهد. در  مطالعه پیش  رو، علل وقوع ریزش 
در معادن از طریق مصاحبه با کارشناسان به دست آمده است. این 
عوامل  در10 گروه )شامل حضور ساختارهای زمین شناسی، مقاومت 
مراحل  انتقال1،  زون های  زیرزمینی،  آب های  تنش،  شرایط  سنگ، 
وضعیت  آتش باری،  بازشدگی،  زمان  و  حفاری  دهانه  معدن کاری، 
کارگاه های مجاور و جابه جایی زمین( دسته بندی شده  و در ارزیابی 
ریسک ریزش در کارگاه با استفاده از شبکه های بیزین مورد استفاده 
قرار گرفته اند. شبکه بیزین برای نمایش و ارزیابی ریسک ریزش در 
پیش بینی می کند  میشرا  است.  داده شده  نشان  در شکل 1  کارگاه 
که احتمال وقوع ریزش در کارگاه معدن مورد نظر 3۷ درصد است و 
می توان از این مدل برای انجام تخمین احتمال وقوع ریزش در کارگاه 

و در هر معدن استفاده کرد ]۵[.

در ادامه این بخش به صورت خالصه به مرور ادبیات و مطالعه برخی 
از پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع مورد تحقیق در این مقاله 

پرداخته شده است )جدول 1(.

1  Transition zones

3- فاکتورهای ژئومکانیکی دارای عدم قطعیت 
در طراحی و پایداری فضاهای زیرزمینی

در اثر معدن کاری و حفر فضاهای زیرزمینی، وضعیت اصلی توده سنگ 
اطراف حفاری )از جمله وضعیت تنش( مختل شده و ممکن است 
تهدیدی  امر  این  شود.  حفریه  در  ناپایداری  یا  شکست  به  منجر 
تحلیل  بنابراین،  می رود.  شمار  به  تجهیزات  و  پرسنل  ایمنی  برای 
پایداری حفاری های زیرزمینی مسأله ای مهم و مورد توجه مهندسان 
»خصوصیات  مانند  بسیاری  عوامل  کلی،  به طور  است.  ژئوتکنیک 
ناپیوستگی ها«،  و خواص  توده های سنگی« ، »جهت گیری  مکانیکی 
»شرایط هیدرولوژیکی« و »شرایط تنش های القایی و برجا« ازجمله 
فاکتورهای تأثیرگذار بر طراحی و تحلیل پایداری حفاری ها و معادن 

زیرزمینی هستند ]1[ که در ادامه به آنها پرداخته می شود. 

1-3-  تنش های درجا
تنش های  معرض  در  توده سنگ  زیرزمینی،  حفاری  هرگونه  از  قبل 
زیرزمینی،  حفریه  ایجاد  و  حفاری  انجام  از  بعد  دارد.  قرار  درجا 
تنش های موجود در سنگ مجدداً توزیع می شوند. تنش های جدید 
حفریه(  شکل  )و  درجا  تنش های  به  مستقیماً  القایی(  )تنش های 
حفاری های  اطراف  در  توده سنگ  ناپایداری   .]1[ هستند  مرتبط 
زیرزمینی به دلیل اختالل در رژیم تنش های درجا و از سه طریق 
عمده شکست های کششی، فشاری و برشی رخ می دهد ]2[. وجود 
عدم قطعیت در فاکتور تنش درجا، می تواند نقش مهمی را در وقوع 

ریسک های ژئومکانیکی در معدن ایفا کند ]4۶[.

شکل 1: شبکه بیزین برای ریسک ریزش در کارگاه یک معدن زیرزمینی ]5[
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

2-3-مقاومت کششی
رخ  کششی  تنش  زمینه  یک  در  معمول  به طور  مواد  شکستگی 
تولید  قابل  توده سنگ  در  کششی  تنش  که  معنی  این  به  می دهد. 
یا پایدار نیست. پیامد این خاصیت برای طراحی حفریه ها در سنگ 
این است که هر منطقه  شناسایی شده که در معرض تنش کششی 
قرار دارد، در عمل دچار تنش زدایی شده و سبب توزیع مجدد تنش 
محلی خواهد شد. تنش زدایی ممکن است منجر به ناپایداری موضعی 
پیش رونده  یا  اپیزودیک  جداشدگی  صورت  به  که  شود ،  سنگ  در 

واحدهای سنگی از توده سنگ میزبان بیان می شود ]4۷[.

3-3- مقاومت فشاری تک محوره
مقاومت فشاری تک محوره تحت تأثیر بسیاری از خصوصیات سنگی 
مانند هوازدگی یا نرخ دگرسانی، ریزدرزه ها و شکستگی های داخلی، 
تراکم و تخلخل قرار دارد. گفتنی است که با کاهش مقاومت توده سنگ 

و افزایش عدم قطعیت در مقادیر مقاومت فشاری تک محوره، پتانسیل 
ایجاد ناپایداری و وقوع شکستگی در آن افزایش می یابد ]48 ،4۷[.

4-3- تغییرشکل توده سنگ
فضاهای  ایجاد  به  توده سنگ  واکنش  متداول ترین  تغییرشکل، 
ناپایداری  در  پیشرو  می تواند  تغییرشکل  است.  در سنگ  زیرزمینی 
باشد و مشاهدات عینی مکرر از  جا به جایی، اغلب اطالعاتی عالی در 

زمینه پایداری توده سنگ را ارائه می دهد ]49[. 

5-3- آب زیرزمینی
ایجاد  احتمال  توده سنگ،  مقاومت  کاهش  طریق  از  زیرزمینی  آب 
از   ناشی  ]4۷[. شکست های  می دهد  افزایش  را  ریسک  و  ناپایداری 
شرایط  ایجاد  و  آب  جاری شدن  سبب  است  ممکن  زیرزمینی  آب 

ناپایدار )مانند تورم( در برخی سنگ های خاص شود ]۵0[.

ادامه جدول 1: مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابي ریسک های ژئومکانیکی در معادن زیرزمینی ]5-45[

ویژگی هاروش ارزیابیسال ارائهمحقق

 Nguyen198۵ تئوری
مجموعه های فازی

- ایجاد شاخص ریسک در حفریات معدنی با کاربرد روش بهینه سازی بلمن-زاده 1
)Q( 2 توسعه اصول مجموعه های فازی برای ارزیابی شاخص کیفی بارتون -

 Einstein199۶کاربرد روش های تحلیل ریسک و تصمیم گیری در مهندسی سنگ -

 .Martin et al2003   طراحی حفاری های زیرزمینی -
- ارائه روش های اندازه گیری تنش های درجا

 Duzgun &
 Einstein

تحلیل 2004
تصمیم گیری

- کاربرد روش تحلیل تصمیم گیری برای مدیریت و ارزیابی ریسک ریزش 
سقف در معادن زیرزمینی زغال سنگ در منطقه آپاالچیان3  

 - تعیین احتمال، پیامدهای ممکن و هزینه این پیامدها

 .Eskesen et al2004 تهیه دستورالعملی برای شناسایی و مدیریت ریسک در پروژه های -
زیرزمینی و تونل سازی توسط انجمن بین المللی تونل سازی

 Duzgun200۵ ارزیابی ریسک و تجزیه و تحلیل ریسکات ناشی از ریزش سقف برای معادن -
زغالی واقع در حوزه زغالی زونگولداک 4 

 Bawden2008 بررسی نیاز به توسعه روش ارزیابی ریسک قدرتمند برای طراحی تاکتیکی -
و استراتژیک در زمینه ژئومکانیک معدن 

1 Bellman-Zadeh
2  Barton
3  Appalachian region
4  Zonguldak coal basin

جدول 1: مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابي ریسک های ژئومکانیکی در معادن زیرزمینی ]5-45[
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

ادامه جدول 1: مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابي ریسک های ژئومکانیکی در معادن زیرزمینی ]5-45[

ویژگی هاروش ارزیابیسال ارائهمحقق

 Shu-xing2008 /بررسی پیامدهای ناشی از عدم  قطعیت و ریسک های زمین شناسی -
ژئوتکنیکی در یک پروژه  معدن کاری زغال 

- ارائه پیشرفت های صورت گرفته در زمینه کّمی سازی ریسک و عدم 
قطعیت های زمین شناسی/ ژئوتکنیکی

شیخی و 
همکاران 

 138۶
))2008

- درخت 
تصمیم گیری 
- ارزیابی سه  

نقطه ای
- شبیه سازی 

مونت کارلو

- ارائه راه کاری برای تعیین الگوی نگهداری بر اساس تحلیل ریسک به 
کمک درخت تصمیم گیری، بر اساس هزینه تونل و هزینه های مورد انتظار از 

خسارت ناشی از شکست سیستم

عرب نژاد و 
همکاران 

 138۶
))2008

- شبیه سازی 
مونت کارلو

- کّمی کردن احتماالتی مشکالت موجود در طول حفر تونل انتقال آب کرمان 
- احتمال برخورد با ریسک شکست، ناپایداری جدی، فشارندگی و انفجار 

سنگ در طی حفر تونل

 .Miranda et al2009 تئوری احتماالت
بیزین

- ارائه چارچوبی بر اساس تئوری احتماالت بیزین برای به روز رسانی 
پارامترهای ژئومکانیکی و کّمی سازی عدم قطعیت

 Hudyma &
 Potvin

- ارائه یک رویکرد مهندسی برای مدیریت ریسک لرزه 2010

 Cheung2010 طراحی یک روش برای ارزیابی ریسک ژئوتکنیکی ریسک انفجار سنگ در -
شرایط معدن با پتانسیل ایجاد انفجار سنگ  

قاسمی و 
همکاران 

 1389
))2011

- شبیه سازی 
مونت کارلو

- بررسی ریسک های ژئوتکنیکی شکست لنگه در حین معدن کاری اتاق و 
پایه و در پانل اصلی معدن مرکزی زغال سنگ طبس

 Brown2012 ،تحلیل احتماالتی
تحلیل 

تصمیم گیری و 
شبکه های بیزین

- مروری کلی از عملکرد مدیریت و ارزیابی ریسک در مهندسی سنگ 
زیرزمینی  

- کاربرد روش تحلیل احتماالتی به منظور ارزیابی ریسک در مهندسی سنگ 
و در مهندسی ژئوتکنیک  

- استفاده از تکنیک های تحلیل تصمیم گیری و شبکه بیزین به منظور 
استدالل در عدم قطعیت و به روز رسانی احتماالت، خواص مواد و تحلیل 

اطالعات در تمامی مراحل مختلف یک پروژه

قره باقری و 
عطایی پور 

 1390
))2012

- ماتریس 
احتمال- تأثیر 

ریسک

- ارزیابی کیفی ریسک با کمک ماتریس احتمال 
 1 PMBOK تأثیر ریسک طبق استاندارد -

قاسمی و 
همکاران 

- ارزیابی ریسک ریزش سقف در طول عملیات معدن کاری اتاق و پایه به 2012
شیوه پسرو را برای معدن زغال سنگ طبس

1 Project Management Body of Knowledge
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

ادامه جدول 1: مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابي ریسک های ژئومکانیکی در معادن زیرزمینی ]5-45[

ویژگی هاروش ارزیابیسال ارائهمحقق

 Dunn2013بررسی عدم قطعیت های موجود در طراحی و اجرای سیستم نگهداری در روش های احتمالی -
معدن کاری زیرزمینی

- کاربرد روش های طراحی احتماالتی مانند روش برآورد نقطه ای و 
شبیه سازی مونت کارلو در طراحی سیستم نگهداری

 Mishra &
 Rinne

- ارائه دستورالعمل و یک سیستم رتبه بندی عددی برای طراحی و  2014
برنامه ریزی فرآیند ارزیابی ریسک ژئوتکنیکی در معادن زیرزمینی

 Cotesta2014مدل سازی عددی ژئومکانیکی معدن به منظور درک از نحوه پاسخ مدل سازی عددی -
توده سنگ به معدن کاری و ارائه رویکردی بهتر در برنامه ریزی معادن با عمق 

زیاد و شرایط سنگ سخت

 Abdellah et
 .al

روش تخمین 2014
نقطه ای و 

مدل سازی عددی

- بررسی پایداری بازکننده های معدن  
- تخمین ریسک ژئوتکنیکی ناشی از ناپایداری تقاطع بازکننده معدن با 

استقاده از ابزار شاخص ریسک

 Janiszewski2014 توسعه دستورالعملی را برای ارزیابی ریسک های ژئوتکنیکی در معادن -
زیرزمینی

 McGaughey2014 طراحی یک سیستم برای ارزیابی ریسک های ناشی از زمین در زمان واقعی -
و به طور خاص برای معادن زیرزمینی عمیق

1392 دیبازر و همکاران 
))2014

روش شاخص 
تجمعی ریسک1  
)APIR(، عدد 

اولویت ریسک2  
)RPN(، ماتریس 

احتمال- تأثیر 
ریسک، روش 

AHP

- ارائه ساختاری جامع از ریسک های ژئوتکنیکی اصلی در پروژه های 
تونل سازی را در قالب 11 گروه اصلی

