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  چكیده
است و اگر به  مرتبطآن به نوع سنگ و معدن  تیو کم تیفیک مدیریت آب معادن یک چالش در سراسر جهان است.

 تیریمد وهیش نیبهتر شود. ستیز طیمح یممکن است منجر به آلودگود شن تیریمد ای ردیمورد استفاده قرار نگ یدرست

را در حال  یقابل قبول یراه حل در نظر گرفت و استاندارد زندگ نیتوان بهتر یهوشمند آب معادن را م تیریآب و مد

، سط صنعتوبه طور مشترک ت دیآب معادن با تیری، مدستیز طیحفاظت از مح تحقق یبرا حفظ کرد. ندهیحاضر و در آ

 .گردداعمال  نفعانیکنندگان و ذ میتنظ

 

 مدیریت آب. سیاست، ،آب آب معادن، كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
و معدنی غیرممکن  استفاده از آب در تمام صنایع امری رایج بوده و بدون حضور این ماده حیاتی، انجام فعالیتهای صنعتی

آب، چالشهای ود منابع آب یکی از چالشهای مهم قرن حاضر کشور به شمار میرود. بخواهد بود. به عقیده بیشتر کارشناسان آب، کم

عدیده را در کشور در جنبه های مختلف فردی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، طبیعی، زیست محیطی و... به وجود آورده است. بخش 

ه دالیلی همچون خشکسالی، مسایل سیاسی و... این بع معدنی کشور نیز از این چالشها در امان نبوده است وبعضا بنا معدن و صنای

و  قیدق یزیشود و برنامه ر یآب مهم م تیری، مد نیبنابرا.]1[مشکالتی به ویژه در بخش اقتصادی روبرو استبخش از صنعت با 

ش کل هآب معدن کا تیریمد یراه ها برا نیاز بهتر یکیاست و  یعدن ضروراز آب در طول چرخه عمر م کپارچهیاستفاده 

 .]2[است مصرف آب

 دارند یبه بررس ازیآب معدن كه نشامل  مناطق -2
متر مکعب  اردهایلیو متروکه م یاتیاما در معادن مختلف عمل ستیآب معدن در دسترس ن زانیاز م یارقام قابل اعتماد     

ا تکنیک های مدرن آن را بمنبع تجدیدپذیر برای نیازهای متفرقه است و حتی می توان آب معادن یک  .]3[خواهد بود

آب  تیریمد نهیدر زم دیبا یادیز ی، هنوز کارهاگسترده توسط صنعت و موسسات مربوطه قاتیبا وجود تحق آشامیدنی کرد.

کن طی یک دهه نسبت به سرمایه گذاری در شرکت آنگلوآمریبه عنوان مثال کاال انجام شود. نیحفاظت بهتر ا یمعدن و روشها

، BHPنتیجه این که طی یک سرمایه گذاری مشترک با شرکت .ه آب معادن این منطقه اقدام نمودیتحقیق و توسعه تصف

میلیون متر مکعب آب آلوده  30این کارخانه ساالنه حدود  . در دستور کار قرار گرفت 2002احداث کارخانه تصفیه آب در سال 
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مقاله بهبود استفاده  نیا یاساس کردیرو.]4[می رسد یمیلیون متر مکعب آب به مصارف شهر 22معدن را تصفیه کرده و حدود 

 آب است. تیریبا بهبود مد یطیمح طیاز منابع و شرا

 سیستم زهكشی و تخلیه آب معدن -3

تواند تهدیدی جدی برای تخلیه آب معدن بخشی جدایی ناپذیر از برنامه ریزی است و اگر به طور نادرست انجام شود ، می      

[. وخامت کیفیت آب و تجمع آب در گودال نتیجه خالصی 5سان باشد ]ر اکوسیستم ، دریافت منابع آب و سالمت اندعملکردهای موجود 

ب معدن [. بنابراین ، یافتن راه حل های پایدار کوتاه مدت و بلند مدت برای تخلیه کافی آ6است اگر به زهکشی و تخلیه آب توجه نشود ]

ت سمی عالوه بر زهکشی معدن اسیدی ممکن گ معدنی بسیار مهمتر می شود ، جایی که فلزانضروری است. اهمیت زهکشی در ذخایر س

