
 33                                                                                                   کرمانشاه استان در نیلوفر سراب انداز چشم تغییر بر کاري معدن تأثیرات

 مجله آمایش جغرافیایی فضا،
  پژوهشی دانشگاه گلستان - فصلنامه علمی

  1397سال هشتم/ شماره مسلسل بیست و نهم/ پاییز 
 

  سراب نیلوفر در استان کرمانشاه  اندازکاري بر تغییر چشمتأثیرات معدن
 

  2سلیمانیمحسن ، *1جباريایرج 
  دانشگاه رازي، ژئومورفولوژي دکتراي تخصصی1

  دانشگاه رازي ،ژئومورفولوژي، آموخته جغرافیا دانش2
  1/8/95 ؛ تاریخ پذیرش: 21/11/94تاریخ دریافت: 

  چکیده
کارسـتی و پـارك مصـنوعی اطـراف آن،      چشمهکیلومتري شمال غرب شهر کرمانشاه به دلیل وجود  20سراب نیلوفر واقع در 

برداري از معـادن  بهرههاي اخیر ولی در سال شود،محسوب میکرمانشاه استان تفریحی و گردشگري جاذبه هاي  مهم ترین یکی از
شناختی و گردشگري آن را دچار اختالل نموده است. در این پژوهش سعی بر این بوده است تا هاي مجاور اهمیت زیباییتپهسنگ 

در همـین   است بـروز نمایـد.  شناختی ممکن شناختی و زیباییریختچه اثرات زمینکاري که با روند فعلی معدن،شود نشان داده 
گیري ابعاد آثار باقیمانـده و همچنـین میـزان    ریختهاي کنونی ایجاد شده شناسایی شد و با اندازههاي میدانی زمینبا بررسیراستا 

نتـایج  بـر اسـاس   ها برآورد گردیـد.  حجم تغییرات ایجاد شده و زمان مورد نیاز براي تخریب کل تپه ،هاي روزانۀ معادنبرداري بهره
برداشت شده هزار مترمکعب آن  10حدود که  استمیلیون متر مکعب  41کاري تقریباً هاي قابل معدندست آمده کل حجم تپه به

در اثـر  د. نکتدریج بروز میشود، ولی آثار سوء آن بهپیش بینی میسال  782 هاعمر این تپه هر چند که با این روند برداشت. است
بـا تجمـع    همچنـین  ؛شـود هاي سنگی شکافته شده و بافت و رنگ و سایر خصوصیات ظاهري آنها دگرگون مـی تپه هااین برداشت

بـا  یابـد.   انداز تقلیل مـی کیفیت بصري چشم،هاي نامنظمارتباطی، تغییرات توپوگرافی و  تغییر شیبهاي باطله، احداث شبکه توده
کاسـته  از میزان نفوذ آب و متعاقب آن تغذیـه آبهـاي زیرزمینـی بـه میـزان زیـادي        سیستم کارستی منطقههم زدن هتخریب و ب

هـاي تغذیـه کننـده    چشـمه و  نییزیرزممنابع آب شناسی و ارتباط هیدرولیک بین هاي زمینجهت شیب الیهبا توجه به  .شود می
  شته باشد.به دنبال دا سراب را نیز ممکن است کاهش آبدهی این  هاتغییر حجم تپه سراب نیلوفر

  
  سراب نیلوفر، کارست، چشم انداز، معدنزمین ریخت شناسی، : کلیدي هاي ه واژ

 
  1مقدمه

کاوي  صـرف نظـر از توجیهـات    هاي معدنفعالیت
اقتصادي مقطعی،به تغییـر کـاربري ناگهـانی و وسـیع     

این تغییرات هر چند که ممکـن  زمین منجر می شود. 
هاي حفـاظتی   است اثرات مثبتی مانند  افزایش فعالیت

احیـاي محـیط بـه    و مدیریت کیفیـت آب در راسـتاي   
 ولـی  .)5: 2014و  2013، 2دنبال داشته باشد (سـونتر 

یل کیفیت زمین، کاهش تقل را ماننداغلب اثرات منفی 
و  4؛ تاونسـند 2008و همکاران،  3سیمونزتنوع زیستی (

) و جابــه جــایی بــراي امــرار معــاش 2009همکــاران، 
                                                             

  iraj.jabbari@razi.ac.ir نویسنده مسئول:*
1. Sonter 
2. Simmons 
3. Townsend 

بـه عنـوان   گذارد.جا میبه. )2011و همکاران،  5(شولتر
استخراج معادن سنگ در پاکستان باعـث از بـین   مثال 

بـه علـت   زیبـاي مارگـاال شـده و    ۀرفتن قسمتی از تپـ 
مشـــکالت  مجـــاورت معـــادن بـــا نقـــاط مســـکونی

 بـه بـار آورده اسـت   براي مردم را محیطی جدي  زیست
ــواز ــاران، 6(ن ــدنی  ).141: 2008 و همک ــه مع در منطق

 عوارضی از قبیلمعادن سنگ  استخراج ،الشتر اصفهان
تخریب و تغییر چشم انداز، تسـریع فرآینـد فرسـایش،    
تخریب زمین و پوشش گیاهی و تخریـب و اضـمحالل   

ولـی و  وجـود آورده اسـت (  آبهاي زیرزمینـی بـه   ةسفر
ــاران، ــواره  . )104: 1393 همک ــنگ در دی ــت س برداش

                                                             
4. Schuelter 
5. Nawaz 
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شــرایطی را در کرمـان  سرچشــمه  غربـی معــدن مـس  
اي کوچک، لرزهوجود آورده که در صورت وقوع زمین به