- رتبه بندی ریسک های موجود در عملیات تونل سازی سد گرده بین

مقدمی و 
مرتضوی 

- روش  فازی-1392
ترکیبی

- شناسایی و وزن دهی فاکتورهای ریسک ریزش تونل با استفاده از روش

 .Li et al201۶ برای )AIET( 3 »ارائه یک روش کّمی جدید با نام نظریه »ارزیابی فاصله -
ارزیابی ریسک حوادث زمین شناسی در مهندسی فضاهای زیرزمینی

1  Aggregate Primary Index Risk (APIR)
2  Risk Priority Number (RPN)
3 Attribute Interval Evaluation Theory (AIET)
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

ادامه جدول 1: مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابي ریسک های ژئومکانیکی در معادن زیرزمینی ]5-45[

ویژگی هاروش ارزیابیسال ارائهمحقق

میرزائیان و 
همکاران 

 1394
))201۶

- روش 
نزدیک ترین رویه  
مسطحه شکست1  

)NLFS(

- ارائه یک روش جدید تحلیل قابلیت اطمینان بر پایه جستجوی نقطه ای 
اندیس قابلیت اطمینان و نقطه طراحی 

- امکان دستیابی به نقطه طراحی مدل های عددی پایداری ژئومکانیکی در 
مدت زمان بسیار کوتاه با این روش

 .Mishra et al201۷ تحلیل درخت
خطا

-تحلیل درخت 
رویداد

- فرموله کردن یک مفهوم ریسک ژئوتکنیکی برای آنالیز در زمان واقعی 
- ایجاد معیاری ملموس از سطوح ریسک برای معادن عمیق هوشمند

 Joughin201۷استفاده از روش های تحلیل احتماالتی برای مدل سازی تنش و تعیین روش های احتمالی -
احتمال شکست در معادن عمیق و تحت شرایط تنش باال 

- ارائه پیشنهادهایی برای مقابله با عدم قطعیت های ژئوتکنیکی 

 McGaughey201۷ طراحی و توسعه سیستم ارزیابی با نام تجمیع کننده علوم زمین 2، به -
منظور گردآوری و مدیریت داده های ورودی مورد نیاز و هم چنین مدیریت 

فرایندهای محاسباتی در ارزیابی ریسک های ناشی از زمین 3 

 Ferguson
 .et al

-  ارائه روشی برای طراحی معدن کاری تخریبی و استفاده از آن در 201۷
محیط های پرچالش ژئومکانیکی

حسن زاده و 
همکاران 

 139۵
))201۷

- روش تحلیل 
تاکسونومی

AHP روش -

- بررسی، رتبه بندی و تحلیل ریسک های زمین شناسی و ژئوتکنیکی تونل 
انتقال آب بازی دراز 

139۵ مقدم و مرتضوی 
))201۷

- منطق فازی 
AHP روش -

- شناسایی ریسک های جامع پروژه های تونل سازی با هدف اولویت بندی آنها

 Esterhuizen2018 بررسی و کنترل تأثیر تنش و لرزه خیزی در عملیات تخریب در طبقات -
فرعی معدن ارنست هنری

 .Potvin et al2019توسعه فلوچارت فرآیند مدیریت ریسک لرزه -

 Hebblewhite2019 مروری بر رشد و پیشرفت آگاهی و اقدامات مربوط به ریسک های -
ژئوتکنیکی در معدنکاری استرالیا و با تمرکز بر معدن کاری زیرزمینی طی 

چهار دهه گذشته

1  Nearest Linear Failure Surface (NLFS)
2  Geoscience INTEGRATOR
3  Geohazard
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
1میرسینا امیرشنوا

1- دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

ادامه جدول 1: مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابي ریسک های ژئومکانیکی در معادن زیرزمینی ]5-45[

ویژگی هاروش ارزیابیسال ارائهمحقق

 McGaughey2019 هوش مصنوعی و
یادگیری ماشین

- ارائه یک چارچوب فرایندی و نرم افزاری در حوزه ژئومکانیک معدن که 
مسئله تجمیع داده های چهار بعدی را حل کرده و مرحله ای را برای استفاده 
معمول از روش های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در مسائل مربوط به 

حوزه مهندسی سنگ مهیا می کند

Dunn2019کّمی سازی و بررسی تأثیر عدم قطعیت در طراحی ژئومکانیکی معادن -

Flores‐

 Gonzalez
- این تحقیق تالشی است در پاسخ به این سوال که آیا ریسک های اصلی 2019

همراه با معدن کاری تخریبی قابل کنترل و مدیریت هستند؟ 
- ارائه اقداماتی برای مدیریت ریسک های موجود در فرایند تخریب با هدف 

کاهش پیامدهای ناشی از آنها

 .Mishra et al2019ترکیب نظر کارشناسان و داده های ابزار دقیق و استفاده از روش شبکه های شبکه های بیزین -
بیزین به منظور انجام ارزیابی ریسک ریزش در کارگاه استخراج یک معدن 

زیرزمینی استخراج از طبقات فرعی.

 Hadjigeorgiou2019 بررسی مسائل مربوط به درک، مدیریت و ارتباط ریسک های ژئومکانیکی -
در  معدن کاری و در تمام سطوح تصمیم گیری یک شرکت  معدن کاری

6-3- ساختارهای زمین شناسی
»ساختارهای زمین شناسی« از فاکتورهای مهمی هستند که پایداری 
می دهند. حضور  قرار  تأثیر  تحت  را  زیرزمینی  حفریه های  و  فضاها 
ساختارهای زمین شناسی مانند تقاطع گسل ها یا شکستگی ها، علت 

اصلی ریزش در کارگاه استخراج در نظر گرفته شده است ]43[.  

7-3- هوازدگی
هوازدگی بر خواص مکانیکی سنگ بکر اثر  می گذارد و هم چنین 
دارد.  قابل توجه  تأثیری  سنگ  سطح  داخلی  اصطکاک  ضریب  بر 
سنگ  خصوصیات  در  مداوم  کاهش  باعث  هوازدگی  که  حالی  در 
می شود، ضریب اصطکاک یک سطح ممکن است کاهش پله ای را 

متحمل شود ]4۷[.

4- نتایج  و بحث
به منظور بررسی تأثیر پارامترهای ژئومکانیکی دارای عدم قطعیت 
در پایداری فضاهای زیرزمینی و اهمیت مدیریت ریسک در طراحی 
و برنامه ریزی این فضاها، تعداد 41 تحقیق بین سال های 198۵ تا 
2019 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. در جدول 2 و شکل 2 
تعداد و درصد مطالعات بررسی شده به تفکیک سال، ارائه شده است. 

هما ن طور که مشخص است، تحقیقات انجام شده با گذشت زمان از 
روندی صعودی پیروی می کنند و حدود 39 درصد از این مطالعات 
نشان گر  نکته  این  شده اند.  انجام   2019 تا   201۵ سال های  بین 
روزافزون  توجه  و  حاضر  پژوهش  در  مطالعه  مورد  موضوع  اهمیت 

محققان به آن است.

با توجه به بررسی های  انجام شده، در بیشتر مطالعات، »پارامترهای 
تنش«، »ساختارهای زمین شناسی«، »پارامترهای مقاومتی توده سنگ« 
در  ژئومکانیکی  فاکتورهای  اصلی ترین  عنوان  به  زیرزمینی«  »آب  و 
تحلیل پایداری و طراحی فضاهای زیرزمینی در نظر گرفته شده است و 
با گذشت زمان، اهمیت کّمی سازی فاکتورهای ژئومکانیکی دارای عدم 

قطعیت در طراحی معادن و فضاهای زیرزمینی افزایش یافته است.

ناشی  تنش  افزایش  و  عمق  افزایش  با  شد،  گفته  که  همانطور 
در  نیز  ریزش  و  انفجارسنگ  لرزه،  مانند  ریسک هایی  آن،  از 
معدن کاری زیرزمینی عمیق افزایش می یابد. در اکثر پژوهش های 
مورد بررسی نیز، این سه ریسک بیشترین تعداد وقوع و تکرار را 
داشته اند. همچنین بیشتر محققان به منظور انجام ارزیابی ریسک 
تحلیل   »روش  مونت کارلو«،  »شبیه سازی  روش های  از  ترتیب  به 
سلسله مراتبی«، »شبکه های بیزین« و »روش فازی« در تحقیقات 

خود استفاده کرده اند.
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شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

5- جمع بندی
گذشت زمان، افزایش سطح تقاضا و نیاز به استفاده پایدار از منابع 
فضاهای  همچنین  و  معدن کاری  عمق  افزایش  به  منجر  معدنی، 
زیرزمینی می شود و فرصتی را برای بهره برداری از منابع استخراج نشده 
و بکر ایجاد می کند. با افزایش عمق در روش های استخراج زیرزمینی، 
در  قطعیت  عدم  ویژه  به  قطعیت  عدم  و  ریسک  مسأله  اهمیت  بر 
فاکتورهای ژئومکانیکی نیز افزوده می شود. ریسک های ژئومکانیکی 

و  معدن کاری  در  زیادی  میزان  به  که  هستند  ریسک هایی  ازجمله 
وقوع  به  منجر  می توانند  و  داشته  وجود  زیرزمینی  حفریات  ایجاد 
مخاطرات بالقوه شوند. با تحلیل پایداری فضاها و معادن زیرزمینی، 
مرحله  در  ریسک ها  این  کّمی  مدل سازی  و  ریسک  ارزیابی  انجام 
وقوع  احتمال  می توان  معدن کاری،  ابتدایی   مراحل  از  و  طراحی 
لذا، مدیریت عدم  را کمینه کرد.  آنها  از  ناشی  پیامدهای  حوادث و 
قطعیت و ریسک در برنامه ریزی و طراحی باعث می شود که طرح و 
برنامه ارائه شده معدن دارای قابلیت اعتماد و انعطاف پذیری بیشتری 

در مواجهه با شرایط محیطی ناشناخته باشد. 

شکل 2: تعداد و درصد مطالعات بررسیشده به تفکیک دوره زمانی

 جدول 2: تعداد و درصد مطالعات بررسیشده به تفکیک دوره زمانی

درصدتعداد مطالعاتدوره زمانی

1989-198۵1% 2/4

1994-19900% 0

1999-199۵1% 2/4

2004-20003% ۷/3

2009-200۵۶% 14/۶

2014-201014% 34/1

2019-201516% 39 
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

مقایسه قدرت کف سازی و انتخاب پذیری 
کف سازهای داوفروث 250 و 4-متیل 2-پنتانول 

و حالت ترکیبی آنها
آرش ثبوتی1، عارفه ذهاب ناظوری2، ساسان میرشکاری3، بهرام رضایی4
1- دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
2- کاندیدای دکتری دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
3- دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
4- استاد دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده
کف سازها، ترکیب های ناهمگن قطبی و فعال سطحی که حاوی یک گروه قطبی و یک بنیان هیدروکربنی  هستند و توانایی جذب در فصل 
مشترک آب-هوا را دارند. برای بررسي انتخاب پذیری و قدرت کف سازی کف سازها، از منحنی تعادل آب دوستي-آب راني )HLB( نسبت 
به وزن مولکولي کف سازها استفاده می شود. مقادیر عددی تعادل آب دوستی-آب رانی نسبت به وزن مولکولی کف سازهایی که در سمت 
چپ منحنی قرار مي گیرند، انتخاب پذیرتر و مناسب برای حباب های ریز و در نتیجه ذرات ریز هستند و آنهایي که در سمت راست قرار 
می گیرند، از قابلیت کف سازی باالتري برخوردارند و برای کنترل ذرات درشت استفاده می شوند. کف سازهایی که در نواحي میاني منحنی 
  )MIBC(قرار می گیرند، رفتاري حد واسط دارند. با محاسبه مقدار تعادل آب دوستی-آب رانی کف ساز داوفروث 2۵0 و4-متیل 2-پنتانول
با روش دیویس و مدل توسعه یافته آن، مقدار ۷/82 و ۶/0۵ به ترتیب برای کف ساز داوفروث 2۵0 با وزن مولکولی 2۶4 گرم بر مول و 
کفساز MIBC  با وزن مولکولی 102 گرم بر مول به دست آمد. در منحنی مقادیر تعادل آب دوستي-آب راني )HLB( نسبت به وزن 
مولکولي کف سازها، با توجه به مقدار HLB و وزن مولکولی آنها، هر دو کف ساز در ناحیه میانی منحنی قرار می گیرد که رفتاري حد 
واسط از خود نشان می دهند؛ اما با توجه به منحنی، کف ساز داوفروث 2۵0 نسبت به MIBC، قدرت کف سازی بیشتری دارد. قابلیت 
کفسازي بیانگر توانایي یک کف ساز در تولید کف از نظر ظرفیت و پایداري است. امروزه از شاخص کف سازی دینامیکی )DFI( به عنوان 
معیار قابل قبولی برای بررسی قابلیت کف سازی استفاده می شود. به منظور تعیین آن، ابتدا حجم کف نسبت به نرخ هوادهي رسم مي شود 
تا پارامتري به نام زمان ماند کف )rt( به دست آید. شیب بخش خطي منحنی مقدار زمان ماند کف نسبت به غلظت برابر با DFI است. 
 DFI مقدار ،MIBC بزرگتري دارند قابلیت تولید کفي حجیم تر و پایدارتر را دارند. برای کف ساز داوفروث2۵0 و DFI کف سازهایی که
به ترتیب 208000 و 3۷000 ثانیه در دسی متر مکعب بر مول است که نشان می دهد کف ساز داوفروث 2۵0 کفی بسیار پایدارتر از 
MIBC دارد. شاخص کف ساز دینامیکی مخلوط دوتایی  کف سازها، در حالتی که درصد وزنی هر یک از  کف سازها، ۵0 درصد در نظر 
گرفته شد، 1۶8۷20/۷ ثانیه در دسی متر مکعب بر مول به دست آمد که میزان پایداری و حجیم بودن کف سازهای مورد نظر بدین 