است جریانهای پایین دست را آلوده کنند. ارزیابی هیدروشیمیایی آب معدن در نقطه تخلیه باید به منظور نصب محلول مناسب تصفیه آب 

د. تخلیه و تخلیه مناسب آب ر است و نیاز به عملیات و نگهداری کافی داربر راه حلی که انتخاب شود ، معموالً هزینه معدن انجام شود. ه

معدن می تواند یک استراتژی پیشگیرانه پیشگیرانه برای حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شود. شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی 

 تا به اهداف مشخص شده در اینجا برسیم. ب در این زمینه مورد توجه و بحث قرار گیردمحلی و منبع آب باید به طور مناس

در هر معدن سطحی ، طراحی مخزن و محل مناسب مخزن در معدن حداکثر راه حل را برای مشکالت و مسائل مربوط به زهکشی و      

 [.2]در این زمینه ضروری استتخلیه ارائه می دهد. مالحظات عملی خاص سایت 

 معدن در آبف صارمو  آب معدنیاز  استفاده های متناوب -4
اگر  .[3]، بسته به کیفیت آب، از تولید انرژی گرفته تا آب تفریحی یا آشامیدنیآب معدن دارای طیف وسیعی از مصارف جایگزین است    

ه تکافی باشد. به این امر ارزش دهی گف آب ، به شرطی که مقدار موجوداست ، استفاده از آن همچنان امکان پذیرباشدآلوده  یآب معدن

، آب معدن برای اهداف متفاوتی مانند شستشوی زغال گیرد. در برخی معادنالقوه را در بر میمی شود و طیف وسیعی از کاربردهای ب

تواند کاربردهای عملی ، آب معدن میهای کمبود آبه. در دور[8]یا تامین آب جامعه استفاده می شود آبیاری، ، مصارف کشاورزیسنگ

، ، استفاده متناوب از آب باید از طریق جامعه علمی ترویج شود. عالوه بر اینبرای بهبود مدیریت آب معادن. باشد هفوق العاده ای داشت

  [.9]سیاست ها باید بسته به شرایط آب و هوایی و معدنی توسط معدن تنظیم و اجرا شوند

ود آب می باشد که این مقدار مصرف آب نیز در بخش جصنعت معدنکاری از جمله صنایعی است که ادامه روند عملیات آن درگرو و      

باشد. عمده مصرف آب ورودی به معادن شامل بخش خط تولید یعنی بخش کارخانه فرآوری و استخراج کانسنگ یهای مختلف، متفاوت م

اسکان پرسنل  لف آب جهت آشامیدن، مصارف شستشو و بهداشتی در معادنی است که دارای محباشد. مقادیر دیگر، شامل مصرمی

باشند. مقدار آب مصرفی در بخش مسکونی معادن نیز به سایر مصارف آب افزوده می شود. که به راحتی با ارائه راهکارهای مدیریتی می

تواند نقش به سزایی در بهبود بخشی به وضعیت اقتصادی معادن می توان مقدار مصارف خارج از خط تولید را به حداقل رساند کهمی

 باشد. داشته

 اه حل های تصفیه آنو ر د معدنی مختلفعمده مصرف آب درتولید موا -6
باشد تقریبا بخش عمده مصرف آب در معادن در بخش خط تولید معادن یا در واقع در بخش استخراج کانسنگ و کارخانه فرآوری می     

باشند. با وژی های معدنکاری، این مقادیرمصرف متفاوت میلکه البته بسته به نوع ماده معدنی، نحوه استخراج، روش های فرآوری و تکنو

باشد که مقدار مصرف آب به آمار های اعالم شده جهانی بیشترین مقدار مصرف آب برای معدنکاری موادی همچون طال و مس میتوجه 

 در معدنکاری آهن، نیکل و زغال سنگ در جایگاه بعدی قرار دارند. 