درجه ناپایدار گردیده و  50هاي با شیب بیش از دیواره
اي لغـزش  هاي بـزرگ سـنگ بـه صـورت صـفحه     توده
اسـتخراج  ). 63: 1390 همکـاران،  (کنگـی و  کننـد  مـی 

 هـاي گـودال معادن بوکسیت در یونان مرکزي با ایجاد 
ــاده   ــراکم ج ــاي مت ــبکه ه ــزرگ و ش ــور ب ــه منظ اي ب

هـم  را به یستم جنگلیدن تعادل اکوسادسترسی به مع
ژئومورفولوژیـک را تغییــر  فرآینـدهاي  دینامیـک  و  زده

اي تصادفات جـاده  ).21: 2011 ،1(مرتزانیسداده است 
ــاختمان  و  ــتن س ــرك برداش ــادن   ت ــراف مع ــاي اط ه

هاي تزئینی از پیامدهاي دیگري است که از بهره  سنگ
(ملکـی و   برداري معادن سنگ قروه ناشی شـده اسـت  

ایجـاد گـرد وغبـار و آلـودگی هـوا،       ).1393 همکاران،
و  هاي زاد مکان آشفتگی درهاي تنفسی، بیماريشیوع 

هــاي حیــوانی و پرنــدگان و گــذاري گونــهو تخــم ولــد
سازي و تغییر تدریجی در سـیماي منظـر تـاالب    نازیبا

اسـتخراج معـادن سـولفات    میقان پیامدهاي حاصل از 
 همکاران،(شریعت و  در استان مرکزي می باشد سدیم
افزایش شوري و آلودگی آب در پی اضافه  ).46: 1392

 قــدس و همکــاران،(حــافظی م شــدن فلــزات ســنگین
تغییرات ژئومورفولوژیک و اثرات آن بر ) و 103: 1387

 زایـــی خیـــزي و رســـوبفرســـایش حوضـــه، ســـیل
 ،اکبـري موسـوي و  ؛ 10: 1390 ،و پناهی (میرسنجري

کـاري محسـوب   معدندیگر اثرات مخرب  از) 8: 1390
کـاوي  هاي معـدن  تیدر مناطق کارستی فعالشوند. می

فروپاشی آورد؛ زیرا با اعفی را به دنبال میمشکالت مض
سامانۀ کارستی ناشی از معدن کـاوي رفتـار مکـانیکی    

 .یابـد  آب و جریان آبهاي سطحی و زیرزمینی تغییر می
تـر از  پایین در سطوحنفوذ آب زیرزمینی به معادنی که 

شوند، عـالوه بـر تهدیـد     برداري میبهره یبایستاسطح 
موجـب  هـاي آبخیـز   در برخی حوضـه  هاپایداري تراس

ــودگی آبخــوان ــونس شــودهــا مــیآل ــی زاده (ی و جلیل
در نشان داد کـه   )25 :2014( 2ادي ).1387همکاران، 

                                                             
1. Mertzanis 
2. Adi 

هاي غیر اشباع سنگ ناحیه توبان اندونزي برداشت الیه
کارسـت کـاهش   سبب شده است که حجم منطقه اپـی 

هـاي  جذب آب و انتقال آن به سفره ،یافته و در پی آن
آب زیرزمینی محدود گردد. به عبـارت دیگـر افـزایش    

هـا و خـروج آنهـا از     سالیانه آبهـاي سـطحی و روانـآب   
منطقه بر اثر نزدیک شـدن سـطح ایسـتابی بـه سـطح      

هـاي آب زیزمینـی   زمین باعـث کـاهش تغذیـه سـفره    
ت منابع معدنی  ممکـن اسـت   گشته است. البته برداش

ــین  هنتیجــ ــز در برداشــته باشــد. در چ  مخــالفی را نی
ها همـراه  برداشت سنگ از معادن که با ریزش فروچاله

هاي زهکشی زیرزمینی را افزایش داده سامانه ،گرددمی
است و با این افزایش حجم آب زیرزمینی هجـوم آب از  

داشـته  هاي آب کارست به داخل معادن را در پی سفره
و محیط زیست این منـاطق را در معـرض خطـر قـرار     

) . شناخت 214 :1999 و همکاران، 3گنگیو( داده است
این اثرات در محیط زیست اولین گام در جهت تـرمیم  
و اصالح چشم انداز و و جلوگیري از رونـد تخریـب آن   

 خـرم آبـاد  بـراي منطقـه چگنـی     هایی کـه مانند طرح
ــل دوآب 75: 1390 (پیــامنی و همکــاران، )، منطقــه پ

معــادن زغــال ســنگ ) و 72: 1392 اراك (قمشــلویی،
ارائه شده اسـت،  ) 271:2013 ،و همکاران 4لیائو( چین
توجه به ارزیابی ها اقداماتی نظیر . در این طرحباشد می

تغییر کـاربري مکـان    ها، پر کردن گودالبصري منظر، 
کاري،  کاهش میزان گـرد و غبـار منتشـر    بعد از معدن

کـاوي  معدن ۀشده در فضاي معادن، منطقه بندي ناحی
بــرداي  بــه منــاطق ممنوعــه و منــاطق بــا حجــم بهــره

  .  پیشنهاد شده استگوناگون 
هــاي رین سـراب یکـی از زیبـات  نیـز  سـراب نیلـوفر   

ش نیلوفري کـه در  آمد که با پوششمار میکرمانشاه به
توانسـت بـه عنـوان یـک     شـد مـی  سطح آن تولید مـی 

یبا و بـدیعی را  توریستی و اکوتوریستی محیط زمنطقه 
ولی تصمیم گرفتـه  . دهدگان قراردر اختیار بازدیدکنند