صورت خواهد بود:

MIBC کف ساز < MIBC کف ساز داوفروث 2۵0 > مخلوط دوتایی کف ساز داوفروث 2۵0 و

HLB، DFI  ،کلمات کلیدي: کف سازها، داوفروث 2۵0، پلی پروپیلن گلیکول
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3 Sasan.mirshekari@aut.ac.ir
4 Rezai@aut.ac.ir*
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 
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اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.
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معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

1- مقدمه
روش های  متداول ترین  و  مهمترین  از  یکی  »فلوتاسیون« 
و  فیزیکی  خواص  مبنای  بر  که  است  معدنی  مواد  پرعیارسازی 
)در سیستم  تا 200 مش  ذرات 20  برای  شیمیایی سطوح جامد 
بنا  مناسب  با وجود حباب های  و  در یک محیط سیال   )ASTM
سه  آن  در  که  است  فرآوري  روش  تنها  فلوتاسیون  است.  شده 
مواد  بنابراین،  دارند.  نقش  هم زمان  به طور  گاز  و  مایع  جامد،  فاز 
شیمیایي مورد استفاده در این روش باید شرایط مناسب براي سه 
برمبنای  فلوتاسیون  راستا، معرف هاي  این  در  فراهم سازند.  را  فاز 
»تنظیم کننده های  »کف سازها«،  »کلکتورها«،  به  آنها  کاربرد 
»تقویت کننده ها«،  »فعال کننده ها«،  »بازداشت کننده ها«،   ،»pH

»فلوکوالنت ها« و »متفرق کننده ها« تقسیم مي  شوند.]1[

مشابه  جداسازي  فرایندهاي  دیگر  و  معدني  مواد  فلوتاسیون  در 
مستعمل«  کاغذهاي  از  »رنگ زدایی  پساب ها«،  »تصفیه   همچون 
از  کف  غذایي«،  »صنایع  همچنین  و  نفتي  ماسه هاي  فرآوري  و 
اهمیت قابل  توجهي برخوردار است. علی رغم دامنه کاربردي کف ها، 
با  این زمینه وجود دارد که یک سیال خالص  قانون کلي در  یک 
توانایي  باشد  آب دوست  مواد  حاوي  که  سیالي  یا  و  کم  گران روی 
در  سطحي1  فعال  مواد  نقش  حالت،  این  در  ندارد،  را  کف  تولید 
فلوتاسیون مواد معدني و دیگر فرایندهاي جداسازي مشابه همچون 
»تصفیه  پساب ها«، »رنگ زدایی از کاغذهاي مستعمل« و فرآوري 
قابل  اهمیت  از  نفتي و همچنین »صنایع غذایي«، کف  ماسه هاي 
 توجهي برخوردار است. علی رغم دامنه کاربردي کف ها، یک قانون 
کلي در این زمینه وجود دارد که یک سیال خالص با گران روی کم و 
یا سیالي که حاوي مواد آب دوست باشد توانایي تولید کف را ندارد، 
در این حالت، نقش مواد فعال سطحي  جهت مساعدنمودن شرایط 
تشکیل کف، مشخص مي شود؛ این مواد، کف ساز نامیده مي شوند. 
کف سازها ترکیب های فعال سطحي هستند که از یک گروه قطبي 

و یک زنجیر هیدروکربني تشکیل شده اند.]2[

کف سازها در فصل مشترک مایع وگاز فعال اند و مکانیزم اتصال آنها 
فیزیکی است. مطابق شکل )1(، مولکول هاي کف ساز به نحوي در 
فصل مشترک مایع و گاز قرار مي گیرند که گروه قطبي یا آب دوست 
به سمت مایع و زنجیر غیرقطبي هیدروکربني یا آبران به سمت هوا 
جهت گیری مي کنند. تجمع کف سازها در سطح، به دلیل ایجاد بار 

هم نام از تماس و ادغام حباب ها جلوگیري مي کند.]3[

را در سطح حباب هوا تشکیل  آلی  مایع  از  نازکی   کف سازها قشر 
می دهند که طی آن، حباب هوا، درون این مایع قرار می گیرد. وجود 
این قشر نازک سطح آب که از ماده آلی تشکیل شده است، از کشش 
سطحی آب می کاهد و برای مدت معینی پایدار می ماند. این مواد 
نه تنها کف نسبتاً پایداری ایجاد می کنند، بلکه حباب های ریزی هم 
افزایش و پراکندگی حباب هوا در  تولید می کنند و بدین ترتیب، 

1 Surface active substances

سطح پالپ، برعهده کفسازها است. از طرفی کف سازها کنترل کننده 
شکل حباب هوا هم هستند و حباب های هوا در حضور کف سازها، 

کروی تر وسرعت صعود کندتری دارند.]3[

ساختار  با  متوکسی  پروپیلن  پلی  گلیکول  از  معموالً   2 داوفروث 
 .DF-1012 ،DF-2۵0 ،DF-200 کلی هستند، به عنوان مثال؛
DF-2۵0 یکی از رایج ترین کف سازهای اتری است که از واکنش 
متانول و پروپیلن اکسید تهیه می شود. DF-1400 دی ال )دی ال 
به گونه ای از الکل ها گفته می شود که شامل دو گروه هیدروکسیل 
واکنش  از  را  کف سازها  این  آمریکا3   سیانید  است. شرکت  است( 
پروپیلن اکسید و پروپیلن گلیکول تولید مي کند. کف ساز آیروفورث 
۶۵، نمونه ای از این کف سازها است که از واکنش پروپیلن اکسید با 

آب تهیه می شود.]2[

الکل های  گروه  ازکف سازهای  یکی  4-متیل-2-پنتانول  کفساز 
صورت  به  آلیفاتیک  الکل های  عمومی  فرمول  است،  آلیفاتیک 
اتم  الکل های 8-۶  از  اینکف سازها ترکیبي  )CnH2n+1OH( است. 
بازار عرضه می شدند  به   DuPont کربنی هستند که قباًل توسط 
کانسنگ  کف ساز  عنوان  به    Cyanamidشرکت توسط  اکنون  و 
معدنی عرضه می شوند. شناخته شده ترین این گروه، متیل ایزوبوتیل 
هگزانول  2-اتیل  و  4-متیل-2-پنتانول(  یا   MIBC( کربونیل 
)4-هپتانول( است. شرکت Cyanamid کف ساز MIBC را با نام 

تجاری AF-۷0 تولید می کند. 

2- شاخص قابلیت کف سازی دینامیکی 4
نظر  از  کف  تولید  در  یک کف ساز  توانایي  بیانگر  کفسازي  قابلیت 
ظرفیت و پایداري است. امروزه، »شاخص کفسازي دینامیکي« به 
عنوان معیار قابل قبولي براي خواص سنجي کف سازها مورد استفاده 
قرار مي گیرد. DFI در عمل از اطالعات استاتیکي مشتق مي شود 
و مشخصه هر کف ساز است. به منظور تعیین DFI یک کف ساز، 

2 Dowfroths
3 American Cyanamid
4 Dynamic Frothability Index

الف(

ب( 

 شکل1: الف( جهتگیری مولکولهای کلکتور در سطح کانی
 ب( جهتگیری مولکولهای کفساز در سطح حبابها]2 [
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

ابتدا حجم کف نسبت به نرخ هوادهي رسم مي شود تا پارامتري به 
نام زمان ماند کف به دست آید:

Q
Vrt

∆
∆

=

نرخ   Q و   )cm3( )V  ،)sحجم کف  ماند کف  زمان   rt که درآن 
وابستگی  خطی  بخش  شیب  ماند،  زمان  است.   )s/cm3( هوادهي 
کل حجم گاز موجود در سیستم محلول وکف به نرخ جریان گاز 
کف   حجم  منحنی  ضعیف تر،  کف سازهای  براي   .)2 )شکل  است 
نرخ هوادهي به صورتي است که مي توان به راحتی قسمت خطي را 
که متناسب با رابطه )1( است مشخص کرد. در حالي که منحنی 
به آسانی تحلیل کرد. کف  را نمی توان  از کف سازهای قوي  حاصل 
حاصل از این کف سازها معموالً به دیواره ستون مي چسبد و یا در 
دقیق  ارتفاع  تعیین  نتیجه،  در  مي شود؛  ایجاد  انفصال  کف  ستون 
کف کار دشواري خواهد بود. براي محاسبه DFI، مقادیر rt نسبت 
به غلظت متناظر رسم مي شود و شیب بخش خطي منحنی حاصل 

برابر با DFI خواهد بود:
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کفي  تولید  قابلیت  برخوردارند  بزرگتري   DFI از  که  کفسازهایي 
حجیم تر و پایدارتری دارند.]2و۵[

DFI -1-2 مخلوط کفسازها

به طور کلی، کف سازهای الکلی برای شناورسازی ذرات ریز مؤثرتر 
شناورسازی  برای  پلی گلیکول  کف ساز های  که  حالی  در  هستند، 
ابعاد  در طیف  بازیابی  برای  مؤثرتر هستند.  درشت  ذرات  انتخابی 
ذرات، مخلوطی از الکل ها و کف سازهای پلی گلیکول ممکن است 
و  کم  مولکولی  وزن  با  گلیکول  پروپیلن  پلی  مخلوط   باشد.  مفید 
از خود  بهتری  تکی، خواص کف سازی  به کف ساز های  نسبت  باال 

هر  ذاتی  مشخصه  دینامیکی   کف سازی  شاخص  می دهند.  نشان 
کف ساز است که اطالعات مفیدی در خصوص خواص کف سازی آن 
ارائه می دهد. مخلوط های کف ساز به دلیل مزایای فنی و اقتصادی 
معموالً در عملیات شناورسازی صنعتی مورد استفاده قرارمی گیرند. 
شاخص  مقادیر  تخمین  برای  پیش بینی  مدل  یک  ای  مطالعه  در 
کف سازی دینامیکی برای سیستم های کف ساز دوگانه معرفی کرد. 
مقایسه بین مقادیر DFI پیش بینی شده توسط مدل پیشنهادی و 
مقادیر اندازه گیری تجربی برای مخلوط های کف ساز  مختلف نشان 

می دهد که مدل از دقت قابل قبولی برخوردار است. 

DFI = be-amr )3(
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 mweak frother +mpowerful frother = 1 )۵(

که در آن:

mr : نسبت مول کف ساز ضعیف

m : کسر مول

Mw : وزن مولکولی کف ساز

a و b : ثابت 

که با جای گذاری مقادیر مربوطه، معادله کلی به شکل زیر می شود:

)۶(

3- شاخص عدد تعادل آب دوستی- آب رانی
کفساز،  یک  کف سازي  قدرت  و  انتخاب پذیری   بررسي  منظور  به 
مي توان از منحنی عدد تعادل آب دوستي-آبراني )HLB( نسبت به 
وزن مولکولي کف سازها استفاده کرد )شکل 3(. با توجه به شکل 
مي گیرند،  قرار  منحنی  این  چپ  سمت  در  که  کف سازهایي   ،)3(
انتخاب پذیرتر )حفاظت از حباب های ریز و در نتیجه ذرات ریز( و 
آنهایي که در سمت راست قرار دارند از قابلیت کف سازي باالتري 
برخوردارند. کفسازهایی که در نواحي میاني منحنی قرار گرفته اند، 

رفتاري حد واسط نشان مي دهند.]۶[

تمایل  قطبي،  غیر  و  قطبي  رئوس  مولکولي  ظرفیت  با  متناسب 
این  بزرگي  بود.  متفاوت خواهد  یا هوا  با آب  تماس  براي  کف ساز 
تمایل را با عدد تعادل آب دوستي-آب راني )HLB( بیان مي کنند. 
به عبارت دیگر، HLB بیان کننده میزان آب دوستي یا آب راني یک 

سطح ساز است. 

