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  چكيده:

هاي فعاليت تأثير تحت هايزمين وسعت ها،آن عملياتي فضاي شدن تريعوس و عميق و معادن از بيشتر هرچه جاستخرا با       

نيز  معادن بازسازي انجام ضرورت روز هر يجهدر نت باشد. مي افزايش به رو ،روزروزبه باطله، يهاگاهانباشت ويژه به ،يمعدن کار

گيرد به دليل تغيير دادن شرايط سطح استخراج در معدن گل گهر سيرجان به روش روباز صورت مي . از آنجايكهشودمي بيشتر

ها و سبزيجات مل در از بين بردن گياهان و درختان و بوتهترين عوازمين و تغيير دادن شرايط فيزيكي و شيميايي خاک، عمده

روري خاک و کاهش هاي خاک و تقليل پتانسيل باهم زدن ترتيب قرارگيري افق ترين عوامل در بهمهم سطح زمين است و

هاي هاي زمينکنندههاي باالي خاک مثل ازت، فسفر، پتاسيم، کلسيم و منيزيم و از عوامل اصلي آلودهدادن مواد مغذي افق

سيل بازسازي و تبديل کردن معدن شماره يک به محيطي شوند. در اين تحقيق به بررسي پتانشده محسوب مياستخراج

هاي برداري از آب، خاک و هواي معدن انجام گرديد و با طراحيتفريحي و توريستي پرداخته شده است. بدين منظور نمونه

جهت  و محاسبه حجم و محدوده نهايي معدن در پايان معدنكاري، و دبي ورودي آب و Gemcomانجام شده توسط نرم افزار 

شود و با کاشت درختان و گياهان حرکت آب به داخل پيت، بعد از گذشت چندين سال پيت معدن به يک درياچه تبديل مي

نداز منطقه و تبديل پيت به يک محيط تفريحي و زيبا اگيرند باعث تغيير چشمهايي که باالتر از سطح آب قرار ميبر روي پله

هاي انجام شده از آب و خاک معدن، درختان گز و خرما مناسب جهت کاشت در اين ريبرداشويم که بر اساس نتايج نمونه

  ند.امنطقه شناخته شده
 نتايج:

توان از درختان گز و خرما در بازسازي و ايجاد پوشش براي بازسازي پيت معدن با توجه به آب و خاک و هواي معدن مي

خاک پيت معدن در محيط تست شود و بعد از جواب دادن و خشک نشدن گياهي استفاده کرد ولي بايد چند نمونه با آب و 

متري از  0011انداز پيت معدن پرداخت. در قسمت شمال غربي معدن در ارتفاع ها، به کاشت انبوه و تغيير دادن چشمنمونه

عدادي از درختان گز به ها صورت گرفته تدر جاهايي که نشت آب از ديواره E1برداري آب سطح دريا در نزديكي محل نمونه

 دهد که درختان گز مناسب براي کاشت در اين محل اند و شرايط خوبي را دارند و اين نشان ميصورت خودرو سبز شده

ماه به صورت ترکيبي با آب  3نفر خريداري گرديد و به مدت  5هستند. براي آزمايش درختان خرما نيز به صورت نمونه 

آب شيرين با هم  %01آب معدن و  %01صورت بود که ابتدا ي صورت پذيرفت. آبياري به اينآبيار E1شيرين و آب حوضچه 

صورت متوالي از درصد آب شيرين کم کرده و به آب شور اضافه مخلوط کرده و درختان را آبياري کرديم و به همين گونه به

شک شدن و از بين رفتن گياه مشاهده نشده است کرديم تا گياه ضربه نخورد و به محيط و آب منطقه عادت کند و آثاري از خ

 توان در بازسازي پوشش گياهي معدن از درخت خرما استفاده کرد .و مي
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