ه آب معدن از انواع معادن و برنامه های کاربردی موجود است ، قابل اعتماد و اقتصادی برای تصفییوراه حلهای تکنولوژیکی ق    

های کاربردی حل های درمانی را ارزان تر و همچنین آسان تر اجرا کند. از برنامهتواند راه[. سیاست شفاف و شفاف شرکت می3،10،11]

از تأسیسات ذخیره سازی دم یا توده سنگ زباله های سطحی معادن روباز و آب اضافی آب ،موجود می توان برای تخلیه آب معادن زیرزمینی

های اکسیداسیون ، سیستمهای نانوفیلتراسیون، سیستمهای غشایی پیشرفته)به عنوان مثال سیستمها[. این فناوری12]استفاده کرد

توان با ارائه ، میر شرایط مختلفمینان می دهد که حتی دطانیز نامیده می شود  "سیستم مدیریت آب معدن هوشمند"، که پیشرفته(

، شرایط تخلیه محیطی را برآورده کرد. برای دفع از آنجا که طیف اجزای بالقوه مضر از پساب معدن به پساب کیفیت خوب آب تخلیه شده

 .[13]شودیم، الزامات تخلیه تعریف شده )توسط مقامات محیط زیست محلی( حتی شدیدتر معدن متفاوت است
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، یک بررسی عمیق از داده های تجزیه و تحلیل آب و شرایط عملیاتی باید برای تعیین طراحی مناسب سیستم تصفیه آب هدر این زمین    

های پایدار و معدن انجام شود. تجربه عملی در تصفیه آب معدن )به عنوان مثال شیرابه محل دفن زباله( یک مزیت برای طراحی سیستم

، شیمیایی و ، درک روابط پیچیده بین فرآیندهای فیزیکیهای تصفیه آب معدن است. عالوه بر اینراه حلعتماد برای معادن و اقابل 

 های توسعه موثر برای مدیریت آب است ، کلید استراتژیبیولوژیکی آب معدن از نظر فنی و سپس تدوین یک سیاست دقیق و مناسب

 .[14،15]استفاده از آب بازیافتی پس از تصفیه آب معدن ضروری استزایش فتدوین رویکردهای کاربردی برای ا

 اقدامات جامعه و انطباق قانونی  -7
از آنجا که مشکل آب دغدغه همه انسان هاست مشارکت جامعه می تواند تعدادی از مشکالت عملیاتی را حل کند. در      

کرد که  کت جامعه در رفع مشکالت بوده است و نباید فراموشرهای گذشته صنعت جهانی معدن شاهد چندین مورد مشادهه

ر از مشکالت صنعت معدن با جامعه ، نگرانی های جوامع ، مشارکت جامعه در نیل به هدف بسیار ضروری است. یکی دیگ

. در افق سیاست دخصوصا در مناطق دور افتاده روستایی که معادن نیاز به حفاری و آب دارند است که باید مورد توجه قرار گیر

آب در نظر گرفته شود. گذاری شرکت های معدنی باید توجه به حفاظت از قبایل و روستاها و تامین منافع بومی در رفع مشکل 

عالوه بر اقدامات اجتماعی ، نقش سازمان های مختلف قانونی در اجرای قوانین نظارتی و کنترل آب ها و کاهش آلودگی بسیار 

 های قانونی باید مقررات و مجازات به خوبی تدوین و انجام شوند.دموثر است که در بن

د مدیریت مناسب معادن و منابع آب است. دانش کافی در خصوص آموزش و ارتقا مهارت پرسنل شاغل در معدن ، کلی    

نل دانش آکادمیک سمدیریت منابع آب به مدیران کمک می کند تا کمتر تصمیم اشتباه بگیرند و در کنار کسب تجربه برای پر

 .[16]بسیار حائز اهمیت است

بهترین شیوه ها در مدیریت معدن -8  
فیه و ذخیره آن برای آینده اهتمام ورزیم و باید با توجه به استفاده و در دسترس بودن برای مدیریت آب در معدن باید نسبت به تص      

یت آب در معدن باید به صورت علمی مدیریت شود و همچنین در کنار مآن در شرایط فعلی نسبت به مدیریت آن اقدام شود. کیفیت و ک

آب نزدیک به معدن را جهت جلوگیری از آلودیگی تخلیه کرد و طوری  آن باید اقدامات پیشگیرانه انجام گردد. به عنوان مثال می توان

آب به معنای بهبود مستمر کنترل آب و محافظت  برنامه ریزی کرد که مدیریت آب به بهترین شکل ممکن باشد. بهترین شیوه در مدیریت