شکل2: زمان ماند کف به عنوان تابعی از غلظت کفساز]4[

rt
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
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ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.
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رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

 1-3-محاسبه HLB  به روش گریفین
پارامتر HLB اولین بار توسط گریفتین در سال 1949 مطرح شد 
که ابتدا برای سیستم های امولسیونی و سپس برای ارتباط عملکرد 
 HLB سطح سازها مورد استفاده قرار گرفت؛ وي به منظورمحاسبه

سطح سازهاي غیریوني، معادله )۷( را پیشنهاد نمود:

)۷(M
MHLB h×= 2020

که Mh و M به ترتیب عبارتند از وزن مولکولي بخش آب دوست 
سطح ساز و وزن مولکولي سطح ساز. مقدار HLB یک شاخص نسبی  
محاسبه شده عددی است که برای مقایسه خاصیت قطبی سطح ساز 
غیر یونی استفاده می شود. دامنه اعداد محاسبه شده HLB، از صفر 
تا 20 متغیر است. مقدار صفر متعلق به یک سطح ساز کاماًل آب ران 
بر  است.  آب دوست  کاماًل  سطح ساز  یک  نشان دهنده   20 عدد  و 
اساس روش گریفین، سطح سازها را مي توان مطابق جدول )1(، به 

گروه هایی تقسیم نمود.]۷و8[

2-3-محاسبه HLB به روش افزودن پایه 
)معادله دیویس(

پس از گریفین، تالش هاي زیادي جهت ارائه روشي ساده و تکرارپذیر 
براي محاسبه HLB صورت گرفت که در میان آنها، روش دیویس 
همچنان پرکاربردترین است. دیویس فرض کرد که HLB با شماره 
گروه های آب ران و آب دوست ،به اجزای ساختار مختلف، متناسب 
است. وي در سال 19۵۷براي محاسبه HLB یک ماده آلي، رابطه 

)8( را ارائه کرد]۷[:

)8(  HLB=۷+∑	)تعداد گروه آبران(∑ + )تعداد گروه آب دوست(

و  آبران  عوامل  به  مربوط  گروه  عدد   HLB مقادیر  محاسبه  برای 
آب دوست در جدول )2( ارائه شده است. 

در حالت کلی، فرمول خالصه شده محاسبه HLB به روش دیویس 
را می توان با رابطه )9( نشان داد:

HLB= 1/3+۷×)O(+1/9×)OH( – 0/4۷۵×)CxHy( 
      )9(

اکسیژن  عاملی  گروه های  تعداد  ترتیب  به   OH و   O آن،  در  که 
CxHy شامل تعداد گروه های آبرانی  و هیدروکسیل آب دوست و 

)-CH– ; CH2– ; CH3– ; =CH( می شوند.

شکل 3: منحنی – HLB وزن مولکولی برای کف سازها]6[

جدول )1(، گروه های مختلف سطح ساز بر اساس مقدار به روش 
گریفین]8[

مقدار HLBویژگی ها

3-1/۵مواد ضد کف

۶-3/۵امولسیون کننده آب در روغن

10-4کفسازها 

9-۷ مواد ترکننده 

18-8امولسیون کننده روغن درآب

20-10کلکتورها 

1۵-13پاک کننده ها

18-1۵حاللها

جدول )2(، مقادیر HLB گروههاي عاملي مورد استفاده در معادله 
دیویس]9[

گروههاي آبران گروههاي آبدوست

HLB گروه HLB گروه

-0/4۷۵ >CH– 38/۷ –SO4Na

-0/4۷۵ –CH2– 21/1 –COOK

-0/4۷۵ –CH3 19/1 –COONa

-0/4۷۵ =CH– 11 –SO3Na

-0/8۷ –CF2– 9/4  –N

-0/8۷ –CF3 2/4 Ester (free)

-1/۶۶2 Phenyl 2/1 –COOH

-0/1۵ –CH2CH2CH2O– 1/9 OH (free)–

-0/1۵ –CH(CH3)CH2O– 1/3 –O–

-0/1۵ –CH2CH(CH3)O– 0/33 –CH2CH2O–
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

HLB 3-3-مدل توسعه یافته
تحت   HLB محاسبه  برای  را  مدلی  دانشمندان  دیویس  از  بعد   
عنوان مدل توسعه یافته HLB ارائه دادند که مقادیر HLB را به 
عنوان تابعی از دو پارامتر m وn بیان می کند.  mو n به ترتیب 
برای  مدل  این  است.  کربن  تعداد  و  اکسید  پروپیلن  گروه  تعداد 
چهار خانواده از کف سازها شامل الکل های آلیفاتیک، پلی پروپیلن 
گلیکول، پلی پروپیلن گلیکول آلکیل اتر و پلی اتیلن گلیکول آلکیل 
اتر مورد مطالعه قرار گرفت. این کف سازها در جدول )3( مشخص 
شده اند که محدوده n و m و محدوده مربوطه را در HLB نشان 

می دهد.

شکل )4(، مقادیر HLB در مقابل m که به صورت رابطه خطی 
ساده است، نشان می دهد؛ شیب متوسط این بازه، 0/149 است که 

رابطه )10( به  دست می آید:

)10(HLB	=	−0,149⋅m+γ

که مقدار γ به n بستگی دارد و از رابطه )11( به دست می آید:

)11(

توسعه یافته مدل  رابطه )12( که  از ترکیب معادله )10( و )11(، 
HLB  برحسب m و n به دست می آید.]۵[

)12(

HLB -4-3 مخلوط کف سازها

حضور مولکول های سطح ساز در سطح مشترک هوا-مایع، الیه مایع 
اطراف حباب را تثبیت می کند، تخلیه مایع را از الیه حباب به تأخیر 
همین  به  می کند.  جلوگیری  حباب  ادغام  از  رو  این  از  و  می اندازد 
دلیل، ترکیب کف سازها با حاللیت متفاوت شرایط پایدارتری را ایجاد 
از  را  بهتری  عملکرد  باشد،  ضعیف  دیگری  و  قوی  یکی  چنانچه  و 
خود نشان می رسد وشناورسازی ذرات درشت را امکان پذیر می سازد. 
چنانچه از یک ترکیب  کف ساز با وزن مولکولی پایین وHLB  زیاد و 
وزن مولکولی باال وHLB پایین استفاده شود، می توان به کف سازی 

مطلوب دست یافت.

مقادیر HLB سطح ساز که با معادله دیویس محاسبه می شوند دارای 
قابلیت افزایشی هستند. بدین معنی که، HLB مخلوط دو کف ساز 
به  است.   )HLBB( و   )HLBA( تک جزء  مجموع  حاصل   )HLBo(
نسبت های  به   B کف ساز  با   A کف ساز  که  هنگامی  مثال،  عنوان 
را  مخلوط   HLBo محاسبه  فرآیند  می شود،  مخلوط  وزنی  مختلف 

می توان با موارد زیر نشان داد:

)13(

 Aدرصد وزنی کف ساز : WA
 B درصد وزنی کف ساز : WB

مخلوط های پلی پروپیلن گلیکول با وزن مولکولی کم و زیاد در مقایسه 
با کف ساز های تکی، خواص کف سازی بهتری از خود نشان می دهند. 

4- نتایج و بحث

توجه به مقادیر عدد گروه عامل آب ران و آب دوست در جدول )2( 
)DF )CH3)C3H۶O(4OH-2۵0؛  کف ساز  ساختار  به  توجه  با  و 
آب ران  گروه های  و  )یکی(   –OH از:  عبارتند  آب دوست  گروه های 
عبارتند از: –CH3 )یکی( و  C3H۶O– )4–تا(، با استفاده از رابطه 

دیویس )8(، تعادل آب دوستی-آبرانی کف ساز به دست می آید.

HLB=۷+)1×1/9(+]4×)-0/1۵(+1×)-0/4۷۵([=۷/82

به  توجه  با   ،)12( رابطه  توسعه یافته،  رابطه   از  استفاده  با  همچنین 
ساختار کف ساز، مقادیر m و n به ترتیب 4 و 1 است، می توان تعادل 

آب دوستی-آب رانی را به دست آورد.

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 = −0/149× 4
(5/158 × 1) + 29/9

3/152+ 1
= 7/83 

کف ساز  مولکولی  وزن  و  آب دوستی-آب رانی  تعادل  مقدار  پس،   
داوفروث 2۵0 ، به ترتیب، ۷/82 و 2۶4 گرم بر مول است.

با توجه به ساختار کف ساز CH3(2CHCH2CHOHCH3 ،MIBC(؛ 

شکل HLB :4 برای پلی گلیکول ها به عنوان تابعی از  m برایn داده 
شده]8[
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

گروه آب دوست عبارت است از OH– و گروه های آب ران عبارتند از: 
رابطه  از  استفاده  با  )یکی(.   –CH2 و  CH– )2تا(  CH3– )3تا(، 

دیویس )8(، تعادل آب دوستی-آب رانی کف ساز به دست می آید.

HLB=۷+)1×1/9(+]4×)-0/4۷۵([=۶/0۵

کف ساز  مولکولی  وزن  و  آب دوستی-آب رانی  تعادل  مقدار  پس، 
MIBC ، به ترتیب، ۶/0۵ و 102 گرم بر مول است.

مزیتی که رابطه  توسعه یافته HLB  نسبت به روش های دیگر دارد، 
گروه  عدد  به  نیازی  آب دوستی-آب رانی،  تعادل  عدد  محاسبه  برای 
آب ران و آب دوست )جدول 2( نیست و می توان مقدار HLB را بر 

حسب m و n ساختار کف ساز به دست آورد.

مولکولي  وزن  به  نسبت  آب دوستي-آب راني  تعادل  منحنی  در 
کف سازها مطابق شکل 3، با توجه به مقدار HLB  به دست آمده و 
وزن مولکولی کف ساز داوفروث 2۵0، مقادیر در ناحیه میانی منحنی 
قرار می گیرند که رفتاري حد واسط از خود نشان می دهد، که نسبت 

به کف ساز MIBC، انتخابی تر و قدرتی تر عمل می کند.

HLB مخلوط دو کف ساز )HLBo(، زمانی که درصد وزنی هر یک از 
کف سازهای داوفروث 2۵0 و MIBC، ۵0 درصد است، با استفاده از 

رابطه )13(، برابر با ۶/92 به دست می آید.

و   MIBC کف سازهای  از  یک  هر  دینامیکی  کف سازی  شاخص 
متر  دسی  در  ثانیه   208000 و   3۷000 ترتیب،  به  داوفروث2۵0 
مکعب بر مول است که نشان می دهد کف ساز دافروث 2۵0 کفی بسیار 
 DFI از  که  کف سازهایي  کلی،  حالت  در  دارد.   MIBC از  پایدارتر 

بزرگتري برخوردارند قابلیت تولید کفي حجیم تر و پایدارتری دارند.

مقادیر  به  نیاز  مخلوط،  دینامیکی  کف سازی  شاخص  محاسبه  برای 
کف ساز  مولی  نسبت  و  کف سازها  دینامیکی  کف سازی  شاخص 
ضعیف تر  به عنوان پارامتر مدل است، با استفاده از رابطه )4( و )۶(، 
و  داوفروث 2۵0  از کف سازهای  یک  هر  وزنی  درصد  که  حالتی  در 

MIBC، ۵0 درصد است، قابل محاسبه است.

قابل  ضعیف تر،  کف ساز  مولی  نسبت   ،)4( رابطه  به  توجه  با  که 
محاسبه است:

mr= m1 Mw1
m1 Mw1+ m2 Mw2

 = 0.5 ×102
0.5 ×102+0.5 ×264 = 0.278 

 
Ln DFI frother blend =−ΔDFIlog × mr + Ln)DFI2( =   
-[log (208000) – log (37000)] ×0.278 + Ln(208000) = 12.036 
DFI frother blend = 168720.7 (s.dm3/mol) 
 

از  استفاده  با  کف سازها  دوتایی  مخلوط  دینامیکی  کف ساز  شاخص 
mr= m1 Mw1رابطه )۶(، قابل محاسبه است:

m1 Mw1+ m2 Mw2
 = 0.5 ×102

0.5 ×102+0.5 ×264 = 0.278 
 
Ln DFI frother blend =−ΔDFIlog × mr + Ln)DFI2( =   
-[log (208000) – log (37000)] ×0.278 + Ln(208000) = 12.036 
DFI frother blend = 168720.7 (s.dm3/mol) 
 

شاخص کف ساز دینامیکی مخلوط دوتایی کف ساز، 1۶8۷20/۷ ثانیه 
به  نسبت  آن،  مقدار  که  آمد  به دست  مول  بر  مکعب  متر  در دسی 
نتیجه،  در  است،  بیشتر   MIBC کفساز  از  و  کمتر   2۵0 داوفروث 

میزان پایداری و حجیم بودن کف ساز بدین صورت است:

کف ساز داوفروث 2۵0 > مخلوط دوتایی کف سازهای داوفروث 2۵0 
MIBC کف ساز < MIBC و

در حالت کلی، کف سازهایي که DFI بزرگتري دارند قابلیت تولید 
کفي حجیم تر و پایدارتر را  دارند.

ترکیبی  به  یا چند کف ساز جهت دستیابی  دو  از  استفاده  در عمل، 
با  کف سازهایی  ترکیب  می باشد.  رایج  آنها  ارزش  با  ویژگی های  از 
می دهد. کف سازهایی  افزایش  را  پایداری کف  مختلف،  حاللیت های 
مانند MIBC با طول زنجیر کوتاه چنانچه با کف سازی مانند روغن 
کاج که وزن مولکولی زیادی دارد، ترکیب شود ذرات درشت تری را 
می توان به دلیل حفاظت از ابعاد درشت، شناورکرد. چنانچه ترکیبی از 
کف ساز با وزن مولکولی پایین و HLB باال و همچنین وزن مولکولی 
باال و HLB پایین استفاده شود، می توان به کف سازی مطلوب دست 
یافت. به همین دلیل از ترکیبی از کف سازها برای محدوده وسیعی از 

دانه بندی استفاده می شود. 

