جايگاه واقعي معدنکاري ايران
کجاست؟ اين سؤال در شرايطي براي بسياري از متخصصين ،دانشجويان
و معدنکاران مطرح است که ايران با دارا بودن بيش از  55ميليارد تن ذخيره معدني که
حدود نيمي از آن ذخيره قطعي است جز  10کشور بزرگ معدني جهان به شمار مي
رود .ايران با قرارگيري روي کمربند مس 5 ،درصد منابع مس جهان را به خود اختصاص
داده است 3 ،درصد منابع سرب و بيش از  6درصد منابع روي دنيا نيز در ايران قرار گرفته
است ،بيش از  10درصد زغال سنگ کک شو و  2درصد منابع آهن دنيا نيز از آن ايران مي باشد،
ذخاير مناسب آهن و مس باعث توليد با کيفيت ترين نوع مس و فوالد دنيا در ايران شده
است ،پس از چين ايران دومين توليد کننده سنگ هاي ساختماني مي باشد ،کروميت ،طال و
ساير معادن فلزي و غير فلزي ايران نيز در جهان مطرح مي باشند .با وجود چنين شرايطي سهم
معدنکاري در اقتصاد ايران تا چه اندازه بايد باشد؟
مطابق با استانداردهاي جهاني مي بايست بيش از  1درصد ذخاير معدني استخراج شود ،اما فقط
 0/28درصد ذخاير ايران استخراج مي شود .در واقع براي رسيدن به استانداردهاي جهاني الزم
است ميزان استخراج معادن ايران به حدود  4برابر مقدار فعلي افزايش يابد .از عوامل مهمي که
باعث عدم استخراج کافي ذخاير ايران مي شود مي توان به نبود سرمايه گذاري کافي در بخش
معدن ،کمبود تکنولوژي هاي مورد نياز و نبود قوانين مشخص و جامع در بخش هاي مرتبط
با معدنکاري اشاره نمود .همچنين تا وقتي که صنايع و معادن در کنار يکديگر قرار بگيرند ،با
توجه به گستردگي صنايع مختلف ،توجهي که به بخش معدن مي شود بسيار کم خواهد بود
و به جرأت مي توان گفت که بودجه اي که به بخش معدن تخصيص مي يابد ،کمترين سهم
را در بودجه ساليانه کشور در مقايسه با بودجه اي که به پروژه هاي عمراني ،پتروشيمي و ...
اختصاص مي يابد دارا مي باشد .معطوف شدن توجه دولت به معادن خاصي نظير آهن و مس
نيز مسأله اي است که بخش معدن را دچار مشکل نموده است .سازمان محيط زيست نيز اخيرًا
مشکالتي را براي بخش معدن ايجاد نموده است که ناشي از نبود قوانين جامع و عدم
نگاه علمي به اين بخش مي باشد.
در شرايطي که فراوري مواد معدني باعث افزايش بسيار زياد ارزش افزوده آن مي گردد
و قيمت مواد معدني فراوري شده هر روز در بازارهاي جهاني رو به افزايش
است و با توجه به وضعيت منابع معدني ايران مي توان پيش بيني نمود
که توسعه سرمايه گذاري ها در بخش معدن مي تواند قدرت اقتصادي
ايران را تا اندازه زيادي افزايش دهد .نکته ديگري که بايد بدان اشاره
نمود اين است که طرح هاي معدني پروژه هاي عظيمي مي باشند
که معمولًا در مناطق محروم انجام مي گيرند ،اين طرح ها نه تنها عامل
کاهش فقر و محروميت در اين مناطق مي گردند بلکه عامل ايجاد شغل هاي گوناگون
نيز مي باشند.
با توجه به مسائل مطرح شده به نظر مي رسد آنچه که امروزه بايد مد نظر قرار گيرد
توجه بيش از پيش مسئوالن و سياست گذاران کشور به بخش معدن مي باشد،
افزايش بودجه بخش معدن ،در نظر گرفتن مشوق هايي براي سرمايه گذاران
بخش معدن و تدوين قوانين مشخص در اين بخش باعث خواهد شد
که معدنکاري جايگاه واقعي خود را هم در کشور
و هم در بازارهاي بين المللي بيابد.

آر ِسنيک ( واژه يوناني  arseniconبه معني ارپيمنت زرد) عنصر شيميايي است که در جدول تناوبي با عالمت As
مشخص شده است و داراي عدد اتمي  ۳۳مي باشد .آرسنيک به دو صورت شبه فلزي يا فلزي مي باشد که آرسنيک
شبه فلزي در حالت جامد به دو رنگ زرد و خاکستري سمي مي باشد .آرسنيک فلزي با وزن مخصوص به ترتيب
 1/97و  5/73يافت مي شود .اين عنصر در سال  1250توسط Magnus Albertusبه دست آمد .در سال 1649
 Schroederدو روش براي استحصال اين عنصر کشف کرد.
واژه آرسنيک تقريبا به مترادف کلمه سم تبديل شده است .قديمي ترين مورد استفاده از آرسنيک به عنوان سم به سال
 55ميالدي باز مي گردد .در فرانسه در قرن هفدهم ،آرسنيک سفيد ( )As2O3به نام «گرد ميراث بري» شناخته مي
شد .علت استفاده وسيع از اين ماده به عنوان سم بازمي گردد به برخي خصوصيات آن ،چون فراواني ،در دسترس
بودن ،قيمت ارزان و اين حقيقت که  As2O3ترکيبي بي بو و بي مزه است .درقرن نوزدهم و پس از کشف شدن
روش هاي مطمئن در تشخيص آرسنيک ،استفاده از آن به عنوان سم به نحو چشم گيري کاهش يافت.
هم اکنون مطالعه بر روي آرسنيک به دو دليل عمده صورت مي گيرد  :به دليل سميت باالي اين عنصر و به دليل
کاربرد آن به عنوان عنصر ردياب طال.
البته علي رغم سميت شناخته شده آرسنيک ،محلول ( )1 %از پتاسيم آرسنيت ( )K3AsO3يا همان محلول فاولر
به مدت  150سال به عنوان ماده ي دارويي براي درمان بيماري هاي گوناگون کاربرد داشته است .محلول داناوان
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(آرسنيک تري يديد  )AsI3و محلول دواالژين
(آرسنيک تري کلريد  )AsCl3نيز براي درمان
بيماري هاي رماتيسم ،آرتروز ،ماالريا ،سفليس،
سل ،ديابت و جلوگيري از سرايت بيماري خواب
کاربرد داشته است .کاربرد دارويي آن امروزه به
شدت کاهش يافته و به موارد حاد انگلي محدود
شده است.
آرسنوپيريت مهم ترين ترکيب اين عنصر است
که توسط گرما از سولفيدهاي آهندار به دست
مي آيد.
اين عنصر جامدي شبه فلزي ،خيلي شکننده،
بلورين و به رنگ فوالد خاکستري است و در
هوا تيره مي شود.
ترکيبات معدني آن عبارتند ازFeAsS, ,As2O3 :
 . AsS, As2S3هر چند آرسنيک عنصري چند
آلوتروپ به رنگ هاي خاکستري ،زرد و سياه
دارد ،ولي تنها فرم خاکستري آن که جامدي شبه
فلزي ،بلورين و شکننده است ،پايدار مي باشد.
از نظر شيميايي شبيه فسفر است تا حدي که در
واکنش هاي بيوشيميايي ميتواند جايگزين آن
شود ،از اين رو سمي است .وقتي به آن حرارت
داده شود به صورت اکسيد آرسنيک در ميآيد
(اکسيده ميشود) که بوي آن مانند سير است.
آرسنيک و ترکيبات آن همچنين ميتوانند بر اثر
حرارت به گاز تبديل شوند.
ساالنه حدود 100000تن آرسنيک در جهان
توليد مي شود که عمده ي آن محصول جانبي
استخراج فلزاتي چون مس ،سرب ،کبالت و
طالست .آرسنيک تري اکسيد ترکيب تجاري
عمده ي آن است و از کاهش آن با کربن،
آرسنيک عنصري به دست مي آيد.
عمده مصرف آرسنيک به عنوان نگهدارنده ي
چوب است و درصد کمي نيز در کشاورزي ( به
عنوان حشره کش ،علف کش ،قارچ کش ،جلبک
کش و براي شستشوي گوسفند و ريشه کن کردن
کرم نواري درگوسفند و گاو و توليد مواد محافظ
پشم و رنگرزي) و صنعت الکترونيک مصرف
مي شود .آرسنيک فوق خالص ( )%99/999در
تهيه گاليم آرسنيد و اينيديم آرسنيد که در ساخت
نيمه رساناها گاليم آرسنيد نيمه رساناي مهمي
است که در  ICها به کار مي رود .مدارهايي
که از اين ترکيب ساخته شدهاند ،نسبت به نوع
سيليکوني بسيار سريع تر هستند و البته گران
تر نيز مي باشند .ساير زمينه هاي مصرف
آن عبارتند از :توليد آلياژ سرب و مس ،گلوله
تفنگ هاي ساچمه اي ،آينه ،شيشه و ليزر.
نيمه عمر بيولوژيک آرسنيت  30ساعت و
آرسنات  1/2روز مي باشد .سميت آرسنيت
بيشتر از آرسنات است .مهم ترين ترکيبات
آرسنيک در محيط هاي آبي به ترتيب فراواني
مونومتيل آرسنيک ،آرسنيک ( ،)IIIو آرسنيت
( )Vو دي متيل آرسنيک مي باشند .آرسنيک
مي تواند از طريق آب ،غذا و متابوليسم ساير
موارد جذب شود.
آرسنيک در محيط زيست

ترکيبات آرسنيک به صورت گسترده اي در
طبيعت پراکنده هستند .آرسنيک به طور طبيعي
به مقدار کم در زمين وجود دارد .آرسنيک در
خاک و کاني ها وجود دارد و مي تواند از طريق
گرد و غبار يا رواناب ،وارد هوا و آب هم شود.
آرسنيک ماده اي است که به طور طبيعي متحرک
است و احتمال تمرکز مقدار زيادي از آن در
يک محل کم مي باشد .اين ويژگي بسيار خوب
است اما نکته منفي آن اين است که به علت
سهولت انتشار ،آلودگي آرسنيک گسترده مي
باشد زيرا به راحتي منتشر مي شود .هنگامي که
آرسنيک غيرمتحرک باشد ،نمي تواند به آساني
حرکت کند .به علت فعاليت هاي بشري و عمدتا
معدنکاري ،آرسنيک هايي که در شرايط طبيعي
غير متحرک هستند متحرک شده و در بسياري از
محيط هايي که در شرايط طبيعي وجود نداشتند
نيز يافت.
چرخه آرسنيک در اثر دخالت هاي بشري
گسترده تر شده و به همين علت مقدار آرسنيک
در محيط زيست و جانداران زنده کاهش يافته
است .عمدتا آرسنيک توسط صنايع توليد کننده
مس منتشر مي شود .آرسنيت  3ظرفيتي محصول
جانبي ذوب مس ،سرب و نيکل مي باشد ،اما
امکان پراکندگي آن در حين فعاليت هاي
کشاورزي نيز وجود دارد .آرسنيک در محيط
زيست تجزيه نمي شود ،بنابراين آرسنيک اضافي
که در اثر فعاليت هاي انساني وارد محيط مي
شود ،انتشار يافته و در بسياري مواقع ،باعث
بيماري انسان و جانوران مي گردد.
گياهان آرسنيک را به آساني جذب مي کنند،
بنابراين ممکن است غلظت آرسنيک در غذا باال
باشد .غلظت باال و خطرناک آرسنيک غيرآلي که
در حال حاضر در آب هاي سطحي موجود است،
احتمال تغييرات ژنتيکي در ماهي ها را افزايش
مي دهد .همچنين ترکيبات دي متيل آرسنيک
که اغلب در محيط هاي آبي يافت مي شود ،
بيشتر در بدن ماهي ها تجمع مي يابد( .ميانگين
آرسنيک روزانه جذب شده از تمام غذاها 30
ميلي گرم تخمين زده مي شود که با مصرف
باالي ماهي و ديگر غذاهاي دريايي اين مقدار
افزايش مي يابد ).به عالوه هنگامي که پرندگان
ماهي هايي را مي خورند که در بدن آنها آرسنيک
زيادي وجود دارد و وقتي اين ماهي در بدن آنها
تجزيه مي شود ،در اثر سم آرسنيک مي ميرند.
اثر آرسنيک بر انسان
آرسنيک نيز مانند ديگر فلزات سنگين هنگامي
که جذب بدن انسان شود ،در بدن تجمع کرده
و دفع نمي شود بنا براين الزمست مراقبت هاي
الزم براي جلوگيري از ورود اين عنصر سمي به
بدن صورت گيرد .آرسنيک يکي از سمي ترين
عناصر موجود است .با وجود اثرات سمي اين
عنصر ،مقدار آرسنيک غيرآلي طبيعي موجود در
زمين اندک است .آرسنيک مي تواند از طريق
غذا ،آب و هوا وارد بدن انسان شود .تماس با
خاک يا آب آلوده به آرسنيک نيز باعث ورود
آرسنيک به بدن انسان مي شود .ميزان آرسنيک

موجود در غذا بسيار کم است و به علت سميت
به غذا افزوده نمي شود .اما ممکن است ميزان
آرسنيک موجود در ماهي و غذاهاي دريايي باال
باشد .خوشبختانه آرسنيک آلي بي خطر است
اما ماهي هايي که مقدار زيادي آرسنيک غيرآلي
دارند ،براي سالمتي انسان مضر هستند .خطر
آلودگي با آرسنيک در اشخاص زير بيشتر است:
افرادي که با آرسنيک کار مي کنند ،کساني که
زياد شراب مي نوشند و کساني که در مزارعي
کار مي کنند که در آنجا کودهاي آرسنيک دار
مصرف مي شود.
سميت آرسنيک به خواص فيزيکي و شيميايي
ترکيبات ،راههاي ورود به بدن ،مقدار مصرف
آن ،مدت زمان در معرض قرارگيري ،مقاديرآن
در رژيم غذايي و سن بستگي دارد .سميت مواد
معدني آرسنيک بيش از ترکيبات آلي آن است و
ترکيبات معدني سه ظرفيتي از ترکيبات آلي پنج
ظرفيتي خطرناک تر هستند.
برخي از اثرات شناخته شده
آرسنيک و ترکيبات آن بر
بدن انسان دراين قسمت
آورده شده:
• اثرات تنفسي  :بروز
اختالالت تنفسي
همچون برونشيت،
الرنژيت و
تورم غشاء
مخاطي
در اثر
تنفس
بخار
آرسنيک.
• اثرات
قلبي -عروقي:
اثرات مزمن آرسنيک سبب تغيير و بي
نظمي و از کار افتادن قلب مي شود .اگر انسان
در معرض آرسنيک به مقدار کم قرار گيرد به
بيماري آرسنيکوزيس يا تخريب سيستم عروقي
مبتال مي شود .همچنين آرسنيک باعث از کار
افتادن عضالت قلب مي شود.
• اثرات روده اي -معده اي :با استنشاق بخار
آرسنيک افراد دچار تهوع ،استفراغ و اسهال مي
شوند .جذب روده اي حداقل در انسان 75-80
درصد و عمدتا در اثر مصرف ماهي و ساير
غذاهاي دريايي است.
• اثرات پوستي :جذب آرسنيک از طريق خوراکي
يا تماس با پوست باعث از بين رفتن رنگدانه
هاي پوست و ريزش مو مي شود.
• اثرات خوني :زماني که آرسنيک از طريق
خوراکي وارد بدن شود بر اثر مهار سنتز گلبول
هاي قرمز کم خوني و کاهش گلبول هاي سفيد
رخ مي دهد .مقادير باالي آرسنيک سبب ايجاد
ضعف در مغز استخوان مي شود .نشانه هاي
حاد مسموميت با آرسنيک معموال ظرف 30
دقيقه نمايان مي شود ،ولي چنانچه از طريق غذا

وارد بدن شود ممکن است کمي به تأخير بيافتد.
همچنين قرار گرفتن در معرض آرسنيک غيرآلي،
سبب ايجاد عوارض مختلفي مانند سوزش معده،
روده و ريه ،کاهش توليد سلول هاي قرمز و سفيد
خون ،تغيير رنگ پوست مي شود .جذب مقدار
زيادي آرسنيک غيرآلي احتمال بروز سرطان و
به ويژه سرطان پوست ،سرطان ريه ،کبد ،مثانه
و غدد لنفاوي را افزايش مي دهد .قرار گرفتن
در معرض آرسنيک غيرآلي ،سبب نازايي و سقط
جنين در زنان مي شود و در زنان و مردان باعث
ناراحتي هاي پوستي ،کاهش مقاومت در برابر
ويروس ها ،ايست قلبي و آسيب مغزي مي شود.
آرسنيک غيرآلي به  DNAهم صدمه مي زند.
آرسنيک آلي نيز باعث سرطان مي شود ولي به
 DNAآسيب نمي رساند .اما دوز باالي آن باعث
صدمات عصبي و ناراحتي معده مي گردد.
الزم به ذکر است تنها وقتی که مقدار آرسنيک در
آب يا خاک از حد مجاز بيشتر باشد ،آلودگي
محسوب مي شود .در اينجا برخي از
مقادير مجاز آرسنيک براي استاندارد
بودن آب وخاک آورده
شده:

• در زمان حکومت ملکه ويکتوريا ،خانم ها مقدار
خيلي کم آرسنیک را با سرکه و گچ مخلوط کرده
و مي خوردند تا به اصطالح پوستشان روشن
شود وبتوانند ادعا کنند که هرگز در مزرعه
کارنکرده اند!!!
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ماکزيمم حد
مطلوب آرسنيک
در آب آشاميدني
0/01ميلي گرم در ليتر و ماکزيمم
حد مجاز آن  0/05ميلي گرم در ليتر مي باشد.
• براي آبياري دائم خاک مقدار مجاز آرسنيک
محلول در آب  0/1ميلي گرم در ليتر است.
• براي آبياري تا  20سال خاک هاي ريز بافت
خنثي يا قليايي با  6 PHتا  8/5مقدار مجاز
آرسنيک محلول  2ميلي گرم در ليتر است.
• مقدار مجاز آرسنيک محلول در آب آشاميدني
حيوانات مزرعه  0/2ميلي گرم در ليتر است.
در کشور ما به جز ناحيه کردستان که منابع آب
آن به طور طبيعي سطح بااليي از اين آالينده را
داراست ،در مناطق داراي معادن طال از جمله
زرشوران (مهمترين کانسار آرسنيک_طالي
ايران با فعاليت هاي اکتشافي و بهره برداري هاي
گسترده) متاسفانه در زمينه حذف آالينده
آرسنيک تدابير جدي انديشيده نشده و آلودگي
برخي منابع آب کشورمان را سبب شده است.
يکي از روش هاي جديد براي تشخيص وجود
آرسنيک در آب به اين صورت است که از نسخه
اصالح شده باكتري  E.coliاستفاده ميكنند .اين
باكتري هنگام تشخيص آرسنيك ،اسيد آزاد مي

كند .در اين آزمايش اگر آلودگي زياد باشد آب
قرمز مي شود ،اگر كمي آرسنيك در آب وجود
داشته باشد تغییر رنگی صورت نمی گیرد و اگر
آلودگي در كار نباشد ،آبي مي شود.
در مورد بازسازي مناطق آلوده مي توان گفت که
هزينه بسيار زياد خاکبرداري و خاکريزي مجدد
در مکان هاي با خاک آلوده به آرسنيک استفاده
از اين روش را جهت پاکسازي مناطق وسيعي
از کره زمين که نيازمند درمان آرسنيکي هستند،
غيرممکن مي سازد .در نتيجه ،اکثريت چشمگير
مکان هايي که آلوده شده اند در دست پاکسازي
نيستند.
چندين سال قبل ،پژوهشگران در دانشگاه
جورجيا از روشهاي مهندسي ژنتيک جهت
ساختن «گياهان آرسنيک خوار» استفاده کردند تا
آنها را در مکان هاي آلوده در زمين بکارند .ولي
آرسنيک جمع آوري شده از خاک ،عمدتا در
ريشه گياهان باقي مي ماند ،و اين باعث مي شد
انهدام بدون خطر آرسنيک کار سختي باشد.
يک گروه متخصص علم ژنتيک در دانشگاه
جورجيا اکنون راهي جهت انتقال آرسنيک
از ريشه گياه به برگ هاي آن پيدا کرده است.
نتيجه اين کار ممکن است منجر به ساخت ابزار
جديدي جهت پاکسازي مکان هايي شود که
آرسنيک به شدت سالمت انسان ها را به خطر
انداخته است.
راهبرد جديد بخشي از روشي است که
پژوهشگران آن را درمان-گياهي مي نامند ،يعني
پاکسازي خاک هاي آلوده با استفاده از گياهاني
که سم را جمع آوري مي کنند و ضرر آن ها را
کاهش مي دهند .سپس گياهان برداشت شده و
از منطقه خارج مي شوند.
اين درمان-گياهي نهايتا مي تواند جهت
پاکسازي زمين هاي آلوده شده به آرسنيک در
سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گيرد .در اين
پژوهش ،تيم با به کار بردن مهندسي ژنتيک
گياهاني ساخته است که مي توانند آرسنيک را به
ميزان  16بار بيشتر از گياهان عادي در برگ هاي
خود مصادره کند .تالش هاي اين گروه براي 30
تا  35برابر نمودن توانايي جذب آرسنيک اين
گياهان ادامه دارد.
با استفاده از اين دانش جديد ،ممکن است بتوان
گونه هاي مختلف درخت ،بوته و حتي علف
هاي آرسنيک خوار به وجود آورد.
امکان حذف آرسنيک از آب آشاميدني با استفاده
از آلوميناي فعال اصالح شده نيز وجود دارد،
در صورت استفاده از آلوميناي فعال نيازي به
تنظيم  PHآب ورودي و کاهش آن وجود ندارد
و آلوميناي فعال استفاده شده مي تواند به عنوان
يک جاذب مطمئن در حذف آرسنيک از آب
آشاميدني در سيستم هاي ساده تصفيه خانگي و
در قالب ستونهاي جذب بکار رود.
همچنين آب آلوده به آرسنيك را مي توان با
استفاده از بلورهاي نازك زنگ آهن به راحتي و
با هزينه كم تصفيه نموده و به آب سالم تبديل
كرد .به گزارش پايگاه اينترنتي بيبيسي نيوز،

محققان دانشگاه رايس در تگزاس اعتقاد دارند
که ذرات اكسيد آهن مي توانند خود را به مقادير
زياد آرسنيك در آب بچسبانند .وقتي آهن رباي
قوي در باالی ذرات قرار داده شود ،اين ذرات
همانند برادههاي آهن جمع مي شوند و خارج
كردن آنها آسان است ،اين بلورهاي ريز هنگامي
كه با آب آلوده تركيب شوند ،آرسنيك روي آنها
ي پوشاند و همانند براده هاي آهن عمل
را م 
ميكند .براي خارج كردن نانوذرات نيازي به
الكترومغناطيس هاي بزرگ نيست و آهن رباي
معمولي نيز كفايت ميكند .وقتي ذرات جمع
شده با آهن ربا خارج شد كيفيت آب به حد
استانداردهاي بين المللي مي رسد .استفاده از
ذرات مغناطيسي براي تصفيه و پاكسازي آب
موضوع جديدي نيست ،مهندسان شيمي سال
هاست که از آن استفاده مي كنند .اين شيوه مي
تواند در خانه های مناطقي مانند بنگالدش كه
مشكل آلودگي آب به آرسنيك وجود دارد به
كار آيد.
در اين روش هر چند تمام آرسنيك آب از بين
نمي رود ،اما ميزان اين ماده بسيار كاهش مي
یابد.
براي حذف آرسنيک از آب روش ديگري
هم وجود دارد و آن استفاده از زئوليت ها مي
باشد .اين روش بر خالف اکثر روش هاي
معمول در پاکسازي زهاب هاي معادن ،نيازي به
اکسيداسيون پيش از حذف و احياي مجدد پيش
از مصرف دوباره و نيز توليد محصول خطرناک
ديگري نمي کند .با توجه به فراواني زئوليت ها
در ايران استفاده از آن براي پااليش پساب هاي
معادن و صنايع کشور ،مفيد به نظر مي رسد.
زئوليت هاي اصالح شده با آهن توان بااليي را
در حذف آرسنيک سه ظرفيتي از خود نشان مي
دهند ،مناسب ترين دما براي انجام اين روش 50
درجه سانتيگراد مي باشد.
گروهي از پژوهشگران ايراني به سرپرستي دکتر
اردشير قوامزاده اعالم کرده اند که آرسنيک را مي
توان به عنوان خط اول معالجه سرطان (سرطان
حاد خون) به کار گرفت.