شد که این سراب بـه یـک منطقـۀ تفریحـی همگـانی      
دســتکاري شــد و  حاشــیۀ آنتبـدیل شــود. از ایــن رو  

                                                             
3. Gongyu 
4. Liao 
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 آبرسانی بـه کشاورزي و منظور  آن بههاي زیرزمینی  آب
در اواسـط  کـه   برداري شد و طـولی نکشـید   بهره پارك

آن از و توان نیلـوفرزایی   این سراب خشک شدتابستان 
، . ولی باز زیبایی آن تا حدي حفظ شده استبین رفت

که روزانه و به ویژه در تعطـیالت آخـر هفتـه    طوري به
کنـد. متأسـفانه در   مـی را به خـود جـذب    افراد زیادي

برداشت غیـر متعـارف و بـدون برنامـه     ، هاي اخیرسال
ــزي  ــراف آن  ریـ ــی اطـ ــنگ آهکـ ــابع سـ ارزش  ،منـ

انداز آن را بـه هـم زده و بـیم آن    چشمشناختی  زیبایی
شناسـی آن  ها در جریـان آب می رود که ادامۀ برداشت

ردشگري آن و پس از مدتی نقش گ نیز مؤثر واقع شود
ز این رو در ایـن تحقیـق سـعی    به کلی از دست برود. ا

این ناحیـه  هاي شود با محاسبۀ روند برداشت سنگمی
ریخـت  زمـین  از نظـر چه تغییـري  نشان داده شود که 

ــایی ،شــناختی در ســراب  شــناختیآبشــناختی و زیب
  تواند رخ دهد. نیلوفر می

  

  مورد مطالعه ۀمنطق
ــدود    ــله ح ــوفر در فاص ــراب نیل ــا س  20چشــمه ی

 کیلومتري شمال غربی شهر کرمانشاه قرار گرفته است.
ســراب نیلــوفر در ارتفــاع متوســط از نظــر توپــوگرافی 

متر از سطح دریا در مرز بین واحد کوهسـتان و   1320
واقع شده است. ارتفاعات کوماجار  یال شمالیدر دشت 

واحـد کوهسـتانی در سـمت جنـوبی سـراب بـا طیـف        
متر از سـطح دریـا در جهـت     1570تا  1400ارتفاعی 

جنـوب شـرق کشـیده شـده و در طـرف       -شمال غرب
دیگر دشت آبرفتی سراب نیلوفر بـا میـانگین ارتفـاعی    

قرار دارد که از رسوبات مربوط بـه کـواترنر   متر  1310
  پوشیده شده است.

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 نقشۀ منطقه مطالعاتی سراب نیلوفر :1 شکل
 

در محل برخورد دو زون  دقیقطور  بهنیلوفر،  ۀچشم
(خـرد   مهم ساختمانی ایران یعنی زون زاگرس مرتفـع 

شده) در شمال شرق و زون زاگـرس چـین خـورده در    
آن (ناحیـه   ۀ. ارتفاعـات حاشـی  قـرار دارد جنوب غـرب  

بنـدي مـنظم تشـکیل    معدنی) را سازند ایـالم بـا الیـه   
هاي این منطقه را دهد. از نظر لیتولوژي جنس سنگ می

بـا   و گـاهی  ریـز هاي رسی سفیدرنگ با بافت دانهآهک
دهد.  هاي خاکستري تشکیل میهایی از شیلمیان الیه

هاي کرمانشاه بـا میـان    در مجاورت آن نیز رادیوالریت
هاي مارنی و آهک سیلیسی به سن ژوراسیک باالیی الیه

قسمت اعظم سنگ کف دشت سراب نیلوفر را تشـکیل  
شـامل  ارم کـه بیشـتر   چهـ  هاي دوراننهشتهدهند. می
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 جدیـد شـامل رس،   مـواد آبرفتـی  هاي آبرفتی، پادگانه
لیمون، ماسه و شن ریز و درشت نیـز سـطح دشـت را    
پوشانده که ضخامت و قطر هر کـدام از ایـن مـواد بـر     

باشـد.   متفـاوت مـی  ، حسب شرایط زمـان رسـوبگذاري  
 ).2 (شکل همبري این دو ناحیه نیز گسلی است

انـدازي زیبـا    دلیل چشـم  که به سراب نیلوفر ۀمنطق

پــارك عنـوان یــک   هـاي اخیــر بــه ) در ســال3 (شـکل 
طی  1370، در سال گردیده استبرداري  بهره تفریحی

صـنایع و معـادن اسـتان کرمانشـاه     مطالعات سـازمان  
عنوان منطقۀ مستعد براي تهیۀ سنگ الشه و مـالون   به

هــاي ســفید بــراي تــأمین مصــالح ســاختمانی و طــرح
  .شدانتخاب  عمرانی

  
  

  
  
  

 شناسی حوضه سراب نیلوفر نقشه زمین :2 شکل

 
حـدود   بالغ بربا مساحتی  کاريۀ معدناین مجموع

شـمال غربـی   کیلـومتري   20واقـع در  مربع کیلومتر 7
کوماجـار را در بـر   سـتان  قسمتی از کوهکرمانشاه شهر
ــی ــردم ــمال   گی ــوري ش ــتاي مح ــه در راس ــربک  -غ

طبق آمار موجود میزان  کشیده شده است.شرق  جنوب
حـدود   طـور متوسـط   معادن بـه این در برداشت سنگ 

. روش برداشـت معـادن بـه    استتن در سال  120000
 ۀباشد. فاصـل صورت سطحی و از نوع استخراج روباز می

کیلـومتر متغیـر    2متر تا  250معادن از جاده اصلی از 
حـدود   است. نزدیکترین معدن به سـراب نیلـوفر تنهـا   