5- جمع بندی
حضور کف ساز در سیستم به میزان قابل توجهي نرخ فلوتاسیون را 
است،  کف سازها  عملکرد  دو  از  متأثر  افزایش  این  مي دهد.  افزایش 
یعني افزایش احتمال تماس ذره و حباب و پایدار ماندن این تماس. 
با توجه به این دو عملکرد، کف سازها را مي توان بر اساس دو عبارت 
اتصال  بیان کننده  اول  عبارت  کرد.  طبقه بندي  قوي  و  گزینش پذیر 
یک ذره آب ران به حباب هوا است. بنابراین، عبارت انتخاب پذیری را 
برد. عبارت دوم،  به کار  فلوتاسیون ذرات ریز  براي توصیف  مي توان 
بازیابي  در  به سزایی  نقش  که  است  کف سازي  قدرت  نشان دهنده 
میزان  تحقیق  این  در  دارد.   درشت  ذرات  فلوتاسیون  کارایي  و 
مورد   MIBC و  داوفروث2۵0  کف سازی  قدرت  و  انتخاب پذیری 
آب دوستی-آب رانی  تعادل  مقدار  محاسبه  با  که  گرفت  قرار  بررسی 
کف ساز داوفروث 2۵0 و MIBC با روش دیویس و مدل توسعه یافته 
تعادل  مقادیر  منحنی  در  و  آمد  به دست   ۶/0۵ و  مقدار ۷/82  آن، 
آب دوستي-آبراني نسبت به وزن مولکولي کف سازها، با توجه به مقدار 
HLB و وزن مولکولی کف ساز داوفروث 2۵0 و MIBC، هر دو در 
نشان  را  واسط  حد  رفتاري  که  می گیرند  قرار  منحنی  میانی  ناحیه 
می دهد؛ اما کفساز داوفروث 2۵0 نسبت به MIBC، انتخاب پذیرتر 
و قدرت کف سازی بیشتری دارد. همچنین، مقدار شاخص کف سازی 
و   208000 ترتیب  به   ،MIBC و  داوفروث2۵0  کفساز  دینامیکی 
می دهد  نشان  که  بود  مول  بر  مکعب  متر  دسی  در  ثانیه   3۷000

کف ساز داوفروث2۵0 کفی بسیار پایدارتر از MIBC دارد. 

که  حالتی  در  کف ساز  دوتایی  مخلوط  دینامیکی  کف ساز  شاخص 
درصد وزنی هر یک از کف سازها، ۵0 درصد است، 1۶8۷20/۷ ثانیه 
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

به  نسبت  آن،  مقدار  که  آمد  به دست  مول  بر  مکعب  متر  در دسی 
بیشتر است، پس میزان   MIBC از کف ساز  و  داوفروث 2۵0 کمتر 

پایداری و حجیم بودن کف ساز به این  صورت است:

کف ساز داوفروث 2۵0 > مخلوط دوتایی کف سازهای داوفروث 2۵0 
MIBC کف ساز < MIBC و

بنابراین طبق منحنی، الکل ها و کتون ها حباب هاي ریز تولید مي کنند 
انتخابي عمل  است که  گلیکول  پروپیلن   و  آلدهیدها  از  انتخابي تر  و 
پایدار،  و  ویسکوز  ضخیم،  الیه  با  و  می کند  عمل  قدرتي  و  نکرده 
مناسب تر  درشت  ذرات  براي  و  می کند  تولید  را  درشت  حباب هاي 
هستند. به همین دلیل از ترکیب کف سازها براي محدوده وسیعي از 

دانه بندي استفاده مي شود. 
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
1میرسینا امیرشنوا
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن
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چکیده
منابع  و  ذخایر  در جست وجوی  مداوم  به طور  معدن  می دهند. صنعت  تغییر  را  ایمنی  به طرز چشمگیری چهره  فناوری  در  نوآوری ها 
عظیم معدنی است. افزایش تولید و سودآوری مستلزم بهبود کارایی در این صنعت به شمار می رود. صنعت معدن   به-طور کلی در حال 
روی آوردن به استفاده از تکنولوژی های جدید، فناوری های نوین و دانش است. اینترنت اشیا )IoT( ، در سال های اخیر، جایگاه ویژه ای 
در پیشبرد پیشرفت های جدید صنعت معدن داشته است. اینترنت اشیا شبکه ای است از اشیای فیزیکی که در آنها حسگرهای الکترونیکی 
جاسازی شده تا توانایی تبادل داده را در یک شبکه با تولیدکننده، اپراتور یا دیگر دستگاه های متصل داشته باشد. قسمت اصلی این 
فناوری جدید، بر پایه ی شبکه بی سیم و اینترنت ساخته شده و هدف اصلی آن، بهبودکارایی و دقت دستگاه های مختلف در صنایع 
خطرناک مانند استخراج معادن با افزایش ایمنی کارکنان و تجهیزات، ضمن کاهش هزینه های بهره برداری است در این پژوهش به طور 
خالصه به بررسی نحوه به  کارگیری اینترنت اشیاء در معادن و به خصوص وضعیت سه شرکت تراز انگلوامریکن، ریوتینتو و متسو در این 
زمینه پرداخته شده است و عطِف به سرنخ های یافت شده و براساس جستجوهای تکمیلی، کاربرد مدنظر تشریح شده است. براساس 
محتویات این پژوهش، ازجمله کارکرد اینترنت اشیا در این شرکت ها می توان به »اینترنت اشیا زیرزمینی«، »کنترل مصرف آب«، »بهبود 

شاخص های ایمنی«، »نظارت و نگهداری هوشمند تجهیزات« و »تصحیح مدل های پیشین« اشاره کرد.
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شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

1- مقدمه
اینترنت اشیا1 به شبکه ای از دستگاه های هوشمند متصل به یکدیگر 
به  و  تولید  قابلیت  از  انسان،  به دخالت  نیاز  بدون  گفته می شود که 
عنصر  »اتصال«  عبارتی،  به  باشند.  برخوردار  داده  اشتراک گذاری 
مهمی در شناسایی فناوری اینترنت اشیاء است. چنین مزیتی امکان 
ردیابی، پیگیری، هماهنگ سازی و کنترل اشیا را در شبکه داده و یا 

حتی از طریق اینترنت ممکن می سازد. 

به  اشیا در حالت عادی شامل سه مرحله است که  اینترنت  کارکرد 
ترتیب عبارت اند از: »گرفتن اطالعات از اشیا )مانند داده های مکانی 
این اطالعات در یک شبکه  یا اطالعات پیچیده تر(«، »جمع کردن  و 
از طریق  »به کارگیری آنها«. اطالعات جمع آوری شده  داده« و نهایتاً 
برای  آنها  از  یا می توان  استفاده هستند  قابل  یا درجا  اشیا،  اینترنت 

بهبود طراحی فرآیندها در آینده استفاده نمود ]1 و 2[. 

شرکت ها عالوه بر اینکه می توانند گردش محصول و دارایی های فیزیکی 
می توانند  همچنین  کنند،  ردیابی  اشیا  اینترنت  به واسطه  را  خود 
عملکرد هر دستگاه  و سیستم  )برای نمونه در خط مونتاژ تجهیزات( را 
نیز کنترل کنند. در این میان نقش حس گرها در بهره گیری از فناوری 
اینترنت اشیا حیاتی بوده و این دستگاه ها می توانند در زیرساخت ها 
تعبیه شوند ]3[. به عبارت دیگر، وجود هر نوعی از حس گر و شبکه ای 
برای انتقال و اتصال بین داده ها، برای خلق مفهوم اینترنت اشیا ضروری 
یا  جاده ها  در  تعبیه شده  مغناطیسی  نمونه، حس گرهای  برای  است. 
روی نوار نقاله ها، می توانند کامیون ها را بشمارند یا مواد را وزن کنند. 
الزم  شرط  وای فای،  مانند  بستری  در  اطالعات  این  اتصال  و  انتقال 
دیگری برای اینترنت اشیا است. برخی از شرکت ها، پلتفرم های خاص 
نمونه  به عنوان  داده اند.   وسعت  اشیا  اینترنت  توسعه  برای  را  خود 
پلتفرم اینترنت اشیا »آرسلورمیتال2« به این شرکت اجازه می دهد تا 
کلیه دستگاه ها )برچسب های امنیتی، الگوریتم ها، ابرداده( را کنترل 
کند که این امر برای یک شرکت فوالدی »داده محور« امری حیاتی 

تلقی می شود ]4[.

کاربرد اینترنت اشیا در صنعت معدن -1 شکل
1  Internet of Things
2  ArcelorMittal

اینترنت  به کارگیری  نحوه  بررسی  به  خالصه  به طور  مقاله  این  در 
اشیا در معادن و به خصوص وضعیت سه شرکت تراز انگلوامریکن3، 
ریوتینتو4 و متسو۵ در این زمینه پرداخته شده و عطف به سرنخ های 
یافت شده و براساس جستجوهای تکمیلی، کاربرد مدنظر تشریح شده 
است. براساس محتویات این مقاله، ازجمله کارکرد اینترنت اشیا در 
این شرکت ها می توان به »اینترنت اشیاء زیرزمینی«، »کنترل مصرف 
هوشمند  نگهداری  و  »نظارت  ایمنی«،  شاخص های  »بهبود  آب«، 

تجهیزات« و »تصحیح مدل های پیشین« اشاره نمود.

2- اینترنت اشیا زیرزمینی
در معادن زیرزمینی، سیستم اینترنت اشیا صنعتی می تواند به واسطه 
ایجاد  نظارتی  سیستم  یک  متصل،  شبکه  یک  به  حس گرها  اتصال 
برای  آنها  از  بیرون،  به  انتقال خودکار داده ها  با جمع آوری و  کنند و 
این  مصداق،  به عنوان  کنند.   استفاده  فرمان  ارسال  و  تصمیم گیری 
عملیات  در  غیرطبیعی  وضعیت  یک  تشخیص  صورت  در  سیستم ها 
تولید، حس گر را دوباره تنظیم می کنند تا زنگ خطر موجود در محل 
و در مرکز نظارت و کنترل واقع در بیرون معدن به طور هم زمان به صدا 
اقدامات  داده شده،  به شرایط تشخیص  بسته  این سیستم،  درآید. در 
داده های  اگر  نمونه،  برای  می شود.  انجام  خطر  کاهش  برای  خودکار 
حس گر نشان دهد که آتش در زیرزمین رخ می دهد، سیستم به طور 
خودکار سازوکار اطفاء حریق را به سمت محل مبدأ هدایت می کند 
یا سیستم اطفاء در محل را فعال می کند. هم زمان و بسته به شرایط، 
دستور تخلیه و توقف عملیات نیز به صورت خودکار صادر می شود ]۵[.

کاربرد اینترنت اشیا در معادن زیرزمینی -2 شکل

به واسطه اینترنت اشیا، در معادن زیرزمینی، مکان تمام دارایی ها 
و کارکنان قابل  ردیابی است. البته بر اساس قوانین ایاالت متحده، 
سیستم های  به  مجهز  بایستی  زیرزمینی  معادن  کارکنان  تمام 
ردیابی بی سیم باشند. بسیاری از این سیستم ها مبتنی بر »سامانه 
با  ادغام  قابل  به راحتی  که  هستند  رادیویی«   امواج  با  بازشناسی 
اینترنت اشیای صنعتی است. در مقابل، به دلیل جمع آوری اطالعات 
شخصی و سالمت کارکنان و داده های عملیاتی در طی  معدن کاری، 
استفاده از اینترنت اشیا در معدن کاری به خودی خود با چالش های 

3  Anglo American plc
4  Rio Tinto
5  Metso
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 
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و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
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ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
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امنیت سایبری روبه رو شده است. از طرف دیگر، محیط های معادن 
زیرزمینی به دلیل محیط مرطوب، وجود گردوخاک و سایر موارد، 
کارکرد  و  نبوده  الکترونیکی  تجهیزات  نصب  برای  مناسبی  محل 

حس گرها را با مشکل روبه رو کرده است ]۵[.

علی رغم این چالش ها، در سال 2019 انگلوامریکن با هدف بسترسازی 
برای اینترنت اشیا، معادن خود را مجهز به وای فای کرده است. با این 
کار انگلوامریکن ارتباط بین ۷۵0 معدن کار فعال در معادن زیرزمینی 
و کارکنان بیرون معدن را ایجاد کرده و هم زمان با اتصال داده های 
تجهیزات و نیروی انسانی، می تواند 20 کیلومتر مربع را ردیابی و از 
یک  در  همچنین  کند]۶[.  بهینه سازی  مدل ها  و  الگوریتم ها  طریق 
هدف گذاری جدید با عنوان »پیشرفته ترین معدن زیرزمینی جهان«، 
زغال سنگ  معادن  در  مصنوعی  هوش  و  اشیا  اینترنت  توسعه  برای 
»آکوایال1« در استرالیا، سرمایه گذاری 22۶ میلیون دالری انجام داد 
]۷[. این سرمایه گذاری، مقیاس مناسبی برای درک مقادیر الزم برای 
تبدیل یک معدن زیرزمینی به معدن هوشمند به واسطه فناوری هایی 

مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی است.