مهدي صفاري ،دانشجوي کارشناسي ارشد فرآوري مواد معدني ،دانشگاه صنعتي اميرکبير
مقدمه :
هر چند كاربرد محدود فلوتاسيون به قرن نوزدهم نسبت داده مي شود وليكن كاربرد صنعتي آن در سطح گسترده در دهه دوم
قرن بيستم آغاز گرديده است .
در سال هاي  1905 -1906در معادن  Broken Hillدر استراليا اولين كارخانه فلوتاسيون نصب و با توليد هشتاد هزار تن
كنسانتره روي توليد نمود كه اين خود يك موفقيت بزرگ در صنعت آن روز به شمار ميرود.
از اوايل قرن بيستم فلوتاسيون به عنوان يك روش برتر در جداسازي كانيها حركت خويش را شروع نمود و امروزه ساير
روش هاي موجود در فرآوري مواد معدني را تحت الشعاع خود قرار داده است .علل متعددي با اين امر مرتبط مي باشد
از جمله كاهش منابع معدني با عيارهاي باال و مينرالوژي ساده سبب روي آوردن صنعت فرآوري به منابعي با عياركم و
پيچيدگي هاي شديد مينرالوژيكي گرديده است .فلوتاسيون در اين ميان قادر به فرآوري اينگونه مواد نيز مي باشد.
از جمله علل ديگر وسعت محدوده دانهبندي ذراتي است كه در فلوتاسيون قابل فرآيند مي باشد .اين
ابعاد در مورد ذغال از  10مش و در مورد ساير مواد معدني از  48مش شروع و تا  10تا 15
ي گيرد مي تواند باشد.
ميكرون كه در شرايط خاص تحت فرآيند قرار م 
كاربرد ساير روش هاي جداسازي مواد معدني از قبيل روش هاي
ثقلي مغناطيسي و يا الكترواستاتيكي اختصاص به
ي هاي معين و يا معدني متشكل از
كان 
تعداد محدود و مشخصي از
كانيها دارد ،در

حالي كه فلوتاسيون با به كارگيري اختالف خواص شيميايي سطوح كانيها
و مواد شيميايي متعددي كه امروزه فراهم آمده است تقريبًا هيچ گونه
محدوديتي در جداسازي مواد معدني ندارد.
مشكل نرمه در صنعت فلوتاسيون اخيرًا با موادي كه براي فلوكوالسيون
( )Flocculationانتخابي در دسترسي قرار گرفته است تا حدود زيادي
رفع شده است.
تاريخچه:
فلوتاسيون يكي از مهم ترين و متداول ترين روش هاي آرايش مواد معدني
است .گروهي آن را به ايرانيان و برخي به يونانيان نسبت دادهاند.
در نوشتهاي كه از محمدبنمنصور (قرن پانزدهم ميالدي) به جاي مانده،
روشي براي جدا كردن الجورد ذكر شده است .همچنين هردوت روش
بازيابي طال را در يك حوضچه محتوي ماسهسنگ و طال توأم با آماده سازي محيط
به وسيله پرهاي غاز آغشته به قير را در اوايل قرن سيزدهم ميالدي نقل
كرده است .بعد از قرن سيزدهم الپيس الزولي (رزين ذوب شده) بازيابي
شد و در سال  1860ميالدي نيز روش انتخابي جدايش مواد معدني
در فاز مشترك روغن و آب انجام شد .در سال  1877ميالدي بسل و
برادرانش روش شناورسازي گرافيت را در محيط رقيق روغني ارائه دادند.
در اين عمليات ،حباب هاي هوا با استفاده از جوشش و يا وارد كردن گاز
دياكسيد كربن در داخل پالپ فراهم آمد .اين تحقيق عملي در سال هاي
 1877-1882ميالدي به ثبت رسيد.
در همين ايام بود كه اهميت حباب هوا در فلوتاسيون نظر بسياري محققان
را به اين پديده جلب كرد .در سال  1886ميالدي كاري به كمك چند
معرف شيميايي روش فلوتاسيون گالن را نشان داد .در سال  1902پوتر
استراليايي و فرمنت ايتاليايي اهميت حباب هوا را در شناورسازي كانيهاي
سولفيدي به كمك روغن ارائه كردند .در سال  1904المور روش هاي
مختلف ايجاد گاز و حباب هوا را در خالء توسط سيستم الكتروليز نشان
داد .سلول المور هنوز هم در فلوتاسيون ذغال سنگ مورد استفاده قرار مي گيرد.
در سال  1905پيكارد و سالمن روش توليد گاز و وارد كردن آن را در
سلول فلوتاسيون به كمك لوله (درون پالپ) نمايش دادند كه مهمترين و
جديدترين روش موجود در آن زمان بود.
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آشنايي مقدماتي با فرآيند و مفاهيم فلوتاسيون:
به منظور جداسازي كانيهاي ارزشمند ( )Valuableدر يك سنگ ،آن را
به ابعاد مناسب خرد مينمايند .اين ابعاد به جز در موارد خاص به اندازه
درجه آزادي و يا حتي با توجه به شرايط بهينه ( )optimumفرآيند،
كوچكتر از آن نيز ميباشد.
مواد خرد شده در آب توسط همزن به صورت معلق در مي آيد كه
اصطالحًا به آن «پالپ» مي گويند .رقت پالپ به طور معمول بين  %25تا
 %45وزني جامد ميباشد .سپس مواد شيميايي خاصي به پالپ اضافه گشته
و ضمن هم زدن دائمي آن و پس از طي زمان معيني كه براي تأثير مواد
شيميايي الزم است آن را به سلول هاي فلوتاسيون منتقل مي نمايند ،اين
مرحله را فاز آمادهسازي ( )conditioingمي نامند.
ذكر اين نكته ضروري است كه سطوح اكثر كاني ها پس از عمليات
خردايش و قبل از تأثير عوامل محيطي ،به راحتي توسط آب خيس گشته
و في الواقع تمايلي به دور نمودن آب از خود در مقابل هوا ندارد .سطح
اينگونه مواد را اصطالحًا هيدروفيل مي گويند .موادي كه داراي سطوح
هيدروفيل باشند در فرآيند فلوتاسيون فلوته نميگردند.
لذا مي بايست سطح بعضي از كاني هاي موردنظر را به صورت انتخابي
( )selectivilyتجسمي آماده نمود كه تمايل بيشتري به هوا بيابند .به
عبارت ديگر آب را از خود دور نموده و متصل به حباب هوا گردند .اينگونه
سطوح را «هيدروفوب» يا آب گريز مينامند.
بنابراين ميتوان گفت كه هدف اصلي و نهايي از اضافه كردن مواد شيميايي
در فلوتاسيون ايجاد و يا جلوگيري از هيدروفوب شدن سطح يك يا چند
کانه ميباشد.
مواد شيميايي ديگري جهت فراهم آوردن شرايط مناسب براي تأثير مواد
فوق الذكر و يا ايجاد پايداري در حباب هوا به منظور يافتن ابعاد و توان
الزم جهت حمل قطعه كاني به سطح مايع نيز در فاز آماده سازي به كار

گرفته ميشود.
مواد شيميايي به كار رفته در فلوتاسيون :
 )1كلكتور (: )collector
در فلوتاسيون كلكتورها مواد آبي فعالكننده سطوح (Surface- active
 )agentكاني ها مي باشند كه به صورت انتخابي ( )selectivelyدر
ي گردند.
سطح يك يا چند كاني موردنظر جذب و سبب هيدروفوب شدن آن م 
و بدين ترتيب يك حباب هوا به صورت ترجيحي به اينگونه كانيها متصل
گشته و آن را با خود به اليه كف كه در باالي سلول فلوتاسيون قرار دارد
مي برد.
 )1فعالكننده (: )Activator
فعالكنندهها موادي هستنند كه به منظور افزايش جذب انتخابي كلكتور بر
سطح يك كاني مشخص به كار برده ميشوند .به عبارت ديگر فعال كنندهها
كه قبل از كلكتور به پالپ افزوده ميگردند با انجام واكنشهايي در سطح
بعضي از كاني ها زمينه جذب كلكتور را بر روي آنان به صورت ويژه آماده
و تسريع مينمايد.
 )2بازداشتكننده (: )depressant
بازداشتكننده ها با عملكردي خالف عملكرد فعال كننده ها با تأثير بر
ي ها سبب جلوگيري از جذب كلكتور بر روي آنان مي
سطح بعضي از كان 
گردند و به عبارت ديگر هيدروفيل بودن سطوح اينگونه كاني ها را حفظ
و يا تشديد مينمايند.
 )3كفساز (: )Frother
ف سازها نيز از مواد شيميايي فعالكننده سطوح (surface action
ك 
 )agentهستند .اين مواد به منظور تشكيل و پايداري كف به كار برده ميشوند،
به صورتي كه كاني هاي داراي سطوح هيدروفوب بتوانند به راحتي در آن
به دام بيافتند.
 )4تنظيمكننده (: )Modifier
تنظيم كننده ها به تمامي مواد شيميايي (آلي و معدني) كه سبب تنظيم و
تعديل شرايط محيط فلوتاسيون و شيمي پالپگردد ،اطالق ميشود .از آن
جمله مواد تنظيم كننده  PHمحلول را ميتوان نام برد.



مهدي صفاري،
دانشجوي کارشناسي ارشد فرآوري مواد معدني ،دانشگاه صنعتي اميرکبير
آشناييبادوپديدهزمينشناسي

كيمبرليت پريدوتيتي است قليايي با بافت پورفيري كه حاوي مقادير زيادي فنوكريستال هاي اليوين ،فلوگوپيت ،گيكيليت و پيروپ
كروم دار است .اين سنگ حاوي الماس ،ايلمنيت ،سرپانتين ،كلريت ،مگنتيت ،پروسكيت نيز مي باشد.
المپروييت سنگي است المپروفيري با منشا آتشفشاني و يا ساب ولكانيك كه به گروه سنگ هاي فوق پتاسيك وابسته است و
از كاني هاي الماس ،اوليوين ،كلينوپيروكسين (ديوپسيد) ،فلوگوپيت غني از تيتانيوم ،لويسيت ،آمفيبول ،سانيدين و شيشه تشكيل
شده است.
كيمبرليت ها و المپروييت ها هر دو ساختاري دودكش مانند دارند و در رابطه با كانسارسازي الماس مطرح مي شوند.
اكثر كانسارهاي الماس دنيا به صورت كانسارهاي پالسر ،به عنوان مثال پالسر ساحلي و يخچالي هستند .مثل كانسار پالسر الماس
ناميبيا .اما همين الماس ها نيز از فرسايش كيمبرليت ها حاصل شده اند .الماس حاصل از كيمبرليت داراي عيار باال و خواص
جواهري است.
در كيمبرليت سه نوع رخساره قابل تشخيص است:
 -1نيمه عميق :داراي بافت پورفيري و حاصل از تبلور ماگماي كيمبرليتي در قسمت اشكي شكل.
 -2دودكش :كه قسمت اعظم كيمبرليت را تشكيل مي دهد و حاوي سنگ هايي از جبه و پوسته و كاني هاي كيمبرليتي است.
 -3دهانه :حاوي قطعات آذر آواري و رسوبات مكانيكي.
كيمبرليت ها سه نوع هستند:
 -1توده اي با بافت پورفيري و دايك مانند.
 -2نفوذي برشه با بافت برشي و دودكش مانند.
 -3توف با بافت برشي و كراتر مانند.
المپروييت ها بازي يا فرا بازيند و حاوي مقادير زيادي از اورانيوم ،توريوم ،زيركونيوم ،باريوم ،سرب ،روبيديوم ،استرانسيوم و
خاك هاي نادر و  ...هستند.
كيمبرليت ها و المپروييت ها در امتداد شكستگي هاي عميق حاصل از تنش كه در مناطق گنبدي و كافتي قرار دارند به صورت
دايك جايگزين مي شوند .سپس ماگماي غني از گاز به صورت انفجاري در امتداد شكستگي ها به طرف سطح حركت مي نمايد و
بدين طريق كيمبرليت خردشده اي كه حاوي قطعاتي از سنگ هاي ديواره است در بخش دودكش تشكيل مي شود.
كيمبرليت ها و المپروييت هاي حاوي الماس در مناطق با سن حدودًا  2000ميليون سال وجود دارند.
از نظر رده بندي ليندگرن كيمبرليت ها جز كانسارهاي حاصل از فرايندهاي شيميايي هستند و در دماي بين  700-1500درجه و
فشار باال تشكيل مي شوند  .مثل كانسار الماس كفي فونتين افريقاي جنوبي.
KOFFIE FONTEIN
از نظر رده بندي نيگلي جز كانسارهاي درونزاد و بر اساس منشا و موقعيت تكتونيكي ماگمايي و حاصل از تبلور مستقيم ماگما
هستند.
MAGMATIC CRYSTALLIZATION
موقعيت خاستگاه الماس در زير پوسته زمين و در جبه غني شده و در موقعيت تكتونيكي پالتفرم است.
الماس داراي ساختار مكعبي است و كاني هاي همراه آن ايلمنيت ،مگنتيت ،پيروپ ،پيروكسين ،كيانيت ،اسفن و آپاتيت مي باشد.
كاربرد آن در تهيه ساينده ها ،اره سنگ بري و مته حفاري است و انواع شفاف و آبي آن در جواهر سازي و انواع زرد و قهوه اي
آن در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد.

سرمايه گذاري و چالش هاي پيش رو

سيد اميرمحمد رضوي خسروشاهي
دانشجوي کارشناسي اکتشاف معدن ،دانشگاه صنعتي اميرکبير

منابع معدني نقش زير بنايي در فرايند توسعه اقتصادي
كشورها دارند و در اين ميان طال به عنوان يك منبع
ثروت با كاربرد ويژه در صنعت و پشتوانه سيستم پولي
اکثر كشورهاي جهان ،از اهميت خاصي برخوردار
است .تفاوت طال با ساير عناصر در رابطه تاريخي آن با
پول نهفته است .بر اين اساس سالهاست منابع هنگفتي
در زمينه اكتشاف طال سرمايه گذاري شده است که
کشور ما نيز از اين امر مستثني نمي باشد.
به دليل اينکه سرمايه گذاري در زمينه اکتشاف طال
درکشور ما به طور جدي مربوط به چند سال اخير
است ،متاسفانه اطالعات در مورد ذخاير طال در
كشورمان بسيار پراكنده بوده و به لحاظ نداشتن يك
سيستم بانك اطالعاتي قوي ،گردآوري ،نگهداري و
پردازش اين اطالعات به خوبي صورت نگرفته است .بر
اين اساس پروژه بانك اطالعاتي طالي کشور در بخش
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بانك اطالعاتي موضوعي در سال هاي اخير
تعريف شده است .هدف از انجام اين پروژه،
جمع آوري اطالعات مربوط به طال (اكتشاف،
استخراج ) ... ،و سازماندهي اين اطالعات در
قالب يك بانك اطالعاتي مناسب بوده است .
مطالعاتي که در مورد طال صورت پذيرفته حاصل
جمع آوري بيش از 600گزارش مي باشد که
حاصل از  2معدن طالي فعال (موته و توليد
طالي مس سر چشمه) 36 ،کانسار 79 ،انديس
و  288آنومالي مي باشد .با توجه به گزارشات
مي توان گفت ذخاير موجود در ايران قابل توجه
مي باشد وليكن ميزان ذخائر مذكور به صورت
قطعي نيست و اكتشاف در برخي از آن ها در
حال انجام است .ميزان ذخاير ايران در سال
 209 ،1381تن و در سال  250 ،1383تن فلز
طال و حجم ذخاير ارزي و طالي ايران تا آخر
سال  2005بيش از  45/46ميليارد دالر برآورد
شده است.
از جمله مناطق پتانسيل دار ايران (هم اکنون بر
روي برخي قسمت هاي آن کار هاي اکتشافي
مقدماتي و در برخي نقاط اکتشافات تفصيلي
صورت پذيرفته است) مي توان به ايالت هاي
متالوژني آذربايجان ،همدان -اراک ،اصفهان-
يزد -کرمان  ،سمنان -تهران و خراسان -سيستان
و بلوچستان اشاره کرد .از ميان مناطق ذکر شده
استان آذربايجان و خراسان از اهميت بيشتري
برخوردار و کار هاي اکتشافي بيشتري بر روي
اين دو ناحيه از کشور صورت گرفته است که
بعضي از آن ها در مراحل پاياني کار مي باشند.
به عنوان مثال مي توان منطقه داشکسن و زره
شوران در آذربايجان و زر کوه در خراسان را
نام بردکه حتي مورد توجه شرکت هاي خارجي
سرمايه گذار نيز قرار گرفته است.
يکي از معضالتي که سبب گرديده ايران با داشتن
چنين ذخيره قابل توجهي نسبت به کشورهاي
همسايه از جمله ترکيه و عربستان صعودي
(بزرگ ترين وارد کنندگان طال در دنيا) ،يکي
از کوچک ترين توليد کنندگان طال در دنيا
معرفي گردد ،عدم وجود سرمايه گذاري کافي
چه توسط بخش دولتي و چه بخش خصوصي
و همچنين فشار هاي سياسي و تحريم هاي
خارجي به خصوص تحريم شرکت هاي بزرگ
معدنکاري امريکا است .همچنين معافيت هاي
مالياتي ،يارانه ها و عدم امنيت و توازن سياسي
منطقه سبب گرديده شرکت هاي بزرگ خارجي
اقدام به سرمايه گذاري هاي کالن در اين زمينه
ننمايند.
دولت نيز با سرمايه گذاري هاي محدود و عدم
واگذاري معادن طال به بخش هاي خصوصي
به دليل اينکه شرکت هاي داخلي عموما توان
سرمايه گذاري هاي بزرگي در زمينه طال را
ندارند ،سبب گرديده تا اکتشاف در زمينه طال
به کندي صورت گيرد و تا حدودي به تاخير
بيافتد که اخيرا با توجه به سياست هاي خارجي
و نوسانات سياسي و اقتصادي نسبت به گذشته
از جمله افزايش روز افزون قيمت جهاني طال،

سرمايه گذاري هاي دولت جهت اکتشاف و
توليد افزون گرديده است.
قيمت طال به فاکتور هاي متفاوتي بستگي دارد
که از جمله آنها مي توان به قيمت تمام شده
طالي توليدي ،بحران هاي سياسي ،قيمت انرژي
از جمله نفت و انرژي هسته اي اشاره نمود که
در زير به اختصار به شرح و توضيح آن
مي پردازيم .
قيمت تمام شده طال در ايران حدود  200دالر
برای هر اونس است ،در قياس با کشور هاي
بزرگ توليد کننده جهان از جمله افريقاي جنوبي
و استراليا كه اين مبلغ به ترتيب برابر  190و
 230دالر است؛ با توجه به اين که مبالغ فوق
شامل هزينه هاي  80درصد مربوط به عمليات
اكتشاف ،استخراج و فرآوري 6 ,درصد مربوط
به مخارج اداري و  14درصد مربوط به ماليات
و مسائل زيست محيطي است مي توان نتيجه
گرفت هزينه توليد طال در ايران نسبتا پايين
مي باشد ولي دليل اينكه شركت هاي خارجي
از سرمايه گذاري اجتناب مي نمايند اين است
كه عالوه بر فشار هاي سياسي اغلب معادن و
كانسارهاي طالي ايران ذخيره زير  30تن را دارا
مي باشند .از طرفي در كشور هاي ديگر جهان
معافيت هاي مالياتي ،سوبسيدها و كمك هاي
ديگري که براي صنعت استخراج طال فراهم
شده ،سبب گرديده سرمايه گذاري هاي خارجي
افزايش يابد .کشور ما تاسال هاي اخير از اين
موهبت بي بهره بوده است.
الزم به ذکر است با توجه به نقش ايران در توليد
انرژي در بازار جهاني ،بررسي ارتباط بازار طال و
بازار انرژي از اهميت ويژه اي برخوردار است.
درمورد ارتباط قيمت طال با انرژي به سادگي
مي توان با بررسي نوسانات قيمت طال طي دو
دهه اخير ،اثر تحوالت سياسي و جغرافيايي را
بر روي قيمت طال مشاهده نمود به طوري که به
عنوان مثال انقالب ايران و جنگ ايران و عراق
سبب گرديد قيمت طال به طور بي سابقه اي
افزايش يابد و به رقم حدود  850دالر نزديک
گردد که اين مسئله خود وابستگي طال به مسئله
انرژي را به اثبات مي رساند .زيرا دو مسئله فوق
الذکر سبب کاهش توليد نفت گرديد؛ قيمت
نفت و طال ارتباط مستقيمي با هم داشته و قيمت
طال به طور متوسط  10برابر قيمت نفت مي باشد
که اين مسئله در سال هاي اخير نيز قابل مشاهده
است .از آنجايي که ايران يکي از توليد کنندگان
بزرگ نفتي است ،افزايش قيمت نفت ايران و
همچنين مسئله هسته اي سبب گرديد قيمت طال
بار ديگر طي دو دهه گذشته افزايش چشمگيري
يابد و با رسيدن قيمت نفت به مرز  75دالر،
قيمت طال نيز به  700دالر برسد .به هرحال
ايران با داشتن پتانسيل قوي در زمينه انرژي و
موقعيت بکر آن براي سرمايه گذاري در زمينه
انرژي ،مي تواند از لحاظ معدني نيز يکي از
کشور هاي تاثيرگذار در منطقه باشد.
با توجه به اين که ايران در زمينه ساير مواد
معدني از توازن نسبتا خوبي در زمينه صادرات و

واردات برخوردار است اما در زمينه طال چنين
توازني به چشم نمي خورد به طوري که ايران
يکي از عمده واردکنندگان طال و پر مصرف
ترين کشور ها در جهان است در صورتي که
از نظر توليد طالي جهاني داراي سهم اندکي
مي باشد .آمار ها نشان مي دهند ايران در زمينه
توليد طال در سال  2004در مرتبه پنجاه و هفتم
جهاني بوده در صورتي که در زمينه واردات طال
و نيز مصرف آن در رتبه ششم جهاني بعد
از کشور هايي نظير هند ،امريکا ،چين ،ترکيه و
عربستان صعودي مي باشد.
ميزان توليد جهاني طال در سال  2005در حدود
 2600تن شمش طال بوده و سهم ايران در اين
سال از توليد چيزي در حدود  0/03در صد از
کل ميزان توليد جهاني است که اين ميزان سطح
توليد ايران را با شش پله صعود نسبت به سال
قبل از آن در ميان کشورهاي توليد کننده طال در
رده پنجاه و يکم جهاني قرار داده است.
از اين ميان ،حدود  60درصد توليد جهاني طال
در آسيا به مصرف رسيده است .به عبارت ديگر
آسيا پر مصرف ترين قاره از نظر مصرف طال
در جهان مي باشد .که سهم ايران چيزي بالغ بر
 220تن بوده است و اين ميزان مصرف ايران را
بعد از هند و چين رتبه سوم آسيا و پنجم جهاني
قرار داده است.
در پايان الزم به ذکر است فلز طال به عنوان
يك سرمايه ملي و پشتوانه اقتصادي كشور
مطرح ميباشد ،بنابراين اطالع رساني در مورد
آمار قيمت ،توليد ،ذخيره و  ...اين فلز گران
بها در ايران در مقايسه با ديگر كشورها ،براي
برنامهريزي بهتر در جهت استخراج و استفاده از
آن مفيد و حتي ضروري مي باشد.