در  ، اقتصادی و زیست محیطی در نظر گرفته شود. از منابع آب در شرایط قابل قبول است. و برای تحقق این امر باید مالحظات اجتماعی 

ب ها و آب های آلوده مستلزم بهترین شیوه مدیریت منابع آب ، جهت برنامه ریزی بهتر آب ها را طبقه بندی می کنند و مدیریت فاضال

جهت مدیریت منابع آب باید تغییرات مد نظر ی مدیریت منابع آب است. در کنار دانش فنی ، درک مفاهیم هیدرولوژیکی و دانش فرآیند

 .[12]قرار گیرد که این تغییرات می توانند شیمیایی ، فیزیکی و یا آب و هوایی باشند

ر آن از نظر آلودگی فلزات سنگین همراه با محتویات فیزیکوشیمیایی و معدن سوکیندا و مناطق مجاو نمونه های آب معدن کرومیت       

 <Cr> Fe> Znات سنگین به ترتیب میکروبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نمونه های آب معدن کرومیت دارای غلظت باالیی از فلز

Ni> Co> Mn  هستند در حالی که آبهای زیرزمینی به جزFe  هیچ گونه آلودگی فلزات سنگین را نشان نمی دهند. پارامترهای فیزیکی

ر معدن ، و شیمیایی نمونه های آب معدن انحراف از پارامترهای آب معمولی را نشان داد. آب معدن در مقایسه با نمونه های آب مجاو

بستگی داده ها بین فلزات با پارامترهای فیزیکی و مجمعیت کم میکروبی باکتری ، قارچ و اکتینومایست را در خود جای داده است. ه

شان داد در حالی که فلزات و جمعیت میکروبی همبستگی منفی را نشان دادند. سویه های شیمیایی پاسخ های مثبت و منفی را ن

یک ها نشان می دهند تاز آب معدن کرومیت تحمل باالیی نسبت به کروم و سایر فلزات سنگین و همچنین آنتی بیوباکتریایی جدا شده 

 [.18]دار گیرنکه می توانند به عنوان شاخص آلودگی فلزات سنگین مورد استفاده قر

متر تن پیریت کوبور و کبالتیفرس را در  15، بیش از  1982تا  1956، از سال ، غربی اوگاندااستخراج و پردازش مس در کیلمبی        

می شود. این مطالعه به منظور بررسی منابع و غلظت فلزات سنگین که به سطح زمین پمپ  ، عالوه بر آب معدنرودخانه کوهی ریختدره 

و تحلیل چند عنصر عناصر کمیاب از منابع نقطه ای و غرق ها انجام شد که و عناصر کمیاب در آبگیر معدن کیلمبه انجام شد. تجزیه 

 ICP-MSا ، منابع آب عمومی و نمونه های آب خانگی با استفاده از بشامل باطله معدن ، آب معدن ، شیرابه معدن ، آب رودخانه نیامام

( در باطله معدن به 8.6) Co (112)  ،Cu (3320)  ،Ni (131)  ،As (mg kg − 1)بود. این مطالعه نشان داد که میانگین غلظت 

. بدن در حوضه آبریز آب معدنی زیرزمینی و تپوسته جهانی بوده و در حال فرسایش و تخلیه در آب اسطور قابل توجهی بیشتر از متوسط 
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( در μg L -1پس زمینه )( در مقایسه با غلظتهای 590) Ni( و 3430) Co( ، 9420( مس )μg L -1ی میانگین غلظت )شیرابه حاو

ه آب آشامیدنی ندرصد نمونه های آب خانگی از آستا 25به ترتیب. بیش از  Niو  Cu  ،Coبود. برای  0.62و  0.21،  1.9آبهای آلوده 

 40در  L -1میکروگرم  40)ایاالت متحده آمریکا(  Winsconsinاز آستانه آب  Coفراتر رفتند ،  L -1میکروگرم  200انگلستان برای 

 . با این حال ،L -1میکروگرم  200درصد از نمونه ها از انگلستان فراتر رفت. آستانه  42درصد نمونه ها فراتر رفت در حالی که آهن در 

 Mnو  Al  ،Feیز باعث آلودگی آب داد که عالوه بر فعالیت های معدنی ، فرایندهای طبیعی هوازدگی زمین شناسی ن این مطالعه نشان