)مانند  اتصالی  پلتفرم  و  واسطه حس گرها  به  زیرزمینی  معادن  در 
غلظت  مانند  محیطی  و  عملیاتی  مهم  پارامترهای  وای فای(، 
مونوکسید کربن، غلظت متان، جریان هوا، دما، اندازه گیری می شود 
و در چارچوب اینترنت اشیا در زمان آنی در دسترس قرار می گیرد. 
فناوری  از طریق  داده ها  از  این حجم  تجزیه وتحلیل  آنکه،  توضیح 

کالن داده خواهد بود ]۵[. 

معادن  در  سیستم های  کنترل  و  نظارت  برای  فوق،  موارد  عالوه بر 
و  برنامه پذیر«   منطقی  »کنترل گر  مانند  نوآوری هایی  زیرزمینی، 
»سامانه سرپرستی و گردآوری داده«  مورد استفاده قرار گرفته است. 
یکی دیگر از نوآوری های دارای تأییدیه »اداره ایمنی و سالمت معادن 
همچنین  است.  بی سیم«   جو  بر  نظارت  »سیستم  متحده«،  ایاالت 
توسط  زیرزمین  جوی  شرایط  بر  سیمی  نظارت  سیستم های  برخی 
این حال  با  ولی  شده اند؛  ارائه  نیز    » کنترلز2«   »کانسپکت  شرکت 
اینترنت  ابتکار عمل ها همچون  این  از  است که هیچ کدام  ادعا شده 
اشیای صنعتی از قابلیت تعامل و ارتباط با سایر سیستم ها برخوردار 
نبوده اند. به عنوان نمونه »سیسکو3«  برای نشان دادن کارکرد اینترنت 
معدن  در  بی سیم  دسترسی  نقطه   280 زیرزمینی،  معادن  در  اشیا 
طالی »داندی پرشس متالز4«  بلغارستان نصب کرده است تا پوشش 
بی سیم را در طول ۵0 کیلومتر به دست آورد. حس گرهای مربوطه، 
را در  و عملکرد تجهیزات  اطالعات مکان  معدن کاران، ماشین آالت 
بستر این پلتفرم منتقل می کنند. عالوه بر این، سیستم انفجار معدن 
به سیستم ردیابی مکان کارکنان متصل  اشیا  اینترنت  به واسطه  نیز 
شده است تا در صورت بروز حادثه، به معدن کاران سریع اطالع داده 
تصمیم گیری  امکان  تا  شود  شناسایی  سریع  آن ها  مکان  یا  و  شده 
درلحظه فراهم شود. سیسکو در معادن  »گولدکورپ۵«، عالوه بر بستر 
1  Aquila
2 Concept Controls
3  Cisco
4  Dundee Precious Metals
5  Goldcorp

برای  هوشمندی  حس گرهای  یادشده،  حس گرهای  و  اشیا  اینترنت 
مدیریت تهویه هوای معدن زیرزمینی ایجاد کرده است]۵[.

3- کنترل مصرف آب
اشیا، در سال 2020 در شرکت  اینترنت  پایه  بر  مدیریت منابع آب 
فناوری  این  به کارگیری  خروجی   است.  داشته  مصداق  انگلوامیرکن 
نشان می دهد که انگلوامیرکن در سه منطقه بومی در اطراف پروژه های 
خود، توانسته تا میزان در دسترس بودن آب را 20 درصد افزایش دهد 
و میزان ترک و شکستگی لوله های آب و مصرف انرژی را به ترتیب 

۵0 و 20 درصد کاهش دهد ]8[. 

شامل  معدن  آب  بر  نظارت  که  می دهد  نشان  تکمیلی  بررسی های 
نظارت بر »سطح« و »ترکیبات داخل آب« برای جلوگیری از اثرات 
آب  سطح  و  ترکیب  درک  است.  عمومی  و  طبیعی  زندگی  بر  سوء 
با پروب های سطح آب و  یا خودکار  و  آزمایش های دستی  از طریق 
انجام می شود.   آنها،  تجزیه وتحلیل  و  نمونه هایی که جمع آوری شده 
اشیا،  اینترنت  بستر  در  متصل  و  حس گر  به  مجهز  پروب های۶ 
ترتیب  بدین  و  می کنند  فراهم  را  مکرر  و  هم زمان  اندازه گیری های 

درصد خطا، کاهش یافته و مدیریت منابع آب امکان پذیر می شود. 

محل  در  اشیا، حس گرهای  اینترنت  برپایه  آب  منابع  مدیریت  برای 
آلودگی ها،  به  مربوط  اطالعات  اشیا،  اینترنت  پلتفرم۷  به   متصل  و 
تغییرات در کاربری ها )باتوجه به ترکیبات آب( را در اختیار مدیران 
موارد  برخی  در  همچنین  می دهد.  قرار  ناظر  نهادهای  و  معدن 
با داده های ماهواره ها و اطالعات پایگاه داده  پیشرفته تر، این داده ها 
»مدیریت  برای  واقع  در  می شود.  ادغام  جغرافیایی  اطالعات  سامانه 
طوالنی مدت« محیط زیست و نظارت برای احیای منطقه معدنی، باید 
اینترنت اشیا مربوط به آب و زمین های اطراف  یکپارچگی اطالعات 

معدن با اطالعات منابع دیگر، صورت پذیرد ]9[.

4- بهبود شاخص های ایمنی و کنترل از راه دور
سقوط  همچون  حوادثی  که  می دهد  نشان  جهانی  پیمایش های 
تجهیزات، انفجار گاز، تصادفات و نشت در سدهای باطله، گیرافتادن 
و مونوکسید  مانند متان  انتشار گازهای سمی  آوار،  زیر  کارگران در 
کربن از جمله معمول ترین تهدیدهای حاکم در معادن زیرزمینی به 
شمار می روند ]10[. سیستم های اینترنت اشیا صنعتی با در اختیار 
داشتن تعداد بی شماری از حس گرها و اتصال به تمام تجهیزات موجود 
در معادن، قادرند میزان خطرات موجود در معادن را برای معدن کاران 
شفاف سازی کرده و از قرار گرفتن معدن کاران در محیط های خطرناک 
جلوگیری کنند ]۵[. در واقع این حس گرها، هم عالئم محیطی و هم 
عالئم سالمت کارکنان را رصد می کنند و با تطبیق این دو، اعالم خطر 
می کنند یا به صورت خودکار یکی از تجهیزات را متوقف می کنند یا 
یک عملکرد بهبوددهنده )مانند تهویه هوا( را عملیاتی می کنند. در 
سیستم های پیشگیرانه، پیش از بروز حادثه، داده ها می توانند وضعیت 
6  Probe
7  Platform
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

را پیش بینی کنند و از بروز حادثه جلوگیری کنند. به عنوان نمونه با 
توجه به روند افزایش گازهای سمی )در حالتی که همچنان پایین تر از 
استاندارد باشد( با برآورد زمانی که گاز سمی از حد مجاز کلی یا حد 
مجاز برای یک کارگر خاص )باتوجه به داده های قبلی سالمت کارگر( 
عبور خواهد کرد، نسبت به عملیات پیشگیرانه )مانند تهویه بیشتر، 

توقف عملیات، یا خروج کارگر از محیط( اقدام کنند.

اینترنت  از  استفاده  با  معدن کاران  ایمنی  افزایش  برای  ابزار  مهم ترین 
اشیا، پوشیدنی های هوشمند هستند. پوشیدنی های هوشمند مواردی 
جلیقه های  و  هوشمند  ایمنی  کاله های  هوشمند،  ساعت های  مانند 
حس گرهای  شامل  تجهیزات،  این   .]11[ دربرمی گیرند  را  هوشمند 
سنجش گر محیط پیرامونی مانند دما، فشار، نور، گازهای سمی، حرکت 
اجسام پیرامونی )مانند ریزش دیوار، نزدیک شدن تجهیز یا ماشین آالت( 
و غیره هستند و بسته به سهولت در یکی از تجهیزات همراه کارگران یا 
در درون بدن آن ها )تتوها و ایمپلنت های هوشمند(، قرار داده می شوند.

لباس پوشیدنی هوشمند جهت افزایش ایمنی محیط کار معدن -3 شکل

باتوجه به موارد فوق، کارکرد اینترنت اشیا در حوزه ایمنی و سالمت، 
از  پیرامونی  محیط  و  کارکنان  سالمت  به  مربوط  داده های  دریافت 
طریق حس گرها و انتقال آن ها برپایه شبکه ای مانند وای فای به یک 
سیستم مرکزی است. برای دستیابی به چنین مزیتی، در سال 2020 
استفاده  نکست1«   »آی اُتی.  فناوری شرکت  از خدمات  انگلوامریکن 
و  اشیا  اینترنت  ترکیب  شرکت  این  عملیاتی،  لحاظ  از  است.  کرده 
کارکنان  سالمت  کلیدی  شاخص های  بر  نظارت  برای  را  کالن داده 
استفاده نمود تا در صورت وقوع حادثه، بیماری و یا بروز جراحات با 

اطالع رسانی در زمانی آنی ایمنی کارکنان تضمین شود. 

قلب،  ضربان  حرکت،  سرعت  مکان،  که  پوشیدنی  حس گرهای 
این  در  می سنجند،  را  دست  این  از  مواردی  و  تعادل  هوشیاری، 
سیستم ها استفاده می شوند. همچنین اطالعات محیط پیرامونی مانند 
غلظت گازهای سمی، دما، فشار و غیره، توسط حس گرها جمع آوری 
شده و با انطباق این دو با یکدیگر، وضعیت آنی سالمت کارکنان رصد 
می شود. انگلوامریکن اعالم کرده است که با به کارگیری این سیستم، 

1  IoT.nxt

خطاهای  میزان  کارکنان،  ایمنی  و  وضعیت سالمت  بهبود  بر  عالوه 
این شرکت  یافته است. همچنین  انسانی در مدیریت بحران کاهش 
تصویری واضح و آنی از کل عملیات زیرزمینی معدن در اختیار دارد 
و عماًل نظارت بر تجهیزات متصل از اتاق کنترل انجام می شود ]12[.

اتاق کنترل برای نظارت بر تجهیزات و عملیات معدنی -4 شکل

پلتفرم های  کمک  به  معدنی  سایت های  از  انسانی  منابع  دورکردن 
اینترنت اشیا، عالوه بر اینکه امکان به کارگیری نیروی متخصص خارج 
از سایت های دورافتاده را فراهم می کند، برای افزایش ایمنی در معادن 
و جلوگیری از آسیب به نیروی انسانی نیز مؤثر است. به عنوان نمونه 
با انتقال اطالعات حس گرهای متصل به ماشین آالت کوماتسو )مانند 
راننده،  برای  دید  غیرقابل  موانع  پیرامونی،  محیط  از  کامل  تصویر 
نمایشگر مسیر در حالت مه گرفتگی و غبار( و اطالعات پیرامونی مانند 
وسایل و افراد نزدیک از طریق شبکه ۵جی2، امکان هدایت وسایل از 

راه دور و افزایش ایمنی کارکنان، فراهم شده است.

5- نظارت و نگهداری هوشمند تجهیزات
از دیگر کارکردهای اینترنت اشی کمک به فرآیند تعمیر و نگهداری 
تجهیزات است. از عوامل مهم در تعمیر و نگهداری کارآمد می توان 
به پیش بینی درست زمان نیاز به تعمیر و نگهداری، در دسترس بودن 
قطعات یدکی و سرعت پاسخ دهی اشاره کرد. اینترنت اشیا با تعبیه 
حس گرهای مختلف در تجهیز و جمع آوری داده ها در طول زمان و 
زمان  مصنوعی3(،  هوش  طریق  )از  گذشته   الگوهای  با  آن  تطبیق 

مناسب برای تعمیر نگهداری تجهیز را پیش  بینی می کند. 

کاله ایمنی هوشمند جهت افزایش ایمنی در معادن -5 شکل

2  Network 5G
3  Artificial intelligence
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
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ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.
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رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
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14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
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ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 
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عالوه بر موارد فوق، اینترنت اشیا می تواند با ارائه دستور به موقع، 
از خرابی تجهیز جلوگیری کند. به عنوان نمونه سنگ شکن های 
بین  در  خردایش  نیروی  بیشترین  دارای  نوردبرگ  مخروطی 
حس گرهای   .]13[ هستند  خود  هم اندازه  سنگ شکن های 
میزان  مداوم  به طور  می توانند  این سنگ شکن ها  روی  نصب شده 
سایش آستر سنگ شکن را اندازه گیری کرده و در صورت وارد شدن 
مواد نشکن به داخل سنگ شکن، با اطالع رسانی به موقع و پیش 
از  تا قطعه سخت  ترتیبی می دهند  ازکارافتادگی سنگ شکن،  از 
در  که  دیگری  حس گرهای  ازجمله  می شود.  خارج  سنگ شکن 
اضافه بار  اندازه گیری  حس گرهای  می شود،  نصب  سنگ شکن ها 
هستند که با هشدار دهی یا بار اضافی خالی می شود و یا توان 

سنگ شکن افزایش می یابد ]14[. 