با نگاهي به منابع و وضعيت توليد آن در ايران

بررسي روش هاي فرآوري

محسن كرمي
دانشجوي کارشناسي ارشد فرآوري مواد معدني

چكيده:
تنگستن ( )Wيك فلز مهم است كه در توليد فوالدهاي دما باال
سرعت باال و فلزات سخت از جمله کربيد تنگستن ( )WCاستفاده
مي شود .تنگستن معمولًا از منابع طبيعي مثل كانسارها و كاني
ي شود .در دهه هاي
هاي تجاري آن (ولفراميت و شيئليت) ،توليد م 
اخير ،بازيافت تنگستن از قراض ه ها مورد توجه قرار گرفته است
كه به علت اقتصادي بودن ،استفاده از اين نوع مواد خام روز به
گ ترين دارنده
روز افزايش مي يابد .کشور چين به عنوان بزر 
كانسارهاي تنگستن ،عمده ترين توليدكننده تنگستن و تركيباتش
نيز ميباشد .در اين مقاله ،فرآيندهاي صنعتي براي بازيابي تنگستن
از منابعي مانند کانسنگ و قراضه هاي آن ،همچنين وضعيت معادن
و کانسارهاي کشف شده اين فلز در ايران ،مطالعه شده است.
براي فرآوري كانههاي تنگستن ،يك مرحله پيش فرآوري ثقلي
نياز است .سپس كنسانتره با  NaOHيا ( Na2CO3با توجه به
نوع كانه) ليچ ميشود و فلز وارد محلول مي گردد .تخليص محلول
توسط مدارهاي استخراج با حالل يا تبادل يوني صورت مي گيرد
و محصول تجاري نهايي ( ،)APTاز محلول استريپ راسب مي
شود .در ايران منابع متعددی از تنگستن اکتشاف شده است ولی
تنها کانساری که به مرحله استخراج رسيده است ،معدن نظام آباد
می باشد که به علت عدم استفاده از روش اقتصادی مناسب برای
استخراج و فرآوری ،در حال حاضر بهره برداری از آن صورت
نمی گيرد.

مقدمه
تنگستن ( ،)Wبا عدد اتمي  ،74جرم نسبي اتمي
 183/85گرم ،يک فلز در دوره سوم و گروه 6
جدول تناوبي است.
فلزي با درخشندگي سفيد نقره اي و وزن
مخصوص خيلي باال ( 19/3 g/cm3در ºC
 )20که بعد از موليبدن ،دومين نقطه ذوب (ºC
 )3410در بين عناصر فلزي را داراست.
غلظت متوسط تنگستن در پوسته زمين 1/5 g/t
است و يک عنصر کمياب به حساب مي آيد.
در سرما ،در اسيدهاي معدني پايدار است ولي
مخلوط اسيد فلوريدريک و اسيد نيتريک به
آساني تنگستن را به فرم کمپلکسهاي فلوئور در  -2-2قراضه هاي تنگستن
حدود  60سال است که از قراض ه هاي تنگستن به
خود حل ميکند.
مهم ترين ترکيب تنگستن ،ترکيب با کربن است .عنوان يک ماده خام براي توليد تنگستن خالص
کربيد تنگستن( ،)WCاز نظر ک ّمي و به خاطر استفاده ميشود و اين بدان علت است که:
سختي آن ،مهمترين ترکيب تنگستن است - .پايين بودن غلظت تنگستن در پوسته زمين،
از ديگر ترکيبات تنگستن ،تنگستات ها مي باعث باال رفتن قيمت فرآوري آن مي شود ،اما
باشند .تمام کانسنگهاي مهم معدني آن به فرم بازيافت هميشه اقتصادي است.
 غلظت تنگستن در قراضه هاي گوناگونتنگستات مي باشند.
تنگستن در سه گروه مهم فلزات سخت ،فوالد و ( )30 – 99 %هميشه باالتر از هر نوع کانسنگي
است و در اينجا ماده اوليه (قراضه) ،قيمتي
ديگر آلياژهاي تنگستن استفاده مي شود[.]1
ندارد.
 -2منابع و ذخائر تنگستن
 عناصر همراه در قراضه ها در طي فرآوري -1-2کانيها و منابع طبيعي تنگستن
شيميايي باعث مشکالت جدي نمي
الف)کاني ها:
تنگستن فقط در فرمهاي ترکيبي ظاهر ميشود .شوند.
بيش از ده نوع کاني حاوي تنگستن شناخته شده  -تقاضاي باال و به تبع آن
است که از بين آنها شيئليت ( )CaWO4و افزايش قيمت از سال 1975
ولفراميت (( )Mn,Fe)WO4مهم ترين کاني ها موجب افزايش فرآوري
قراضه ها شد.
از لحاظ صنعتي هستند[.]2
قراضههاي عيار
ب) منابع طبيعي:
تمام نهشته هاي تنگستن از منشاء ماگمايي – پايين
هيدروترمال هستند .شيئليت و ولفراميت اغلب
در مرحله آخر تبلور ماگما مثل پگماتيت ها و
مواد تبلور يافته از محلولهاي هيدروترمال يافت
ميشوند .انواع کانسارهاي تنگستن عبارتند از:
نهشته هاي پگماتيت ،نهشته هاي گرايزن،
نهشته هاي دگرگوني ،نهشته هاي رگه
اي ،نهشته هاي پنوماتيک و نهشته هاي
پالسر.
معمولترين باطلهها نيز
عبارتند از :کوارتز و
سيليکات هاي گوناگون،
سنگ آهک ،منيزيت،
فلورسپار ،آپاتيت
و کانههاي
(تراشه
گوناگون
هاي
سولفيدي.
چرخ هاي
آستانه
تراشکاري و
گرد و غبار آنها)
براي بازيافت بسيار
عالي اند.
 فرآوري قراضه ها ازاقتصادي  WO3بايد  0/1 – 2/5 %باشد که
کانسارهايي با  2 %خيلي کميابند و عيار متوسط
کانسارها تقريبًا  0/5 %است.
ذخائر کنوني که در کشورهاي چين (50 %
–  ،)35کانادا ( )19 %و شوروي سابق ()14 %
وجود دارند ،احتمالًا براي مصرف  120سال
جهان کافي است .از کانسارها و نهشته ها% ،
 75شيئليت و  25 %ولفراميت است .مقدار کمي
از هر دو کاني با هم وجود دارد .بيش از نيمي
از ذخائر ،در کشورهاي توسعه يافته كشف شده
است[.]1
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نظر محيط زيستي سودمندند .هيچ انرژي براي
معدنکاري و استخراج ،و مواد شيميايي زيادي
براي تغليظ آنها نياز نيست .اين کار هم آلودگي
جوي و هم زبالههاي شيميايي را کاهش مي
دهد.
قراضه ها به عنوان سخت يا نرم طبقهبندي مي
شوند .قراضههاي نرم از موادي مثل پودر ،گرد و
غبار ،برادهها و تراشهها با محتواي 10 – 98 %
تنگستن و قراض ه هاي سخت به فرم کلوخه
(مواد زائد حاصل از ذوب ،قراضههاي ميلهاي
و صفحه اي  ،سيمها و  )...با محتواي تنگستن
حدود  40 – 99/9 %در دسترس هستند.
 -3روش هاي توليد و فرآوري
تنگستن
 -1-3بهره برداري از کانه
خيلي از سنگهاي
معدني حاوي کمتر
از ،1/5 %
WO3

هستند،
بنابراين براي
اينکه قيمت حمل
و نقل پايين نگه داشته
شود ،کارخانههاي فرآوري
هميشه کاملًا در مجاورت معدن
احداث ميگردند .در فرآوري
کانسنگ تنگستن ،اولين گام خردايش و آسيا
کردن براي آزادسازي کانه از باطله است.
کاني هاي اصلي تنگستن (شيئليت و ولفراميت)،
عمومًا به وسيله روش هايي که بر اساس خواص
فيزيکي مانند روش هاي ثقلي ،فلوتاسيون،
مغناطيسي و جدايش الکترواستاتيکي استوارند،
فرآوري مي شوند .عيار کنسانترة قابل عرضه
به بازار براي  WO3بايد در حد 65 – 70 %
باشد[.]3
راه حل فني براي کان ه هاي عيار پايين به صورت
زير است:
 -1پيش تغليظ براي رسيدن به عيار قابل قبولي
در حدود  5 – 40 %با حداکث ِر بازيابي براي کان ه هاي

 -3-3هيدرومتالورژي
اين بخش عمدتًا متوجه توليد پاراتنگستات
آمونيوم ( )APTبا خلوص باال است که مهمترين
ماده خام براي توليد ترکيبات تنگستن است .مهم
ترين تفاوت ها بين روش هاي هيدرومتالورژي
و روش هاي قديمي عبارتند از:
 -1استفاده از  SXبه جاي ترسيب CaWO4
براي تبديل محلول تنگستات سديم به محلول
تنگستات آمونيوم ،که با تجزيه  H2WO4ادامه
مييابد.
 -2تبديل تنگستن در محلول آبي به يک ترکيب
جامد به وسيلة تبلور .اگرچه تبلور موجب توليد
محصول خالص مي شود اما آرام تر از يک
ترسيب فوري است.
مزاياي روش هاي جديد عبارتند از:
 -1امکان استفاده از مواد خام گوناگون
 -2بهينه سازي مصرف انرژي
 -3کمترين نيروي کار مورد نياز
 -4سادگي و تنظيم خودکار
 -5بازيابي باالتر
 -6يکساني و خلوص باالي محصول[]1
 -1-3-3انحالل
کنسانترة ولفراميت مي تواند در فشار اتمسفر با
 NaOHغليظ ( )40 – 50 % ،15 mol/lدر
دماي ، 100 – 145 ºCيا با محلول رقيق سود در
فشار باال حل شود[ .]1کارهاي آزمايشگاهي بر
روي ليچينگ کنسانترة کم عيار ولفراميت نشان
داده است که انحالل تنگستن با بازيابي باال (%
 )90تنها به وسيله ليچينگ اکسايشي کنسانتره
بدست آمده از روشهاي فيزيکي قابل دستيابي
است .شرايط بهينه ليچينگ اکسايشي در اتوکالو
در دماي  170 ºCو فشار جزئي اکسيژن ،10 bar
به مدت  90 min – 3 hبدست مي آيد[.]5
شيئليت هميشه با محلول  Na2CO3و تحت
فشار ليچ ميشود و مقدار زيادي مواد شيميايي
نياز دارد.

ليچ قليايي اکسيد تنگستن با :NaOH
کانه هاي اکسيدي تنگستن (شيئليت و ولفراميت)،
با  NaOHبه طور متفاوت واکنش مي دهند.
 CaWO4در محدودة وسيعي از  pHاز  5تا 14
پايدار است ،بنابراين محلول سود هيچ واکنشي با
آن انجام نمي دهد .مقدار  NaOHمصرفي براي
ليچ کانههاي پر عيار ولفراميت ،حدود 10 – 20 %
بيشتر از چيزي است که به طور تئوري به دست
مي آيد .در عملآوري کانههايي با عيار کمتر،
نياز به سود تا  50 %بيشتر مي شود .در ادامه ،بعد
از جدايش هيدروکسيدهاي اضافي  Feو ،Mn
محلول حاصل از فيلتراسيون را همراه با پراکسيد
سديم ،يک بار ديگر تا دماي  ،80 – 90 ºCبراي
اکسيداسيون تمام سولفيدهاي حاضر ،حرارت
مي دهند .اکنون اسيد تنگستيت از محلول ليچ
به طور مستقيم و با اسيدي کردن بازيابي مي
شود .با اضافه کردن  CaCl2مي توان تنگستن
را به فرم تنگستات کلسيم بازيافت نمود .براي
هر  30 Kgولفراميت 12/51 Kg ،آب حاوي
 11 Kgهيدروکسيد پتاسيم يا هيدروکسيد سديم
الزم است[.]6
ليچ قليايي اکسيد تنگستن با : Na2CO3
ليچ با کربنات سديم براي هر دو اکسيد تنگستن
قابل استفاده است ،اما چون شيئليت با سود ليچ
نميگردد ،پس منحصرًا براي اين کاني از كربنات
سديم استفاده ميشود .در مورد ولفراميت ،الزم
است که براي دستيابي به تجزية کارآمد و مؤثر،
به طور پيوسته  CO2تشکيل شده ناشي از
واکنش ليچينگ خارج شود.
ليچينگ در اتوکالوهاي افقي دوار حاوي
گلوله¬هايي به عنوان همزن ،انجام مي شود.
ِگالب کنسانترة شيئليت که در محلول کربنات
سديم تهيه مي شود ،از ميکسر به سمت اتوکالو
ي رود و در آنجا به خاطر فشار کمتر ،به شدت
م
مي جوشد و سپس به سرعت خنک مي شود و
سرانجام ،به مراحل فيلتراسيون و شستشو هدايت
ميگردد[.]6
 -2-3-3خالص سازي
بسته به ترکيب ماده خام مورد استفاده ،محلول
تنگستات فراهم شده حاوي ناخالصي هاي
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تنگستن.
 -2هدايت اين
کنسانتره به روش هايي
مثل هيدرو يا پيرومتالورژي براي
رساندن عيار به حد وسط ،که اين کنسانترة
مياني توسط روشهايي مثل استخراج حاللي
( )SXو الکترووينينگ ميتواند بيشتر خالص
سازي شود[.]3
با استفاده از روش ثقلي ،کانة کاسيتريت جدا
مي گردد .کنسانترة فقير شده از کاسيتريت به
سمت پخت با  Na2CO3هدايت مي شود،
سپس ماده پخت شده ( ،)Na2WO4با آب
ليچ مي گردد[ .]3اين محلول توسط عملآوري
با محلول آمونياک ،ترکيب ( WO4)NH4را
تشکيل مي دهد[ .]4شرايط بهينه براي فرآيند
پخت شامل :دما  ،820 ºCزمان  2ساعت ،نسبت
کربنات:خوراک = 1 : 1/5؛ بازيابي اندازه گيري
شده براي مايع ليچ با شرايط فوق برابر 95 %
مي باشد [ .]3عمليات پخت ،با سولفات آمونيوم
در دماي ºC
 480 – 520يا با استفاده از سولفات سديم
در دماي  660 – 670 ºCنيز مي تواند انجام
شود[.]4
 -2-3پيش فرآوري کنسانتره هاي معدني و
قراضهها
ليچيگ شيئليت با اسيد کلريدريک در دماي اتاق،
به منظور تقليل درصد فسفر ،آرسنيک و گوگرد،
انجام مي شود.
کلسيناسيون در هوا و در دماي 600 ºC
–  ،500براي اکسيداسيون مواد شيميايي آلي
مورد استفاده در فلوتاسيون که مي توانند اثرات
مضري بر فرآيندهاي بعدي داشته باشند ،صورت
مي گيرد.
آسيا کردن کنسانتره شيئليت که با روش هاي
ثقلي توليد مي شود و همچنين براي تمام
کنسانتره هاي ولفراميت ،ضروري است.
اکسيداسيون قراضههاي نرم به وسيله حرارت

دهي
در هوا و در
دماي ،700 – 800 ºC
به تنگستن اين اجازه را ميدهد که
در فرآيندهاي بعدي ليچينگ تحت فشار ،به
راحتي حل شود[.]1

کنسا نتر ه
مخلوط ولفراميت
و شيئليت مي تواند به
کمک محلول  Na2CO3با اضافه
کردن  NaOHو تحت فشار ،ليچ شود.
قراضههاي اکسيد شده نيز با محلول NaOH
ليچ مي شود[.]1
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محلول
مي باشد که در فرآيند ليچينگ به فاز آبي راه
پيدا کرده اند .اگر غلظت اين عناصر از حدي
ي کند
باالتر رود ،يا فرآيندهاي بعدي را مختل م 
يا موجب توليد يک محصول ناخالص مي شود.
عمدهترين روش براي خالص سازي ،ترسيب و
فيلتراسيون است[.]1
ترسيب سيليکات :مي توان سيليکات حل شده
را با اضافه نمودن محلول سولفات آلومينيوم يا
منيزيم ،يا مخلوطي از هر دو در pH= 8 – 11
راسب کرد.
ترسيب موليبدن :موليبدن يک عنصر معمو ِل
همراه در کانه تنگستن است .در انحالل شيميايي،
به صورت جزئي يا کامل به داخل محلول مي
رود .به وسيله اضافه کردن مقدار زيادي سولفيد
سديم به محلول خنثي يا بازي متوسط ،رسوب
ي گيرد.
تيوموليبدات شکل م 
 -3-3-3تبديل محلول تنگستات سديم به
محلول تنگستات آمونيوم
در کارخانههاي مدرن ،اين واکنش منحصرًا به
وسيله  SXيا رزينهاي تبادل يوني صورت مي گيرد.
غلظت يون سديم بايد از  70 g\lبه کمتر از
 10 mg\lکاهش يابد ،چون وجود بيش از
 10 ppmسديم در  APTباعث مشکالتي در
طي احياء پودر فلز ميشود[.]1
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الف) استخراج با حالل
براي مدارهاي  SXکه براي نمکهاي خالص
تنگستن طراحي شده اند ،محلولهاي ناخالص
تنگستات سديم حاوي حداکثر g\l WO3
 ،150 – 200به عنوان خوراک عمومي استفاده
ميشوند .فاز حالل معمولًا شامل يک آمين نوع
 3است ،به عنوان مثال محلول  12درصد 336
 Alaminدر کروزين همراه با  12 % TBPبه
عنوان تعديل کننده .عمليات استخراج در سه
مرحله با جريان مخالف (از روبرو) انجام مي
گيرد .عامل استريپينگ يک محلول تنگستات
آمونيوم است که با آمونياک در  pH= 11تنظيم
شده است.
در فرآيند  SXبراي تنگستن ،خيلي اتفاق مي
افتد که تعداد زيادي از عناصر ناخالصي که در
خوراک حضور دارند ،همراه با تنگستن توسط
آمين استخراج ميشوند.
در کل مي توان گفت ،اگرچه آمينها در تمام
جهان براي تهية پاراتنگستات آمونيوم خالص از
محلولهاي خيلي ناخالص تنگسنتن استفاده مي
شوند ،اما واقعًا استخراج کننده هاي مطلوبي
براي تنگستن نيستند[.]6
ب) تبادل يوني
درياچة آب شور سيرلس  ،به عنوان بزرگترين
نهشتة منفرد تنگستن در آمريکا مطرح شده است.
براي استحصال تنگستن آن ،از تبادل يوني استفاده

ميگردد .فرايند شامل سه عمليات اصلي است:
تبادل يوني اوليه براي استخراج تنگستن ،اسيدي
کردن و مرحلة دوم تبادل يوني .با گسترش
استفاده از يک رزين تبادل آنيوني انتخابي براي
تنگستن به نام  ،QRFموفقيت فرآيند تبادل يوني
به اثبات رسيده است[.]6
در بعضي کارخانههاي کوچک چين نيز از يک
رزين قوي بازي تبادل يوني به فرم کلريدي ،در
فرآيند تبادل يوني براي استخراج تنگستن استفاده
ميشود و در تماس با محلول تنگستات سديم،
تنگستات جذب مي شود .جدايش نيز با محلول
کلريد آمونيوم صورت ميگيرد .عناصر ناخالصي
مثل  ،Mo، As، P، Siرا ميتوان به فرم هتروپلي
تنگستات زدود[.]1
-4-3-3تبلور پاراتنگستات آمونيوم
صورت
به
ترکيب
اين
فرمول
( 4H2O.)H2W12O42(10)NH4است .در
تبخير محلول ايزوپلي تنگستات ،آب و آمونياک
از محلول بخار مي شوند pH ،کاهش مي يابد
و مقدار اندک  APTمحلول ،متبلور مي شود.
مخلوط آب و آمونياک غليظ شده به فرايند SX
برگردانده مي شود .به علت حالليت پايين APT
در مقايسه با ناخالصي هاي محلول مادر ،اين گام
از فرآيند نه فقط يک تبديل از حالت محلول به
جامد است ،بلکه يک خالص سازي با اهميت
نيز مي باشد[.]1
 -4-3کلسيناسيون APT
با حرارت دهي  APTتا  ،400 – 800 ºCآب و
آمونياک بيرون ميآيند .اگر دما و ادامه دادن
حرارت دهي افزايش يابد ،اين تجزيه کاملتر مي
شود .فرم حالت جامد به وسيلة تجزية حرارتي،
زمان نگه داشتن در رآکتور ،پتانسيل احياء و
ي شود .اگر حرارت دهي
تجزيه در هوا تعيين م 
با دميدن هوا صورت گيرد WO3 ،زرد رنگ
و در نبود هوا ،اکسيد آبي به دست مي آيد.
از اکسيد آبي بيشتر از اکسيد زرد استفاده مي
شود .کلسيناسيون در يک مقياس صنعتي ،معمولًا
در کورههاي د ّوار و خيلي کمتر در کورههاي
فشاري  ،انجام مي شود.
 -5-3بازيافت تنگستن
همچنانکه قبلًا گفته شد ،چند دهه است که مقادير
زيادي از قراضههاي تنگستن به عنوان مواد خام
استفاده مي شوند .براي عملآوري قراضهها از
روشهاي مستقيم و غيرمستقيم استفاده مي شود.
در بازيافت مستقيم ،قراضه از فرم فشرده به
صورت يک پودر در ميآيد و سپس براي توليد
ي گيرد.
مجدد مواد سازندة قراضه ،مورد فرآوري قرار م 
در اين مورد ،قراض ه ها بايد فقط يک عيار داشته باشند
و حاوي ناخالصيهاي نامتجانس نباشند.
در فرآيند غير مستقيم ،قراضه به صورت شيميايي
به موادي تبديل ميشود که ناخالصيهاي ديگر
مواد از آن زدوده مي شوند .پس از آن ،مشابه