طوري که از زاویه مقابل یعنی متر فاصله دارد، به 300
نزدیک محوطه سـراب کـامالً مشـخص اسـت و چشـم      

ت انداز ناخوشایند و متضادي را نسبت بـه محـیط دسـ   
  .)3(شکل نخورده اطراف ایجاد نموده است

  
  هامواد و روش

 شـناختی منظور بررسی تغییـرات زمـین ریخـت    به
منطقه و براي نشان دادن ابعـاد  کاوي در ناشی از معدن

تخریب، نسبت حجم تخریب شده در یک نمونه معدن 
سنگ به حجم کل تپه معدنی به دست آمد. براي ایـن  

و  GPSهـا  بـا دسـتگاه    کار با روش میدانی قاعدة چاله
ارتفاع آنها با کمک متر اندازه گیـري گردیـد و سـپس    

بـه   1حجم زمین تخریب شـده بـا اسـتفاده از معادلـه     
  دست آمد:
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  : مقایسه چشم انداز ایجاد شده ناشی از تخریب و منظر مقابل آن (سراب نیلوفر).3شکل 

  در تصویر باال زیبایی این سراب در گذشته نشان داده شده است.
  

                1 معادله
  

دست  بهبه صورت زیر با روش محاسبه حجم مخروط  پهحجم کل ت، تهیه شداي که از گوگل ارث  در تصاویر ماهواره
  :آمد

  = حجم مخروط (متر مکعب) 3/1(قاعده)  ×=(ارتفاع)  3/1) 434000(×)35=(5064000݉3            :   2معادله 
  

  
 اي بر روي تصویر ماهواره: الف. از بین رفتن بخشی از کوه  بر اثر استخراج در یک معدن و ب. موقعیت همان معدن 4شکل 

  
حجم مواد برداشت شده در معـدن فـوق بـا تمـام     

، در پـی داشـته اسـت   پیامدهاي بصري و محیطی کـه  
گیرد و تنها ناحیه کوچکی از حجم کل تپه را در بر می

تر در اطـراف  تر و مقیاس بزرگمعادن با حجم گسترده
تخریـب در  براي مشخص شدن .  خورد میآن به چشم 

پـیش بینـی تغییـرات    بـراي  مقیاس کل ناحیه معدنی 
مـورد انتظـار بـا در نظـر گـرفتن       ریخت شناختیزمین

ها، زمان الزم بـراي از بـین رفـتن    روند کنونی برداشت
 ارتفاعات مجاور سراب نیلـوفر در محـدوده مـورد نظـر    

اجعـه بـه   محاسبه گردید. براي این منظور، از طریق مر
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هاي مربوطه و مصاحبه با معدنچیان و کارگران سازمان
  بومی معادن اطالعات زیر به دست آمد:  

  روز در سال  240تعداد روزهاي کاري=  -
  تن  504مقدار سنگ استخراج شده در طول یک روز=  - 
سال(شـروع: از سـال    24هاي معدنی= سابقه فعالیت -

1370(  
طـول یـک سـال=    مقدار سـنگ اسـتخراج شـده در     -

  تن 120000
مقدار کـل سـنگ اسـتخراج شـده از آغـاز فعالیتهـا        -

  تن 2880000تاکنون= 
مربوط به مواد برداشـت شـده    هايدادهاز آنجا که 

صـنعت و معـدن ارائـه گردیـد بـر      سازمان  سوي که از
معادالت اسـتفاده شـده در   حسب واحد وزن بوده و در 

بـه واحـد حجـم تبـدیل      دبایـ  مـذکور آماراین پژوهش 
ت تعدد وپـراکنش معـادن در   و همچنین به علّ شد می

هـاي  سطح ناحیه و عدم امکان اندازه گیري ابعاد مکان
هاي میدانی، از فرمول برداشت شده به صورت پیمایش

وزن مخصوص یا چگـالی مـواد اسـتفاده شـد. بـه ایـن       
شکل که ابتـدا چنـد قطعـه سـنگ کوچـک در محـل       

 .حجـم و وزن آنهـا بـه دسـت آمـد     آوري و سپس جمع
چگـالی تـک تـک     ρ=m/v رابطـۀ  با اسـتفاده از سپس 
به دست آمده و میانگین آنها به عنـوان رابطـه   ها سنگ

). 1شد (جـدول   وزن مخصوص و چگالی در نظر گرفته
چگـالی (بـر حسـب گـرم بـر       ،ρ، در رابطه گفته شـده 

حجـم   ،vو  (برحسب گرم) جرم ،m، متر مکعب)سانتی
  باشند. میمتر مکعب) (بر حسب سانتی

  
  تعیین چگالی نمونه سنگ هاي جمع آوري شده در ناحیه معدنی :1جدول 

 متر مکعب) (گرم بر سانتی چگالی (گرم) وزن سانتی مترمکعب)( حجم نمونه سنگ
 25/2 18 8 نمونه اول
 20/2 12 45/5 نمونه دوم

 41/2 15 20/6 سوم نمونه
 22/2 23 36/10 نمونه چهارم

 27/2 17 5/7 میانگین

  
هـاي آهکـی   چگـالی سـنگ  میانگین بر این اساس 

گـرم بـر    27/2عـددي معـادل   مورد نظر ناحیه معدنی 
باشد.پس از محاسبه حجم موادي  میمتر مکعب سانتی

بـه   ،تاکنون برداشـت شـده  ها از سال شروع فعالیتکه 
. در اقدام شد حجم کل ارتفاعات ناحیه معدنیمحاسبه 

 گوگل ارثهاي معدنی در ها و تودهتپهحجم این راستا 
ابتدا براي هر به حجم مخروط سبا روش محا) 4(شکل 

ل (جـدو  شـد محاسـبه  مجموع آنها براي تپه  و سپس 
2.(

   

  حجم ارتفاعات مورد نظر در ناحیه معدنی: 2جدول 
  (متر مکعب) حجم  تپه  (متر مکعب) حجم  تپه
1  5532796  7  2535700  
2  8210415  8  170273  
3  2367667  9  119573  
4  10494373  10  2559943  
5  5302194  11  279968  
6  1767242  12  1971018  
  41311162    مجموع
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العات مربوط به  حجم مـواد  با در دست داشتن اط
هـاي  ، حجـم ارتفاعـات و سـابقه فعالیـت    برداشت شده

حاشیه زمان الزم براي برداشته شدن ارتفاعات  ،معدنی
  سراب نیلوفر محاسبه گردید. 

