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مبارزه جهت پاک سازی آلودگی رودخانه های 
Cornwall از آالینده های فلزات معدنی سمی

 اســتخراج قلع در Cornwall و West Devon میراث مضاعفی به جا گذاشته است. از سویی به 
علت معدن کاری تاریخی در این منطقه و چشــم انداز آن در ســال 2006 به عنوان میراث جهانی 
یونسکو نام گذاری شده است، اما از سوی دیگر جریان های اصلی آب رودخانه های منطقه به علت 

مواد سمی ناشی از وجود فلزات عمدتا سمی این معادن آلوده شده اند.
Jack Unwin، در این گزارش تالش های دولت محلی و مرکزی برای پاک سازی این منطقه را 

بررسی کرده است.

جک اونوین �
ترجمه و تنظیم: مریم رشیدخانی   �

مدیر مسئول نشریه توسعه سبز 

W مقدمه
اســتخراج قلع یکــی از ویژگی های زندگی در 
Cornwall از دوران برنز تا دهه 1990 بوده است. این 

امر به وضوح، مناظر این منطقه را به طور چشمگیری 
تغییر داده است همچنین فضای معدنی Cornwall و 
West Devon در سال 2006 به عنوان میراث جهانی 
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در یونسکو ثبت گردید.
این معادن مانند بقیه ی صنایع معدنی انگلستان، 
طی چند دهه گذشته مشــکالت زیادی را متحمل 
شــده که تا حدودی باعث نابودی آن ها گشته است. 
درحالی که شــهرهای معدنی شــمالی و ولز به دلیل 
رکود اقتصادی روبه زوال رفته اند و منجر به ســقوط 
صنایع معدنی در این مناطق شده است، اما استخراج 
قلع، انــواع متفاوتی از ســموم را در رودخانه های 
Cornwall و Devon از دوران بهره بــرداری به جای 

گذاشته اســت و میراث این رودخانه ها شده است. 
فلزات ســمی ماننــد روی و کادمیوم پس از کاهش 
فعالیــت معادن قلع به راحتی اجــازه پیدا کرده اند تا 

آزادانه وارد جریان آب شوند.
پایان کار اســتخراج قلــع در این منطقه و ترک 
کامل این سایت ها توسط صاحبان آن ها تا پایان سال 
1999 بوده است که علت آن تا حد زیادی به خاطر 
عملکردشان بدون نتیجه گرفتن مناسب و بدتر شدن 
اوضاع بوده است. وقتی که این معادن عملیاتی بودند، 
آب معدن دورتر از ســطح آب های جاری تخلیه و 
پمپاژ می شــود؛ اما پس ازاینکه معادن متروک شدند، 
ســیالب و طغیان آب ها به این مواد ســمی تماس 

برقرار کرده و اجازه یافتند تا آبراه ها را آلوده کنند.
از نظر فنــی، صاحبان معادن می توانند به خاطر 
ایجاد این آلودگی مقصر شناخته شوند، اما اثبات این 
قضیه که کنار گذاشــتن یک معدن موجب آلودگی 

شده است، بسیار دشوار است.
از زمــان آغاز هزاره، دولت های پی درپی بریتانیا 
از طریق برنامه پاک سازی آب معادن متروکه فلزات1  
)WAMM( آژانس محیط زیست و سازمان زغال سنگ 
را تامین مالی کــرده و این مکان را برای تمیز کردن 
رودخانه های آلوده در انگلســتان برای آن ها فراهم 
کرده اند. به منظور هماهنگ کردن بیشــتر و پاسخ گو 

1 through the Water and Abandoned Metal Mines pro-
gramme

بودن دولت ها در مورد 1500 کیلومتر رودخانه های 
آلوده در سراســر انگلستان، WAMM انگلستان را به 
مناطقی که بیشترین تحت تأثیر آلودگی با فلزات قرار 
داشته است تقســیم کرده است؛ از حوضه رودخانه 
Northumbria تا حــوزه رودخانه Humber و در 

نهایــت Southwest و Cornwall را به بخش های 
جدا تقسیم کرده است.

تخمین زده می شــود که بیــش از 5 درصد از 
آب های جنوب غربی انگلیس که شامل حدود 450 
کیلومتر آب می شود در معرض آلودگی قرار داشته اند 
 Teign،Seaton که مهم ترین مقصر آن رودخانه های
و Fal است. در ســال 2015 تخمین زده شد که از 
697 حوزه آبی در منطقه؛115 حوزه آن در وضعیت 
بد یا ضعیف زیســت محیطی بوده انــد درحالی که 
اکثریت قریب به اتفاق در یک وضعیت متوســط و 

162 حوزه آن در سطح خوب یا باال بوده اند.