آنچه در بخشهاي قبل توضيح داده شد ،به
 APTتبديل ميشوند[.]1
 -4وضعيت توليد تنگستن در ايران
ايران از نظر ميزان توليد تنگستن در جهان
جايگاهي را به خود اختصاص نداده است .ولی
به دليل کاربردهای گسترده آن ،توليد اين فلز
با درجه خلوص باال ()99/999 – 99/9999 %
همواره مدنظر بوده است .
در حال حاضر تنگستن در ايران توليد نمي
شود و تنها معدن تنگستن ايران ،معدن نظام آباد
است كه در  30كيلومتري جنوب باختري اراك
قرار دارد كه از سال  1363تاكنون تعطيل است.
معدن نظامآباد در چهار كيلومتري جنوب غربي
روستاي نظام آباد و  46كيلومتري جنوب غرب
شهرستان ساوه قرار دارد .عيار تنگستن در منطقه
نظامآباد  0/1 – 0/6 %و عيار مس
 1/5 %مي باشد[.]7
نواحي كه در آنها مطالعات مقدماتي و نيمه
تفصيلي درخصوص تنگستن صورت گرفته به
شرح زير هستند:
الف ـ معدن نظامآباد در جنوب غرب شهرستان
اراك (تنها معدن متروك تنگستن در ايران)
ب ـ معدن چاه كالب در جنوب بيرجند
ج ـ معدن چاه پلنگ جنوبي در جنوب شهر
انارك
آنومالي هايي كه طي مطالعات ژئوشيميايي و
كاني سنگين در مناطق مختلف مشخص شدهاند
به شرح زير هستند:
الف ـ ناحيه دهسلم در جنوب شرق استان
خراسان
ب ـ ناحيه مشهد در جنوب شهرستان مشهد
ج ـ ناحيه زنجان شامل ورقههاي منجيل
(رودبار) ،ابهر ،زنجان و كوهپال چال (طارم)
د ـ ناحيه زرين اردكان در شرق اردكان
ه ـ ناحيه آستانه در جنوب غرب اراك
نواحي كه در آنها تنگستن به صورت كاني يا
انديس معدني گزارش شده است به شرح زير
هستند:
الف ـ اثر معدني تاريك دره در غرب معدن زغال
چشمه و شمال غرب تربت جام
ب ـ كانسار مس مزرعه (در اطراف شهرستان
اهر
ج ـ نواحي انارك ـ كوه دم ـ و شرق جندق
د ـ معدن مس خوت در غرب شهر يزد
ه ـ معدن قره چيلو در شرق جلفا
و ـ آثار تنگستن در ارتفاعات سه هزار در نقشه
زمينشناسي تنكابن
زـ آثار تنگستن در آزاد كوه در نقشه 1:250/000
زمينشناسي آمل
ك ـ آثار تنگستن در روستاي اهل ايمان در
حومه شهرستان مشكينشهر
ل ـ آثار تنگستن در حاشيه اسكارن هاي توده
الوند و گرانيت بروجرد[]7

 -6نتايج و بحث:
مالحظه مي شود که اصلي ترين روش براي
فرآوري و استحصال تنگستن و ترکيباتش،
هيدرومتالورژي است .پس از يک مرحله پيش
تغليظ ثقلي ،کنسانتره با  NaOHيا Na2CO3
ليچ قليايي و فلز وارد فاز آبي
مي گردد .سپس به وسيله يکي از روش هاي
استخراج حاللي يا تبادل يوني ،محلول را تخليص
مي کنند .آمونيوم پاراتنگستات ( ،)APTکه مهم
ترين ترکيب تجاري تنگستن است ،از محلول
راسب و به بازار عرضه مي گردد يا به فرآيندهاي
توليد ديگر محصوالت هدايت مي شود.
استفاده از قراضه هاي حاوي تنگستن به عنوان
مواد اوليه ارزان قيمت براي توليد اين فلز ،در
حال افزايش است .فرآوري اين مواد هم از نظر
محيط زيستي و هم از نظر اقتصادي سودمند
است.
چين به عنوان بزرگ ترين دارنده و توليد کننده
تنگستن ،بازار را در اختيار دارد و تغيير در
ميزان توليدات آن ،بر قيمت اين فلز تأثير مستقيم
مي گذارد.
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 -5بازار و قيمت تنگستن
قيمت تنگستن در معرض نوسان شديد قرار
دارد .قيمت اين ماده به صورت ( $/STUدالر
بر واحد تن کوچک) يا ( $/MTUدالر بر واحد
تن متريك) بيان مي شود[ .]1در سپتامبر سال
 ،2006قيمت تنگستن با  WO3 65 %برابر با
 14500 MTU WO3/$و قيمت فروتنگستن
با  75 %تنگستن ،برابر با  2800 Kg W/$بوده
است[.]8
در زمان مواجه شدن با جنگ ،اهميت سوق
الجيشي و بنابراين افزايش تقاضا براي تنگستن
موجب باال رفتن قيمتها مي شود .به طور
متوسط ،قيمت ها تا سال  1977افزايش يافته،
اگرچه بخشي از آن مربوط به تو ّرم و بخشي
هم مربوط به افزايش در مصرف بوده است.
در سال  1977بيشترين قيمت تنگستن حاصل
شد .با اين افزايش قيمت ،معدنکاري تنگستن از
کشورهاي توسعه يافته به کشورهاي نيمه صنعتي
انتقال پيدا کرد و اين موضوع در زمان بحران،
فقط براي مناطق امن صادق بود .در 49 % ،1970
از تنگستن توليدي جهان مربوط به کشورهاي
صنعتي غربي بود.
در  ،1977تقاضاي جهاني تنگستن همچنان بيش
از  40000 tبود .تقاضا تا سال  1989همچنان
افزايش مييافت ( ،)52000 tاما قيمت از 1977
به بعد کاهش يافت .بعد از  ،1977چين براي
مدت زيادي صادر کنندة کنسانترة معدني تنگستن
بود .بعد از آزاد شدن تجارت در چين ،توليد
کنندگان با هم به رقابت پرداختند .رقابت داخلي
موجب کاهش پيوستة قيمتها شد .سياست
عرضه توليدات حد ميانه مثل  ،APTاکسيد آبي
تنگستن ،اسيد تنگستيک و فرو تنگستن با همان
قيمت واحد تنگستن ،باعث افت شديد قيمتها
شد ،به گونهاي که در پايان  ،1993قيمت APT
با خلوص باال ،آنقدر پايين بود که حتي توليد
کنندگان چيني هم نميتوانستند آن را با سود
بفروشند .افت جدي تقاضا در  ،1990که به علت
بحران عمومي اقتصادي ،فروپاشي شوروي سابق
و کاهش مصرف در صنايع نظامي بود ،موجب
تثبيت قيمتها در سطح پايين شد.
به سادگي ،قيمت پايين تنگستن و عدم اختالف
بين قيمت کنسانترة معدني و محصول مياني،
موجب بسته شدن اجباري تقريبًا تمام معادن
بزرگ در آمريکاي شمالي ،اروپا ،کرهجنوبي
و استراليا ،و تعطيلي خيلي از صنايع همراه آن
گرديد .در نتيجه سهم جمهوري خلق چين
افزايش يافت و نحوة توليدات نيز تغيير کرد .از
آنجاييکه در اواخر  ،1980چين همچنان يک
صادرکنندة انحصاري کنسانترة معدني تنگستن
بود ،امروزه بزرگ ترين توليدكنندة محصوالت
حد وسط با خلوص باالي تنگستن است[.]1
قيمت پايين تنگستن در آن زمان و فروپاشي
اتحاد جماهير شوروي ،باعث يک دهم شدن
صنايع مرتبط با اين فلز در  CISشد .نتيجه اينکه

چين هم اکنون حدود  80از تنگستن جهان را
تامين مي کندRoskill .
مي گويد دورنماي کوتاه مدت براي بازار
تنگستن ،بستگي زيادي به ادامه تالش هاي
دولت چين براي کنترل بر صنايع تنگستن داخلي
آن دارد .توليد چين در سال  ،2002در حدود
 76 %توليد جهان يعني معادل  29200 tبود که
 9برابر بيشتر از دومين توليد کننده بوده است.
همچنين گزارشات حاکي از آن است که توليد
تنگستن در سال هاي اخير ،براي تقاضاي جهاني
کافي نبوده است .در حقيقت ،توليد جهاني بين
سال هاي  1977تا  ،2003تنها  87 %از نياز
تخميني براي آن سالها را برآورد کرده بود.
جديدترين گزارشها ،حاکي از آن است که بازار
تنگستن در شرايط متزلزلي به سر مي برد که
اين ناشي از کل مقدار توليد چين است .دوره
طوالني پايين بودن قيمت ،تعداد زيادي از معادن
غربي توليد کننده تنگستن را مجبور به ترک بازار
کرد[.]9
در حال حاضر معدن فعال تنگستن در ايران
وجود ندارد ،بنابراين توليدي نيز صورت نمي
گيرد و تمام نياز صنايع مصرف كننده از طريق
واردات تأمين مي شود .يكي از مصارف عمده
فلز تنگستن در كشور ساخت المنت انواع المپ
است .ظرفيت توليد انواع المپ براساس آمار
وزارت صنايع در سال  1375بالغ بر  88592هزار
عدد المپ است كه با توجه به شاخص مصرف
تنگستن براي انواع المپها كل مصرف اين فلز
در المپ سازي  2/87تن خواهد بود .بيش از
 60 %تنگستن وارداتي در صنعت المپ سازي
در كشور به مصرف مي رسد و بقيه در تهيه
فوالدهاي آلياژي و تهيه جوشهاي كاربيدي مورد
استفاده قرار ميگيرد[.]7

با توجه به وجود منابع تنگستن در کشور ،الزم
است که مطالعات دقيقي بر روي آن ها صورت
گيرد .شناخت دقيق روشهاي فرآوري اين فلز،
اولين قدم در اين راه مي باشد .با ديد کارشناسانه
به روش هاي فرآوري تنگستن ،مي توان روشي
اقتصادي و مناسب براي توليد اين فلز ارزشمند
در کشور انتخاب و يا طراحي کرد.
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چكيده
ميدان رشادت در بلوك  Rاز آبهاي ايران در خليج فارس واقع شده است .اين ميدان يک تاقديس با ميل
محوري تقريبا شمالي -جنوبي است .تعيين تغييرات پارامتر پتروفيزيكي تخلخل در مخزن ميشريف با هدف
شبيه سازي مخزن به عنوان يكي از روشهاي مرسوم درشبيه سازي مخازن مي باشد .در اين مقاله با استقاده
از روش شبيه سازي زمين آماري ،تخلخل شبيه سازي شده است .داده هاي مورد نياز جهت شبيه سازي از
داده هاي تفسير شده الگهاي تخلخل  11چاه كه شامل  6251داده مي باشد حاصل شده است  .جهت تعيين
ساختار فضايي داده ها و تعيين آنيزوتروپي ،واريوگرامهاي غير جهتي و واريوگرام جهتي ترسيم شدند .از
روش  SGSكه يكي از روشهاي معمول در شبيه سازي تخلخل در مخازن نفتي مي باشد براي شبيه سازي
تخلخل استفاده گرديد .بر خالف روشهاي قطعيت پذير ،روشهاي شبيه سازي مدلهاي محتمل از توزيع
فضايي تخلخل را ايجاد مي كنند .پس از شبيه سازي نقشه هاي احتمال توليد شده اند .با استفاده از اين نقشه
ها مي توان نسبت به انتخاب نقاط حفاري و تعيين ريسك عمليات بهره برداري نظر داد.
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مقدمه
يكي از صنايعي كه ژئواستاتيستيك با سرعت بسياري در آن همه گير شد
و رشد سريعي داشت صنايع نفت و گاز مي باشد  .يكي از علل اين رشد
سريع به ماهيت داده هاي مخازن بر مي گردد  .داده هاي پتروفيزيكي مخازن
مانند تخلخل و تراوايي داده هايي مي باشند كه در فضاي مخزن ارتباط و
همبستگي فضايي نشان مي دهند و به زبان زمين آماري از خود ساختار
فضايي نشان ميدهند و اين همان نوع متغير هايي مي باشند كه زمين آمار در
مورد آنها عمل مي كند  .از طرف ديگر با توجه به داده هاي كم مخازن در
مقياس با حجم مخزن همواره مهندسان مخازن در پي يافتن روشي جهت
تخمين توزيع فضايي پارامترهاي پتروفيزيكي در فضاي مخزن بوده اند[.]7
آشنا شدن مهندسان مخزن با علم ژئو استاتيستيك و قابليتها و تواناييهاي
اين علم و همچنين كاربردهاي فراوان اين علم در تخمين پارامترهاي
پتروفيريكي باعث شد كه ژئواستاتيستيك در بين مهندسان بعنوان يكي از
روشهاي مهم در تخمين توزيع فضايي پارامترهاي پتروفيزيكي مطرح شود
 .در كنار تمام مزاياي روشهاي تخمين ژئو استاتيستيكي نسبت به روشهاي
ديگر تخمين ،اين واقعيت به چشم مي خورد كه روشهاي تخمين ژئو
استاتيستيكي نيز مانند روشهاي ديگر اينتر پالسيون متكي به نوعي ميانگين
گيري مي باشند  .لذا همواره كاهش دامنهنوسانات از ويژگيهاي آنها مي
باشد  .به اين ترتيب اين روشها براي نشان دادن روندها در مخزن مناسب
مي باشند ولي براي شبيه سازي جريان در جاهايي كه مقادير آستانه اي
داراي اهميت مي باشند نامناسب مي باشند[. ]8
اين مهم مهندسان را بر آن داشت كه به روشهاي نوين رو آورند  .از جمله
اين روشها ،روشهاي شبيه سازي زمين آماري مي باشد  .روشهاي شبيه
سازي زمين آماري هتروژني پارامترهاي پتروفيزيكي را به طور دقيق تري به

تصوير مي كشند  .در ساليان اخير استفاده از شبيه سازي زمين آماري بعنوان
روشي جهت به تصوير كشيدن واقعيتهاي محتمل هتروژني پارامترهاي
پتروفيزيكي رشد بسياري داشته اند  .اين روشها بيان كمي از توزيع فضايي
پارامترهاي پتروفيزيكي در يك فضاي احتمال پذير دارند  .بدين ترتيب
كه پس از بلوك بندي مخزن براي هر بلوك دامنه اي از داده ها ايجاد مي
شود  .لذا براي هر پارامتر پتروفيزيكي چندين واقعيت محتمل شبيه سازي
مي شود[1و]2
مهمترين خاصيت شبيه سازي زمين آماري اين است كه بجاي « بهترين
تخمين» مجموعه اي از مدلها (تصاوير) را توليد مي كند كه دامنه اي از
حالتهاي ممكن را شامل مي شوند .اين تكنيك مي تواند تعداد بسيار زيادي
از نقشه هاي توزيع هر پارامتر پتروفيزيكي را در مخزن نفتي توليد كند كه
همگي شباهت معيني داشته باشند .آن شباهت معين به زبان زمين آماري
همان هيستوگرام و واريوگرام يكسان ( مشابه) است  .به اين ترتيب مي
توانيم بر اساس واقعيتهاي ايجاد شده بهترين حالت بدترين حالت و ...
ايجاد نماييم[. ]6
ايجاد محتملترين ،كم احتمال ترين و ...توانايي بررسي رفتار و عملكرد
مخزن را در حالتهاي مختلف در اختيار مهندسان مخزن قرار مي دهد  .بدين
ترتيب مي توان عملكرد مخزن را در حالتهاي مختلف شبيه سازي نمود .
استفاده از اين روشها در ساليان اخير در مدلسازي مخازن رشد چشمگيري
داشته و نتايج قابل قبول و كاربردي ارائه داده است .
زمين شناسي منطقه
توپوگرافي جزاير ساحلي ايران و کشورهاي عربي توسط چين خوردگي
فشرده حاصل از کوهزايي زاگرس با روندهاي شمال غرب -جنوب شرق
تا شرقي -غربي کنترل مي شود .اولين حرکات تکتونيکي قابل تشخيص در

ميان ژئوسنکلينال خليج فارس در خالل ژوراسيک و کرتاسه با حرکت نمکهاي پرکامبرين و ايجاد گنبدهاي نمکي رخ داده است[.]10
در اوايل کرتاسه يک فعاليت تکتونيکي باعث تشکيل شبه جزيره قطر شده است ،که به کمان قطر معروف است .بدنبال آن فعاليت کوهزايي
هيماليا آلپ در پايان ميوسن  -پليوسن به وقوع پيوسته است که همزمان با چين خوردگي زاگرس تشکيل شده است که بدون شک در سرعت
بخشيدن به رشد برخي از ساختمانهاي زمين شناسي در اين ناحيه موثر مي باشد .ساختمانهاي زمين شناسي واقع در شبه جزيره عربستان و
بخش عربي خليج فارس ظاهرا کمتر تحت تاثير اين حرکات کوهزايي قرار گرفته اند .خليج شمالي با کويت و جنوب شرق عراق ،خليج غربي
با عربستان سعودي و بحرين ،خليج جنوبي با امارات و قطر و خليج شرقي با خليج ساحلي ايران مطابق است]10[.
ميدان نفتي رشادت
ميدان رشادت در بلوك  Rاز آبهاي ايران در خليج فارس واقع شده است(شكل .)1اين ميدان يک تاقديس با ميل محوري تقريبا شمالي -جنوبي
است.
سه افق مخزني مهم در اين ناحيه کشف گرديده است ،ميشريف در كرتاسه مياني ،شعيبا در كرتاسه پاييني و عرب در ژوراسيك بااليي و در افق
خوف سازند گازي متعلق به پرمين شناخته شده است  .بخش ميشريف در قسمت بااليي سازند سروک قرارگرفته و از نظر سني متعلق به کرتاسه
مياني( سنومانين) است .اين بخش در يک سيکل بزرگ رسوبي که از سازند کژدمي شروع و به ناپيوستگي الفان ختم ميشود قرار دارد]10[ .

شكل  -1موقعيت ميدان رشادت در خليج فارس[]4

داده ها
داده هاي مورد استفاده از تفسير الگهاي تخلخل  11چاه حاصل شده اند(.شكل )2
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تعداد داده ها برابر با  6251مي باشد .شکل  4هيستوگرام داده هاي خام را نشان مي دهد .همانطور که در شکل3مشخص است شکل توزيع
داده ها تقريبا متقارن بوده و چولگي پاييني از خود نشان مي دهد .ميانگين تخلخل20/19درصد و انحراف معيار آن  4/51مي باشد که حاکي
از باال بودن مقدار تخلخل مخزن است .از طرف ديگر دامنه داده هاي تخلخل در مخزن نشان دهنده عدم وجود(درصد پايين) مقدار شيل در
مخزن مورد مطالعه مي باشد ،که اين مورد با واقعيتهاي حاصل شده از نتايج زمين شناسي مخزن تطابق دارد[ .]10ساير پارمترهاي آماري داده
ها در جدول 1آورده شده است.
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جدول  -1پارمترهاي آماري داده هاي خام

مخزن مشيريف ،متغير تخلخل به عنوان تابعي از عمق ترسيم شد .شكل 5
نمودار پراكندگي تخلخل را نسبت به تغييرات عمق نشان ميدهد .چنانكه
مالحظه ميشود تخلخل نسبت به عمق تغييرات سيستماتيك به عنوان روند
قابل قبول و بارز از خود نشان نميدهد .لذا ميتوان از نتايج كريجينگ
معمولي براي تخمين تخلخل در فضاي مخزن بهره برد.

كامپوزيت سازي
عمل كامپوزيت سازي معادل يك نوع ميانگين گيري متحرك است كه
پنجره آن طول ثابتي از مغزه است[ .]6در مورد مخزن ميشريف با توجه به
تغييرات تخلخل در جهت قائم فاصله مناسب براي كامپوزيت سازي  2متر
انتخاب شده است .پس از كامپوزيت سازي تعداد داده ها از  6251به 420
كامپوزيت كاهش يافت .نمودار شکل 4توزيع داده ها را بعد از كامپوزيت
سازي نشان ميدهد .همانطور كه مشاهده ميشود داده هاي كامپوزيت
شده داراي ميانگين  20/38و انحراف معيار  4/46هستند كه نسبت به داده
هاي اوليه از انحراف معيار كمتري برخوردار ميباشند .در جدول  2ساير
پارامترهاي آماري توزيع آورده شده است .