در گام بعدي  ،هاروند حذف و زوال تپهدر طی این 
در جدیـدي کـه   عـوارض  اشـکال و  به بررسی  ،تحقیق

بـا   این مرحله  در  پرداخته شد. شوندمنطقه متولد می
آثـار و عـوارض    ،حضور در محل و بازدیـدهاي میـدانی  
و نقـش آنهـا در   مخرب ناشـی از اسـتخراج شناسـایی    

  . م انداز سراب نیلوفر تشریح گردیدتقلیل کیفیت چش
ممکن کاري نقش معدن عالوه بر تغییر چشم انداز 

نیـز اثـر گذاشـته و بـه      جریان آب فرآیندهاياست در 
بـراي   طور غیر مستقیم چهرة زمین را دگرگون سـازد. 

بررســی  منظــورابتــدا بــهروشــن شــدن ایــن موضــوع 
جهت حرکت آن پس از نفـوذ بـه   چگونگی رفتار آب و 

هـاي زیرزمینـی در   ، به مطالعه جهت جریـان آب زمین
ــد.   ــه ش ــدنی پرداخت ــه مع ــش  ناحی ــه نق ــه ب ــا توج ب

هاي زمین شناسی در کنترل و هدایت گیري الیه جهت
با استفاده از دسـتگاه کمپـاس    ابتداهاي زیرزمینی آب

بر اثـر اسـتخراج    کهاصلی ها در چند معدن جهت الیه
س با توجه بـه  و سپشد گیري اندازه ندبرونزد یافته بود

ها بر روي نقشـه  داده ،گیري شدهمختصات نقاط اندازه
براي کنترل تـأثیر شـیب    .گردیدزمین شناسی منتقل 

طبقات بر میزان نفـوذ و تغذیـۀ آب سـراب نیلـوفر  بـا      
رسم نقشه هـم پتانسـیل سـطح ایسـتابی در محـدوده      

هاي زیرزمینی بـه دسـت   حوضه سراب نیلوفرمسیر آب
(از سال  سالۀ 20هاي از داده این نقشه با استفادهآمد. 
)  دوازده  چـاه  پیزومتـري در   91-92تـا   71-72آبی 

اي نیلوفر که توسـط سـازمان آب منطقـه    دشت سراب
تهیه شد. این آمـار   است،استان کرمانشاه حفر گردیده 

هاي مـذکور و و  شامل سطح تراز آب زیرزمینی در چاه
شود. با اسـتفاده از تـراز سـطح    آنها می Utmمختصات 

هـا،  متري و ارتفاع نقطـه نشـانه چـاه   هاي پیزوآب چاه
هاي زیرزمینی در هاي هم عمق سطح آبنقشه منحنی

  تهیه گردید. ARC GISنرم افزار 
میـدانی  هـاي  و بررسـی  بازدیـدها  ،در مرحلـه بعـد  

ریخـت شـناختی   ل زمـین تحوصورت گرفت تا  میزان 
اسـتفاده از آزمـایش اسـید بـر     مشخص شود. کارستی 

تولید  ،شبکۀ هیدروگرافیهاي منطقه، نبود روي سنگ
نشان  )5(شکل پیتها در منطقه ها و سپس کاكدولین

اي در کارسـت صـورت گرفتـه    داد که تحول گسـترده 
  است.  

شناسی منطقه، حجـم مـواد   مقایسۀ وضعیت سنگ
برداشت شده و مقدار آب احتمالی نگه داشت شـده در  

هـاي هـم   نقشـه هاي زیر زمینی از بین آنها، جریان آب
ــت آب    ــزان برداش ــه و می ــارش منطق ــزان ب ــق، می عم
زیرزمینی این امکان را فراهم نمود تا بحـث شـود کـه    

 اخـتالل در ها واقعاً تا چه حد مـی توانـد   تخریب دامنه
و کــاهش آب هـاي منطقــه  ســنگمیـزان نفوذپــذیري  

  باشد.مؤثر  رسراب نیلوف
   

  
  ها اي (سمت چپ) بر روي یکی از این تپه(سمت راست) و فروچاله پیتهاکاك :5شکل 

  که نشانگر فعالیت کارست می باشد.
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  هاي تحقیقیافته
تخریـب  بلندمدت: ریخت شناختی زمین تغییرات

ها از حجم و ارتفاع کوه ها به منظور استخراج سنگتپه
هاي جدیـد ماننـد   ریختمینزمنجر به تولید کاسته و 

هـاي بلنـد شـده    وارههاي ناپایدار و سسـت و دیـ  شیب
ها شرو ع شـده و بـه   از رأس تپهاغلب ها  حفارياست. 

در فرآیند برداشـت  . کرده استسمت پایین ادامه پیدا 
و در هایی از تپه، معدن رها شـده  پس از حذف قسمت

طور  به چرخه شود و اینآغاز می جاي دیگر فاز دیگري
ها موازات برداشت از دامنه تپه هبمرتب تکرار می شود. 