W پاک سازی آب ها 
یک طرح آزمایشی توسط آژانس محیط زیست، 
سازمان زغال سنگ و اداره محیط زیست، غذا و امور 
روســتاییDEFRA(  2( در 14 کیلومتری رودخانه 
Fal ســازمان دهی شده است. این سه بخش قباًل در 

یک طرح 4/5 میلیون پوندی که بودجه آن توســط 
DEFRA تامین شده جهت پاک سازی معادن متروکه 

از آلودگی فلزات، در ســال های 2016-2015 با هم 
همکاری داشتند.

رودخانه Fal توســط معادن Dowgas، شامل 
معدن بزرگ Dowgas که در ســال 1913 متروکه 
شــده، آلوده گشته اســت. این طرح تمرکز ویژه ای 
بــر روی حوزه Coombe دارد که محل تخلیه مواد 
آالینــده این معدن بود و از آن پس به دلیل باال رفتن 

سطح آب در معادن منبع اصلی آلودگی، بوده است.
2  the Environment Agency, the Coal Authority and 
the Department for Environment, Food and Rural Af-
fairs
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طبق گفته آژانس محیط زیست این طرح اندازه ای 
در حــدود محوطه جریمه زمین فوتبال را پوشــش 
خواهد داد و این سازمان اعالم کرد: این چیزی است 
که ما آن را یک سیســتم منفعل می نامیم، بنابراین از 
هیچ ماده شــیمیایی استفاده نمی شــود و به گونه ای 
طراحی شــده است که با چشــم انداز طبیعی منطقه 
همخوانی داشته باشد و هیچ گونه بو و سروصدایی از 

بخش ساخت وساز آن ایجاد نخواهد شد.
متاســفانه این پروژه در حال حاضر در مرحله 
مجــوز برنامه ریزی قــرار دارد، بنابراین ســازمان 
زغال سنگ در این زمان نتوانست در مورد این پروژه 
موارد بیشــتری را اعالم کند. سخنگوی این سازمان 
در مــاه ژوئن بــه Cornwall Live گفت: هدف ما 
پاک سازی آلودگی ها در جایی است که مزایای بسیار 
بیشتری از هزینه ها و بودجه های صرف شده خواهد 
داشــت. بهبود کیفیت آب مزایای بســیاری دارد، از 
جمله آن می توان به حفظ شــغل هایی اشاره کرد که 
به محیط های با کیفیت خــوب آب می توانند تکیه 
کنند و زیستگاه های طبیعی را برای حیات وحش بهتر 

می کند.
" اولویت ما در معادن فلزی در صورت امکان، 
جلوگیــری از ایجــاد آلودگی جدید هــم از معادن 

متروکه و هم معادن تازه کار می باشد."

W تصویر گسترده تر 
آژانس محیط زیست بر اســاس تجزیه وتحلیل 

خود در سال 2015، پیش بینی هایی در مورد وضعیت 
رودخانه های جنوب غربی تا سال 2021 انجام داده 
اســت. تا سال 2021، آژانس پیش بینی می کند که از 
نظر زیســت محیطی تعداد حجــم آب "بد " در این 
منطقــه از 21 به 16 نزول خواهــد کرد، درحالی که 
حجــم آب "فقیر " نیز باید از 94 به 71 نزول یابد و 
حجم آب در دسته های خوب یا عالی باید از 162 به 

206 صعود کند.
این تالش ها باید تاثیر گسترده تری بر روی افراد 
و محیط های موجود در Cornwall و Devon داشته 
باشد. مدیریت برنامه حوضه رودخانه جنوب غربی 
ادعا کرده است:"مقابله با آلودگی از آب های معدنی، 
به میزان قابل مالحظه ای به کیفیت آب بهبود خواهد 
بخشید و به حیات وحش از جمله ماهی ها، حشرات 

و دیگر آبزیان کمک می کند.
پاک ســازی آلودگی از آب های معدنی مزایای 
دیگری داشته است به عنوان مثال نوع رفتار پرندگان 
در زمین های مرطوب نیزار به طور قابل توجهی تغییر 
کرده است و منجر به افزایش تنوع زیستی گردیده و 
یک زیســتگاه غنی برای پرندگان فراهم ایجاد کرده 

است."
معادن در Cornwall تقریباً از بین رفته اســت، 

اما میراث توام با مسمومیت آن همچنان ادامه دارد.
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