جدول - 2پارامترهاي آماري داده هاي كامپوزيت شده
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تحليل تغييرات تخلخل به عنوان تابعي از عمق
براي بررسي تغييرات تخلخل در عمق مخزن مقدارتخلخل  20درصد
بعنوان مقدار آستانه اي در نظر گرفته شد (مقدار تخلخل باالي  20درصد
بعنوان تخلخل خوب تقسيم بندي شده است) .سپس از ابتداي چاه تا
انتهاي چاه مقدار طولهاي حاوي تخلخل باالي  20درصد و كوچكتر از
 20درصد به طور جداگانه با هم جمع شدند .بدين ترتيب در طول كل
چاهها مقدار طولهاي حاوي تخلخل باالي  20درصد و كمتر از  20درصد
جدا شدند .توزيع فراواني اين طولها به طور مجزا رسم شده اند .همانطور
كه در شكل هاي  6و  7نمايان شده است مقدار پيوستگي تخلخل باالي
 20درصد ميانگين  7/1فوت و مقدار پيوستگي تخلخل كمتر از  20درصد
ميانگين  6/8فوت دارد كه از اين لحاظ مخزن نفتي مورد مطالعه جزء
مخزنهاي نفتي خوب از لحاظ مقدار تخلخل ميباشد چرا كه تقريبًا بعد
از هر  7/1فوت تخلخل باالي  20درصد طول  6/8فوت تخلخل زير 20
درصد وجود دارد.
تبديل داده ها
اولين مرحله در شبيه سازي هاي گوسي تبديل داده ها در فضاي نرمال
استاندارد ميباشد[3و4و .]5نتايج حاصل از تبديل درشكل  8آورده شده
است .همانطور كه از شكل

تعيين مقادير خارج از رديف
مقادير خارج از رديف به داده هايي ميگويند كه به طور معني داري نسبت
به ساير مقادير اختالف دارند[ .]6روش دورفل براي تشخيص مقادير خارج
از رديف از بين  420داده كامپوزيت شده به كار گرفته شد .در سطح اعتماد
( 95%سطح معني داري  )%5مقدار ضريب  gتقريبًا مساوي با  5ميباشد .در
20/4 + 4/51*5 = 42/9
اين حالت داريم:
با توجه به اينكه حداكثر مقدار داده ها ( )35/13از عدد فوق( )42/9كوچكتر
است لذا مقدار خارج از رديفي در داده ها تشخيص داده نشد .بدين ترتيب
از كليه داده ها در عمليات شبيه سازي استفاده شد.
بررسي روندهاي احتمالي
يكي ديگر از مسائلي كه ميتواند شبيه سازي هاي ژئواستاتيستيكي را دچار 		
مشكل كند وجود روند در داده ها است[ .]6براي تشخيص وجود روند در

را به بهترين وجه منعكس ميكند نشان مي دهد .شکلهاي 11،10و 12
واريوگرامهاي بيضوي آنيزوتروپي و مدلهاي تئوري برازش شده بر آنها را
نشان ميدهند.

مشخص است ميانگين داده ها صفر و انحراف معيار آنها برابر  1مي باشد
كه مقادير منطبق با خصوصيات تابع استاندارد نرمال مي باشند.
واريوگرام جهتي و غير جهتي
براي تعيين ساختار مخزن واريوگرام غير جهتي در مخزن رسم شد .شكل9
واريوگرام غير جهتي داده ها را نشان مي دهد .همانطور كه مشاهده مي شود
يك مدل كروي با اثر قطعه اي ،0/3)%(2سقف 0/9)%(2و دامنه  1450متر
به اين واريوگرام برازش شده است.

براي تشخيص آنيزوتروپي مخزن واريوگرامهاي جهتي در آزيموت هاي
 0،45،90،135با شيب هاي  0،45،90،135درجه رسم شدند .يك واريوگرام
قائم نيز براي سنجش آنيزوتروپي در جهت قائم رسم شد .جدول 3
پارامترهاي مدل هاي برازش شده به واريوگرام هايي كه آنيزوتروپي منطقه

تعيين ابعاد بلوك براساس مطالعات آماري
قبل از انجام شبيه سازي مخزن ،بلوك بندي مخزن صورت پذيرفت.
براساس مطالعات صورت گرفته و طول كامپوزيتها ارتفاع بلوكها مساوي
با طول كامپوزيتها در نظر گرفته شد(2متر) .جهت تعيين اندازه ابعاد سطح
بلوك ابتدا هيستوگرام فواصل متوسط چاهها رسم شد .بدين ترتيب كه
فاصله هر چاه از چاههاي مجاور محاسبه شد و در نهايت هيستوگرام
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جدول  - 3پارامترهاي آماري مدلهاي برازش شده به واريوگرامهاي جهتي
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اين فواصل مطابق شكل13رسم شد .همانطور كه مالحظه ميشود فاصله
متوسط چاهها از يكديگر حدود  4/km8است كه تقريبًا  0/25آن به بعنوان
ابعـاد بلوك در نظر گرفته مي شود .و در نهايت با لحاظ موارد ذيل طول
( 1000×1000×2 )m3بعنوان ابعاد نهايي شبيه سازي انتخاب گرديد.
الف -معمولًا در شبيه سازيها از بلوكهاي مكعبي استفاده ميشود مگر آن
كه بدليل ناهمسانگردي يا هندسه ذخيره شكل ديگري مناسب تشخيص
داده شود.
ب -در تعيين ارتفاع بلوكها معمولًا طول كامپوزيتها لحاظ ميشود.

انتخاب روش
از آنجايي كه هدف ،بدست آوردن توزيع تخلخل در محيط مخزن ميباشد
و تخلخل متغيري پيوسته است ،از روش شبيه سازي  SGSكه يكي از
روش هاي معمول شبيه سازي متغيرهاي پيوسته ميباشد و تاكنون جوابهاي
قابل قبولي در پروژههاي مشابه داشته است [8و3و ]9براي تعيين توزيع
فضايي تخلخل استفاده شد.
شبكه بندي
يكي از مراحل شبيه سازي به روش SGSپس از تبديل داده ها در فضاي
استاندارد نرمال و رسم واريوگرامها ،تعريف و تعيين شبكه شبيه سازي مي
باشد[ .]4ابعاد شبكه براساس ابعاد بلوك در نظر گرفته مي شود ،بطوريكه
هر سلول شبكه داراي ابعاد  1000*1000*2مي باشد .با توجه به ضخامت
متوسط مخزن ( 180متر) و مساحت منطقه مورد بررسي در مجموع 14400
سلول در مخزن تعريف شد و عمليات شبيه سازي براي اين تعداد سلول
صورت پذيرفت.
شبيه سازي
پس از تعريف پارامترهاي مورد نظر نرم افزار در بخش  ، SGSIMبه
تعداد  100تحقق از واقعيتهاي مخزن ايجاد شد[ .]7در واقع پس از انجام
شبيه سازي براي هر بلوك  100عدد شبيه سازي شد .آنچه كه در بين 100
تحقق ايجاد شده در مخزن حائز اهميت است اختالف قابل صرف نظر ( در
سطح اعتماد  95در صد ) بين پارامترهاي آماري و زمين آماري مقادير شبيه
سازي شده و داده هاي خام مي باشد .پارامترهاي آماري در جدول  4آورده

شده اند .همانطور كه از در جدول مشخص است مقادير شبيه سازي شده
توانسته اند پارامترهاي آماري هاي خام را توليد نمايند .در شکل  14نتايج
پنج تحقق واريوگرامهاي داده هاي شبيه سازي شده به همراه مدل برازش
شده بر آنها آورده شده است.
همانطور كه در شكل  14مشخص است واريوگرامهاي داده هاي شبيه
سازي شده تقريبا يك ساختار كروي همانند ساختار داده هاي اوليه از
خود نشان مي دهند .مدل برازش شده بر داده هاي شبيه سازي شده يك
واريوگرام كروي با سقف  ،1اثر قطعه اي  0/4و دامنه  1460متر مي باشد.
با مقايسه اين پارامترها با پارامترهاي مقادير اوليه مشاهده مي شود كه تقريبا
مدل تئوري برازش شده بر واريوگرامهاي شبيه سازي شده با مدل برازش
شده بر داده هاي خام اوليه منطبق مي باشد.
تحليل بلوکهاي شبيه سازي شده
براي ايجاد چنين مدل احتمال پذيري نياز است كه مقدار آستانه اي در
نظر گرفته شود و درصد احتمال گذر از مقدار آستانهاي تعيين گردد .مقدار
آستانه اي در محاسبات  20در صد در نظر گرفته شد .براي بدست آوردن
مدل احتمال پذير از  100واقعيت ايجاد شده در هر بلوك ،تعداد شبيه
سازي هايي كه داراي تخلخل باالي  20درصد مي باشند انتخاب و بر 100
( تعداد كل تحقق ها ) تقسيم شدند .بدين ترتيب درصد احتمال گذر از
مقدار آستا نه اي 20درصد در فضاي مخزن براي هر بلوك تعيين شد .از
آنجايي که  100تحقق از فضاي مخزن ايجاد شده است ،لذا هر بلوک داراي
توزيعي از مقادير شبيه سازي شده مي باشد .شکلهاي  15و  16نشانگر
توزيع دو بلوک از بلوک هاي شبيه سازي شده مي باشند .همانطور که از
شکل 15پيداست ،انحراف معيار داده ها در شكل  15نسبت به شکل 16
کمتر مي باشد .بلوک هايي که انحراف معيار باال نشان مي دهند ( شکل
 )16متعلق به نقاطي مي باشند که داده کافي براي تخمين آنها وجود نداشته
است و به همين علت خطاي تخمين بااليي دارند .اين واقعيت در شکل
 16مشخص مي باشد زير دامنه داده ها بين  0تا  32مي باشد و همچنين
واريانس نسبتا باال( )6/27از خود نشان مي دهند.
نقشه هاي احتمال
از جمله نتايج ديگري که از تحقق ها حاصل مي شوند ،نقشه هاي احتمال
مي باشند .اين نقشه ها احتمال عبور از حد معيني از تخلخل را براي هر
بلوک نشان مي دهند .شکل 17نقشه احتمال عبور از حد  20درصد تخلخل
را براي سطح تراز  1320مخزن نشان مي دهد.
نتيجه گيري
استفاده از روش  SGSبعنوان يكي از روشهاي معمول شبيه سازي در تعيين
هتروژني تخلخل در مخزن ميشريف نشان داد كه روشهاي شبيه سازي در
مواردي كه داده هاي اوليه نسبت به فضاي مخزن از مقدار كمتري برخوردار
مي باشند روش مناسبي براي ايجاد داده ها در فضاي بين چاهها مي باشد .خاصيت
اين داده ها اين مي باشد كه عالوه بر مقدار ،درصد احتمال رخداد نظير هر
مقدار تخلخل همراه آن مي باشد .روش SGSهتروژني تخلخل را در يك
فضاي احتمال پذير نقشه مي كند همانطور كه مشاهده شد در بين بلوكهاي
شبيه سازي شده ،بلوكهايي مشاهده مي شود كه در تصاوير مختلف در
كاتاگوريهاي مختلف تخلخل واقع مي شوند و شايد اين مورد به عنوان
يك ضعف تلقي شود .اما بايد به اين نكته توجه داشت كه همانطور كه
در مباحث قبلي اشاره شد در شبيه سازي ،بر اساس يك مدل شبيه سازي

جدول  -4مقايسه بين داده هاي كامپوزيت و داده هاي شبيه سازي شده
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 بلكه بر اساس مجموع مقادير شبيه،شده تصميم گيري صورت نمي گيرد
 البته بايد به اين.سازي شده احتمال رخداد هر واقعيت تعيين مي شود
 تعيين ريسك عمليات در، هدف،نكته نيز توجه داشت كه در برخي موارد
 در چنين مواردي الزم است كه.برنامه ريزيهاي استخراج نفت مي باشد
از كليه حالتهاي شبيه سازي شده بهترين و بدترين حالت انتخاب شوند و
مدلسازي مخزن براساس اين دو مدل صورت گيرد تا دامنه ريسك عمليات
. تعيين شود

85 زمستان،19 شماره،بلور
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تشكر و قدرداني
در پايان الزم است جناب آقاي دكتر حسني پاك به علت راهنماييهاي
ارزشمندشان و همچنين ازشركت نفت فالت قاره به خاطرحمايتهايشان در
ارتباط با دراختيار قرار دادن اطالعات زمين شناسي منطقه كمال قدرداني
.به عمل آورده شود

استفادهازدادههایزمينشناسی،مغناطيسسنجی،گرانیسنجیودورسنجیدر

بااستفادهاز سامانهاطالعاتجغرافيايیدرشمالبندرعباس
محمدرضا محمدهاشمی ،دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه شهيد باهنر کرمان
حميد ياسي پور تهراني ،کارشناس ارشد اکتشاف معدن  ،دانشگاه صنعتي اميرکبير
حجت اهلل رنجبر ،دانشيار دانشگاه شهيد باهنر کرمان
محمدرضا شايسته فر ،استاديار دانشگاه شهيد باهنر کرمان

در اين مطالعه ،بر روي منطقه اي در شمال بندرعباس ،از داده هاي سنجش از دور ،مغناطيس سنجي
هوايي و همچنين از داده هاي گراني سنجي جهت بررسي ساختارهاي پنهان و پيداي منطقه استفاده
شده است .در ابتدا به کمک تصاوير ماهواره ای سنجنده TMبه مطالعه ساختار های زمين شناسی،
روند آن ها ،شکل و نحوه قرارگيری تاقديس ها ،گنبدهای نمکی ،رخنمون ها و ليتولوژی منطقه که
در سطح زمين ديده مي شود پرداخته و سپس به کمک داده های مغناطيس سنجي و گرانی سنجی
روند زير سطحی تاقديس ها و شکل کلی آن ها مخصوصا در مناطقي كه از رسوبات سطحي پوشيده
شده اند ،مطالعه شده است .در نهايت اين اليه داده ها در سامانه اطالعات جغرافيايي تلفيق شده و
پس از آناليز داده ها مکان هاي مناسب جهت اکتشاف تفصيلي با روش هاي لرزه نگاري پيشنهاد
مي گردد.
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مقدمه:
مطالعات اوليه در منطقه بندر عباس به سال  1970ميالدی بر می گردد.
براساس شواهد موجود در آن سال حضور هيدروکربن در منطقه به وضوح
ديده می شد .وجود تراوشات هيدروکربنی در کوه شاو ( )Shavدر
راستای گسلی شمال شرقی-جنوب غربی ديده شد که هيچ کدام از
روستايان محلی از آن مطلع نبودند .در بسياری از ساختارهای زمين شناسی
همچون کوه نمک( ،)Namakسورو( ،)Suruکوه گشو( )Gashuچشمه
های سولفوری به وفور يافت می شد .بر اساس گزارشات G.A. James
چشمه های سولفور و لکه های نفتی در کوه کوش( )Kush Kuhوجود
دارد)1(.
آناليز داده هاي سنجش از دور  ،مغناطيس سنجي هوايي و زميني و همچنين
گراني سنجي بخش مهمي از مطالعات اكتشافي اوليه هر ميدان نفتي را

شامل مي گردد .دانش روز کمک شايانی به اکتشاف نفت و گاز کرده
است .مقاالت زيادی درنشريات معتبر علمي مرتبط با اكتشاف نفت و گاز
به چاپ رسيده اند که در بسياری از آن ها گزارش استفاده از داده هاي
سنجش از دور ،گراني سنجي و مغناطيس سنجي ارائه گرديده كه منجر
به كشف ميادين پنهان زيادی شده اند .قسمت اعظم ميادين نفتی و گازی
کشور در منطقه چين خورده زاگرس قرار دارند .استان هرمزگان يکی
از مناطقی است که در زمينه پی جويي و اکتشاف نفت جزء مناطق بکر
محسوب می شود ،و به تازگی مطالعات اوليه در اين منطقه در حال انجام
است .در اين مطالعه از داده های سنجش از دور ،گزارشات زمين شناسی،
داده های مغناطيس سنجی و گرانی سنجی استفاده شده است .هدف از
اين تحقيق بررسی داده های اکتشافی مختلف جهت پی جويي و مشخص
ساختن مناطق مطلوب جهت اکتشافات تفصيلی هيدروکربن با استفاده از
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سامانه اطالعات جغرافيايي می باشد.
زمين شناسی منطقه :
منطقه بندرعباس در جنوب شرقی کمربند چين خورده زاگرس قرار گرفته
است .بر اساس تقسيم بندی های انجام گرفته ،اين منطقه جز هيتر لند
بندرعباس محسوب می شود که در بيشتر مطالعات زمين شناسی جزءمنطقه
ساختمانی فارس به حساب می آيد( ( )2شکل .)1
بخش شمالی اين منطقه به وسيله گسل رورانده شمال غرب -جنوب
شرق زاگرس و بخش شرقی توسط گسل رورانده شمالی -جنوبی زندان
( )Zendanمحصور شده است .بر اثر اعمال گسل رورانده زاگرس بيشتر
ساختار های اين منطقه جهتی شرقی -غربی به خود گرفته اند که تنها
کوه های فينو( ،)Finuنيسه( )Neysehوکوه کوش از اين حالت مستثنی
هستند وجهتی شمال غربی -جنوب شرقی به خود گرفته اند .رخنمون ها
در منطقه بندرعباس از دوران پالئوزوئيک تا حال حاضر متغيير است که
اين تغيير نشان دهنده انواع مختلف سنگ ها در اين منطقه می باشد .در
بخش شمال شرقی اين منطقه واحدهای سنگی به سن سيلورين و حال
حاضر وجود دارند.
بيشتر تاقديس های اين منطقه تحت تاثير برون زدگی های نمکی قرار
گرفته است 29 .گنبد نمکی در منطقه شناسايي شده است 8 .برون زدگی
نمکی در ستيغ تاقديس ها 5 ،برون زدگی نمکی نيز در يال های شرقی
و غربی تاقديس ها2 ،برون زدگی نمکی در اطراف تاقديس ها 12 ،برون
زدگی نمکی هم در طول گسل ها ديده شده و در انتها  2برون زدگی نمکی
نيز در ناوديس ها قرار گرفته است .بنابراين  15برون زدگی از  28گنبد
نمکی به طور شاخص به تاقديس ها مربوط می گردد .بر اين اساس بيشتر
مخازن نفتی اين منطقه متاثر از گنبد های نمکی مي باشد.
تغييرات چينه شناسی منطقه از سازند نمکی هرمز که در واقع جزء دوران
قبل از پالئوزوئيک می باشد شروع شده و تا رسوبات جديد ادامه پيدا می کند.
بيشتر ساختار های زمين شناسی منطقه متاثر از دوران سنوزوئيک می باشد
که درآن اکثر سازندهايي که در اين دوران شکل گرفته است در منطقه بندر
عباس وجود دارد .ساختارهايي مثل کوه فينو ،کوه باز( ،)Bazانگورو(گشو)
()Gashuو هندون( )Handunدرسطح ،متاثر از سازندهای آسماری-
جهرم به ِسن اوليگوسن می باشد(شکل.)2
به علت وجود ناهمسازی بسيار در منطقه و به علت اينکه تکتونيک نمکی
نقش بسيار مهمی در رشد ساختار ها در منطقه ايفا می کند که هيچگونه
نشانه مشخصی در سطح زمين ندارد بايد برای شناسايي عمق تاقديس ها
در منطقه بررسی های بيشتر انجام شود)1( .
شکل شماره  3نقشه زمين شناسی و موقعيت سازند ها را در منطقه نشان
می دهد.
دورسنجی:
استفاده از تصاوير ماهواره ای امروزه به عنوان يک بحث مهم برای اکتشاف
حوزه های نفتی کاربرد پيدا کرده است .از تصاوير ماهواره ای به دو صورت
در اکتشاف نفت استفاده می گردد:
الف -بررسی ساختارها و تفکيک ليتولوژی
ب -بررسی اثرات مستقيم هيدروکربن بر روی سطح زمين (مانند تراوشات
هيدروکربن و ديگر اثرات غير مستقيم مرتبط با حضور هيدروکربن در
سطح زمين).
به کمک تصاوير ماهواره ای می توان ساختارهای زمين شناسی و نحوه
قرارگيری آن ها را شناسايی کرده و با مقايسه آن با داده های زمين شناسی
و سازندهايی که توانايی بالقوه را برای ذخيره هيدروکربن در خود دارند،
می توان بهترين مکان را برای اکتشاف تفصيلی شناسايی کرد( .)3در منطقه
مورد مطالعه همانطور که از روی تصوير ماهواره ای سنجنده  TMديده
می شود 9 ،گنبد نمکی در منطقه دارای رخنمون می باشند که اين گنبد
های نمکی را می توان برای مثال در يال شرقی کوه فينو ،و غرب کوه نمک،
جنوب غربی کوه سورو ،شمال شرقی کوه پل( )Polو در ستيغ کوه گونيز
هم مشاهده کرد(شکل .)4
با توجه به پيشرفتهای اخير در نرم افزارهای پردازش تصوير ،اين امکان
فراهم گرديده است که تصاوير سه بعدی مجازی با استفاده از تصاوير