. آمار اولیه یابد وکاهش می نشینی کردهشیب آنها عقب
 120000حـاکی از اسـتخراج   مـواد  مربوط به برداشت 

این عـدد بـا    باشد که تن سنگ ساختمانی در سال می
 برابـر بـا  هـا معـادل حجمـی    توجه بـه چگـالی سـنگ   

  :؛ یعنیمتر مکعب است 4/52863
  :3معادله 

  
ها بر این اساس حجم مواد برداشت شده از آغاز فعالیت

    :رقم زیر باشد برابر باباید  تاکنون

   :4معادله 
جمـع  و بـا  با روش مـذکور  قبالً حجم توده معدنی نیز 

دسـت  بـه  انـد شدهبرداري یی که بهرههاتپه تمامحجم 
بنـابراین بـا توجـه بـه رونـد کنـونی       . )2 (جـدول  آمـد 

زمان الزم بـراي حـذف و از بـین رفـتن      ها،برداري بهره
حاشیه سراب نیلوفر برابـر   مورد نظر در کامل ارتفاعات

  است با:

  :  5معادله 
ــه و عوامــل و  اســتدســت آمــده نســبی نتیجــه ب

هـا را  تواند روند کنـونی برداشـت  پارامترهاي زیادي می
هـا  سرعت کنونی حذف و زوال این کوهتغییر داده و از 

ترین این عوامـل  بیفزاید. از مهمآن بکاهد یا بر سرعت 
 توان به تصمیمات مـدیریتی در نهادهـاي گونـاگون   می

منابع طبیعی)  اشاره کرد که  و محیط زیستسازمان (
هاي مدون توانند با تنظیم و اجراي برنامهتا چه حد می

ع طبیعی قـدم بردارنـد.   در راستاي حفاظت از این مناب
هـاي  خسارت ،هابرداريمتناسب با شدت و توسعه بهره

برخـی از پیامـدهاي    یابند.گسترش می وارده بر محیط
کاري که چشم انداز اطراف سراب نیلـوفر  مخرب معدن

  را دستخوش تغییرات منفی قرار داده است عبارتند از: 
 هاي شکستن و ریز کردن قطعه سنگ: هاتجمع باطله

استخراج شده در معادن منجر به تولید حجـم وسـیعی   
ها در محل شده است. اکثر قطعات خرد شـده  از باطله

رها شـده و بـه همـان حالـت بـاقی       در نزدیکی معادن
ماند. با اسـتخراج هـر چـه بیشـتر از ایـن معـادن و        می

تر شدن فضـاي عملیـاتی آنهـا، وسـعت     عمیق و وسیع
ویـژه  کاري، بـه معدن هايهاي تحت تأثیر فعالیتزمین
  .)6 (شکل هاي باطله روز به روز افزایش می یابدکپه

  

  رها نمودن باطله هاي معدنی در مجاورت معادن سنگ :6شکل
  

سـازي  جاده: هاي پرپیچ و خم ارتباطیایجاد شبکه
هاي منتهی به معـادن یکـی دیگـر از    ایجاد شبکه راهو 

باشد که بر تغییرات چشم انـداز  کاري میالزامات معدن
 زنـد  دامـن مـی   هاي بصريو آلودگی تردر ابعاد کوچک
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آالت  . تــردد و حمــل و نقــل ماشــین)الــف -7(شــکل 
سنگین و نیمه سنگین عالوه بر تخریب اراضـی زراعـی   

در بعضـی مواقـع   و هاي غیر مجـاز  و مراتع، با بارگیري
ــول   ــار در ط ــزش ب ــردد  ری ــراي ت ــل ب مســیرهاي حم

  نمایند.خودروهاي سبک نیز ایجاد مشکل می
احداث کارگاه سنگ پیامدهاي محیطی مربوط به 

هاي اولیه  و کاهش اندازه برداريبه منظور بهره شکن:
هـا کارگـاه سـنگ شـکن در     ها و خرد کـردن آن سنگ

ب). تخریـب  -7باشد (شکل  احداث میمنطقه در حال 

هاي اطـراف  محیط جهت احداث کارگاه، تخریب زمین
هــاي و جــاده رســانیخــدماتهــاي جهــت احــداث راه

دسترسی به کارگاه و حمل مصالح از معادن بـه سـنگ   
شکن که مشکالت و معایب خاص خود را نظیر اشـغال  
فضاي زیاد جهت دپوي مصالح و آلودگی محیط زیست 

ــا  ــه دنب ــین ب ــتفاده از ماش ــنگین دارد و  ل اس آالت س
شـکن همگـی از   هـاي صـوتی سـنگ   همچنین آلودگی

پیامدهاي منفی احداث کارگاه سنگ شکن در منطقـه  
  باشد.  می

  

  
  

  کارگاه سنگ شکنمراحل اولیۀ احداث - هاي پر پیچ و خم براي دسترسی به معادن و بالف) احداث راه: 7 شکل
  

در  پیامدهاي محیطـی ناشـی از خـاك بـرداري    
برداري در منطقه با هدف تـأمین  عملیات خاك :محیط

ســازي و پلماننــدهــایی مصـالح خــاکی و شــنی طــرح 
هـاي عظیمـی   ها منجر به ایجاد گـودال زیرسازي جاده

 گیردرا در برمی ي از زمینزیاد شده است که مساحت
از بین رفتن سطح پوشش گیاهی،  .هکتار) 5/8 (حدود

هـاي مـتعفن و   هـا، زبالـه  تخریب مراتع، انباشت باطلـه 
 در نهایـت هـا، و  فضوالت درآنها، خطر ریزش در کنـاره 

از اسـتفاده بــودن وسـعت زیـادي از زمــین    غیـر قابـل   
 )؛8(شـکل    اسـت پیامدهاي برداشت خاك در منطقه 

ــه  ــن چال ــا و همچنــین جمــع شــدن آب در کــف ای ه
ــه ــدگاري آن ب ــه ســفره  مان ــاي آب دلیــل نزدیکــی ب ه

هــا توانـد خطــر آلـودگی را در ایــن آب  زیرزمینـی مــی 
 7/1هاي مـذکور در فاصـله حـدود   گودال افزایش دهد.