به نصب حس گر  از شرکت های معدن کاری  بسیاری  این  بر  عالوه 
در مخزن های حاوی مواد معدنی روی آورده اند؛ زیرا درصورتی که 
و  متوقف  تولید  عملیات  بایستی  باشند،  پر  بیش ازحد  مخزن ها 
مخزن ها به اندازه کافی، خالی شوند. از طرف دیگر، در صورتی هم 
کافی  به اندازه  نمی توانند  مواد  باشد،  خالی  بیش ازحد  مخزنی  که 
روی نوار نقاله را پر کنند. بدین منظور، در صورت عدم استفاده از 
حس گرهای مناسب برای وزن کشی مخزن ها، سنگ شکن ها مدام در 

معرض خرابی قرار می گیرند ]1۵[. 

شرکت  اشیا  اینترنت  پلتفرم  از   2021 سال  در  نیز  متسو  شرکت 
»تی-ماتریکس1« استفاده کرده است تا بتواند به اطالعات صحیح و 
قابل اتکا در مورد نحوه عملکرد ماشین آالت و تجهیزات دست یابد. 
در سطحی باالتر، متسو درپی یافتن راهکارهایی برای پیاده سازی 
نوآوری در محصوالت خود بر اساس دانش به دست آمده از اطالعات 
دیگر،  بیان  به  است.  بوده  اشیا  اینترنت  به واسطه  جمع آوری شده 
بااینکه اطالعات به موقع از وضعیت ماشین آالت )مانند داده های 
ناشی از سایش، وزن، دما، فشار، جریان مواد و مواردی از این دست 
با توجه به نوع تجهیز( به جلوگیری از خرابی و تعمیر به موقع کمک 
از  متسو  یادگیری  برای  فوق العاده ای  منبع  اطالع  این  اما  می کند، 
دالیل خرابی ماشین آالت و بهبود عملکرد تجهیز یا قطعه یا نوآوری 

در کل فرآیند است ]1۶[. 

بر  نظارت  در  اشیا  اینترنت  پلتفرم های  فوق،  عالوه برکاربردهای 
عملکرد تجهیزات و ماشین آالت و حس گرهای بی سیم آن، می توانند 
با »سامانه مکان یابی بالدرنگ«  ترکیب شوند که این سامانه قادر 
است پارامترهای مهم تجهیزات مانند فشار، ارتعاش، دبی جریان و 
دما و داده های جعبه های دوری سنجی  موتور را رصد و ردیابی کند. 
بدین ترتیب می توان با انطباق داده های جمع آوری شده با الگوهای 
دور  راه  از  و  آنی  زمانی  در  را  الگوها  از  انحراف  به راحتی  عادی، 
از مسیر  انحراف کامیون های سنگ معدن  داد. در مورد  تشخیص 
تعیین شده و تشخیص تعمیرات اصالحی و خرید خودکار قطعات 
استفاده  الگوریتم ها  این  از  نیز  برنامه ریزی شده  به صورت  یدکی 

می شود ]1۷و 18[. 

1  T-matrix

از لحاظ راهبردی، هدف گذاری متسو برای استفاده از اینترنت 
بازرسی  از  تحول  تجهیزات،  نگهداری  و  تعمیر  در  اشیاء 
برای   .]19[ است  بوده  »دیجتال محور«  به  »بروکراسی محور« 
نمونه، متسو یک برنامه بصری و اطالع رسانی به منظور تشخیص 
سالمت تجهیزات ایجاد کرده است. این برنامه با بهره گیری از 
داده های حاصل ازحس گرهای  مختلف متصل به اینترنت اشیا 
با  داده ها  و  تجهیزات  بر  نظارت  و  کاری  در سراسر سایت های 
در  تکنسین ها  کمکی  ابزار  آنالین،  تجزیه وتحلیل  از  استفاده 
بازرسی است ]20[. توضیح آنکه نوع حس گرهای استفاده شده 
در تجهیزات، وابسته به نوع تجهیز و عملکردهای متغیر و مؤثر 
بر خروجی آن است. لیکن هر نوع عامل »متغیر« و »مؤثر« و 
اشیا  اینترنت  پلتفرم  در  حسگرها«،  توسط  اندازه گیری  »قابل 

قابل استفاده است. 

اینترنت اشیا به نام »فکتوری  در نمونه دیگر، متسو از پلتفرم 
تاک2«  )متعلق به شرکت »راکول آتومیشن3« ( برای اتصال، 
تجهیزات  از  جمع آوری شده  داده های  تجزیه وتحلیل  و  نظارت 
امکان  پلتفرم ها،  این  واقع  استفاده کرد. در  و خدمات صنعتی 
جمع آوری اطالعات حس گرهای مختلف در تجهیزات مختلف 
فراهم  ارتباطی  شبکه  یک  پایه  بر  را  مشتریان  سایت های  در 
کرده است.به عنوان مثال با این پلتفرم، نظارت بر سنگ شکن ها 
و فرصت پیشگیری از خرابی آن ها از راه دور فراهم شد. عالوه 
برای  اشیا  اینترنت  پلتفرم  از  توانستند  این، مشتریان متسو  بر 
تجزیه وتحلیل های پیش بینانه، بهبود نگهداری از کاالها، افزایش 
ایمنی و همچنین نظارت از راه دور بر آن ها استفاده کنند ]،]21 
22[[. عامل مزیت بخش به متسو در بهره گیری از این پلتفرم، 
کارخانه های  در  فعال  تجهیزات  کامل  اطالعات  جمع آوری 
آنالین  بستر  یک  در  مختلف(  شرکت های  به  )متعلق  مختلف 
و یادگیری از عملکرد دستگاه های مختلف برای بهبود عملکرد 
و  بهبود  فرصت های  شناسایی  و  یک سو  از  نگهداری  و  تعمیر 

نوآوری از سوی دیگر است. 

 ،2018 سال  در  و  دیگر  اقدامی  در  فوق،  موارد  بر  عالوه 
زمان  کاهش  و  انرژی  بهره وری  بهبود  به منظور  متسو  شرکت 
خرابی های رخ داده، به طور هم زمان از هوش مصنوعی و اینترنت 
داده های  کار،  این  با  متسو،  واقع  در  است.  استفاده کرده  اشیا 
بر  مبتنی  حس گرهای  طریق  از  را  ماشین آالت  تجهیزات، 
از  با استفاده  تا  اینترنت اشیا، جمع آوری و تجزیه وتحلیل کرد 
هوش مصنوعی بتواند علل اصلی عملکرد ضعیف تجهیزات در 
پلتفرم های  کند.  کنترل  و  شناسایی  را  خود  کاری  سایت های 
ایاالت  کارخانه های  در  شرکت،  این  اشیا  اینترنت  بر  مبتنی 
است.  شده  آزمون  استرالیا  و  آفریقا  جنوبی،  آمریکای  متحده، 
پلتفرم منجر  این  از  استفاده  بعدی نشان داده که  ارزیابی های 
است  شده  جنوبی  آفریقای  کاری  سایت  در  بهینه  عملکرد  به 
تجزیه وتحلیل  و  اشیا  اینترنت  از حس گرهای  بهره گیری  با  که 
داده های جمع آوری شده از سه سنگ شکن شرکت متسو به نام 
2  Factory Talk
3  Rockwell Automation
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
1میرسینا امیرشنوا

1- دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

»نوردبرگ1«، علل خرابی دستگاه شناسایی و امکان پیش بینی 
از موعد فراهم شده است ]23[. شایان ذکر است  خرابی پیش 
دستگاه های  در  اشیا  اینترنت  از  بهره گیری  شیوه  مورد  در 

سنگ شکن، در ابتدای این زیربخش توضیح داده شده است. 

استفاده از پلتفرم اینترنت اشیا در تعمیر و نگهداری کامیون های 
خودران نیز، در شرکت های معدنی مصداق دارد. به عنوان نمونه 
و  تعمیر  برای  اشیا،  اینترنت  از  ریوتینتو  کاری  سایت های  در 
نتیجه  در  و  شده  استفاده  خودران  کامیون های  نگهداری 
مشخص  حادثه  وقوع  از  قبل  ماشین االت،  این  خرابی های 
موجب  اشیا  اینترنت  اقتصادی،  ارزش  لحاظ  از  است.  شده 
صرفه جویی روزانه 2 میلیون دالری )ساالنه ۷30 میلیون دالر( 
در هزینه های سال 2018 ریوتینتو شده است ]24[. در سال 
بر عملیات استخراج معادن  راه دور  از  برای نظرات  نیز،   201۷
مشارکت  با  ریوتینتو  بندری،  و  ریلی  حمل ونقل  بر  نظارت  و 
این  است.  کرده  پیاده  را  صنعتی  اشیا  اینترنت   ، »کوماتسو2« 
خدمات در سایت معدن کاری »پیلبارا3«  )منطقه ای دورافتاده 
و  شد  پیاده  سنگ آهن(  از  فراوان  ذخایر  با  استرالیا  غرب  در 
سطح  دو  در  اشیا،  اینترنت  آنالین  پلتفرم  از  حاصل  اطالعات 
برای بهره برداری استفاده شد. نخست به عنوان اطالعات کمکی 
و  تکنسین ها  و  برنامه نویسان  تحلیل گران،  مهندسین،  برای 
قطارها  کامیون ها،  از  بهره برداری  امکان  و  خودکارسازی  دوم 
خودران کردن  برای  آنکه،  توضیح  خودران]2۵[.  کشتی های  و 
پیرامونی  داده های  است  حس گرهایی  به  نیاز  نقلیه،  وسایل 
جاده،  در  موانع  حیوانات،  دیگر،  نقلیه  وسایل  مانند  کامیون ها 
و  بسنجند  را  متغیرهای  سایر  و  آب وهوایی  داده های  انسان ها، 
آن ها را در قالب یک پلتفرم آنالین به صورت لحظه ای منتقل 
کنند و تصمیمات برنامه ریزی شده را مانند یک راننده اعمال 
کنند. به عبارتی بدون داشتن پلتفرم های اینترنت اشیا، خودرانی 

وسایل، امکان پذیر نیست.

از لحاظ وسعت به کارگیری اینترنت اشیا در ماشین آالت بدون 
راننده، معادن موجود در پیلبارا و »هوپ داون4«  مجموعاً دارای 
تن  میلیون  قابلیت حمل 20  با  راننده  بدون  نقلیه  وسیله   ۶9
سنگ آهن درجه یک هستند که توسط کارکنان از فاصله 1200 
کیلومتری در پرت و به کمک اینترنت اشیا از راه دور کنترل 
می شوند )شکل 2۶[ )۶[. هر کامیون خودران ریوتینتو دارای 
و  جهانی   موقعیت یاب  سامانه  گیرنده  200 حس گر،  از  بیش 
سیستم هدایت راداری است. اطالعات مربوط به این کامیون ها 
در مرکز عملیات وارد یک سیستم جامع خودکارسازی معدن 
می شود که بدین ترتیب دسترسی به نمای کلی از کل عملیات 
برنامه های  و  کار  محل  از  سه بعدی  تجسم  ازجمله  استخراج، 

پیش بینانه تعمیر و نگهداری فراهم می شود ]۵[.

1  Nordberg
2  Komatsu
3  Pilbara
4  Hope Done

شکل 6- نمونه ای از به کارگیری کامیون های خودران کوماتسو در 
سایت معدنکاری ریوتینتو ]26[

6- تصحیح مدل ها و طراحی های اولیه
از جمله کاربردهای بسیار قابل توجه اطالعات ناشی از اینترنت اشیا 
در حوزه معادن، تصحیح طراحی های اولیه تجهیزات و قطعات است. 
به عبارتی، اینترنت اشیائی که برای پیش بینی پیش از موعد خرابی ها 
استفاده می شود همزمان منجر به بهبود طراحی مدل ماشین آالت 
می شود. برای نمونه، مهندسان طراح و سازنده ماشین آالت متسو با 
بررسی عملکرد تجهیزات در شرایط واقعی )از طریق پلتفرم اینترنت 
اشیا(، طرح های اولیه را با دقت و سرعت بیشتری بهبود داده اند. به 
عبارتی نقصان دستگاه ها و داده های پیش و پس از تعمیرات، عامل 
مهمی برای طراحی نسل بعدی ماشین آالت، تجهیزات و فرآیندهای 
این شرکت بوده است ]23[. به طور خاص و برای این هدف، متسو 
و  دریافت  با  و  است  کرده  استفاده  متریکس۵«   »متسو  پلتفرم  از 
به واسطه  انفجار  فرآیندهای  از  جمع آوری شده  اطالعات  تحلیل 
اینترنت اشیا صنعتی، مدل های زمین شناسی خود را برای افزایش 
»دقت« و »کنترل« به طور چشمگیری به روز کرده است ]2۷[. در 
حال حاضر برای این کار از حس گرهای مختلفی در صنعت معدن 
استفاده می شود که ازجمله آن ها می توان به لرزه یاب  )اکتشاف مواد 
معدنی و کنترل انفجار( و پیزومتر  )آبکشی  و آشکارسازی گازهای 
سمی( اشاره کرد. این حس گرها با  اندازه گیری میزان ارتعاش، دما، 
چگالی و سایر موارد و ارسال داده ها به مانیتورها و انطباق آن ها با 
داده های پیشین، ناهنجاری ها و خطاهای موجود در عمل را مشخص 
می کنند. عالوه براین با استفاده از دریافت و تجزیه وتحلیل داده های 
بهینه  زمان  زباله،  و  گردوغبار  گازهای سمی،  مانند  انفجار  از  پس 
وقت  هدررفت  تا  می شود  تعیین  معدن کاری  عملیات  شروع  برای 
معدن کاران برای ورود به معدن و شروع فعالیت ها به واسطه پلتفرم 
اینترنت اشیا و حس گرهای متصل در محل انفجار، بهینه شود ]28[.