ماهواره ای و داده های ارتفاعی رقومی تهيه نمود .اين مدلهای سه بعدی
اين امکان را فراهم می کنند که منطقه را از نقطه و زاويه دلخواه ديد و
ساختارها را تفسير نمود .شکل  5تصوير سنجنده  TMرا نشان می دهد
که بر روی مدل ارتفاعی رقومی منطقه انداخته شده است .در اين شکل
ساختمانهای منطقه به خوبی قابل تشخيص می باشند .در صورتی که اليه
های زمين شناسی به اندازه کافی بزرگ شوند ،می توان به راحتی مقدار
و جهت شيب را اندازه گرفت و ساختمانهای زمين شناسی را با کارهای
صحرايي محدود تفسير نمود .با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی مي توان
برای تهيه نقشه شيب منطقه اقدام کرد.شکل  6مدل ارتفاعی رقومی منطقه
بندر عباس را نشان می دهد ،روند تغييرات شيب بين صفر تا  82/6درجه
می باشد ،که در  4کالس طبقه بندی شده است(.شکل )7
مغناطيس سنجی:
برداشتهای مغناطيسی در مناطق گسترده با استفاده هواپيماهای ثابت بال
انجام می شود .مزيت های اقتصادی و علمی اين نوع عمليات بسيار قابل
توجه است.که می توان به پروفيل های پيوسته ،مستقيم و موازی با فواصل
مناسب از هم اشاره کرد .برداشتهای مغناطيس هوايی تا حدودی حالت
شناسايی دارند .می توان با هلی کوپتر کارهای نسبتا مفصل تری انجام داد
ولی مناطق جالب توجه می بايد بعدا بر روی زمين پی گيری شود .برای
برداشتهايی که حالت منطقه ای دارند فاصله خطوط را می توان به  1تا 2
کيلو متر رساند ،و ارتفاع پرواز را می توان به  300متر يا بيشتر رسانيد)4(.
وقتی در جستجوی حوضه های رسوبی عميق هستيم ،چشمه بی هنجاری
های مغناطيسی پی سنگ مغناطيسی زيرين است .در اين صورت می توان
ارتفاع پرواز را حتی به يک کيلو متر و فاصله خطوط را برابر عمق پی
سنگ قرار داد.
در منطقه مورد مطالعه داده های مغناطيسی موجود است .داده های
مغناطيسی هوايی با فاصله خطوط پرواز  7/5کيلومتر و فاصله نقاط برداشت
 50متر می باشد .با استفاده از داده های مغناطيسی و رسم خطوط کنتوری
تغييرات پی سنگ منطقه به خوبی مشخص شده است.
شکل  8تصوير تغييرات شدت ميدان مغناطيسی در منطقه را نشان می دهد.
همانطور که در اين شکل مشاهده می شود ،منطقه در جهت شمال غرب-
جنوب شرقی دارای يک برآمدگی پی سنگ است بدين صورت که منطقه
شمالی اين قسمت پی سنگ به سمت باال حرکت کرده و منطقه جنوبی آن
نسبت به منطقه شمالی پايين افتادگی دارد ،که در شکل با يک خط مشخص
شده است که گويای اين است که ضخامت رسوبات در بخش شمالی کمتر
است .با مقايسه اين داده ها با داده های زمينی اين قسمت می توان مشاهده
نمود که در قسمت جنوب غربی منطقه يک فروافتادگی در پی سنگ ديده
می شود و همچنين در قسمت شمال شرقی منطقه فروافتادگی عميق تری
در پی سنگ وجود دارد که نشانه وجود افزايش مقدار رسوبات در قسمت
شمال شرقی و جنوب غربی منطقه است .با استفاده از دو مقطع عرضی که
در جهت جنوب غرب-شمال شرق و همچنين شمال غرب-جنوب شرق
رسم شده است(شکل  ،)9اين تغييرات ارتفاعی در پی سنگ به وضوح
مشاهده می شوند که بر اين اساس می توان چنين برداشت کرد ،منطقه در
قسمت شمال غرب – جنوب شرق يک باال افتادگی به سمت شمال را از
خود نشان می دهد و همچنين در قسمت جنوب غربی منطقه پی سنگ
نسبت به پی سنگ مجاور پايينتر قرار دارد .در مناطق جنوب شرقی منطقه
که رسوبات کواترنر قرار گرفته است پی سنگ نسبت به سنگهای مجاور
حالتی متعادل به خود گرفته است و همچنين در رسوبات جنوب غربی
منطقه پی سنگ به سمت پايين حرکت کرده است.
گرانی سنجی:
هدف از کاوش های گرانشی آشکار سازی ساختار های زير زمينی از روی
آشفتگی هايي است که در سطح زمين در ميدان گرانشی زمين به وجود
می آيد .اگر چه اين روش در اصل ساده است ولی تفاوتهای ميدانی که
بايد اندازه گيری شوند آنقدر کوچک اند که دستگاههای مورد استفاده و
تکنيک های به کار رفته عمال بسيار پيشرفته اند .بی هنجاری بوگه در واقع
آن قسمت از اختالف بين گرانی اندازه گيری شده و گرانی نظری در هر
نقطه بر روی زمين که فقط مربوط به تغييرات جانبی چگالی در زير سطح
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ج :با تلفيق داده های موجود ديده می شود که در بعضی مناطق ساختار
های زیر سطحی وجود دارد که نياز به برداشت و حتی حفاری برای بررسی
ساختار های موجود پيشنهاد می شود.
د  :با استفاده از تصاویر  TMو نمای سه بعدی مجازی به خوبی می
توان ساختار های سطحی و روند آنها را تفسير کرد.
مراجع :
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زمين می باشد را توصيف می کند .نقشه های بی هنجاری بوگه خيلی شبيه
به نقشه های کنتوری توپوگرافی هستند .اين نقشه ها مناطق با گرانی کم
و زياد را به صورت کنتور های دايره ای ،کشيده و نامنظم نشان می دهند.
گرانی باال در بسياری مناطق به تاقديس ها يا بلوکهای باال آمده مربوط می شود
که هر دوی اين ساختار ها سنگهای قديمی تر و چگال تر را نزديک به
سطح زمين می آورند .اين حقيقت که ميدان بی هنجار در سطح زمين
الزاما حاصل يک ساختار ساده نبوده ،بلکه ممکن است حاصل جم ِع اثر
شماری از ساختارهای نا مربوط در عمق های مختلف باشد ،مسئله را پيچيده ، Shannon.H.Paul )1گزارش زمين شناسی منطقه بندر عباس ((Bandar
می کند .بنابراين در چنين وضعيتی اولين مسئله در تفسير اين است که تا  ،1969 ،Abbas Areaگزارش اداره اکتشافات شرکت ملی نفت.
 )2مطيعی ،همايون  ،زمين شناسی ايران (چينه شناسی زاگرس)  ،تابستان ،1372
آنجا که ممکن است ،بی هنجاری های متفاوت را از هم جدا کنيم .برای
سازمان زمين شناسی کشور ،چاپ اول.
اين کار بايد ميدانهای محلی و منطقه ای را از هم جدا کنيم .آنچه که از
Coburn.C.Timothy ، Geographical Information System )3
اين جدا سازی می ماند پسماندی است که تنها شامل عوارض با طول موج AAPG ، 2000 ، in petroleum Exploration and Development
کوتاه بوده و بنا به فرض حاصل عوارض نسبتا کوچک نزديک به سطح
4-Computer Application in Geology-No
می باشد(.)4
)4حاجب حسينيه  ،حسن  ،ژئو فيزيک کاربردی برای زمينشناسان و مهندسان،
در
)10
شود(شکل
می
مشاهده
سنجی
گرانی
های
داده
از
همانطور که
 ، 1373دانشگاه تهران.
دهند
می
نشان
را
منفی
مقدار
کنتورها
منطقه
شرق
تا
شرقی
شمالی
بخش
تصاوير :
که اين مقدار را مي توان در زير رسوبات کواترنر که در قسمت شرقی
نقشه زمين شناسی وجود دارد مشاهده کرد .از روی اين نقشه می توان به
اين موضوع پی برد که در زير اين رسوبات يک آنومالی منفی ديده می
شود که نسبت به نقاط کناری مقداری منفی تر می باشد که اين آنومالی
بر روی سطح از خود هيچ رخنمونی نشان نمی دهد .برای بررسی بيشتر
می توان در زير اين رسوبات کار اکتشافی بيشتری را انجام داد.همچنين
در قسمت جنوب غربی اين داده ها می توان به مقدار مثبت آنومالی نسبت به
سنگ های اطراف اشاره کرد و وجود يک آنومالی مثبت را در آن ديد که
بر روی داده های زمين شناسی اين آنومالی ديده نمی شود .شکل  11يک
مقطع عرضی در امتداد خط نشان داده شده در شکل  10را نشان می دهد
که روند تغييرات زير سطحی گرانی را در منطقه نشان می دهد ،که اين
مقطع در شمال شرقی منطقه به خوبی مقدار منفی را نشان می دهد.هرمز
که از سازند نمکی تشکيل شده است در جنوب منطقه به خوبی مقدار منفی
را نشان می دهد.
تلفيق داده ها در سامانه اطالعات جغرافيايي:
برای تلفيق داده ها در سامانه اطالعات جغرافيايی از نرم افزار  Ilwisکه
شکل  :1موقعيت منطقه بندر عباس
توسط شرکت  ITCهلند تهيه شده ،استفاده شده است.ابتدا برای استفاده 		
از داده های زمين شناسی و داده های گرانی به اين دو اليه را با هم ادقام
کرده و به خوبی ديده می شود که در بخش شرقی نقشه زمين شناسی ،
داده های گرانی سنجی مقدار منفی را نشان می دهد که بر روی نقشه زمين
شناسی از اين ساختار رخنمونی ديده نمی شود.در شرق نقشه زمين شناسی
همانطور که ديده می شود رسوبات کواترنر منطقه را پوشانده است.با تلفيق
اين داده ها با داده های زمين شناسی می توان ديد که در زير اين رسوبات
يک انومالی منفی ديده می شود که در سطح رخنمون ندارد(.شکل )12در
استفاده از داده های گرانی سنجی و مغناطيس سنجی در جنوب منطقه به
خوبی ديده می شود که در جنوب غربی منطقه تغييرات مغناطيسی مقداری
منفی را نشان می دهد و در حالی که داده های گرانی مقداری مثبت را نشان
می دهد که اين در واقع نشان دهنده افزايش ارتفاع پی سنگ در منطقه و
وجود انومالی مثبت را نشان می دهد(شکل .)13به خوبی می توان داده های
دور سنجی با داده های زمين شناسی تلفيق کرد و به تفکيک ساختار ها و
سازند های منطقه پرداخت.
نتيجه گيری :
با استفاده از داده های موجود و بررسی های انجام شده می توان به اين
شکل  :2موقعيت سازند آسماری-جهرم در ساختار های منطقه.
نتايج رسيد:
الف :برای اکتشاف نفت بررسی های زمينی بيشتر بر اساس تصاوير
ماهواره ای الزم به نظر می رسد.
ب :استفاده از داده های گرانی سنجی با نقاط برداشت نزديک تر و بررسی
ساختار های زير سطحی با استفاده از اين داده ها الزم است ،همچنين بهتر
است برای اطمينان از مناطق زير سطحی بايد دادهای مغناطيسی با کيفيت و
خطوط نزديک تر و فواصل نقاط نزديک تری را برداشت کرد.

شکل  :3نقشه زمين شناسی و موقعيت سازند ها

شکل  :6مدل ارتفاعی رقومی منطقه بندر عباس

شکل  : 4موقعيت گنبدهای نمکی در تصوير TM
شکل  :7نقشه شيب منطقه با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی

شکل  :5تصوير سه بعدی مجازی منطقه مطالعاتی که تصوير رنگی  TMبر روی
مدل ارتفاعی رقومی منطقه انداخته شده است.

شکل :8نقشه شدت ميدان مغناطيسی
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شکل  :9مقطع عرضی پی سنگ در دو جهت شمال غرب-جنوب شرق و جنوب غرب -شمال شرق در امتداد خطوط مشخص شده در شکل8
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کاربردروش

در مخازن کم تراوا
اميرحسين دلپذيريان a_delpazirian@aut.ac.ir
دانشجوي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک سنگ ،دانشگاه پلي تکنيک تهران
چکيده
در بررسي مخازن توجه به تخلخل موثر -كه امكان عبور سيال را فراهم مي نمايد -و نيز تراوايي -كه
قابليت سنگ در عبور سيال از خود مي باشد -از اهميت بااليي برخوردار است.
امروزه با اتمام ذخاير نفتي با تراوايي باال لزوم شناخت و راهكارهاي اجرايي در مخازن نفتي با تراوايي
پايين به ويژه متد شكست هيدروليكي مدنظر قرار گرفته است .اين عمليات بر مبنايي از مكانيك سياالت
و مكانيك سنگ بنا نهاده شده و تا امروز برحسب شرايط انجام عمليات (از نظر دما محيط شيميايي و
تراوايي مخزن) دچار سير تحولي رو به رشدي گرديده است . .طراحي بهينه عمليات نيازمند توجه به
پارامترهايي نظير طول و گذردهي شکست ،همچنين آشنايي با مشخصات ابعاد و حجم پراپنت جامانده
در داخل سازند ميباشد.
کلمات کليدي :مخازن کم تراوا ،ازدياد برداشت ،شکست هيدروليکي
مقدمه
شكست هيدروليكي شامل تزريق يك سيال (كه غالبًا آب ميباشد) با نرخ
متوسط تا باال در درون ماتريكس سنگ است .از تزريق با فشار باال براي
ايجاد شكافهاي دايرهاي در پايين گمانهها استفاده ميشود[ .]1در اين
صورت دندانه اوليه ايجاد شده به عنوان نقطه شروع شكست محسوب
شد .سپس مايع اسالري و ژل هاي تجزيه پذير با فشار باال تزريق و يك
شكستگي قابل تشخيص را ايجاد خواهند كرد.
اين ژل (ياسيال) بايد ويژگيهاي زير را داشته باشد:
 كمترين نرخ هرزروي قابليت حمل ذرات ريز بازنگهدارنده -كمترين اصطكاك با ديوارههاي ترك [.]2

شکل -1نمايي از اجراي شکست هيدرويکي []2

شکل -2شمايي از عملکرد پراپنت []3

روشهاي تشخيصي در اجراي عمليات[]4
در اينجا به سه روش كلي متداول و مرسوم با خالصهاي از عملكرد
محدوديتها اشاره مي نماييم.
گروه  :1اين گروه دوگونه جديد از روشهاي تشخيصي را دربر دارد
كه شامل نگاشت شيب سنجي شكست و نگاشت ريز لرزهاي شكست
ميباشند.از جمله محدوديتهاي اين روش ميتوان به اين نكته اشاره كرد
كه علي رغم تصوير خوبي كه از شكستگي هاي منطقه ارائه مي دهد اما
هيچ اطالعاتي در مورد شكستگي هاي پرشده با پراپنت،هدايت و تاثير
گذاري آنها در اختيار نميگذارند .وضوح تصوير اين روش با دور شدن از

بلور،شماره ،19زمستان 85

پراپنت[]3
پراپنت ( )proppantبه ذرات ريزي مانند شن ،ماسه ،شيشه و ...گويند که
پس ازايجاد ترک به داخل آن پمپ و مانع از بسته شدن آن بر اثر تنش هاي
برجاي منطقه مي شوند.

مي توان مراحل ساده طراحي پراپنت را به صورت زير عنوان نمود:
 محاسبه ميزان پراپنت مورد نياز براي اليههاي هدف محاسبه عدد پراپنت محاسبه بيشينه مقدار بي بعد ضريب هدايت شكست با كمك فرمولهايموجود
 محاسبه طول و عرض بهينه با كمك عدد پراپنت و ضريب هدايتشكست
 محاسبه زمان تزريق پراپنت جهت دستيابي به ابعاد بهينهسواالت اساسي در عمليات شکست هيدروليکي[]4
 آيا شكستگيها به طور كامل سنگ مخزن را متاثر ميسازند؟ آيا شكستگيها به سنگ مخزن محدود مي شوند؟ چه تعداد مرحله و چه تعداد شكستگي جهت پوشش كامل ضخامتسنگ مخزن مورد نياز است؟
 به چه مقدار از طول ،ارتفاع و توليد در صورت افزايش عمليات دستيابيحاصل ميشود؟
 ايا هدايت نهايي شكست جهت دستيابي به توليد مطلوب مناسب است؟و آيا مقدار پراپنت به صورت دقيق برآورد شده است؟
 آيا شكستگيهاي ناشي از عمليات هيدروليك در جهت مشابه باشكستگيهاي اوليه منطقه جهتيابي شدهاند؟
 چاههاي افقي بايد در چه جهتي حفر شوند تا به عرض (يا امتداد)شكستهاي هيدروليكي واقع گردند؟
 آيا آرايشچاهها جهت دستيابي به بيشترين گذردهي سيال (و يا گاز)مناسبند؟
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منطقه شكست به تدريج كاهش مييابد.
گروه  :2اين گروه بيشتر براي كاربري هاي خاص و در واقع پس از انجام
عمليات كاربرد دارند ،به اين صورت كه با واقعهنگاري خصوصياتي از
سنگ نظير پرتوهاي راديواكتيويته در محدوده نزديك چاه اقدام به ارزيابي
شكست و نتيجه عمليات مينمايند.
از جمله محدوديتهاي اين روش مي توان به اين نكته اشاره کرد كه در
اين گروه بايد به مشاهده آنچه در چاه پس از انجام عمليات روي داده است
اكتفا نمود ،همچنين هيچ گونه اطالعاتي از محدوده 1تا  2فوتي ازچاه در
صورت دور شدن از آن به دست نميآيد.
بيشترين كاربرد اين دسته از تكنيكها در نزديكي چاه براي شناسايي سيال
و پراپنت تزريقي و يا برآورد توليد هر منطقه (در مناطقي كه از چند زون،
جهت توليد استفاده ميشود) اشاره نمود.
گروه  :3از اين دسته از تكنيكها بيشترين استفاده را مي شود ،چرا كه
اطالعات الزم براي پردازش توسط آنها به سهولت قابل دسترسي ميباشد.
بر پايه اين عمليات ميتوان برآورد مناسبي از ابعاد شكست ،طول موثر
شکست و هدايت مفيد آن بر پايه اندازهگيريهاي غير مستقيم ،نظير برآورد
فشار حين تزريق پراپنت در طول اجراي عمليات به دست آورد .همچنين
مشخص كردن نرخ جريان در حين توليد از ديگر روش هاي اين گروه
است.
اين گروه مسائل مدلسازي شكست ،آناليز فشار خالص ،قسمتهاي چاه
و پردازش دادههاي توليد است .با كمك فرض كردن برخي مباني پيرامون
بعضي فرآيندهاي فيزيكي ميتوان به مدلسازي مخزن  ،شكست و در نتيجه
تخمين توليد بر مبناي ابعاد شكست ،هدايت شكست و طول موثر آن رسيد.
اين مدلها در بازههاي تحليلي تا عددي قابل گسترش هستند.
از جمله مهمترين محدوديت هاي اين روش آن است كه راهكارهاي حل
مساله يكي نيستند و نيازمند ميزان سنجي با مشاهدات عيني ميباشند .با
اين حال اين گروه از روشها در شناخت هرچه بهتر مشكالت موجود در
راه انجام عمليات شكست هيدروليكي بسيار موثراند.
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مشكالت پيش رو در عمليات شکست هيدروليکي[]5
همواره در طي عمليات شكست هيدروليكي با مشكالت غير قابل پيش بيني
مواجه ميشويم ،شناخت اين مشكالت و نحوه اثر گذاري آنها برروي
فعاليتهاي توليدي مبحثي است كه درادامه به آن خواهيم پرداخت .امروزه
مدل كردن شكست ها با دو محدوديت عمده روبروست:
 ناتواني در پيش بيني اثرات محدود ناشي از وجود اليههاي متفاوت درسازند در مقايسه با خواص مكانيكي آن
 ناتواني در ضبط اثرات چشمگير رشد ترك ناشي از افزايش مقياس مخزنمانند اثرات ناشي از تركهاي طبيعي وگسلش هاي كوچك.
واقعيت آن است كه رشد ترك بسيار پيچيدهتر از آن است كه ما در مورد آن
ميشناسيم.در زير به توضيح مختصر برخي از اين معضالت ميپردازيم:
الف – رشد گسترده ارتفاع ترك در محدوده خارج از هدف  :اين پديده
بسيار زياد به خصوص در مناطق نفت خيز كم عمق مشاهده شده است و
اين باور را تقويت ساخته است كه اثر غالب كه منجر به اين معضل گرديده
است ،ناشي از كاهش نيروي محصور كننده در اليههاي نزديك به سنگ
مخزن هدف ميباشد .در برخي موارد اين پديده منجر به رشد عمودي
تركها با ارتفاع نزديك به  600ftشده است.
ب – رشد نامتقارن جناحين ترك :اين پديده در زمان انجام عمليات
شكست هيدروليكي بويژه در زمان تزريق پراپنت محتمل است ،اما نكته در
سختي غير قابل انكار مدل كردن چنين سيستم با استفاده ازساده سازيهاي
متداول مي باشد( .كما اينكه بسياري از مدلها از اين اثر چشم پوشي
كردهاند) با اين حال همانگونه كه قبلًا اشاره كرديم شناخت مكانيزم و
پارامترهاي موثر در شكست به تنهايي كار دشواري است و پرداختن به تمام
حاشيه هاي آن عملًا غير ممكن است.
ج – گسترش نامنظم ترك :غالبًا تصور بر اين است كه ترك با افزايش
حجم مواد پمپ شده به داخل آن به تدريج گسترش مييابد و طول و
ارتفاع آن درجهتي كه با كمترين مقاومت روبرو شوند پيشروي ميكنند،
اما در بسياري از آزمايشات نشان داده شده است که در بيش از  80درصد
از نتايج ،طول بدست آمده كمتر از  1/4آن چيزي بوده است كه در اتمام

عمليات پيش بيني ميگرديد.
علي رغم تمامي اشكاالت فوق و معضالت ناخواسته ناشي از انجام عمليات
نمي توان و نبايد مدل سازي هاي موجود در شكست را بيهوده و كم فايده
دانست .حقيقت آن است كه مهندسي در شكست هيدروليكي بسيار گيج
كننده و پيچيده است و مدلهاي موجود در رشد ترك ميتوانند به عنوان
ابزارهايي كارآ در صورت كاليبره شدن با مشاهدات منطقه اي و ميداني
مورد استفاده قرار گيرند .شکل زير برخي حاالت مختلف نامطلوب رشد
وگسترش ترک را نشان مي دهد.