کیلومتري شمال غربی سراب نیلوفر در حد فاصل بین 
  قرار دارد. ي سنگیهاتپه

  

 
  برداري بهرهها در نتیجه ) تبدیل بعضی از آنها به محل تجمع زبالهبهاي بزرگ و الف) ایجاد حفره :8 شکل

  از منابع خاکی و شنی در ناحیه معدنی سراب نیلوفر
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هـایی کـه   بررسی: زیرزمینیهاي جریان آبتحلیل 
هـا در ناحیـه معـدنی بـا     به منظور تشخیص جهت الیه

هـت  کـه ج  دادگرفت نشان صورت استفاده از کمپاس 
سـمت شـمال و   بـه  ها در منطقـه معـدنی   عمومی الیه
 باشـد (محل اسـتقرار سـراب نیلـوفر) مـی     شمال شرق

بررسـی نقشـه هـم ارزش پیزومتـري     . )الـف  -9(شکل 
دشــت ســراب نیلــوفر نیــز نشــان داد کــه جریــان آب  

سـطح  . کنـد پیروي مـی توپوگرافی  از شیب زیرزمینی 
بـاالتر و   دارنـد، ارتفاع بیشتري  که در مناطقیایستابی 

ایـن    دارد.در نواحی مرکـزي حوضـه عمـق بیشـتري     
منطبـق بـا شـیب     هـا جریـان آب دهـد کـه   نشان مـی 
و شبکه هیدروگرافی سطحی مسیر خـود را   توپوگرافی

به سمت نواحی پست و همـوار داخلـی دشـت سـراب     
ـ   دهـد  مـی نیلوفر ادامـه   واحی و منـابع آب را در ایـن ن

تمرکـز آب و  ). ب الـف و  –9(شـکل  کنـد  می متمرکز

خروج آن در محل سـراب نیلـوفر در تمـام ایـام سـال      
به  هاي اخیر در تابستانادامه داشته است ولی در سال

که تعداد زیـادي از  شود. با توجه به اینکلی خشک می
وجود آمـده اسـت و حتـی    هاي عمیق در منطقه بهچاه
برداشت  مستقیمدر طول تابستان  سراب نیلوفر نیز آب
اي  بین کاهش آب این سـراب بـا   ایجاد رابطه ،شودمی

که ولی آنچه  ،شدنهاي صورت گرفته میسر کاويمعدن
شناسی (شـکل   شیب طبقات زمینمشخص است وجود 

الف) بـه سـمت سـراب و نبـود شـبکه زهکشـی در       -9
و جریـان را بـه    نفـوذ   اسـت کـه   هـا هاي بین تپهچاله

منطقـی بـه    ،. با این ویژگیسازدمی سرمیسمت سراب 
 ،هـا با برداشت حجـم زیـادي از سـنگ    که رسدنظر می

در  آنکاهش حجم نفوذ و کاهش حجـم آب ناشـی از   
  سراب نیلوفر اتفاق بیفتد.

    

  
هاي زیرزمینی حوضه ) الف) نقشه جهت الیه هاي زمین شناسی در ناحیه معدنی و ب) نقشه هم پتانسیل سطح آب9شکل 

 است.سازمان آب استان کرمانشاه استفاده شده  91-92هاي سال آبی سراب نیلوفر که از داده

  
  گیريجمع بندي و نتیجه

 وجـود نسبت به اسـید و   ي منطقههاواکنش سنگ
سـیماهاي خـاص   ي متعدد در منطقـه،  هادرز و شکاف

کارستی نظیر غـار و فروچالـه در محـل و عـدم وجـود      
ایـن   هدهند نشان) 5(شکل شبکه هیدروگرافی سطحی 

هـاي  هـاي حاصـل از بـارش    آبقسمت اعظم که  است

هـاي  سـطحی بـه الیـه    هـاي درز و شـکاف بر اثر جوي 
ــایینی منتقــل ــه شــوندمــی پ ــو ب ــه آبت ــاي  دریج ب ه

 -10 (شکل در منطقه وجود غارپیوندند. زیرزمینی می
اي از درز و توسـعه یافتـه   سـامانۀ نشان از وجود  ) الف

اي از مسیرهاي مختلف زیرزمینـی  ها و مجموعهشکاف
و فعالیـت فرآینـد انحــالل    اشـکال و ابعـاد مختلـف   بـا  
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سرچشمه ایـن سـراب    توانندنمیها این نشانهباشد.  می
هاي پژوهشگرانی مانند غزنـوي  یافته. را مشخص کنند

الگـوي کلـی   دهـد کـه   نیز نشان مـی  )1389(کرمی و 
هاي زیرزمینی از سمت آبخوان کارسـتی سـراب   جریان

؛ یعنی آب همـۀ  استهاي اطراف نیلوفر به سمت دشت
کنند و از آنجاکه بعید بـه  دشت از یک منبع تغذیه می

رسـد کـه ایـن حجـم زیـاد آب بتوانـد تنهـا از        نظر می
هاي اطراف تـأمین شـود  فرضـیۀ سرچشـمۀ ایـن       تپه