از اینترنت اشیا، برای بهبود مدل های مسیریابی اولیه و کمینه کردن 
واسطه  به  که  اطالعاتی  است.  شده  استفاده  نیز  حمل ونقل  هزینه 
مکان یاب های  طریق  از  مختلف  مسیرهای  در  وسایل  حرکت 

5  Metso Metrix
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 
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و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
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ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
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ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.
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هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 
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جمع آوری  اشیا  اینترنت  آنالین  و  آنی  پلتفرم های  و  دامپ تراک ها 
می شود، امکان بهینه سازی مسیر و پیشنهاد زمان بندی های جدید 
داده های  با  اطالعات  این  واقع  در  می کند.  فراهم  را  حمل ونقل 
مختلف فروش، تولید، محدودیت های آب وهوایی، خرابی  جاده ها و 
غیره، مسیریابی کامیون ها را به طور روزانه بهینه می کنند. به عنوان 
مصداق، شرکت متسو از سال 2018 از اینترنت اشیا برای جمع آوری 
حمل ونقل،  مسیرهای  بازتعریف  و  کامیون ها  رفت وآمد  اطالعات 
یافتن کوتاه ترین یا کم هزینه ترین مسیرها استفاده کرده است ]2۷[.

7-نتیجه گیری
به طور کلی پنج فناوری اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، واقعیت افزوده 
و مجازی، بالک چین1 و کالن داده2، حوزه های فناوری یا مصادیق آن 
در بخش معدن رونق یافته اند. قطعا در حال حاضر، سرعت تحوالت 
و پیدا نمودن مصادیق جدید برای این فناوری ها در بخش معدن و 
صنایع معدنی به نسبت زیاد است. لیکن در این پژوهش به کاربرد 
یکی از این فناوری ها که اینترنت اشیا می باشد در معادن و صنایع 
این  نیز در  معدنی پرداخته شد و وضعیت سه شرکت تراز معدنی 
بخش نیز مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر معادن از اینترنت 
اشیا برای کارهای خاص در مراحل مختلف استخراج مانند تشخیص 
گاز، تجهیزات موقعیت یابی، مکان یابی پرسنل و پایش آنی سد باطله 
وجود  یکپارچه ای  زیرساخت  هیچ  حال؛  این  با  می کنند.  استفاده 
ندارد که بتوان با آن همه داده ها را در یک پایگاه داده سازمان یافته 
ثبت و ذخیره کرد.  به این ترتیب داده ها می توانند توسط متخصصان 
اختصاص داده شده پردازش شوند و نتایج در قالبی با تفسیر آسان 
درون  کارمندان  و  مدیران  استفاده  برای  جداول  یا  نمودارها  مانند 
دستیابی  برای  اساسی  چالش های  بود.  خواهد  دسترس  در  پرونده 
با  داده ها  ذخیره سازی  باال،  پوشش  با  شبکه ای  ارائه  هدف،  این  به 
عملیات  خدمه  و  کاربرپسند  داده  مدیریت  فرم  پلت  باال،  ظرفیت 
آموزشی است. یک شبکه ارتباطی مناسب و سیستم مدیریت پایگاه 
داده برای انتقال و ذخیره اطالعات از اهمیت این چالش هاست. به 
طور خالصه، برخی شکاف ها و در نتیجه فرصت های امیدوارکننده ای 
برای استفاده از اینترنت اشیا در صنعت معدن وجود دارد. به عنوان 
انرژی،  کارآمدترکردن مصرف  برای  اشیا  اینترنت  از  استفاده  مثال، 
ایجاد یک محیط هوشمند در سایت های معدن، بهینه سازی مدیریت 
ریسک و برنامه های کاهش، استفاده از محاسبات ابری برای حفظ 
داده ها، تولید هوشمند و غیره برخی از کاربردهای قابل قبول اینترنت 
اشیا در استخراج هستند. بررسی نحوه به کارگیری اینترنت اشیا در 
معادن و به خصوص وضعیت شرکت های تراز انگلوامریکن، ریوتینتو 
و متسو در بخش های »اینترنت اشیا زیرزمینی«، »کنترل مصرف 
هوشمند  نگهداری  و  »نظارت  ایمنی«،  شاخص های  »بهبود  آب«، 
تجهیزات« و »تصحیح مدل های پیشین« پرداخته شد و نتیجه گیری 
صورت گرفت که اینترنت اشیا در بحث معادن و شرکت های معدنی 
از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید توجه ویژه ای در این زمینه 

شود.

1  Blockchain
2  Big Data
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1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.

کلمات کلیدي
بسته شدن معدن، توسعه پایدار، مدیریت ریسک، مدل ریسک سه بعدی، معدن سنگ آهن

ارزیابی ریسک ناشی از بسته شدن معدن با استفاده از مدل ارزیابی ریسک سه بعدی
1میرسینا امیرشنوا

1- دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
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شکل 1: فرایند ارزیابی ریسک

59 bolourjournal.ir

فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 

نهایت بهبود برنامه ریزی جهت درمان ریسک شده.
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
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ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
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فصل نامه علمی تخصصی مهندسی معدن 
دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شماره ی 42- بهار 98

1-مقدمه
چرخه عمر معدنکاری نوین1 به سه فاز اصلی شامل مراحل پیش 
از استخراج  )پی جویی، اکتشاف(2، استخراج )برنامه ریزی، توسعه، 
استخراج کانسنگ3 ( و پسامعدنکاری4 )بستن و بازسازی معدن5 
چرخه  از  پسامعدنکاری  مرحله  امروزه،   .]1[ می شود  تقسم   ،)
عملیات معدنکاری نوین، مهم ترین گام در قرار گرفتن فعالیت های 
معدنکاری در مسیر توسعه پایدار است ]2[. بسته شدن معدن به 
دوره ای اشاره دارد که فاز عملیاتی معدن به طور کامل به اتمام 
رسیده، تولید کارخانه فراوری متوقف شده است و انهدام نهایی6  
تجهیزات و تأسیسات و بازسازی معدن در حال تکمیل است ]3[. 
بسته شدن معدن ممکن است که برنامه ریزی شده و در نتیجه 
اتمام ذخیره قابل استخراج باشد یا بدون برنامه ریزی و در نتیجه 
سایر عوامل اتفاق بیفتد که این حالت، بسته شدن آنی7  نامیده 
می شود. بر اساس نتایج حاصل از برخی مطالعات، درصد کمی 
از معادن به صورت برنامه ریزی شده بسته می شوند و در اغلب 
موارد، معادن در نتیجه عوامل اقتصادی، فنی، زیست محیطی و 

اجتماعی، به صورت آنی بسته می شوند ]6-4[. 
بسته شدن آنی و بدون برنامه معدن با اثرات مخربی نظیر مسائل 
اجتماعی  خدمات  رفتن  دست  از  بیکاری،  ایمنی،  و  بهداشتی 
برجا  و  زمین  نشست  هوا،  و  آب، خاک  آلودگی  زیرساخت ها،  و 
بازسازی نشده، همراه است  و  ماندن سایت های معدنی متروکه 
]6-8 [. هر کدام از این اثرات منفی را می توان به عنوان علتی 
نظر  از بسته شدن معدن در  برای وقوع ریسک های پس  بالقوه 
تهدید می کنند  را  پایدار  اهداف توسعه  به  گرفت، که دسترسی 
]9 و 10[. مدیریت ریسک یکی از کارآمدترین روش ها به منظور 
فاجعه بار  بالقوه  رویدادهای  از  ناشی  اثرات  کاهش  و  شناسایی 
بسته شدن  از  ناشی  مخرب  اثرات  نظیر  معدن،  عمر  در چرخه 
منظور  به  است  جامعی  فرایند  ریسک  مدیریت  است.  معدن، 
تحلیل و سنجش ریسک های شناسایی شده و مدیریت رویدادها 
و یا مسائلی که به عنوان ریسک های غیرقابل پذیرش شناسایی 
شده اند. ارزیابی ریسک  مهم ترین بخش از فرایند مدیریت ریسک 
برای شناسایی،  فرایند سیستماتیک  ارزیابی ریسک8 یک  است. 
به  بر دستیابی  تحلیل و سنجش رویدادهایی است که می تواند 

اهداف تأثیر بگذارند ]11[.
میان  از  که  دارد  وجود  ریسک  ارزیابی  برای  زیادی  روش های   
آن ها مدل ریسک دو بعدی9 پرکاربردترین روش در زمینه ارزیابی 
ریسک های ناشی از بسته شدن معدن است ]9 و 12 و 13[. در 
این روش ارزیابی نیمه کمی، اندازه ریسک با کمی کردن مقادیر 

احتمال و پیامدهای هر یک از رویدادهای بالقوه، محاسبه می شود 
]14[. علی رغم سادگی، قابلیت فهم آسان و کاربر پسند بودن، 
این روش ارزش زمانی ریسک را در فرایند ارزیابی در نظر نگرفته 
است ]15[. با وجود اینکه ارزش زمانی ریسک مهم ترین ویژگی 
ریسک در تعیین فراوانی وقوع رویداد بالقوه10  است، تا کنون در 
هیچ مطالعه ای درزمینه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن، به این ویژگی ریسک اشاره نشده است. فاین )1971(11  
نخستین بار فاکتور زمان را به عنوان سومین ویژگی ریسک در 
فرایند ارزیابی ریسک اضافه کرد که پس از آن توسط محقیقن 
دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است ]16-18[. مدل ارزیابی 
سه بعدی ریسک که توسط دفتر مدیریت ریسک دانشگاه ملبورن 
توسعه داده شده است، یکی از جدیدترین و کامل ترین مطالعات 
در این زمینه است ]19[. با این حال، طبقه بندی نمرات ریسک 
در این روش مبهم است و مدل سه بعدی گرافیکی برای سهولت 
محاسبات، ارائه نشده است. با توجه به اهمیت ارزیابی ریسک های 
ناشی از بسته شدن معدن در جهت دستیابی به اهداف توسعه 
ارزیابی  فرایند  در  زمان  عامل  گرفتن  نظر  در  هدف  با  و  پایدار 
ریسک، در این مطالعه یک رویکرد ارزیابی ریسک سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن توسعه یافته است. 
سپس رویکرد ارائه شده در معدن سنگ آهن چغارت اجرا شده و 

نتایج به دست آمده مورد بحث قرار می گیرد.

2- روش تحقیق
هدف از انجام این مطالعه ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن 
معدن به منظور برنامه ریزی برای کاهش و یا جلوگیری از آسیب 
رساندن به محیط زیست و اجتماع است. در واقع ضمن فرایند 
ارزیابی، ریسک های بحرانی شناسایی شده و برای فرایند درمان 
ریسک، اولویت بندی می شوند. فلوچارت فرایند ارزیابی ریسک 

در شکل 1 آورده شده است. 

چکیده
عمر معدن با پایان ذخیره قابل استخراج به اتمام می رسد، ولی برخی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می توانند منجر 
به اتمام پیش از موعد عمر معدن شوند. بسته شدن معدن  با تاثیرات مخربی نظیر بیکاری کارمندان، از دست دادن خدمات اجتماعی 
و افزایش آلودگی  همراه است. این عوامل دستیابی به اهداف توسعه پایدار را تهدید می کنند. در نتیجه، مدیریت ریسک ناشی از بسته 
شدن معدن با هدف کاهش اثرات مخرب الزم و ضروری است. ارزیابی، هسته اصلی فرایند مدیریت ریسک است. این مطالعه با هدف 
توسعه یک روش جامع برای ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن انجام شده است. بدین منظور، یک مدل سه بعدی برای 
ارزیابی ریسک های ناشی از بسته شدن معدن ارائه شده است. در مدل ریسک سه بعدی، به عنوان روشی کارآمد برای کمی سازی 
ریسک، با در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک، نقص مدل ریسک دوبعدی در این زمینه رفع شده است. برتری این مدل در قیاس با 
سایر مطالعات مشابه، در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان یکی از مهمترین ویژگی های خطرات ناشی از بسته شدن معدن، در فرایند 
ارزیابی ریسک است. در نهایت، ریسک های ناشی از بسته شدن معدن سنگ آهن چغارت، بر اساس مدل پیشنهادی ارزیابی شده، و بر 
اساس نتایج به دست آمده، 51/4 درصد ریسک های شناسایی شده دارای سطح ریسک کم، 22/9 درصد دارای سطح ریسک متوسط، 
14/3 درصد دارای سطح ریسک زیاد و 11/4 درصد دارای سطح ریسک شدید هستند. با مقایسه نتایج حاصل از مدل ریسک دوبعدی 
مشخص شده است که در نظر گرفتن ارزش زمانی ریسک در فرایند ارزیابی، منجر به تأثیر بیشتر و عملی تر شدن نتایج ارزیابی و در 
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