شکل -3حاالت مختلف نامطلوب رشد وگسترش ترک []5
نتيجه گيري
 شناخت مخازن کم تراوا و مشخصات آنها از جمله خواص پتروفيزيکي،تنش هاي برجاي منطقه و نيز شکستگي هاي سنگ مخزن از جمله مهمترين
عوامل انتخاب روشهاي ازدياد برداشت مي باشند.
 شكست هيدروليكي ،به عنوان يک روش ژئومکانيکي ازدياد برداشت،علي رغم پيشينه كاربردي در ساير زمينه ها ،درصنعت نفت امري نوظهور
بوده و نظر به اتمام ذخاير نفتي پرتراوا توجه به جنبه هاي عملي آن براي
افزايش تراوايي به خصوص در ايران ضروري است.
 در شكست هيدروليكي ذرات ريز جامانده (پراپنت) نقش كليدي داشتهواستفاده از ابعاد بزرگتر آنها باعث افزايش شاخص توليد خواهد شد .توجه
به اندازه ،تراوايي ،جنس و مقاومت همچنين هزينه عملياتي در انتخاب
پراپنت بسيارمهم است.
 بهره جويي از روشهاي تشخيصي كمك شاياني به انجام اقتصادي عملياتشكست هيدروليكي مي نمايد .در اين روش ها توجه به نسبت هزينه به
سود ضروري است.
فهرست منابع و مراجع

 -1دلپذيريان ،اميرحسين :مطالعه ويژگي هاي ژئومکانيکي و روش هاي ازدياد
برداشت از مخازن کم تراوا ،سمينار کارشناسي ارشد ،دانشکده معدن ،دانشگاه
صنعتي اميرکبير1385 ،
2-Suthersan, S.S: “Hydraulic and Pneumatic Fracturing
Remediation engineering: design concepts, Ed. Suthan S.
Suthersan,Boca Raton: CRC Press LLC, 1999
3-Economides,M.J- Demarchos,A.S :“ Pushing the Limits of
Hydraulic Fracturing in Russia”, SPE 90357, 2004
4-Cipolla,C.L- Wright,C.A:“ Diagnostic Techniques to
?Understand Hydraulic Fracturing: What? Why? And How
”, SPE 59735, 2000
5-Wright,C.A- et.a :“ Understanding Hydraulic Fracturing
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آشناييبا

معدن سنگ آهن چادرملو در قلب کوير مرکزي ايران ،در دامنه شمالي
کوه هاي خاکستري رنگ چاه محمد در حاشيه جنوبي نمک زار ساغند به
فاصله  180کيلومتري شمال شرقي شهر يزد و  300کيلومتري جنوب طبس
قرار گرفته است.
مشخصات کلي معدن:
ذخيره معدن 400 :ميليون تن
ذخيره قابل استخراج 320 :ميليون تن
عمر معدن با توجه به ظرفيت توليد فعلي 50 :سال
کل محصول نهائي توليدي 200 :ميليون تن
کيفيت ذخاير سنگ آهن معدن شامل:
عيار متوسط آهن = %55/2
عيار متوسط فسفر = %0/94
عيار متوسط گوگرد = %0/19
متوسط درجه اکسيدگي = %4/02
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چکيده اي از زمين شناسي عمومي کانسار:
وضعيت زمين شناسي کنوني کانسار چادرملو در محدوده کاواک معدن
حاکي از وجود پيکره اصلي از ماده معدني در دو سوي غرب و شرق
است .توده غربي حالت انباني داشته و تقريبا ايزومتريک است ،در حالي که
توده شرقي به واسطه گسل هاي کنترل کننده کامال حالت کشيده و خطي
دارد که روند عمومي اين کشيدگي شمالي -جنوبي بوده و در کل توسط
دو گسل رانده و پس رانده به ترتيب در غرب و سمت شرقي خود محاط
شده است.
روند عمومي اين گسل ها شمالي – جنوبي بوده و هر دو از سيستم رانده
بزرگي که در سمت شرقي کاواک معدن و در قاعده واحدهاي کنگلومرايي
برشي شده و با شيب عمومي به سوي شرق رخنمون دارد ،تبعيت مي
کنند.
عيار آهن در وضعيت کنوني معدن بر اساس تخمين هاي صورت گرفته
در هر دو توده غربي و شرقي باالي  50در صد برآورد شده است .ولي در
حواشي اغلب آنها عيار آهن حدود  40تا  50درصد تخمين زده شده و در
بخش هاي کمتري به خصوص در حاشيه شمال شرقي توده غربي بين 25
تا  40در صد  Feبرآورد شده است.
توده هاي سنگ آهن با توجه به تخمين هاي انجام شده در وضعيت کنوني
معدن بر مبناي مقادير فسفر تغييرات زيادي نشان مي دهند .توده غربي
همگن تر و کم فسفر تر بوده ولي توده کشيده شرقي ناهمگن تر و از نظر
مقادير فسفر متنوع تر است.
بخش اعظم توده سنگ آهن غربي عمدتا داراي عيار کم تا متوسط فسفر
(کمتر از  0/2و بين  0/2تا حداکثر  0/9درصد) برآورد شده است .ولي اين
وضعيت براي توده شرقي کشيده شمالي -جنوبي در ترازهاي کنوني کامال
متفاوت بوده و اغلب پر فسفر تا متوسط فسفر(باالي  0/9درصد و بين 0/2
تا  0/9درصد فسفر) تخمين زده شده؛ گرچه در برخي نقاط به صورت
موضعي کم فسفر(زير  0/2درصد) تخمين زده شده است.

شکل :1نقشه ژئوتکنيکي معدن چادرملو

شکل  :2نقشه زمين شناسي معدن چادرملو

استخراج معدن:
به منظور استخراج معدن چادرملو به روش روباز ،بازسازي آن به
صورت يک پيت با مشخصات هندسي زير مي باشد.
 -1زاويه شيب کلي پيت  50-55درجه
 -2زاويه شيب جبهه کار پله ها  69/5درجه
 -3عرض پله ايمني  10متر
 -4مينيمم عرض پله براي استخراج  75متر

 -5ارتفاع پله  15متر
 -6فاصله پله هاي ايمني  30متر
 -7عرض جاده  25متر
 -8شيب رمپ متوسط %8
وضعيت کنوني معدن:
در حال حاضر با توجه به شروع توليد در کارخانه از سال  1376مجموع
عمليات جابجايي باطله و سنگ آهن بالغ بر  105ميليون تن بوده است و از
اين مقدار بالغ بر  52ميليون تن سنگ آهن تا نيمه ارديبهشت  83از معدن
استخراج شده که بيش از  5/2ميليون تن تغذيه به کارخانه توليد کنسانتره
و  5/1ميليون تن به خطوط توليد سنگ آهن دانه بندي و مابقي به عنوان
اکسيد و ذخيره قابل استفاده در کنار سنگ شکن دپو گرديده تا در آينده
مورد استفاده قرار بگيرد.
پيت ابتدايي معدن به شكل قلب با پهناي حدود  960متر و عمق ماكزيمم
 225متر براي مدت  30سال طراحي شده است .براساساين طرح عرض
پلهايمني 10متر ،ارتفاع پلهها  15متر (كه در ديواره نهايي با يكي كردن دو
پله ،ارتفاع آنها به 30متر مي رسد) ،زاوية شيب پلهها  69/5درجه و زاوية
شيب معدن براي كليه ديوارهها  73/54درجه مي باشد.
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طراحي و تجهيز معدن:
طرح محدوده نهائي  30ساله معدن ارائه شده است كه بر اساس اين طرح،
كف معدن به تراز  1300متري مي رسد .شكل پيت نهائي بيضوي مانند بوده
كه محور بزرگ آن داراي امتداد شمالي جنوبي است .طول محور شمالي
جنوبي اين محدوده  950متر و طول محور غربي شرقي آن در عريض ترين
قسمت  900متر و به طور متوسط  850متر مي باشد .عميق ترين بخش
محدوده  30ساله معدن در جنوب غربي كانسار داراي عمق  230متر و كم
عمق ترين بخش آن در قسمت شمال شرقي كانسار داراي عمق  135متر
مي باشد .بر اساس زمان بندي جديد ،در طول  17سال باقيمانده از بهره برداري
معدن چادرملو ،در مجموع  812/149ميليون تن سنگ آهن از توده هاي شمالي
و جنوبي استخراج خواهد شد.
در اين مدت جمع سنگ معدن حمل شده به سنگ شكن ها با احتساب
حمل از انباشتگاه اکسيد به ميزان  23/202ميليون تن ،به173/014ميليون تن
بالغ خواهد شد .اين مطالعه بر اساس زمان بندي توليد  17سال باقيمانده از
عمر معدن انجام شده است.
ماشين آالت معدن:
 3دستگاه شاول کابلي  p&hمدل 2100 BLM
 2دستگاه شاول هيدروليکي کوماتسو
 2دستگاه حفاري ايگنر سولرند  DMHبا قطر حفاري  250ميليمتر
 12دستگاه دامپتراک کاترپيالر  785با ظرفيت 120تن
 3دستگاه دامپتراک بالز با ظرفيت  135تن
 2دستگاه لودر کاترپيالر 992
 12دستگاه تجهيزات جانبي شامل بلدوزر و لودر و گريدر
تعدادي دامپتراک با ظرفيت  85تن
طرح هاي توسعه
طرح هاي توسعه در دست اجرا شامل احداث خط چهارم توليد کنسانتره
سنگ آهن و طرح احداث کارخانه گندله سازي اردکان مي باشد که خالصه
اطالعات مربوط به اين طرح ها در زير ارائه شده است.
 -1احداث خط چهارم توليد کنسانتره سنگ آهن:
خالصه مشخصات اين طرح به شرح زير است
• ظرفيت توليد ساالنه1500000:تن
• برنامه اجراي طرح :تنفيذ قرار داد در آذر ماه سال 1383وخاتمه عمليات
اجرايي طرح و شروع و راه اندازي اواخر سال 1386مي باشد.
• شرکت هاي طرف قرارداد:کنسرسيومي شامل شرکت هاي Kobe steel
 ,Marubeni,Mitsubishiاز کشور ژاپن.
 -2طرح احداث کارخانه گندله سازي اردکان:
سنگ آهن پس از استخراج از معدن به منظور اصالح کيفيت و باال بردن
عيار ،به کارخانه تغليظ حمل و پس از توليد محصول کنسانتره سنگ آهن،
جهت توليد گندله مورد مصرف کوره هاي احيا مستقيم واحد هاي فوالد

سازي کشور ،به کارخانه هاي گندله سازي منتقل مي شود.
مصرف گندله در مجتمع هاي فوالد سازي کشور هم اکنون حدود 11ميليون
تن است .با اجراي طرح هاي توسعه و افزايش ظرفيت توليد به  29ميليون
تن فوالد تا پايان برنامه چهارم ،در سال  1388در کل به مقدار  38ميليون
تن گندله نياز مي باشد .مجموع ظرفيت واحد هاي گندله سازي موجود که
در مجتمع هاي فوالد مبارکه و خوزستان مشغول کار مي باشند .حداکثر به
ميزان  10ميليون تن است .پس از اجراي طرح هاي جديد احداث کارخانه هاي
گندله سازي اين کمبود (28ميليون تن) از منابع داخلي تامين خواهد شد
که  3/4ميليون تن آن از توليدات کارخانه گندله سازي اردکان خواهد بود.
مشخصات طرح در زير ارائه شده است:
• ظرفيت توليد ساالنه3400000:تن
• برنامه زماني اجراي طرح :طرح از تاريخ تنفيذ قرارداد در آذر  1381شروع
شده است و پيش بيني مي شود عمليات اجرايي آن تا پايان سه ماه اول
سال  1386خاتمه يابد.
• شرکت هاي طرف قرارداد:کنسرسيومي شامل شرکت هاي Kobe steel,
 Marubeni, Mitsubishiاز کشور ژاپن ،شرکت ABBاز کشور
سوئيس و شرکت TAIM TEGاز کشور اسپانيا.
زمين مورد نياز طرح به وسعت حدود  760هکتار ،واقع در  25کيلومتري
غرب شهر اردکان و با هدف استفاده از مزيت هاي وجود گاز در منطقه
مذکور در نظر گرفته شده است .توضيح آنکه محدوده کارخانه حدود 50
هکتار پيش بيني شده است .با توجه به وجود راه آهن سراسري کشور
در فاصله  11کيلومتري محل کارخانه ،با احداث خط فرعي و خطوط
مانور داخل سايت کارخانه مي توان مواد اوليه کارخانه را که سنگ آهن
مي باشد از طريق راه آهن چادرملو -اردکان (محل تامين کنسانتره سنگ
آهن) به کارخانه منتقل و محصول نهايي را با راه آهن به مراکز مصرف
حمل نمود.
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زمينلرزه يا زلزله ،لرزش و جنبش خفيف يا شديد زمين است که به علت آزاد شدن انرژي ناشي از اغتشاش سريع در پوسته زمين در مدت کوتاه به
وقوع مي پيوندد .محلي که منشاء زلزله بوده و انرژي از آنجا خارج ميشود را کانون زلزله و نقطه باالي کانون در سطح زمين را مرکز زلزله گويند .پيش
از وقوع زمينلرزه اصلي معمولًا زلزلههاي خفيفي در منطقه روي ميدهند که به پيشلرزه معروفند .به لرزشهاي بعدي زمينلرزه نيز پسلرزه گويند که با
شدت کمتر و با فاصله زماني گوناگون ميان چند دقيقه تا چند ماه رخ مي دهند .زلزله به سه صورت عمودي ،افقي و موجي بوقوع مي رسد که قسم آخر
از شايعترين آنهاست .اين امواج جزء امواج سطحي و نوع امواج ريلي هستند که سبب حرکت مواد پوسته زمين روي يک مسير بيضوي مي شود
معموال براي كسب اطالع در مورد قدرت زلزله از ريشتر استفاده مي شود ،طريقه محاسبه قدرت زلزله را در زير بررسي مي شود:
بزرگي زلزله M ،برابر لگاريتم در پايه ده دامنه حداکثر (برحسب ميکرون) حرکت  ،Aاست که توسط لرزهسنج استاندارد و وداندرسون در فاصله صد
کيلومتري از مرکز زلزله ثبت شده باشد.
M = Log A
10
همچنين جهت تعيين انرژي آزاد شده توسط هر زلزله رابطهاي توسط ريشتر – گوتنبرگ در سال  ۱۹۵۶ارائه گرديد که ميزان انرژي آزاد شده در کانون
زلزله بر حسب ارگ ( )ergو بزرگي آن « »Mمشخص مينمايد.
M 1.5 + 11.4= Log E
با يک محاسبه ساده مي توان نشان داد که با افزايش يک درجهاي اندازه بزرگي ،مقدار انرژي آزاد شده تقريبًا  ۳۲برابر مي گردد.
بحث زلزله بسيار گسترده و اين پديده در تمام دنيا به وقوع مي پيوندد اما در اين جا قصد بررسي و دقت درمورد لرزه خيزي ايران و به خصوص تهران
را داريم و به راهكارها و پيشگيري ها مي پردازيم.
پهنه ايران زمين در بخش مياني كمربند كوهزايي و لرزه خيز آلپ – هيماليا ،يكي از لرزه خيزترين مناطق جهان به شمار مي رود.
مدل هاي زمين ساخت صفحه اي ( )Plate tectonicsبر پايه تجزيه و تحليل گسترش جهاني بستر اقيانوس ها،سامانه گسله ها و بردار لغزشي گسله ها،
نشانگر اين است كه

سپر عربي با راستاي شمالي با آهنگي ميان  30تا  40ميلي متر در سال به
سوي ورقه اوراسيا در حركت است.نتيجه اين همگرايي سبب كوتاه شدگي
پوسته ايران زمين،ايجاد رشته كوه هاي زاگرس (در جنوب باختري)،البرز
(در شمال) و رويداد زمين لرزه هاي به نسبت فراوان در فالت ايران زميــن
مي باشد.
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بررسي ها نشان ميدهد كه در سال هاي  1987و  1988ميالدي اثر مستقيم
و غير مستقيم زمين لرزه بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه ميان  %3تا %4
توليد ناخالص داخلي ساالنه بوده است.
يكي از داده هاي بنيادي براي ارزيابي خطر و ريسك زمين لرزه و آشنايي
با پيشينه لرزه خيزي و سيماي لرزه زمين ساختي هر پهنه و گستره،بررسي
ژرف تاريخچه زمينلرزه هاي گذشته (باستاني،تاريخي و سده ي بيستم و
بيست و يكم) است.روشن است براي دستيابي به ويژگي هاي لرزه زمين
ساختي بايد تاريخچه زمين لرزه ها در درازناي زياد گردآوري و بررسي
شود.
چنانچه در بررسي فراواني رويداد زمين لرزه ها از دوره كوتاهي (چون
زمين لرزه هاي پس از سال  1900ميالدي) استفاده شود،در بررسيهاي
دوره بازگشت زمين لرزه ها ممكن است پهنه هاي لرزه خيز ،بصورت بيلرزه
( )aseismicيا ك م لرزه نشان داده شوند .براي نمونه پيش از زمين لرزه
شهريور ماه سال  1357طبس گلشن ( )7.3=Ms,6.4=Io=X, mbدست
كم براي مدت  11سده تاريخچهاي از زمينلرزه هاي بزرگ وجود نداشت
در مورد زمين لرزه هاي قبل از سال  1900ميالدي ( 1279شمسي)
اطالعات ما به علت نبود وسايل وثبت نشدن وقايع بسيار ناقص است ولي
براساس يافته ها حاال مي توانيم دسته بندي زير را در مورد زمين لرزه هاي
گذشته داشته باشيم:
 -1زمينلرزه هاي باستاني (پيش از تاريخ ):
زمين لرزه هاي باستاني (پيش از تاريخ ) زمين لرزه هايي هستند كه داده هاي آنها از
بررسي باستانشناسي سازه هاي باستاني پيش از زايش مسيح بدست آمده
است .از آنجا كه پژوهش هاي باستانشناسي بصورت كامل و در تمامي
گستره ايران زمين به انجام نرسيده آگاهي ما از زمين لرزه هاي باستاني
بسيار اندك و تصادفي است.بنابراين ويژگي هاي زمين لرزههاي باستاني
از جمله تاريخ و زمان دقيق رويداد ،بزرگي و شدت زمين لرزه و گسترش
پهنه هاي زيان ديده بصورت درستي روشن نخواهد بود .از اين رو نمي
توان در باره موضوع هايي چون دوره بازگشت و توالي زمين لرزههاي
باستاني اظهارنظر نمود.
براي نمونه در كاوش هاي باستانشناسي تپه ((قره تپه سگز آباد)) پهنه
بوئين زهرا ( 11كيلومتري باختر بوئين زهرا) به سن هزاره سوم پسين پيش
از زايش مسيح اسكلت زيادي از جانوران اهلي در كنار يكديگر يافت شد
كه به نظـــر مي رسد ناگهان در زير آواري به هنگام رويداد زمين لرزه اي
ويرانگر از ميـــــان رفته اند .اين زمين لرزه دوره ي تمدن سگز آباد را

پايان داده و ميتوان نتيجه گرفت كه زمينلرزه بسيار ويرانگري بوده است.
 -2زمينلرزه هاي تاريخي (پيش از سال  1900ميالدي):
چون براي دستيابي به ويژگي هاي دانشي زمينلرزه هاي تاريخي ،از شرح
تاريخي باقي مانده از زمينلرزه ها در نوشتارهاي كهن همراه با استفاده از
دستورهاي آزمايشي موجود بهره گيـري مي شود ،روشن است كه در اين
راه و روش مشكالت و كمبودهاي زيادي وجود دارد .در اينصورت اين
كوتاهي سبب برآورد كم شمار زمينلرزه هاي گذشته در يك دوره و يا
برآورد زياد بزرگي آن زمينلرزه مي شود.

نقشه رومركز زمينلرزههاي تاريخي ايران
دو نكته بنيادي در بررسي شدت و بزرگي زمينلرزه هاي تاريخي ،توجه
كردن به چگونگي گسترش جمعيت و زياده انگاري و بزرگنمايي اين
رويداد طبيعي در گذشته است .زمينلرزه هاي بزرگ هميشه در شهرهاي با
جمعيت زياد روي نداده،بلكه مركز زمينلرزه ها در پهنه هاي كويري و يا با
جمعيت بسيار كم نيز قرار داشته است.در نتيجه بايد توجه داشت كه وجود
نوشتاري از شرح زمينلرزه اي در شهري بزرگ نشان دهنده وجود مركز آن
زمينلرزه در آن شهر نخواهد بود.
تپه شهر كومس (قومس) كه در  35كيلومتري جنوب باختري دامغان،در
بيشتر كتابهاي تاريخي و جغرافيايي اسالم سمنان،دامغان ،بسطام و گرگان
جزو کومس برشمرده شده اند.بررسي هاي باستانشناسي نشان داده كه اين
پهنه ممكن است پايتخت گم شده پارتيان (شهر صد دروازه) باشد .در اين
تپ ه ها سري كامل و پيوسته ظرف هاي سفالي از دوره آهن تا زمان پارتيان
( 250پيش از زايش مسيح تا  224ميالدي) پيدا شده است.
بسياري از مورخين به رويداد زمينلرزه اي بزرگ ( )7.9-Io=X,Msدر
 18شعبان  242هجري ( 22دسامبر  856ميالدي ) در اين پهنه و از ميان
رفتن تمدن كومس اشاره نموده اند .در اين زمينه در رويه  204كتاب تاريخ
کومس ( )1965/1344آورده شده است كه(( :به اين ترتيب هيچ گونه
جاي ترديدي باقي نمي گذارد كه مركز ايالت کومس شهري بوده است بنام
کومس كه اكنون وجود ندارد و نابودي آن هم بواسطه زلزلههاي شديد بوده
است كه در سال هاي  239تا  241هجري در ايران به وقوع پيوسته و بعد
از آن ظاهرًا مركز ايالت به دامغان منتقل گرديده است)).
عامل زلزله به طور عمده لغزش يا حركت گسلها ،فعاليت آتشفشانها ،گاهی
اوقات فشار گازهاي دروني زمين و به ندرت انفجارهاي اتمي نيز باعث
ايجاد زلزله مي شود ولي مهمترين عاملي كه در ايران و تهران با آن سر و
كار داريم زمين لرزه بر اثر گسلها در حال حاضر است ( و شايد در زماني
بر اثر فعاليت دوباره آتشفشان دماوند در تهران).در مورد زمين لرزه بر اثر
گسل مي دانيم:

گسله هاي فعال (: )Active Faults
شكستگي هاي پوسته جامد زمين كه در راستاي آنها جابه جا شدگي نسبي
روي مي دهد ،گسله ( )Faultناميده مي شوند .جنبش برشي ( )shearدر
هر دو سوي گسله كه از رويه زمين تا ژرفاي زياد (گاهي تا  30كيلومتر يا
بيشتر) ادامــــــه مي يابد ،به سبب انباشتگي تنش هاي ( )stressناشي
از جنبش قاره ها نسبت به يكديگر روي مي دهد .بسياري از گسله هاي
شناخته شده ،در درازناي ساليان دور جنبش داشته و ممكن است امروزه
فعال ( )activeنباشند .در حالي كهدسته اي ديگر از گسله ها در كواترنر
نيز جنبش دارند .گسله هايي كه برخوردار از يك يا چند ويژگي زير
باشند ،گسله هاي فعال يا گسله هايي با توانايي جنبش در رويه ي زمين
( )capable faultبه حساب مي آيند:
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نقشه گسله هاي ايران
 -1رويداد زمين لرزه هاي تاريخي (پيش از سال  1900ميالدي) در
مكاني از درازاي گسله.
 -2كانون يابي رومركز ( )epicenterزمين لرزه هاي بزرگ با خطاي
كم در سده بيستم در مكاني از درازاي گسله (در مورد گسله هاي پرشيب
) و يا در فراديواره ي ( )hanging wallگسله (در مورد گسله هاي كم
شيب).
 -3گسلش در نهشته هاي كواترنر پسين  :يك جنبش در  35هزار سال
و يا دو جنبش يا بيشتر در  500هزار سال گذشته .
 -4ديواره گسله های ( )fault scarpجنبا در روي زمين كه به وسيله
فرسايش از ميان نرفته باشند.
 -5رويداد كهلرزه هاي ( )micro earthquakeوابسته با رويه
گسله هستند كه با شبكه كامــــل و بسته لرزه نگاري محلي با خطاي
كم در كانون يابي روي زمين و ژرفي و زمان گيري يكنواخت برداشت
مي شوند.
 -6همبستگي زمين ساختي يك گسله با گسله شناخته شده فعال كه به
سبب جنبــــش گسلهفعال،جنبش در گسله هاي ديگر مجاور روي دهد.
گسله هاي برخوردار از ويژگي هاي گفته شده ،در آينده نيز مي تواند
جنبش داشته باشند ودر هر گونه سازه اي كه بر روي آنها قرار گيرد ،برش
( )shearايجاد كند.
در پهنه هايي كه لرزه خيزي با گسله هاي سطحي در ارتباطند،گسله هاي
لرزه زا در روي زمين يا بر روي عكس هاي هوايي و تصوير هاي ماهواره
اي به آساني قابل تشخيص خواهند بود.
از اين پهنه ها مي توان،ايران مركزي (آذربايجان،البرز ،كپه داغ و مركز
و خاور ايران زمين) را نام برد .در پهنه هاي چون زاگرس كه زمين لرزه
ها در تمامي زاگرس پخش شده اند و گسله هاي فعال پي سنگي بوسيله