                                                                                                              .[19]در تعدادی از منابع آب عمومی می شود

ذخیره سازی ، بزرگترین سینک آب در اکثر معادن است. مدیریت نادرست محتوای آب در باطله معدن می تواند تهدیدی برای           

افت آب به دالیل مربوط به کمبود آب گزینه های ثبات آنها و در نتیجه ایمنی محیط زیست آنها باشد. همچنین ، استفاده مجدد و بازی

کند. ول برای شرکت های معدنی است. فن آوری های آبگیری برای باطله ، نمک زدایی و حمل و نقل آب ، انرژی زیادی مصرف میبقابل ق

هبود بخشد. این مقاله با استفاده مدیریت مناسب باطله معدن و مدیریت تامین آب می تواند ارتباط آب و انرژی را به میزان قابل توجهی ب

ا تمرکز بر تأسیسات باطله معدن و تامین آب محل معدن ، ارتباط آب و انرژی را در شرکت های معدنی مس باز یک مدل کاهش آب 

به لطف تجزیه و  ارزیابی می کند تا تعادل بین آب و انرژی را پیدا کند. اصالت این کار شامل استفاده از رویکرد گزینه های واقعی است که

را افزایش می دهد. این رویکرد شبیه سازی مونت کارلو را برای انجام حساسیت و تجزیه و  یتحلیل کمی ، انعطاف پذیری تصمیم گیر

تحلیل عدم قطعیت برای ارزیابی هر جزء هزینه استراتژی مدیریت آب به کار می گیرد. نتایج نشان می دهد که اگر آب دریا منبع اصلی 

ا به دلیل استفاده از انرژی نشان می دهد. بنابراین ، بهبود استفاده مجدد رخام کارخانه معدن است ، حمل و نقل آب بیشترین هزینه آب 

از آب با استفاده از فناوری های آبگیری ، ارتباط آب و انرژی را با بهبود مصرف انرژی بهبود می بخشد. اگرچه هزینه این فناوری ها به 

 .[20]ر معدن هزینه درمان و حمل و نقل آن را کاهش می دهددجویی در انرژی باال است ، اما کاهش نیاز به مصرف آب دلیل صرفه 

 مدیریت پایدار -9
جمهوری آذربایجان مبتنی بر اصول مدیریت نوآورانه است و این روند اساس گذار به اقتصاد سبز پایدار است. در این راستا ، مدیریت         

گیر و دستیابی به مدیریت پایدار در ایالت تبدیل شده است. برنامه ملی ااز مهمترین عوامل برای ایجاد یک جامعه فر پایدار آب به یکی

را پوشش می دهد. یکی از بخشهای برنامه به  2025-2018،  2018-2004توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار در آذربایجان دوره های 

رای توسعه پایدار منطقه ، اطمینان از ایمنی آب بب اختصاص داده شده است. در مرحله کنونی ، مسائل مربوط به سیاست آ طور کامل به

کشور با بهبود کارایی مدیریت و مصرف آب ضروری است. در این مقاله هدف من تجزیه و تحلیل مدیریت آب در آذربایجان است. به طور 

ی کنم که سیاست عمومی باید بر متوصیه هایی برای توسعه آینده. من استدالل خاص ، میزان کارآیی موسسات و ساختار تعرفه برای ارائه 

منابع آب ، کشف چندین قانون و تضمین توسعه پایدار هستند. عالوه بر این ،  وثرشناسایی عواملی متمرکز باشد که به دنبال مدیریت م

صنعت ، تعرفه  ،یکپارچه در تامین آب شهری ، نیازهای آبیاری من در نظر می گیرم که برای دستیابی به مدیریت پایدار ، یک رویکرد 

های آب و استفاده ثانویه از آن ، تأثیر آب بر پتانسیل صادرات عامل کلیدی است. در نهایت ، من همکاری آبهای مرزی در زمینه منطقه 

مینه آب زسازمان ملل متحد در -ادیه اروپا و آذربایجاناتح-ای را به عنوان آذربایجان ، روسیه ، گرجستان ، ارمنستان ، ایران ، آذربایجان

تجزیه و تحلیل کردم. روش تحقیق مبتنی بر تجزیه و تحلیل حقوقی داده های آماری مربوط به بخش آب در آذربایجان است که توسط 

سسات بهبود وارتی مانند آزرسو ، م( ، وزارت شرایط اضطراری و سایر مقامات نظWRAکابینه وزیران ، وزارت اقتصاد ، آژانس منابع آب )

 .[21]الوه بر این ، ارقام آبیاری و تقاضای آب با جزئیات تجزیه و تحلیل شده استعو آبیاری. 