 هاي پـراو را تري مانند کوهسراب از منبع دورتر و پرآب
. باوجود این دالیل متعـددي  کندتر مییقین نزدیکبه 
 در باال به آن اشاره شد بـه اضـافۀ نتـایج تحقیقـات     که

ارتفاعات مشرف به که  )32: 1393( جلیلی و همکاران
 نمودنـد  به عنوان حوضه آبگیر چشمه معرفیرا چشمه 

 ؛نـد درا براي آنها به دست آور درصد 65و ضریب نفوذ 
کـه در آنهـا    هـا تپـه  نشان می دهد که دست کم این 

به عنوان منبعـی  توانند میگیرد کاوي صورت میمعدن
  .سراب باشندآب این براي 

فرآینـد برداشـت سـنگ در منطقـه غیـر      از طرفی 
منجر به پـر   هااشباع با تخریب و متالشی نمودن سنگ

هـاي خـرد   ها با قطعه سنگشدن منافذ و درز و شکاف
شده و مواد پوششی سطحی شـده و از انتقـال آب بـه    

هـاي زیرزمینـی   آبهاي زیرین و پیوسـتن آن بـه   الیه
نمایـد. در منـاطق کارسـتی منـاطق غیـر      ممانعت مـی 

اشباع قسمت قابل توجهی از آب را بسته به ضخامتش 
هاي زیرزمینی در خـود ذخیـره   تا زمان پیوستن به آب

هـاي  ولـی بررسـی   ).2014کنـد(أدي و همکـاران،   می
هـاي  نشـان داد کـه آب  میدانی حاصل از این تحقیـق   

جوي در فصـول بـارانی بـه جـاي      هايحاصل از بارش
 وهاي نازك سطحی تبدیل شده ه شاخهنفوذ به عمق ب

هـایی  در کف معادن سـنگ بـه شـکل حوضـچه     گاهی
کـه   از آنجـا  ).ب -179(شـکل  یابنـد کوچک تجمع می

هاي با شـدت کـم نیـز رخ    این وضعیت حتی در بارش
ها بیشتر باشد تغییـرات  می دهد هر چقدر شدت بارش

آمده در زمینه نفوذ آب به مراتـب شـدیدتر و   به وجود 
هـا باعـث ریـزش    چشمگیرتر خواهد بود. تخریب سنگ

مواد سطحی شده و این عامل قدرت جذب و نگهداري 
آب را در ســطح کــاهش و بــه افــزایش روانــاب کمــک 

  کند. می
  

  
  الف) خروج آب از غارهاي تولید شده در میان تپه ها و  -10 شکل

  هاي آب در پی بهره برداري از معادن سنگ گیري حوضچهب) شکل
  

با در نظر گرفتن این وضعیت در مقیـاس  بنابراین، 
توان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه      کل منطقه معدنی می

از آبهاي جوي بـه جـاي نفـوذ بـه      سالیانه حجم زیادي
هاي زیرزمینی بـه آب سـطحی   زمین و پیوستن به آب

شود و یا قبل از نفوذ جزئی به تبدیل شده و تبخیر می
کاوي و ناشی از ضایعات معدنزمین در معرض آلودگی 

 گیـرد. قرار میها هاي تجمع یافته در کف حوضچهزباله

از یک طرف بـا تغییـرات    ي معدنیتداوم روند فعالیتها
ارتفاع و شیب و ایجـاد نماهـاي نـامطلوب منظـر را بـا      

شناختی مواجه نموده و عد زیباییهاي جدي از بچالش
روز به روز بر تعداد و ابعاد موارد مختل کننـده محـیط   

هاي زمین شود و از سوي دیگر با تخریب الیهاضافه می
ل هـاي سـطحی و زیرزمینـی اخـتال    در چرخه جریـان 

که را ایجاد کرده و از این طریق تغذیه آبهاي زیرزمینی
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دچـار کمبـود    کننـد، به سمت سراب نیلوفر حرکت می
  .کندمی

بـاالیی  گردشگري و تفریحی توان سراب نیلوفر که 
هـاي  کاري از تپههاي اخیر به دلیل معدندر سال دارد

خـود را از   انداز جذابیت چشم اطرافش به میزان زیادي
اطـراف سـراب و   انـداز   چشـم  تخریبدست داده است. 

بـه  هـاي آن  کاستن از زیبـایی تغییرات بصري منفی و 
هاي سنگی و و تپه هاشکافتن توده مانند مختلفاشکال 

، آنهـا  بافت و رنگ و سایر خصوصیات طبیعی تغییر در 
نـامنظم  هـاي  هاي باطله، احداث شبکهتوده کپه کردن
صـورت  تغییـر شـیب    و  تغییرات توپـوگرافی ارتباطی، 

رویـه از منـابع   هاي بیبرداشتکه  گرفته است؛ هرچند
عنوان عامل اصلی کاهش آب این سراب  آب زیرزمینی به

و انسـداد معـابر   هـا  الیـه تخریـب   شـود، محسوب مـی 
نفوذپذیري و افـزایش آبهـاي   میزان کاهش  ،زیرزمینی
ایـن   آنجاکـه  زرا نیز به همراه داشـته اسـت و ا  سطحی 

آب سـراب   ةکننـد مینکارستی یکی از منابع تـأ  ۀناحی
کـاهش  رود که یکـی از دالیـل    نیلوفر است، انتظار می

دست کم در آینده که میزان تخریب باال  ،سطح آب آن
رود نیز یکی از تبعات این دست اندازي در طبیعـت  می

ت زیادي دارد عدم . ولی آنچه که در این باره اهمیباشد
برداري از  بهره  رغم باشد که علیمدیریت چشم انداز می

طبیعــت پرداخــت خســارات ناشــی از آن را بــه منــابع 
  کند.  هاي بعدي واگذار می نسل
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