رسوبات رويي پوشيده شده اند،شناخت گسله هاي لرزه زا مشكل خواهد
بود .بنابراين داده هاي مهلرزه اي ( )macro seismicزمينلرزه ها و
تحليل الگوي ريخت زمين ساختي (مورفوتكتونيكي) ابزار و داده هاي
مهمي در ارزيابي دراز مدت دگرريختي و بنابراين رويداد زمينلرزه هاي
احتمالي،در پهنه هايي همچون كمربند جوان چين خورده – رانده شده
زاگرس مي باشد.
با وجود وحشتناك بودن زلزله و خطر آفرين بودن آن در اين نقطه از كره
زمين ولي بدترين حالت و به طور قطع بدترين تراژدي ايران از ابتداي
پيدايش تا حال وقوع زمين لرزه در تهران خواهد بود .اين وضع به قدري
خطرناك است كه اگر به وقوع بپيوندد تعداد كشته هاي آن به ميليون ها
انسان مي رسد .با توجه به اين واقعيت كه تقريبا  )%20 (1/5مردم ايران
در تهران زندگي مي كنند ،اين آمار دور از ذهن و البته دور از واقعيت نيز
نخواهد بود.
ساخت و سازهاي نامتعارف و غير مهندسي وصرفا به دليل كسب سود
بيشتر و رعايت نكردن استانداردهاي اعالم شده از طرف مؤسسات و
كشورهاي صنعتي و حتي مؤسسه هاي مرتبط ايراني كار را به جايي رسانده
كه ساختمانها در شرايط عادي و بدون نياز به هيچ زلزله اي فرو مي ريزد!
و حتي چه بسا عبور يك اتوبوس مي تواند نيروي الزم براي تخريب
ساختمان را فراهم كند.
بدين ترتيب يك پديده طبيعي كه در برخي از شهرهاي بزرگ دنيا تلفات
مخربترينش از انگشت دست تجاوز نمي كند در تهران به صورت يك
معضل در آمده است و از آنجايي كه تخريب تمام تهران و ساخت مجدد
آن ممكن نيست ،بايد روشهايي را به صورت زير در نظر گرفت:
بايد از چند روز ،ساعت يا حداقل چند دقيقه قبل به مردم هشدار داده شود.
با اين كه در نظر برخي اين كار غير ممكن است ولي بايد گفت كه امروزه
ما قادر به پيش بيني نسبي زلزله هستيم هرچند نمي توانيم جلوي آنرا حتي
چه بسا تا آينده هاي دوربگيريم.
از روش هاي پيش بيني زلزله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
-1تغيير ميدان مغناطيسي زمين .اين تغيير به خصوص در سنگ ها قابل
مشاهده است و با اندازه گيري آن تغييرات مي توان به شكل گيري زمين
لرزه پي برد.
-2وضعيت غير عادي هوا مانند ابر هاي غير عادي
-3تغيير سطح آبها
-4تغيير رفتار حيوانات
-5دوره تكرار زلزله .البته قابل ذكر است كه اين روش قطعي و صد در صد
به ما جواب نمي دهد ولي مانند زنگ خطر و آماده باشي مي باشد
 -6روشهاي تشخيص ژئو شيميايي .اين روش با وجود سختي و پيچيدگي،
دقيق است.
(براي اطالعات بيشتر به آدرس
htm.www.ees.nmt.edu/~davew/rweb/eqpaper2
مراجعه كنيد).
درمورد ديگر كارهايي كه بايد انجام شود ساخت و ساز استاندارد است.
ساختمان هايي مستحكم كه قدرت مقاومت در برابر قويترين زلزله ها را
دارند با وجود پيچيده بودن تكنولوژي سازه هاي مقاوم در برابر زلزله ولي
با تالش و كوشش قابل دست يابي است.

35

مرتضي رحيمي ديزجي دانشجوي کارشناسي ارشد مکانيک سنگ ،دانشگاه صنعتي اميرکبير

بلور،شماره ،19زمستان 85

اين نرم افزار بر مبناي تفاضل محدود مي باشد،
اين برنامه توانايي شبيه سازي رفتار سازه هاي
بنا شده بر روي خاك ،سنگ و ساير مواد را
هنگامي كه به حد تسليم مي رسند و وارد جريان
پالستيك مي شوند را دارا مي باشد ،مواد و
مصالح مختلف توسط المان ها و تشكيل شبكه
هايي ،تعريف مي شوند .هر المان بر طبق قوانين
تنش-كرنش خطي يا غير خطي كه از قبل براي
آن ها تعريف شده است ،در واكنش به نيروهاي
وارده يا شرايط مرزي رفتار مي كند و نسبت به
نيرو هاي اعمالي واكنش نشان مي دهد.
 FLACبر يك طرح محاسباتي الگرانژي استوار
است كه مناسب مدلسازي تغيير شكل هاي بزرگ
مي باشد .به عالوه اين نرم افزار داراي چندين
مدل رفتاري از پيش ساخته شده مي باشد كه به
آن اجازه شبيه سازي عكس العمل هاي شديدا
غير خطي و برگشت ناپذير مواد زمين يا مواد
مشابه ديگري را مي دهد.
در اين نرم افزار مواد مي توانند به حد تسليم
برسند و وارد ناحيه پالستيك شوند .اگر تنش ها
به اندازه كافي زياد باشند كه سبب تسليم شدن
مواد و جريان آن ها شوند ،شبكه طراحي شده
مي تواند مطابق واقعيت (در حالت بزرگ) تغيير
شكل يافته و در نتيجه شبكه ايجاد شده به همراه
ماده تعريف شده براي آن تغييرشكل مي دهد.
ايجاد المان هاي واسطه ( )Interfacesبراي
مدل كردن صفحاتي كه در امتداد آن ها هپوشاني
و يا جدايش اتفاق مي افتد ،مدل كردن حالت
هاي كرنش صفحه اي ،تنش صفحه اي و تقارن
محوري ،مدل كردن حالت هاي داراي آب زير
زميني ،مدل كردن نگهداري ها (مانند بتن ريزي
ديواره تونل ها ،راك بولت ها ،شمع و  ،)...توانايي
در آناليز ديناميكي مواد ،دربرداشتن حالت هاي
ويسكو االستيك و ويسكو پالستيك(خزش)،
قابليت مدل كردن حالت هاي وابسته به دماي
مواد و قابليت اضافه كردن حالت هاي تعريف
شده توسط كاربر ،در محيط  C++و استفاده از
آن از ديگر توانايي هاي  FLACمي باشد .اين
برنامه به دو صورت  Command Drivenو
 Graphically Codesمي باشد.
ساختار فرمانگير  FLACبه هنگام انجام مطالعات
مهندسي داراي مزاياي زير مي باشد:
 -1فرمان هاي ورودي نرم افزار از كلماتي قابل
تشخيص تشكيل شده اند كه به طريقي منطقي
كاربر هر يك از آن ها را تشخيص دهد.
 -2فرمان ها و داده ها داراي آرايش خاصي نبوده

و مي توانند به صورت مستقيم به هنگام كار با
نرم افزار يا از طريق يك فايل داده به FLAC
وارد شوند.
 -3فايل داده به راحتي مي تواند اصالح شود و
چندين فايل داده را مي توان به هم متصل كرد و
يك سري تحليل عددي را به طور متوالي انجام
داد .اين قابليت براي انجام تحليل حساسيت
روي پارامترهاي ورودي مدل عددي بسيار مفيد
و موثر مي باشد.
 -4طبيعت قابل فهم فايل هاي ورودي كه از
فرمان هاي قابل تشخيص تشكيل شده اند ،باعث
مي شود كه فايل ها به عنوان سندهاي بسيار
خوبي از تحليل هاي انجام گرفته براي مطالعات
مهندسي باقي بمانند.
نرم افزار  FLACبراي كاربردهاي مهندسي
ژئوتكنيك طراحي شده است .اين برنامه داراي
مدل هاي عددي ويژه اي جهت شبيه سازي
واكنش مكانيكي مواد زمين مي باشدFLAC .
داراي هفت مدل رفتاري از پيش ساخته شده مي
باشد كه مدل فضاي خالي براي نمايش حفاري
ها در شبكه تا مدل هاي تسليم برشي و حجمي
براي نمايش رفتار كرنش سختي و كرنش نرمي
و نمايش گسيختگي برشي غير قابل برگشت و
غيرخطي را در بر مي گيرند .همچنين سه مدل
اختياري براي شبيه سازي رفتار ويسكواالستيك
(رفتار خزشي) مواد وجود مي باشد .به عالوه يك
مدل سطح ناپيوستگي يا سطح لغزش وجود دارد
كه براي مدلسازي سطوح ناپيوستگي مشخص
بين دو يا تعداد بيشتري از بخش هاي شبكه
استفاده مي شود .سطوح ناپيوستگي سطوحي
هستند كه امكان لغزش يا جداشدگي آن ها
وجود دارد و لذا براي شبيه سازي گسل ها ،درزه
ها يا مرزهاي اصطكاكي استفاده مي شوند.
اين نرم افزار داراي قابليتي است كه به آن
اجازه مي دهد تا پيوستگي كامل بين يك جامد
تغييرشكل پذير متخلخل و يك سيال لزج كه
در فضاهاي منفذي آن جريان دارد را مدلسازي
كند .اين سيال مي تواند از قانون ايزوتروپيك يا
غيرايزوتروپيك دارسي پيروي كند .حركت غير
يكنواخت و يكنواخت هر دو قابل مدلسازي
هستند .شرايط مرزي براي آب زير زميني مي
تواند بصورت فشار منفذي و جريان ثابت وارد
شود ،منابع زيرزميني و چاه ها را نيز مي توان
شبيه سازي كرد.
سازه هايي از قبيل پوشش تونل ،بولت ها،
قطعات تسليم پذير يا شمع هاي صفحه اي كه با

سنگ يا خاك درونگير خود اندركنش انجام مي
دهند را مي توان توسط  FLACمدلسازي كرد و
سپس اثرات آن ها را بر روي پايداري سازه هاي
زيرزميني يا سطحي بررسي نمود.
همچنين يك مدل حرارتي به عنوان يكي از
قابليت هاي ويژه  FLACدر دسترس مي باشد و
اين مدل جريان انتقال گرما در مواد و گسترش
متعاقب تنش هايي القايي در اثر حرارت در اين
مواد را شبيه سازي مي كند مدل حرارتي را
مي توان به طور مستقل يا در محاسبات وابسته
حرارتي -مكانيكي به كار گرفت.
عالوه بر موارد ذكر شده نرم افزار  FLACبراي
انجام كارهاي ديناميكي نيز داراي توانمندي هاي
خوبي مي باشد .البته با توجه به اينكه اساس
تعادل و حلي كه در نرم افزار انجام مي گيرد
بر پايه مراحل زماني مي باشد ،بنابراين اين
توانمندي دور از انتظار نيست .داده هاي ورودي
را براي تحليل ديناميكي در نرم افزار  FLACبه
يكي از چهار روش زير مي توان اعمال كرد:
 -1به صورت تاريخچه زماني شتاب
 -2به صورت تاريخچه زماني سرعت
 -3به صورت تاريخچه زماني تنش
 -4به صورت تاريخچه زماني نيرو
براي اعمال هر كدام از داده ها ورودي باال هم
مي توان از زبان برنامه نويسي نرم افزار استفاده
كرد و هم به صورت مستقيم ركوردهاي زلزله
را اعمال كرد ،كه برگزيدن هر يك از اين دو
روش بستگي به شرايط مسئله دارد .در مورد
شرايط مرزي ديناميكي نيز دو نوع شرط مرزي
آرام ( )Quiet Boundariesو ديگري شرط آزاد
( )Free-Field Boundariesاست كه با استفاده
از نرم افزار پيش بيني شده است كه با استفاده از
اين دو شرط مرزي مي توان مسئله انعكاس موج
از مرز ها را حل نمود.
 FLACداراي قابليت هاي بسياري در زمينه رسم
تصاوير است .اين قابليت ها به كاربر اجازه مي
دهند تا تصاوير را بر روي صفحه نمايش كامپيوتر
يا دستگاه هاي رسام جانبي كامپيوتر رسم كند.
همچنين مي توان تغييرات يك متغير را به
صورت تابعي از گام هاي محاسباتي رسم كرد.
در اين حالت تصاويري كه نشان دهنده تغييرات
يك متغير در طي گام هاي محاسباتي مي باشند،
مخصوصا براي اطمينان يافتن از رسيدن به تعادل
يا وقوع گسيختگي مناسب مي باشند.
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ذغال يك سنگ آلي قابل احتراق و رسوبي است كه از تبلور گياهان ،ميان
اليه هاي سنگ ها و دگرگوني آن ها توسط عوامل تركيبي از قبيل تأثير
عوامل ميكروبي ،فشار و حرارت طي مدت زماني قابل توجه به وجود مي
آيد كه به آن فرآيند ذغالي شدن گويند .ذغال اساسَا از كربن (،)50-98%
هيدروژن ( ،)3-13%اكسيژن و مقادير ناچيزي نيتروژن ،سولفور و ساير
عناصر تشكيل شده است .ذغال همچنين شامل مقدار كمي آب و دانه هاي
مواد معدني است كه بعد از اينكه ذغال مي سوزد به عنوان خاكستر باقي مي
ماند .استراليا بزرگترين صادر كننده ي ذغال جهان است و استخراج ذغال
سياه يكي از مهمترين صنايع اين كشور است .ذغال سياه حدود  %60از
شبكه هاي الكتريكي را به وجود مي آورد و براي صنعت هاي اصلي مانند
فوالدسازي و توليد سيمان ضروري است.
مؤسسه ذغال استراليا يك عضو صنعتي است كه تمايالت توليد كنندگان
ذغال سياه استراليا را ارائه مي دهد .در سايت اين مؤسسه اطالعاتي در
مورد ذغال ،صنعت ذغال استراليا و موضوعات مربوط به معدنكاري و
موارد مصرف ذغال فراهم شده است .در ذيل شرح مختصري درباره اين
سايت ارائه می گردد.
درباره مؤسسه ذغال استراليا( :)ACAدر اين قسمت اطالعاتي در مورد
مؤسسه ذغال استراليا ،ليست شركت هاي عضو و شرايط عضو شدن در
اين موسسه آورده شده است.
صنعت ذغال استراليا  :اين قسمت اختصاص دارد به توضيحاتي در مورد
ذغال به عنوان يك منبع طبيعي اقتصادي ،نقش صنعت ذغال در جامعه ي
استراليا ،نقشه ي پراكندگي ذغال ،منابع ذغال استراليا ،آمار توليد و فرآوري
ذغال در سال هاي  2003تا  2005بر حسب ناحيه ،نحوه ي استخراج و
انواع خام و قابل فروش ،روش هاي آماده سازي ذغال در استراليا ،نمودار
صادرات ذغال در كشورهاي مختلف جهان در سال هاي  2003تا ،2005
بارگيري ذغال در استراليا ،روش هاي انتقال ذغال از طريق ريل ،نوار نقاله و
حمل و نقل جاده اي و توضيحاتي اجمالي در مورد كيفيت ذغال استراليا.
ذغال و موارد مصرف آن  :در اين قسمت اطالعاتي در مورد ذغال و
چگونگي به وجود آمدن آن ،طبقه بندي ذغال بر حسب درجه و نوع ،معدن
كاري ذغال به دو صورت روباز و زيرزميني ،اطالعات آماري مصرف
ذغال ،نگاهي اجمالي به تاريخ ذغال در جهان ،نقش جهاني ذغال ،نقشه ي

مهمترين ذخاير سوخت هاي فسيلي جهان ،ذغال به عنوان يك منبع فراوان
و ضروري ،آمده است.
ذغال و محيط زيست  :در اين بخش به بحث در رابطه با كاهش اثرات
محيط زيستي معدن كاري و استفاده از ذغال و همچنين به بررسي تاثيرات
ذغال بر تغييرات جوي پرداخته شده است كه در قسمت آخر مي توانيد
اطالعاتي در مورد گازهاي گلخانه اي كسب كنيد.
خالص سازي ذغال :در اين بخش خالصه اي در مورد خالص سازي
ذغال ،تكنولوژي خالص سازي ذغال ( ،)CCTمثال هاي مفيدي از انواع
روش هاي به كار گرفته شده در خالص سازي ذغال در جهان و همچنين
تكنولوژي خالص سازي ذغال در استراليا آمده است.
تحقيق و توسعه :اين قسمت شامل برنامه هاي تحقيقاتي مؤسسه ي ذغال
استراليا ،تحقيقاتي پيرامون گازهاي گلخانه اي و كاربرد ذغال و همچنين
لينكي به ساير تحقيقات مربوط به ذغال مي باشد.
ايمني و سالمت :در اين قسمت از سايت مطالبي در مورد ايمني كاركنان
و مناطق اطراف معدن و همچنين بيانيه انجمن مواد معدني استراليا قرار
دارد.
ذغال و توسعه ي پايدار  :توضيحاتي در مورد توسعه ي پايدار ،نقش ذغال
در توسعه ي پايدار ،بيانيه مؤسسه جهاني ذغال ،ذغال در جهان در حال
توسعه و برنامه هاي صنعت ذغال استراليا در حركت به سوي توسعه ي
پايدار در اين بخش گنجانده شده است.
نشريات و رسانه ها  :اين قسمت اختصاص دارد به چند مقاله با موضوعاتي
پيرامون ذغال كه عالقه مندان مي توانند از فايل  PDFآن ها استفاده كرده يا
مباحث مورد نظر خود را به صورت موضوعي انتخاب كنند.
اخبار :اخبار ماهانه و همچنين آرشيو اخبار مربوط به ذغال استراليا را در
اين بخش قابل دسترسي است.
لينك ها  :اين صفحه شامل لينك هايي به سايت هاي مهم با موضوعات
ذغال ،محيط زيست ،انرژي و ساير موضوعات وابسته مانند ژئومكانيك،
سيمان ،علوم زمين و غيره است.
نقشه سايت :در اين بخش مي توانيد تيتر مطالب موجود در سايت كه شامل
منوهاي اصلي و زيرمجموعه هاي آن ها مي باشد را مالحظه فرماييد.
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امروزه مديريت پروژه در تمام دنيا به عنوان يک حرفه کليدي و مهم شناخته شده است و فن برنامه ريزي و
کنترل پروژه مي تواند به عنوان يک ابزار بسيار کارا براي مديريت پروژه مورد استفاده قرار گيرد.
به مجموعه تالش هاي موقت و هدفداري که جهت ايجاد يک محصول و يا ارائه يک خدمت معين
صورت مي گيرد ،پروژه مي گوييم .يک پروژه طول عمر و هدف مشخصي دارد ،پروژه ها با محدوديت
هايي مواجه هستند و در اجراي هر پروژه ريسکي وجود دارد.
مديريت پروژه ،هنر انجام پروژه به بهترين حالت مي باشد .مدير پروژه موفق کسي است که با اشراف
بر جنبه هاي مختلف دانش مديريت پروژه و به کارگيري بهينه امکانات و سرمايه هاي موجود بتواند
باالترين بهره وري را از پروژه کسب نمايد .طبق استاندارد  PMBOKمديريت پروژه ،به کارگيري
دانش ،مهارت ها و تکنيک هاي الزم جهت اجراي فعاليت ها به منظور رفع نيازهاي پروژه از
طريق تحقق فرآيندهاي آغازين ،برنامه ريزي ،اجرايي ،کنترلي و اختتامي مي باشد.
 در استاندارد  PMBOKمديريت پروژه به  9محدوده کلي تفکيک گرديده است. -1مديريت يکپارچگي پروژه
 -2مديرت محدوده پروژه
 -3مديريت زمان پروژه
 -4مديريت هزينه پروژه
 -5مديريت کيفيت پروژه
 -6مديريت منابع انساني پروژه
 -7مديريت ارتباطات پروژه
 -8مديريت ريسک
 -9مديريت کاال و مواد پروژه
 از فن برنامه ريزي و کنترل پروژه مي توان در  2محدوده از  9محدوده اصلي دانشمديريت پروژه استفاده نمود .محدوده هايي از مديريت پروژه که قابل انجام با کمک
 MSPو دانش برنامه ريزي و کنترل پروژه مي باشند ،عبارتند از:
 -1مديريت محدوده پروژه
 -2مديريت زمان پروژه
 -3مديريت هزينه پروژه
پرکاربردترين نرم افزارهاي موجود در بازار کار ايران در زمينه برنامه ريزي و کنترل پروژه دو
نرم افزار MSPو  Primaveraمي باشند که نرم افزار  MSPبه دليل انعطاف باال در کارکردن
با آن و سادگي مورد استقبال کاربران بيشتري قرار گرفته است.
کتاب آموزش سريع Microsoft Project 2003نوشته داوود احمديان نژاد يک مجموعه
مناسب براي عالقه مندان برنامه ريزي و کنترل پروژه است .مباحث اين کتاب در  2زمينه
مي باشد .يکي سيستم برنامه ريزي و کنترل پروژه و ديگري آموزش کاربردي نرم افزار
 MSPدر آموزش نرم افزار مراحل قدم به قدم همراه با شرح و مثال بيان شده و تمرين
هاي عملي جهت باالبردن مهارت خوانندگان آورده شده است .همراه کتاب ،يک  CDنيز
ارائه شده است که شامل نرم افزار  ،MSP2003نرم افزار ،WBS chart Proفايل ها و
پروژه هاي تمريني کتاب ،فرمول و ماکروي تبديل تاريخ ميالدي به شمسي مي باشد.
نگرش کلي در تأليف اين کتاب بر اساس استاندارد( PMBOKدانش مديريت پروژه) است .به
کمک نرم افزار  MSPبرنامه ريزي و کنترل پروژه ها را سريع تر ،آسان تر و با دقت و مهارت باالتري
مي توان انجام داد.
نرم افزار  WBS chart Proنيز يکي از نرم افزارهاي جالب است که با  MSPلينک مي باشد و قابليت
هاي فراواني از جمله رسم نمودار درختي  )WBS (Work Breakdown Structureرا دارا مي
باشد WBS( .همان فعاليت هاي اجرايي پروژه مي باشد که در قالب گروه هاي مختلف دسته بندي مي
شود).
اين نرم افزار پس از نصب به صورت يک ايکون روي نوار ابزار استاندارد  MSPقرار مي گيرد و براي رسم نمودار
درختي  WBSپروژه به کار مي رود.
کتاب «آموزش سريع  »Microsoft Project 2003انتشارات عابد ،نوشته مهندس داوود احمديان نژاد ،در 252
صفحه و به قيمت  3000تومان به همراه  CDاست.