                                                 گیرینتیجه-11

از  ر( است و با سطح باالی وابستگی متقابل با سایر اهداف توسعه پایداSDGsمدیریت پایدار آب یکی از اهداف توسعه پایدار )       

ه ای تا جهانی مشخص می شود. بسیاری از مطالعات ارزیابی آب به تفکر سیلو محدود می شود ، بیشتر بر پیامدهای مربوط مقیاس منطق

به آب متمرکز است ، در حالی که فاقد میزان کمی از توافقات و هم افزایی ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی است. برای پر کردن 

مختلط( با  MRIOخروجی چند منطقه ای )-را پیشنهاد می کنیم که یک مدل ورودی "نکسوس"کرد نش ، ما یک رویااین شکاف د

( را برای کمی کردن معادالت و هم افزایی MCDAمحدودیت تامین آب ، تجزیه و تحلیل سناریو و تجزیه و تحلیل تصمیم چند معیاره )

سناریو انتقال صنعتی شامل نه  120هبی. در مجموع -انجینتی-مع شهری پکنجدر سطح بخشی برای منطقه پایتخت چین ، یعنی ت

صنعت عمده با شدت آب باال و مصرف آب در مسیرهای توسعه فعلی برای تسهیل تجزیه و تحلیل هم افزایی بین ضرر اقتصادی ، اهداف 

شان دهنده آلودگی آب( که توسط پای خاکستری ن داجتماعی )در اینجا ، تعداد مشاغل( و محیط زیست توسعه یافته است. حفاظت )با ر
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اقدامات حفاظت از آب ایجاد می شود. نتایج شبیه سازی ما نشان می دهد که اعمال محدودیت آب قابل تحمل )کاهش مصرف آب 

ن د( میلیارد یوانپو 16.0) 68.4ضروری برای تغییر سطح تنش آبی منطقه از شدید به متوسط( در منطقه منجر به ضرر اقتصادی متوسط 

 0.18) 1.94درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه ، از دست دادن  1.3( ، یا 2012پوند دالر آمریکا در سال  0.158( می شود. یوان 1)

 یدرصد از ردپای آب 2.2پوند( میلیارد متر مکعب یا حدود  0.40) 1.22درصد نیروی کار( و کاهش  3.5میلیون پوند( میلیون شغل )یعنی 

ای جیره بندی آب قابل تحمل در بخشهای پرمصرف آب مانند کشاورزی ، فرآوری مواد غذایی و دخانیات ، تولید برق و  خاکستری منطقه

، ما  MCDAگرمایشی و مواد شیمیایی منجر به کمترین تلفات اقتصادی و شغلی و بیشترین مزایای زیست محیطی می شود. بر اساس 

اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی آنها به عنوان مرجعی برای هدایت مدیریت آب در آینده و وجه به عملکرد تبهترین سناریو را با  10

( ارزیابی مبادالت 1سیاستهای گذار صنعتی پیشنهاد کردیم. این رویکرد یکپارچه می تواند یک ابزار قوی برای حمایت از سیاست ها باشد: 

( کمی کردن اثرات کوتاه مدت زنجیره تامین 2منطقه تحت محدودیت منابع. بخشهای مختلف  رو هم افزایی بین معیارهای متعدد و د

( تسهیل ارزیابی دقیق تر اهداف توسعه پایدار در سطح منطقه به منظور تعیین اولویت های دولت های محلی و 3اقدامات مختلف مهار ، و 

 .پزشکان برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار
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Abstract  
Mineral water management is a worldwide challenge. Its quality and quantity are related 

to the type of rock and mine, and if not used properly or managed, it can lead to 

environmental pollution. The best way of water management and intelligent management 

of mineral water can be considered as the best solution and maintain an acceptable 

standard of living now and in the future. To achieve environmental protection, mine water 

management must be exercised jointly by industry, regulators and stakeholders.. 
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